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Perfecționarea și moderni
zarea continuă a producției 
este linul din /actorii hotă- 
ritori care a permis uzine
lor „Tractorul" Brașov să 
obțină rezultate deosebite 
în întrecerea socialistă pe 
țară. Ieri, acest colectiv a 
primit din partea Consiliu
lui Central al Sindicatelor 
Diploma și Steagul roșu de 
întreprindere fruntașă pe 

ramură
Foto: O. PLEC AN

la Galati
9Recent au fost terminate lucrările de asamblare’și instalare a conductei principale de gaz metan destinată alimentării Combinatului siderurgic de la Galați. Coloana principală are o lungime , de 3,5 kilometri șțjun diametru la „plecare" de fl 020j*milime- tri. în. regime nor mal,-^conducta va funcționa la opresiune de 6 atmosfere.

FRUNTAȘ
9

PE RAMURĂ
Stafie ie transformatoare »Oraș în plină dezvoltare, Baia Mare va găzdui ț în. cu- rînd cea. mai mare stație de transformatoare; de |pe fterito- riul Maramureșului. Termi- nînd cu peste o săptămînă înainte- de termen montajul primului' transformator’de 25 megawați, constructorii și montorii de pe a’cTest - șantier pregătesc instalării milar- de acum începerea unui* alt utilaj si- aceeași capacitate. (Agerpres)

Ieri, în mai multe unități economice au început festivitățile pentru decernarea' Steagului Roșu și a Diplomei Consiliului Central al Sindicatelor întreprinderilor fruntașe pe ramură în întrecerea socialistă pe țară, desfășurată în 1965. Primele festivități au avut loc Ia : • RAFINĂRIA PLOIEȘTI • UZINELE „ELECTROPUTERE", CRAIOVA 0 FABRICA DE CONFECȚII ȘI TRICOTAJE BUCUREȘTI • DIRECȚIA NAVIGAȚIEI MARITIME CONSTANȚA e UZINELE „TRACTORUL", BRAȘOV 0 FABRICA DE PIELĂRIE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE CLUJ.La adunări au fost prezenți membrii din conducerea Consiliului Central al Sindicatelor, miniștrii, reprezentanți ai organelor locale de partid, care au adresat acestor colective felicitări călduroase, urindu-le noi succese în îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1966, primul an al cincinalului. Moment de puternic entuziasm în sala de festivități a Fabricii de confecții 
și tricotaje București Foto: S. VIOREL

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții, convocată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri, a continuat vineri dimineață în cele 7 secții de specialitate. Delegații au trecut în revistă activitatea desfășurată și realizările obținute în perioada 1960—1965 în domeniile respective, precum și problemele care se cer rezolvate pentru îmbunătățirea continuă a activității de construcții. In dezbaterile ample care au avut loc în secții, proiectanți, ingineri, tehnicieni și muncitori constructori, arhitecți, cercetători științifici și economiști au studiat experiența dobîndită, au analizat deficiențele existente, propunînd măsuri și metode menite să asigure înfăptuirea sarcinilor ce le revin în lumina celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.La ora 11, delegații la Consfătuire s-au întrunit în ședință plenară la Ateneul Republicii Socialiste România.Ședința de dimineață a fost condusă de tovarășul Nicolae

Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare. în prima parte au prezentat concluziile dezbaterilor din secțiile de specialitate : ing. Emanoil Florescu, prim-vicepreședinte ai Comitetului de Stat al Planificării — pentru secția de planificare, organizare și controlul în construcții; ing. Răducanu Cioroiu, adjunct al ministrului industriei chimice — pentru secția de construcții industriale și agrozootehnice; ing. Octavian Groza, adjunct al ministrului energiei elec-

NOI UNITĂȚI S

trice — pentru secția de construcții hidrotehnice și gospodărirea apelor; ing. Marin Măroiu, adjunct al ministrului căilor ferate — pentru secția de drumuri, căi ferate și poduri ; arh. Gustav Guști, vicepreședinte al C.S.C.A.S. — pentru secția de sistematizare teritorială, urbană, rurală și gospodărie comunală ; arh. Marcel Locar, membru în C.S.C.A.S. — pentru secția de locuințe și clădiri social-culturale ; ing. Constantin Si- mion, adjunct Constantinal ministrului
(Continuare in pag. a IV-a)
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După ce a raportat îndeplinirea exemplară a angajamentelor luate în întrecerea socialistă pe anul 1965, colectivul Rafinăriei „Ploiești" desfășoară mai departe o vie activitate pentru realizarea cu succes a sarcinilor de plan ce-i revin în primul an al cincinalului. Aici, din prima și pînă în ultima zi a anului, întrecerea- socialistă nu cunoaște reflux. Ea are un singur anotimp. Dovadă sînt graficele de producție care arată că indicii de plan au fost realizați și în acest an în mod ritmic,...Sala de festivități a celei mai mari rafinării ploieștene. într-un cadru festiv, în prezența tovarășilor Constantin Drăgan, membru al Comitetului executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului Central al Sindicatelor, Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R., Alexandru Boabă, ministrul industriei petrolului, ieri, după terminarea schimbului, rafinorii muncitori/tehnicieni și ingineri, fruntași în întrecerea socialistă au trăit clipe de mare emoție și bucurie. Pentru realizările obținute în întrecerea socialistă, cea mai veche rafinărie ploieșteană a primit diploma și steagul roșu de întreprindere fruntașă peCei peste 500 de fruntași în întrecerea socialistădirectorului general al rafinăriei, Manea Io- nescu, care a prezentat realizările obținute în

SI TRICOTAJE1

muncitori, ingineriCei aproape 3 000 de 
tehnicieni prezenți ieri în sala de festivități a 
Fabricii de confecții și tricotaje București, au 
trăit clipe emoționante cînd, pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 1965, au primit pen
tru a doua oară consecutiv, diploma și stea
gul roșu de întreprindere fruntașă pe ramura 
textilă, confecții și tricotaje în întrecerea so
cialistă pe țară.

Cu acest prilej s-a făcut o amplă trecere în 
revistă a activității desfășurate anul trecut, 
desprinzîndu-se acele acțiuni importante care 
au avut drept rezultat succesele înregistrate 
in îmbunătățirea calității produselor, lărgirea 
sortimentelor, creșterea producției și producti
vității muncii și reducerea prețului de cost. 
S-a subliniat că angajamentele luate în între
cerea socialistă pe anul 1965 au fost îndeplini
te și depășite. Cîteva cifre sînt edificatoare. 
Producția globală a fost depășită anul trecut 
cu 2,3 la sută ; producția marfă cu aproape 2 la 
sută; productivitatea muncii a fost ia 31 de
cembrie 1965 cu 2,07 la sută mai mare decît 
cea planificată, iar la prețul de cost s-au ob
ținut economii suplimentare de peste 9 700 000 
lei. S-au creat 3 600 de modele noi, din care 
1 100 au fost introduse în fabricație, primind o 
bună apreciere din partea cumpărătorilor 
toate vîrstele.

Și

Departamentul mecanizării din Consiliul Superior al Agriculturii a asigurat condițiile necesare începerii lucrărilor de organizare și construcție a celor 8 S.M.T.- uri prevăzute în planul de stat pe acest an. Ele își vor desfășura activi-

tatea în regiunile Argeș, Bacău, Brașov, Crișana, Iași, Maramureș, Oltenia și Suceava.Noile unități vor fi dotate cu tipuri de tractoare din cele mai moderne precum și cu mașini agricole specifice zonelor în care vor lu-

era. Atelierele mecanice, remizele, depozitele de carburanți, sînt astfel concepute îneît să a- sigure condiții bune de întreținere și reparare a utilajelor.Lucrările destrucții sînt în curs de desfășurare. (Agerpres)con-
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Lucrări agricole

de primăvară

V. DINULESCU V. BARAC
(Continuare in pag. a Ii-a) (Continuare in pag. a Il-a)----•----
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țară în ramura petrol-gaze.
La Uzinele-^,,Vulcani— Bucu
rești, se 'lucrează la 'un cazan 

de recuperare

au ascultat cu interes cuvîntul

PROBLEME MAJORE
ALE MINORILOR

Chiria era
în dezbatere la „masa rotundă44 a „Scînteii tineretului44
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Se reîntîlnesc pe stradă doi tineri, foști colegi de liceu sau de facul
tate, își string mîinile cu bucurie și cu nerăbdare încep să-și ceară reciproc 
informații.

— Ce faci, unde lucrezi, ești căsătorit, ai copii?
Se întîlnesc doi oameni în vîrstă sau poate doi bătrîni și, renunțînd la 

o parte din (aceste întrebări stăruie a supta ultimei : „Ce-ți fac copiii ?“
Indiscutabil, de Ia o vîrstă, problemele copiilor devin unele din cele 

mai importante probleme ale maturilor. Ei ne oferă bucurii nebănuite cînd 
sînt mici, prin ei sperăm să ne continuăm idealurile cînd sînt mari. Ei sînt 
generația de mîine a patriei. Iar patria le oferă acum condiții și posibili
tăți imposibil de realizat și nevisate, în vremea copilăriei celor mai în 
vîrstă dintre noi sau pe vremea copilăriei părinților noștri. De la indem
nizațiile bănești care intră în casă odată cu venirea pe lume a noului ce
tățean pînă la școlile și manualele gratuite, la legile care-i ocro
tesc în mod special pînă trec de vîrstă adolescenței, statul nostru a 
creat largi posibilități de creștere, educare, instruire și afirmare a tinerei 
generații. Lor trebuie să li se adauge însă, interesul, pasiunea, măiestria și 
arta celor care sînt chemați să contribuie la creșterea ei. Pentru că, pentru 
părinte este o adevărată artă, aceea de a ști cum să-și crească și să-și 
educe copiii, iar pentru școală e o știință precisă care se învață, se com
pletează, se perfecționează. Alături de ei, sînt însă numeroși alți factori 
care au multiple răspunderi și preocupări în această privință.

Opt copii, opt 
bocurii

Am cunoscut un pă
rinte, N. M., meca
nic de locomotivă la 
una din cele mai mari 
întreprinderi ale orașu
lui, Uzina 
fat și acid 
vodari. — 
piii și la 
la lumina 
declarat el. Dar și ei 
mi-au adus numai bucu
rii. Pe cel mai mare care 
are 30 de ani, cu toate 
că era singur cînd era 
mic, l-am crescut cel

de superfos- 
sulfuric Nă- 
Am opt co- 
toți țin ca 
ochilor, ne-a

maz
mare, de cîteva ori am 
fost concediat de la 
C.F.R. și pe urmă a ve
nit războiul. Dar cînd 
m-am întors și am aflat 
că învață bine, m-am 
făcut luntre și punte și 
nu m-am lăsat pînă nu 
și-a terminat liceul. Pe 
urmă a intrat la facul
tate și m-am mai ușu
rat cu el. Avea bursă, 
cămin, cantină. Dar 
s-au ridicat cei de după 
el, au venit alții. Ionel, 
al doilea, nu i-a semă
nat la carte și m-am 
căznit nițel cu el pînă 
a terminat 7 clase. De 
două ori pe săptămînă 
mă duceam la școală și 
de fiecare dată aflam că 
a mai făcut cîte o trăs- 
naie. Odată a legat clo
poței la gîtul unei ciori

și i-a dat drumul în cla
să. Vă închipuiți. Tot pe 
atunci am observat că îi 
plăceau grozav mașină
riile. L-am dat la școala 
profesională și din pri
mul an, meseria i-a um
plut viața. A terminat 
primul pe promoție, a- 
cum e mecanic de loco
motivă în port, e frun
taș în producție și mi-e 
drag cînd îmi spun co
legii că lucrează bine.

Cu ceilalți, cu toate că 
sînt destui, mi-a fost și 
mai ușor. Au școala gra
tis, cărți gratis. Toate 
porțile le sînt deschise. 
Important, ca părinte e 
să-i îndrumi, să le des-

• După terminarea reparațiilor mașinilor agricole, mecanizatorii din Dobrogea au trecut la executarea lucrărilor în cîmp. In prezent, a- proape 2 000 de tractoare sînt folosite la diferite lucrări, printre care, arat, gră- pat, însămînțatul cu borceag, mazăre, și alte culturi ■prima urgență.

cooperative agricole de producție din raioanele Arad, Mare Nouă pînă acum ha. Și au
Timișoara, Sînnicolau Moldova semănat alte 600

orz din
• Și în raionul Deta din regiunea Banat, unde lucrările de primăvară au început, au fost însă- mînțate cu asemenea culturi circa 450 de hectare. Mai multe

• într-o zi, unitățile din regiunea Ploiești au însămînțat cu mazăre, ovăz și borceag mai mult de 100 de hectare. Cele mai mari suprafețe au fost semănate pe o- goarele G.A.S. Movila Vulpii, Cîmpina și Tîrgșoru Vechi, unde terenurile au fost zvîntate.

singură agricole

din Teliuc își sporește capacitatea
de producție

coperi aptitudinile, sa-i 
educi în familie în spi
ritul dragostei de mun
că, să-i ferești de căile 
lăturalnice. Anton, a fă
cut școala profesională 
și acum, la 22 de ani 
e șeful unei echipe de 
operatori.

Fetele, una abia a ter
minat școala profesio
nală textilă și e țesătoa
re la noua fabrică inte
grată de lină din ( 
tanța, alta e tehniciană 
la Combinatul avicol _ 
Kogălniceanu, celelalte § sînt eleve. Una, la liceu, 
învață destul de bine, 
alta în clasa a V-a, e 
premiantă; cea mai

I
I

Noua uzină de preparare a minereurilor de la Teliuc își va spori capacitatea de producție în acest an cu peste 1000 de tone zilnic. în acest scop, aici se desfășoară importante lucrări. în timp ce constructorii au terminat cu o lună de zile mai devreme fundațiile și postamentele la buncărele de alimentare a cuptoarelor și la clădirea ventilatoarelor de gaze, montorii au început instalarea utilajelor.Specialiștii aduc cu acest prilej și unele îmbunătățiri tehnice la lucrările de construcție. Inginerul Emil Munteanu a conceput și realizat o stație centralizată de ungere automată a cuptoarelor avînd doar trei pompe de ulei în loc de 16 cîte erau prevăzute inițial, ceea ce dă posibilitatea obținerii unor economii de utilaje și alte materiale în valoare de peste 1 350 000 lei.
Extinderea Uzinei de fire

I si fibre sintetice de la Săvinești
...I
Cons- R 
iciană I

VARTAN ARACHELIAN GEORGE MIHĂESCU
(Continuare In pag. a lll-a)

I

Activitatea constructorilor care lucrează la extinderea Uzinei de fire și fibre sintetice de la Săvinești a fost marcată în ultimele zile de două evenimente : începerea montajului la instalațiile de polimerizare și filare — ultimele obiective ale actualei etape de dezvoltare și recepționarea de către beneficiar a instalațiilor de recuperare a catalizatorului și de distrugere a rezidurilor. Acum montorii pregătesc spre a preda beneficiarului instalațiile unei noi secții de producere a caprolactamei, unde se execută în prezent ultimele retușuri. (Agerpres)



LUMINA NOBILĂ
A CĂRȚII

ln această lună a cărții 
la sate, oamenii se mîndresc cu 
cărțile citite, cu învățămintele 
tehnice, cu poeziile învățate pe 
dinafară și recitate pe scena 
căminului cultural, la stațiile 
de radioficare, la șezători, la 
întîlnirile din casele de citit. 
Marea producție de literatură 
beletristică și tehnică apărută 
în biblioteci, difuzată prin ra
dio, prin presă, prin televiziu
ne, cunoaște un mod de asi
milare complex, răspunzînd ri
nei nevoi de cultură în con
tinuă creștere în satele coo
perativizare.

Pe malul Neajlovului sau în 
vecinătatea Dunării, la Clejeni 
și Găujani, pe întinsul ogoare
lor din Cuza Vodă sau în a- 
propierea iazurilor de la Jila
vele, cartea influențează viața 
oamenilor, le deschide larg 
peisajul lumii de ieri și de azi, 
îi determină să aplice metode 
noi în agricultură, în creșterea 
vitelor. La Clejeni oamenii vo
iau să facă un eleșteu pentru 
pește, dar cititori luminați și 
chibzuiți — între care Maria 
Chiriță și Tănase Fior ea — au 
găsit mai potrivită ideea de a 
realiza la Neajlov un baraj 
pentru irigații. Strîngînd re
zerve, ei vor avea astfel și 
pește, și apă pentru irigarea 
culturilor. Problema chimiză
rii îi preocupă atît pe cei de 
la Clejeni, cit și pe cei din 
Cuza Vodă, unde s-a prevăzut 
fertilizarea ogoarelor de grîu, 
floarea-soarelui, porumb, sfe
clă de zahăr etc. cu peste 334 
tone de îngrășăminte minerale 
complexe. Oamenii se țin în 
pas cu știința, își însușesc vo
cabularul tehnic, citesc broșuri 
care se referă la munca lor. 
Cei din Călărași au desecat un 
iezer de treizeci de mii de hec
tare. Un teren acoperit cu stuf 
și păpuriș, continuu supus inun
dațiilor, a fost îndiguit. Înainte 
se obțineau aici o mie de tone

de Traian Filip

pește. Acum s-a obținut o
mii de

de
recoltă de o sută de 
tone de porumb, urmînd ca, în 
final — cum se exprimă pre
ședintele sfatului popular raio
nal, Stere Nichifor — producția 
să se dubleze. La Jilavele, 
unde s-au construit în șesenal 
peste trei sute cincizeci de case 
noi, ni se vorbește despre citi
tori pasionați ca Ion St. Tudor, 
Dumitru Stanciu („nici n-am 
ce carte să-i mai dau", spune 
bibliotecara), Ene Boldușteanu, 
Tănase Dumitru, oameni de 
peste șaizeci de ani, sau Ma
ria Știrbu, socotitoare, Tudora 
Ioniță, Vasile Știrbu și Ghe
orghe M. Ghiță, un tînăr care 
a citit anul trecut peste o sută 
de cărți. Bibliotecara Necula 
Popa de la Găujani, conside- 
rînd că azi cartea e pentru ță
rani ceea ce sînt tractorul și 
semănătoarea, a ținut 
poezie, recenzii, 
cole artistice, unele 
mise și la stația de 
ficare din Vedea. Ea și-a pro
pus ca în primul an al cincina
lului să mărească pînă la o mie 
numărul cititorilor. Aici, ală
turi de elevi silitori ca Maria
na Popa și Constantin Ciulică, 
alături de profesori și educa
tori, la loc de cinste figurează 
numele lui Marin Trîmbez și 
al lui Ion Roșu, care citesc ro
mane și cărți de știință popu
larizată, dornici de a comunica 
și altora învățămintele pe care 
le obțin din lectură.

De o largă răspîndire se 
bucură concursurile „Cine știe, 
ciștigă". La Cuza Vodă, aceste 
concursuri au fost axate ade
sea pe teme zootehnice. Intre 
cititorii remarcați în coopera
tiva de producție din această 
comună, Tudora Ilie, Constan-

seri de 
specta- 
trans- 
radio-

tin Nițu, de la brigada a treia 
de cîmp, fruntaș cu peste cinci 
sute de zile-muncă, precum și 
Victoria Nițu, funcționară la 
sfatul popular, sînt într-o no
bilă întrecere pentru menține
rea titlului de cititor fruntaș. 
Instruindu-se în agrotehnică, 
Constantin Nițu a aplicat mul
te metode noi la întreținerea 
culturilor, dînd 
competente și 
membri din brigadă.

Luna cărții la sate a deve
nit o sărbătoare tradițională.

Alături de mașinile ce trans
portă echipele de scriitori la 
marele dialog cu satele, se ză
resc acele caravane ale cărții, 
autolibrăriile care și-au inten
sificat activitatea în această 
perioadă. Intr-o singură depla
sare în sate ca Dormărunt, 
Bragadiru, Sebeș, autolibrăriile 
au făcut vînzare de 
patru și cinci mii de 
ceea ce arată că, potrivit 
mulul obținut în ultimii 
cartea va cunoaște în noul 
cincinal o răspîndire de două 
ori mai mare ca la începutul 
anului 1960. Se dau cifre, se 
exprimă statistic creșterea di
fuzării cărții la sate, dar poate 
că nimic nu e mai elocvent și 
mai impresionant ca discuțiile 
pe marginea lucrărilor literare, 
adunările publice în care citi
torii atît de numeroși își spun 
părerile despre eroii cărților 
dragi. La ceasuri de taină, pe 
cînd semințele germinează sub 
brazda umedă, autorii cărților 
află cît sînt de vii reprezen
tările lor, cu cîtă pasiune sînt 
urmărite conflictele din ro
mane, cît de multilateral pot fi 
judecate destinele personajelor 
cărora le-au dat viață. Comu
nicarea dintre țăranii coopera
tori și scriitori a devenit o 
nouă și vie trebuință, ce răs- 
frînge o nobilă lumină asupra 
celor ce scriu, ca și asupra ce
lor ce citesc și învață.

îndrumări 
celorlalți

Manfred,
„solitarul" 
i Zeelan- 

bineînțeles fruntașii 
din tara noastră.
de slalom uriaș des- 
ieri a fost dominată

Vine primăvara și noi trebuie să (inem pasul cu moda...

bună com- 
Kurt Gohn 

mai in for- 
în acest se- 

locul 
Pornind 

ata-

POIANA BRAȘOV (prin te
lefon). La actualele „interna
ționale" sînt prezenți la start 
schiori din Franța, în frunte cu 
Liio Lacroix și Pierre Siamos, 
din R.D. Germană, printre care 
două vechi cunoștințe, loachim 
Riedl și Korb Manfred, din 
Bulgaria și Italia, 
Petar Golstern (Noua 
dă) și 
schiului

Proba 
fășurată 
— așa cum era de așteptat — 
de schiorii francezi care 
ocupat primele trei locuri, 
voritul cursei, Lacroix, a 
întrecut de compatriotul 
Pierre Stamos. Învingătorul 
realizat, pe o pîrtie lungă de 
2 000 m cu. 67 de porii și o 
diierenlă de nivel df 350 m 
timpul de 2'20"2/10, Lacroix 
a iost cronometrat în 2I20"4'10 
iar pe locul trei. Michel Arpin, 
2'24"4/10.

Dintre reprezentanții tării

Hocheiștii români

Certitudinile și dilemele j
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diapozitivelor
Printre numeroasele mijloace 

ce-i stau la îndemînă omului mo
dern pentru cunoaștere și cultivare 
s-a adăugat de la o vreme unul 
nou și anume diapozitivul. Reunind 
calitățile și periormanfele fotogra
fiei color cu accesibilitatea de ci
tire a unei cărți, diapozitivele 
realizate în studioul cinematografic 
Animaiilm sînt la îndemîna ama
torilor asemenei revistelor ilustra
te, cumpărate la chioșc sau la libră
rie. Privit prin ochiul de sticlă al 
diascopului său în proiecție pe e- 
cran diapozitivul ne aduce în casă 
■opere de artă aflate tezaurizate 
în muzee in conditiuni de reprodu
cere pe care nici cel mai raiinat 
tipar nu le poate realiza, lată de 
ce o tematică frecventă în colec
țiile de diapozitive realizate la 
Animaiilm este cea a tezaurelor 
de artă picturală, sculpturală sau 
arhitectonică aflate pe teritoriul 
patriei noastre. Au lost redate pe 
pelicula colorată a diapozitivelor 
pînze prețioase aflate în colecțiile 
Muzeului de artă al Republicii 
(artă veche românească, Grigores- 
cu, Luchian, artă spaniolă și artă 
flamandă), două serii închinate o- 
perei lui Țuculescu, două serii 
Brâncuși etc. In curînd urmează să 
le fie oferite amatorilor de frumos 
reproduceri din școlile franceză, 
italiană și germană precum și o 
serie închinată Muzeului Brucken- 
thal din Sibiu. Alte diapozitive 
vor aduce selecțiuni din cele mai 
reprezentative lucrări românești în 
ceramică, icoane pe sticlă, de la 
expozifia internațională de desen 
a copiilor (3 serii), reproduceri 
din muzeele etnografice din Sibiu, 
Iași, de artă din Craiova, Muzeul 
Zambaccian (artă franceză și artă 
românească), muzeele orășenești 
din Constanta, P. Neamț, Craiova 
ele.

O altă colecție care se bucură 
de succes este cea închinată re
licvelor antice dacice și romane, 
monumentelor de arhitectură feu
dală, Muzeului satului etc. (Anii- 
chitățile dobrogene, Adamclisi, 
Muzeul de artă feudală Mogoșoaia, 
Histria, Curtea domnească Tîtgo- 
viște. Castelul Bran, toate apărute). 
Un interesant ciclu descoperă fru
musețea arhitectonică, frescele și 
picturile murale din mînăstirile 
moldovene (Voronef, Moldovifa, 
Sucevija, Putna, Agapia, Gura Hu
morului) mînăstirile Govora, Hore
zu, Bistrija, Arnota, Dealului, Căl- 
dărușani etc.

Un alt capitol important 11 ocu
pă cel destinat peisajului turistic, 
imaginilor din orașele românești.

Alături de peisaiele din Deltă, Va
lea Oltului, Valea Prahovei, linului 
Neam!, Munții Făgărașului, Ma
maia, Eiorie, Mangalia, Munții 
Apuseni, Brașov, Poiana Brașov, 
Bicazul au apărut imagini din ora
șele Constanta, Suceava, București. 
Iași, Piatra Neamț, Alba lulia etc. 
Mai pufin prezentă în colecțiile 
de diapozitive Animaiilm este te
matica legată de casele memoriale 
ale marilor personalități ale cultu
rii românești, tematică de o strin
gentă actualitate pentru uzul ti
neretului școlar.

Trebuie semnalate condițiile teh
nice excepționale ale diapozitive
lor (rame din material plastic) pe
licula color și procesul tehnologic 
de calitate care conferă diapoziti
velor un aspect plăcut. Prospecte
le ce însoțesc seturile de dialilme 
constituie mici ghiduri de orienta
re ia temele propuse.

Din păcate însă nu se găsește 
pînă la această oră în comerț un 
vizor modern, de înaltă calitate, 
realizat in tară (cel existent, din 
import, este mai mult o jucărioară 
pentru copii). Pentru proiectarea 
diapqzitiveior în colectivități (școa
lă, cămine culturale, conferințe) 
nu există încă în comerț un pro
iector adecvat care să lie realizat 
pe principii moderne și la un preț 
accesibil.

Tot la studioul „Animaiilm" se 
realizează și diaiilmele cu povești 
pentru copii. Este de mirare faptul 
că deosebirile dintre acestea și 
diapozitive sini frapante. Diaiibne- 
le apar în condiții tehnice medio
cre, au o tematică periferică ne
cesităților educative ale copiilor, 
sînt realizate după desene de slabă 
factură, apar întîmplător. Oare nu 
este posibil să se extindă califica
tivul înalt al producției de diapozi
tive și asupra diafilmelor ?

Nu putem încheia aceste rînduri 
iară a ne exprima nedumerirea cu 
privire la diapozitivele cu caracter 
publicitar pe care le vedem pe e- 
cranele cinematografelor înaintea 
proiectării filmelor. Sînt de un 
prost gust artistic, care pur și sim
plu dezarmează. Colorit murdar, 
linie grafică meșteșugărească, de
sene de un rudiment scandalos, 
iată ce ne oferă Întreprinderea 
„Pavoazarea Capitalei" care și-a 
luat pe seamă reclama prin diapo
zitive. N-ar ii mai bine ca treaba 
aceasta s-o facă calificat sectorul 
de diapozitive de Ia studioul „Ani- 
mafilm", cu atît mai mult cu cît 
aici există o secție de film publi
citar ?

A. T.

15
Horticultorii Ca

pitalei 
încă de pe 
decorul de 
verdeață ce 
frumuseța 
odată cu 
primăverii, 
luzele din 
și grădini 
plantate peste 
milioane flori. Pei
sajul bucureștean

pregătesc, 
acum, 

flori și 
: va în- 

orașul, 
venirea 
In pe- 
parcuri 
vor fi 

15

milioane flori
va fi îmbogățit, de 
asemenea, cu 80 000 
arbori și arbuști și 
cu încă 50 000 de 
puteți de trandafiri 
și numeroase liane 
și plante de umbră. 
Pentru a face cit 
mai plăcute peluze
le din scuaruri și 
cartierele de locu
ințe, vor fi refăcute 
spatiile verzi pe

suprafață de peste 
250 de hectare, iar 
pe arterele de pe
netrație ale orașu
lui va continua ac
țiunea de înfrumu
sețare cu flori, 
plantații de arbori 
și arbuști, garduri 
vii și plante agăță
toare.

Ana Dobre și Gheorghe 
Bănăetan de la Uzina 
„Electronica" București. 
Și de pasiunea și acti
vitatea lor creatoare de
pinde calitatea televizoa

relor noastre

(Ager pres) Foto: S. VIOREL

în preajma mondialelor I
i

au
Fa- 
îost 
său 

a

noastre cea mai 
portare a avut-o 
(fără îndoială cel 
mă schior român 
zon) care s-a clasat pe 
4 cu timpul 2'25’'0. 
primul în cursă, Gohn a 
cat cu curaj chiar și porțiunile 
cele mai dificile. Meritoriu s-a 
comportat și Cornel Tăbăraș, 
clasat imediat după Gohn. El 
a greșit intrînd prea larg in 
unele viraje de. porii pierzînd 
astfel secunde prețioase din 
care cauză a scos un timp cu 
6 sec. și 4 zecimi mai slab de
ci/ al învingătorului.

O mențiune pentru 
schior Marin Focșăneanu care 
într-o asemenea dispută s-a 
clasat în plutonul fruntaș, de- 
monstrînd că evoluția și locu
rile ocupate în competițiile in
terne ale acestui sezon nu sînt 
întîmplătoare. Pregătindu-se 
mai sirguincios el va reuși să 
devină cu siguranță unui din
tre concurenta de bază ai lo
tului nostru republican.

Întrecerile continuă astăzi de 
la ora 10 cu proba slalom 
special care se va desfășura 
pe pirtia Clăbucet din Pre
deal.

tînărul

A. ZAMFIRESCU

(Urmare din pag. I)anul trecut. Sentimentul datoriei împlinite se citea pe fețele tuturor celor prezenți în sală, pe fețele tinerilor Constantin Tache, Vasile Florea, Constantin Capriș, Florea Chirică, Mihai Boboc cărora pentru rezultatele obținute a- nul trecut în producție li s-a acordat titlul de fruntaș în întrecerea socialistă. De altfel la comitetul U. T. C. există o evidență strictă a calității muncii uteciștilor. Faptul este consemnat de numărul dublu de tineri care în 1965 au obținut titlul de fruntași în întrecerea socialistă față de 1964. Pe cei mai mulți dintre aceștia ni-i recomandă înseși realizările obținute. Vasile Florea este șeful unei e- chipe de operatori. Lucrează în rafinărie de 10 ani. Meseria a deprins-o aici, deservind complicatele instalații care an de an au valorificat tot mai superior materia primă — țițeiul. A început ca pompagiu, apoi ca tablonist, iar din 1961 a preluat conducerea echipei de operatori de Ia instalația D.V. 2. De doi ani echipa pe care o conduce s-a menținut în fruntea întrecerii socialiste. Ultima sa realizare, o inovație pe baza căreia se recuperează uleiul din colectorul de vacum de la instalația sus

Puterea
cuvîntului
dat

MILITARII,
F.R.H.P., 

impresii 
compe-

al

La sfîrșitul săptăniînii trecute 
s-a disputat în Capitală „Cupa 
orașului București" la hochei, 
competiție la care au participat 
echipele București I, București 
(tineret), Daugava Riga și Spar
tak Plsen.

Tov. VASILE 
secretar general
ne-a comunicat cîteva 
în legătură cu această 
tifie : „A fost o întrecere foarte 
utilă în special pentru echipa 
Bucureștiului (de fapt lotul nos
tru reprezentativ) care peste 
puține zile va pleca la Zagreb 
pentru campionatele 
Apreciez că echipa 
portat la un nivel mai bun de- 
cît în anii precedenți, la ace
iași întrecere. întîlnind adver
sari puternici, cu stiluri de joc 
diferite, lotul nostru a făcut 
bună verificare și pregătire, 
primă concluzie este aceea că 
apărarea s-a îmbunătățit. Ieși
rea din atac în apărare nu sa 
mai face la întîmplare ci gîndit, 
constructiv. A crescut și matu
ritatea formației, 
știe să „calmeze" 
cînd trebuie, nu

mondiale, 
s-a com-

în sensul că 
jocul atunci 

mai intră în 
prelungite perioade de derută, 
în general, avem o echipă tî- 
nără (Dumitraș, Bașa, Ștefan, 
Pană, Stefanov), dar din lot se 
numără și jucători cu 
lungă activitate 
Czaka, Ferenczi,

o mai 
ca Ionescu, 

Calamar, fra
ții Szabo, care se impun nu nu- 

lor ci și prin 
care o au, ele- 
într-o

mai prin valoarea 
experiența pe 
ment important 
In meciul decisiv cu 
Riga, dacă linia a III-a 
mers la valoarea 
team obține victoria. S-a ratat 
mult și de aceea, pe viitor an
trenorii trebuie să acorde mai 
multă atenție capitolului finali
zare, lucrînd cu perseverență în 
acest sens. Oricum însă, echipa 
s-a omogenizat, în sensul

echipă. 
Daugava 

ar fi 
ei reală, pu-

ț

Convorbire 
cu VASILE MILITARII 

secretar general al F.R.H.P.
---- •----

acum avem trei linii apropiate 
valoric, cu care putem juca în 
meciuri internaționale. în legă
tură cu unii jucători, am de făcut 
cîteva remarci. Astfel, portarul 
Dumitraș s-a comportat inegal, 
cînd apărînd șuturi grele, cînd 
primind goluri parabile. Flo- 
rescu, un jucător al cărui talent 
a fost subliniat și de antrenorul 
de la Plsen, V. Sykora (fost an
trenor al echipei A a Ceho
slovaciei), păcătuiește mult prin 
nervozitate, ceea ce dăunează 
jocului întregului colectiv.

— Ce ne puteți spune despre 
echipa noastră de tineret ?

— In acest sezon s-a crista
lizat și echipa noastră de „spe
ranțe". Ea a jucat ' ~
orașului București 
raj, cu o burtă 
acest an a avut 
propriu. A fost un 
mițător. Trebuie 
înainte pe acest drum, 
că în curînd va trebui să-i pro
movăm pe unii dintre acești ti
neri în prima garnitură.

— Ce program au acum în 
fufă hocheiștii. noștri fruntași ?

— Duminică seara echipa A 
va primi la București vizita na
ționalei finlandeze, iar echipa 
de tineret va evolua la Buda
pesta, în compania naționalei 
similare a R. P. Ungare.

în Cupa I 
cu mult cu- “ 

orientare. în 
un program 
început pre
să mergem 

pentru

I
I
I
i
I
I

Nu l-am recunoscut. Cînd 
am intrat in sediul cooperati
vei agricole din Cîlnic, raionul Sebeș, m-a întâmpinat ca 
pe o cunoștință veche — eu 
însă nu știam unde ne mai 
văzusem.

— V-am așteptat cinci ani... 
Dar e mai bine că ați venit 
acum.

Robust, în plină tinerețe, cu 
privirile iscoditoare, omul din 
j'ața mea nu-mi aducea în 
■memorie împrejurarea în care 
ne cunoscusem. Dar o fotogra
fie prinsă în perete a reîn
viat totul... Era în decembrie 
1961, cînd 11 000 de țărani 
(cijră simbolică, amintind 
jertfele din 1907) s-au adunat 
în Capitala patriei, să se sfă
tuiască asupra căilor ce duc la bunăstare. Mulgătorul SI
MION USCAT primise man
datul tovarășilor săi să vor
bească despre realizările și 
planurile lor de viitor. Țara 
întreagă a aflat atunci des
pre hărnicia cîlnicenilor. In 
încheiere Uscat și-a luat un 
angajament personal: SĂ OB
ȚINĂ IN 1965 O PRODUC
ȚIE DE 5 000 DE LITRI DE 
LAPTE PE CAP DE VACĂ 
FURAJATĂ.

In pauză l-am căutat...
...La întâlnirea de zilele tre

cute Simion Uscat mi-a spus:— Atunci ați avut niște îndoieli sau mi s-a părut că le aveați, acum în locul meu vorbesc realizările. AM ÎN
CHEIAT ANUL 1965 CU O 
PRODUCȚIE MEDIE PE CAP 
DE VACĂ FURAJATĂ DE 
5100 LITRI. încă se poate și mai mult. Dacă reușesc să aduc toate vacile la nivelul celor mai bune, producția va crește.Cele mai bune vaci au 
produs 8 630 litri, 6 790 litri, 
4 470 litri...

Uscat este de opt ani îngri
jit or-mulgător și își cunoaște 
bine meseria... atît de bine in
cit a înțeles că secretul ma
rilor producții trebuie cău
tat dincolo de calificare, în 
conștiință. Programul de 
grajd, furajarea rațională, 
condiția sanitară a animalelor 
— toate noțiunile întâlnite în 
manualele de specialitate, își 
dezvăluie sensurile adinei nu
mai celor care au dobîndit 
convingerea că fiecare litru de 
lapte obținut în plus contri
buie la întărirea economică a 
cooperativei și implicit 
niturilor proprii — 
pentru a-l realiza.

Am desprins ideea 
sus dintr-o relatare
rășului. Nicolae Pleșa, secretai- al Comitetului raional U.T.C.— Noi ne-am dat seama că experiența tovarășului Simion Uscat este valoroasă și ne-am gîndit s-o facem circule, să rodească și în părți. Știindu-1 ocupat timpul zilei, l-am căutat tr-o seară, însă nu l-amsit. Ni s-a spus că e dus... cu vacile la păscut. Noaptea ? ne-am mirat noi. Da, cîteoda- tă el practică pășunatul suplimentar, „în nocturnă", ne-a răspuns tehnicianul zootehnist Gheorghe Krampuț. Am organizat schimbul de experiență la care au participat tineri îngrijitori de animale din tot raionul ; erau vreo patruzeci. Partea teoretică a decurs obișnuit. însă la demonstrația practică, privind tehnica mulsului, s-a produst. A- junsesem tot grupul la ușa ■ grajdului. Aici tovarășul Us-

eat ne-a oprit. „Vor intra cu mine numai cinci inși — a stabilit el o regulă ; — ceilalți, în serile următoare. Asta pentru că în timpul mulsului trebuie să fie liniște și cit mai puțină agitație în jur".Fără îndoială că exigența față de amănunte, disciplina pentru respectarea unor norme aparent mărunte, explică in bună măsură sporurile de producție.La cooperativa agricolă din 
Cîlnic, Simion Uscat nu e sin
gurul care se poate mîndri cu 
realizări frumoase; el însuși 
se străduiește să nu devină 
„unic". Cooperativa va fi cu 
atît mai bogată cu cit produc
țiile mari vor fi generalizate. 
Alt tînăr, Gheorghe Bărbuș, a obținut 3 502 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, iar pe cooperativă s-a atins 2 600 litri.
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de primăvara 
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Luptă pentru puc
BfiiB

să alteîn îngâ

Chemați 
afară, am 
aer plutea 
mustului zăpezii. Pînă depar
te colinele Sebeșului erau în
văluite în aburi. Pitorescul a- 
cestor locuri ne amețea — dar 
călcam niște pământuri săra
ce, degradate de ploi. Odini
oară suprafețe întinse n-au 
produs nimic. Lipsiți de mij
loacele necesare pentru a le 
întreține oamenii au renunțat 
la ele. După cooperativizare 
terenurile părăsite au fost 
luate din nou în stăpînire. 
Desțelenite cu mașini puter
nice, fertilizate cu îngrășă
minte chimice și naturale, lu
crate după o agrotehnică co
respunzătoare ele și-au des
chis cont la capitolul veni
turi... In 1965 au fost puse în 
valoare 25 hectare; alte 5 hec
tare sînt în curs de amena
jare pentru o plantație de 
vie : prin construirea unui ba
zin de retenție a apelor 6 
hectare de grădină, irigate, 
vor fi redate circuitului eco
nomic ; vor fi desecate 60 de 
hectare de finețe...— Acestea sînt acțiunile prevăzute pentru 1966, spunea tovarășa ingineră Virginia Solea. Ele fac parte dintr-un plan amplu de transformare a dealurilor din jur, în adevărate grădini. Deocamdată producțiile, și deci veniturile noastre, nu sint comparabile cu cele ale Bărăganului. Noi am realizat 1920 kg de grîu la hectar, 13 700 kg de cartofi, 35 400 kg de sfeclă furajeră, 3 220 kg, de trifoi fin. Valoarea zilei-muncă a fost de 17 lei. Veți înțelege efortul depus pentru atingerea a- cestei sume, numai știind că am pornit la drum, cînd s-a înjghebat cooperativa, cu o a- vere de 2 vaci, 14 boi și niște pămînturi sterpe. Dar oamenii au muncit cu nădejde, vă- zînd că munca unită aduce belșug.în contextul acestei participări colective la întărirea operativei trebuie privit cordul lui Simion Uscat, el l-am delegat să meargăCongresul țăranilor cooperatori și l-am împuternicit să-și dea, în numele nostru, adeziunea la măsurile pe care partidul le ia pentru continua dezvoltare a agriculturii, și să exprime recunoștința noastră fierbinte pentru acea prevedere din Directivele Congresului al IX-lea care se referă la ridicarea economică a cooperativelor agricole din zonele de deal și munte.

de 
In

co-re-Pe la

iiennica muisuiui, s-a pr< un fapt demn de reținut.
ION MARINA

menționată, aduce economii a- nualg de peste 22 000 lei.„Omul de la instalații noaște muncii Manea duiește mai superioară, cel mai cele 19 293 000 lei realizate peste plan la producția globală, cele 15 milioane încasate suplimentar pentru producția marfă expediată beneficiarilor. De altfel, anul trecut toate angajamentele luate în întrecerea socialistă au fost nu numai îndeplinite ci și depășite. La prețul de cost, datorită reducerii pierderilor tehnologice, s-au obținut economii în valoare de 14 942 000 lei, beneficiile ajungînd la peste 21 milioane lei“.Felicitîndu-i pe cei prezenți și prin ei întregul colectiv de rafinori, tovarășul Drăgan Constantin a înmînat Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în ramura petrol-gaze.„Bilanțul cu care colectivul dv. a încheiat anul 1965 — se înscrie în tabloul realizărilor deosebite pe care poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului Ie-a înfăptuit în anii șesenalului. Distincția pe care ați primit-o astăzi trebuie să vă stimuleze și mai mult pentru a ridica nivelul

cu- întotdeauna utilitatea lui — spunea tovarășul Ionescu — și se stră- ca aceasta să fie cit Argumentul concret îl constituie 19 293 000

producției pe o treaptă și mai superioară".Cuvinte de demn pentru fost adresate de către tovarășii Balalia .' ’ ______în numele colectivului de rafinori a vorbit inginerul Andrei Dumitrescu, șeful secției ulei, Nicolae Tilincă, maistru la secția distilație atmosferică, Ene Roșea sudor secția „9 Mai și Gheorghe Drăgănescu maistru A.M.C.-ist. Condițiile pentru a adăuga succeselor de pînă acum altele noi, superioare, sînt create rafinorilor, au spus vorbitorii. Din cercetările făcute în rafinărie s-a stabilit că materiile prime prelucrate în instalațiile de aici se pretează nu numai pentru prepararea benzinei ci și pentru extragerea uleiurilor, îndeosebi a celor pentru turbi-

apreciere și înnoi succese au colectivului și Dumitru și Alexandru Boabă.
ne și transformatoare electrice. în noua instalație cu care va fi dotată rafinăria s-a obținut astfel o valorificare superioară a materiei prime. Lucrările sînt avansate. Pe baza temelor date de rafinori, Institutul de proiectare de specialitate a întocmit proiectele de construcție a unui complex de instalații pentru fabricarea uleiurilor și a bitumurilor. Lucrările au început în luna ianuarie și continuă în ritm susținut. Conducerea rafinăriei a și luat măsuri pentru pregătirea oamenilor care vor deservi Circa tează lizaregătesc să le ia locul. Ceea ce se face acum în această direcție, constituie așa cum spunea unul dintre vorbitori „pregătirea pentru perspectivele deschise colectivului de aici în anii cincinalului".

complexele instalației. 100 operatori frecven- deja un curs de specia- de 6 luni. Alții se pre-

(Urmare din pag. I)Acesfe realizări sînt rezulta
tul direct ai preocupării conti
nue pentru organizarea științi
fică a producției care a cumu
lat pasiunea și energia tuturor

muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor. Numeroasele propu
neri făcute de aceștia, din care 
foarte mulți tineri, au permis 
revizuirea și modernizarea a 
peste 40 de produse tehnologi
ce, al căror efect s-a răsirînt

direct asupra îmbunătățirii ca
lității producției, contribuind în 
același timp la realizarea unor 
economii în valoare de 400 000 
lei.

— Obținerea acestor succe
se, arăta Voichița Ghergu, mun
citoare fruntașă în secția a Il-a, 
ar fi imposibilă dacă fiecare 
dintre noi la locul de muncă nu 
ne-am fi străduit să cunoaștem 
perfect noua tehnologie de fa
bricație. dacă n-am fi depus e- 
iorturi susținute pentru perfec
ționarea continuă a pregătirii 
noastre profesionale.

Cînd spunea aceste lucruri 
tânăra muncitoare avea, fără 
îndoială, în vedere ampla acți
une desfășurată pentru ridica
rea calificării cadrelor, care a 
cuprins pe toți lucrătorii fabri
cii, acțiune dublată de interesul, 
de dorința fiecăruia de a se 
autodepăși, în vederea obținerii 
unor rezultate superioare la lo
cul de muncă.

— Sîntem mîndri, spunea 
Marioara Gheorghe, că la a- 
ceste rezultate o contribuție 
însemnată au adus și cei peste 
3 000 de tineri care, antrenați 
de organizațiile U.T.C., nu și-au 
precupețit eforturile pentru în
deplinirea exemplară a anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Noi știm bine cît de 
eficiente au fost propunerile și 
acțiunile organizației U.T.C. 
îndreptate spre educarea tineri
lor în scopul gospodăririi cu 
grijă a materiei prime.

Ele au. avut o mare contribu
ție în obținerea celor 15 000 000 
lei economisiți prin reducerea 
consumurilor specifice. Experi
ența anului trecut va li, firește, 
consolidată și dezvoltată în a- 
cest an.

Intr-adevăr, eiorturile fabricii 
sînt îndreptate și în acest an 
spre continua perfecționare a 
producției. Va ii adoptată o 
nouă tehnologie de fabricare a 
cămășilor ; s-a trecut la reorga
nizarea fluxului tehnologic 
unităților din sectorul III; 
vor instala utilaje moderne 
secția de tricotaje. Valoarea 

a multiplelor măsuri 
a se înfăptui 
se ridică la 

lei. Se stăruie 
perseverență în

al 
se 
la 
e-

ccnomică 
prevăzute 
cest an 
'20 000 000 
ceeași 
nua pregătire prolesiortală, fac
torul hotărîtor in utilizarea e- 
iicientă a mașinilor și materiei 
prime.

Rezultatele obținute in prima 
lună a anului 1966, cînd pro
ducția globală și mariă au fost 
depășite cu 1,1 la sută, iar la 
prețul de cost s-au obținut e- 
conomii în valoare de 1 100000 
lei, realizarea ritmică a planu
lui in primele două decade ale 
iunii iebruarie arată concludent 
că angajamentele luate în în
trecerea socialistă pe anul 1966 
sînt obiective riguros calculate, 
a căror îndeplinire zilnică re- 
llectă răspunderea cu care a- 
cest colectiv întâmpină cea de a 
45-a aniversare a Partidului 
Comunist Român.

în a- 
peste 
cu a- 
conti-



(Urmare din pag. I) 
mică, le mai scaldă, dar 
nu Ic las în pace pe nici 
una. Nu aștept să mă 
cheme profesorii la 
școală. E chiar o feri
cire pentru mine să-i 
iau uneori la rînd, să-i 
vizitez în aceeași zi și pe 
cei de la școală și pe cei 
care au servici, cu toate 
că sînt mari, să aflu ce 
se vorbește despre ei și 
întotdeauna cînd mă în
torc, pe drum, mă bucur.

De la procesele 
juridice ale 
minorilor - 
la procese 

de conștiință 
pentru maturiN. M., așa cum ne spunea directorul școlii, poate fi un bun exemplu pentru alții, în privința interesului pe care-1 manifestă în e- ducarea copiilor, nu numai în limitele familiei, dar și mai departe, la școală, în societate, în viață. Ce-i drept, are și satisfacții. Au însă toți părinții asemenea bucurii ? Sînt oare toți copiii prilej de mîndrie pentru părinții lor ? A- ceste întrebări le-am pus cîtorva factori chemați să se ocupe de e- ducarea și instruirea tinerilor din orașul Constanța, pe carei-am invitat la o discuție pe această temă.Silvia Dinescu —procuror la procuratura o- rașului Constanța : Am să vă expun pe scurt cî- teva cazuri. B. M. are numai 12 ani și a învățat să fure. Mai întîi o peniță, cîte un stilou de la colegii de școală. Fără să fie controlat, supravegheat, mai ales de părinți, a ajuns repede la port- moneele gospodinelor care fac cumpărături în magazine. Prima impresie pe care ne-a lăsat-o copilul e aceea că e o fire vioaie și inteligentă. Părinții lui, însă, nu se interesează absolut deloc de preocupările lui, îl lasă să vagabondeze pe stradă, la orice oră, nu țin legătura cu școala, afișează o pasivitate condamnabilă atunci cînd li se aduc la cunoștință purtările lui. Mai mult, o- dată, a venit acasă cu un aparat de fotografiat. Mama nu s-a deranjat măcar să-1 întrebe de unde-1 are iar atunci cînd noi am anchetat cazul, ea a căutat să-l acopere. Un caz oarecum asemănător e cel al lui M. F. singur la părinți, care dispune de o stare materială excepțională. Tatăl însă motivează, întotdeauna, lipsa de preocupare pentru copilul său (în vîr- stă de 15 ani), prin numeroasele sarcini de serviciu iar mama, care e casnică, îl alintă atît de mult încît pretinde că băiatul poate să-și permită orice. Și și-a permis: în decembrie, anul trecut, s-a urcat la volanul unei mașini și a fost prins de organele de miliție abia lîngă Medgidia. Aceasta e însă numai una din isprăvile lui care l-au a- dus în fața procuraturii. Lipsa de interes din partea tatălui și libertinajul permis de mamă 1-ad făcut să renunțe anul acesta la școală.Un alt caz, surorile [. A., și G. A. provin din- tr-o familie dezorganizată și în care ambii părinți refuză să-și recunoască responsabilitatea creșterii și educării lor. Prin hotă- rîrea de divorț, ele au fost încredințate mamei, salariată lă I.T.C., dar tocmai mama le-a servit un prost exemplu de conduită morală. Casa lor devenise un loc de în- tîlnire cu fel de fel de prieteni, de distracții de noapte. Exemplul 

mamei a fost molipsitor pentru cele două fete care și-au închipuit că într-adevăr așa e viața și așa trebuie trăită. Și au început să se distreze și ele la fel. Procuratura a intervenit cerînd sprijinul tatălui recăsătorit dar a- cesta a răspuns categoric : „Nu știu, nu mă interesează, au mamă, eu le dau pensie alimentară, ea trebuie să le educe".Negoiescu Constantin — judecător de minori la tribunalul orășenesc: Cazurile acestea fiind destul de grave, precum și altele, au necesitat intervenția miliției, a procuraturii și au ajuns în fața tribunalului. Ele au fost comise de cele mai multe ori din lipsă de discer- nămînt, pentru că, așa cum se vede și din exemplul celor două a- dolescente, la vîrsta a- ceasta nu știu întotdeauna să aleagă ce e bine și ce e rău mai ales cînd li se servesc și unele exemple proaste, și cînd în educația lor există goluri. Nu întotdeauna însă aducerea în fața instanței a unor astfel de fapte au un caracter educativ pentru minor. E cazul lui M. B., de pildă, care deja la vîrsta aceasta s-a obișnuit cu anchetele, cu procurorii, cu judecătorii iar numeroasele procese în care a fost citat au ajuns să nu-i mai producă nici măcar emoție. De aceea, față de cei care-i fac observații, sau față de colegii lui, afișează un aer de superioritate. Ori de cîte ori mă aflu în fața unui asemenea proces mă gîndesc : oare toate mijloacele și metodele educative au fost epuizate încît a fost nevoie să se ajungă la instanță ? Eu cred că nu. Iar dacă sînt cazuri grave, care se repetă și e nevoie să intervină instanța, cred că ar fi bine ca ele să fie judecate mai serios și mai sever. Și, fac aci propunerea ca să se mărească răspunderea legală a celor care sînt chemați să-i educe pe minori. Ar trebui să fim mai severi în primul rînd cu părinții unor astfel de copii care, ei înșiși, sînt primii care încalcă normele moralei noastre sau dacă nu o încalcă manifestă o nepăsare condamnabilă față de ele ceea ce duce la același rezultat.
filtre prin care 

trece apă tulbureJean Elena — directoarea Școlii generale nr. 7 : E bine că discuția noastră a început de la răspunderile care-i revin familiei, pentru că ea e primul factor care are o mare înrîu- rire asupra educației copiilor. Din expunerea celor cîteva cazuri reiese că ele s-au ivit tocmai acolo unde părinții sînt complet indiferenți, își declină orice răspundere, în această privință, sau unde familiile sînt dezorganizate. Dacă acest prim filtru nu funcționează bine, prin el începe să se strecoare și apa tulbure. Avem și noi în școală cîțiva elevi care sînt autorii unor fapte asemănătoare cu cele relatate aci. Noi ne-am îndreptat toată atenția asupra lor, au fost discutați în organizația de pionieri sau U.T.C., am invitat părinții la școală și pentru că unii n-au venit am mers noi în familiile lor. Atunci ne-am convins că părinții acestora nici măcar nu se interesează dacă ei, cînd pleacă dimineața, ajung la școală. îi lasă să vagabondeze pe străzi. Altădată i-am văzut pe acești copii stînd la masa bufetului din cartier, împreună cu părinții, în tovărășia paharelor. în felul acesta părinții ne îngreunează și nouă munca de educație. Cînd am încercat să-i a- tragem pe părinți în a- ceastă preocupare comună, tocmai cei care au asemenea copii n-au 

venit la școală. Atunci unei diriginte i-a venit ideea ca periodic, cînd acești copii iau note proaste sau au comportări urîte, să-i informeze pe părinți prin cîte un bilet, trimis prin alt elev. S-a întîmplat că de cîteva ori, alarmați de situația copiilor, părinții . au venit, dar nu pentru a vedea ce e de făcut ci pentru a-i trage la răspundere pe profesori, în fața e- levilor : „Copilul meu e bun, e deștept, învață, profesorii nu-1 apreciază". în cazul acesta, părinții știrbesc prestigiul pedagogilor și repercusiunile se agravează nu numai în privința educației, dar și a învățăturii. Trebuie să găsim forme mai e- ficiente de muncă cu comitetul de părinți în sensul de a nu rezolva, cum se obișnuiește, cu acesta numai probleme de ordin administrativ. Trebuie să creăm un climat și o opinie largă și sănătoasă chiar în cadrul a- cestui comitet, cu care trebuie să colaborăm mai strîns pe linia educației copiilor.Lucia Brișcaru — vicepreședinta comitetului regional al femeilor : Și eu sînt mamă de copii și observ că ori de cîte ori eu și soțul sîntem plecați pe teren, și rămîn în supravegherea bunicilor, care sînt mai îngăduitori, copiii obțin rezultate mai slabe la învățătură. Este, evident, rolul pe care-1 avem ca părinți, în e- ducația copiilor noștri. Ce facem însă cu părinții care nu sînt con- știenți de această răspundere ? în luna noiembrie 1965 s-a ținut o consfătuire la nivelul regiunii în problema o- crotirii minorilor. A- tunci s-au făcut mai multe propuneri între care și aceea de a se alcătui un comandament format din mai multe comisii, din care să facă parte reprezentanții tuturor factorilor care răspund de educația tineretului și care, să se întrunească periodic pentru a lua măsurile cuvenite în cazul acestor minori.
Distante care 

pot fi înlăturate
Sarcinile școlii în e- 

ducația celor mai tineri 
cetățeni suscită inter
venții interesante, dese
ori polemice.

— Elevul dispune, 
cum e ,și firesc, ținînd 
seama de obligațiile sale 
profesionale, de puțin 
timp pentru distracții
— afirmă profesoara Stănescu Valentina, directoare a Liceului 
nr. 2 din Constanța. 
Rămîne de văzut cum 
consumă el acest timp, 
cum devine o activitate 
recreativă și, mai mult, 
complementară ocupa
ției sale de bază. Dacă 
nu știm să organizăm 
plăcut activitățile in
structiv -recreative și, în 
primul rînd, să-i obiș
nuim pe ei să discearnă 
matur ce au de făcut în 
acest timp liber, rezul
tatele educației prin 
școală a elevilor devin 
insuficiente. Neacoperit 
cu acțiuni interesante
— și din cauza noastră, 
a factorilor chemați să 
răspundem de educația 
lor — timpul liber al 
elevilor devine o breșă 
în educația pe care, 
alături de familie, le-o 
facem. Așa se expli
că de ce un număr mare 
de elevi sînt prezenți în 
localuri, în cafe-baruri 
„consumîndu-și“ timpul 
liber (uneori mai mult 
decît atît) în acest fel. 
Cauza fundamentală a 
acestei stări de fapt 
este desigur lipsa solici
tării lor în alte activi
tăți. Și desigur că, ală
turi de familie, școala 
se face responsabilă de 
facilitarea unei aseme
nea înclinații superfi
ciale ale unor elevi. 
Din ansamblul, factori
lor responsabili cu edu
cația minorilor, relația 
familie-școală este fun
damentală. De cele mai 
multe ori manifestările 
concrete ale acestei co
laborări au înrîuriri 

binefăcătoare asupra e- 
levilor prin instituirea 
unei educații controlate 
de-a lungul întregii pe
rioade de școlarizare, 
prin intervenția delica
tă, dar hotărîtă, în cele 
mai aparent neînsem
nate abateri de conduită 
ale elevilor. Un aspect 
al nesincronizării între
gului organism educativ 
din orașul Constanța, cu 
urmări neplăcute în e- 
ducație o produce, une
ori, întreprinderea de 
hoteluri și restaurante 
care angajează în tim
pul verii, fără consim
țământul școlii (deși un 
asemenea acord este 
prevăzut) numeroși e- 
levi în diferite munci,
— e adevărat ușoare — 
poate excesiv de ușoare
— care-i pun în con
tact cu mentalități fe
lurite, unele opuse nor
melor noastre morale. 
Afirm că sînt de acord 
cu educația prin mun
că, cu cultivarea conști
inței la elevi a utilității 
sociale a muncii, cu că- 
pătarea încă de la a- 
ceastă vîrsta a unei a- 
numite independențe 
materiale, dar nu tre
buie să ne scape din 
vedere ce le oferim și 
cum le oferim aseme
nea posibilități.

Știm, dar deseori în 
practica noastră zilnică 
uităm — intervine 
prof. Dumitru Păcuraru— acest principiu fun
damental ; că este inad
misibil să trecem cu 
vederea micile abateri 
de la regulamentul șco
lar (uniforma necores
punzătoare, reaplicarea 
matricolei la numai 
cîțiva pași de intrarea 
în școală) și cu atît mai 
puțin abaterile grave. 
Să mă scuze colegii mei 
dar, dacă știm că unii 
dintre elevii noștri stau 
în localuri și nu inter
venim, dăm ' dovadă de 
o pasivitate nedorită. 
Acești elevi care merg 
în localuri pot fi scoși 
fără nici o greutate sau 
jenă afară, cum tot așa 
de bine n-ar trebtii să 
fie serviți de persona
lul acestor localuri. Un 
alt aspect asupra că
ruia aș vrea să insist, 
fără a repeta probleme
le ridicate cu care sînt 
de acord, este educația în școală a elevilor. 
Profesia de pedagog este 
de o rară putere de in
fluențare social-educa- 
tivă. Neținînd seama de 
particularitățile de vîr- 
stă ale elevilor lor, unii 
pedagogi nu reușesc 
să-și apropie copiii, să 
le cîștige încrederea, re- 
zumîndu-se doar la mă
suri de ordin adminis
trativ, restrîngînd sfera 
de influențare pozitivă a 
elevilor prin necredita- 
rea capacității educati
ve pe care o are colec
tivul clasei, opinia ei 
asupra membrilor săi. 
Dacă n-ar exista une
ori o artificioasă dis
tanță între catedră și 
clasă, care așează tea
ma în locul respectului, 
profesorul ar putea ac
ționa, înrîuri clasa prin 
ea însăși. Educația prin 
școală trebuie să fie de 
maximă exigență, dar 
nicidecum rigidă, admi-

| nistrativă.

Educația... 
educatorilor— Școala are un rol hotărîtor în educarea minorilor dar nu trebuie să uităm că familia este primul factor chemat să facă educația copiilor — spunea unul dintre invitații noștri.— Comitetul executiv al sfatului popular prin comisia sa de tutelă — a intervenit în discuție tov. Negulescu Ion, președintele acestui' for din orașul Constanța— trebuie să vegheze e- ducația și creșterea bună ce trebuie s-o capete copiii în familie. Dacă nu le asigurăm de mici o creștere aleasă, atunci deprinderile rele vor fi mai greu de corijat mai tîrziu. Din constatările pe teren am putut observa două situații tipice : una în care unii părinți nu știu realmente cum să-și crească copiii și cealaltă în care părinți cu o înaltă pregătire intelectuală se preocupă insuficient de copiii lor.Ce trebuie să întreprindem pentru o mai bună educație a părinților, a educatorilor ?

— Luînd cuvîntul în această consfătuire — spunea tovarășa Brișca- ru Lucia, vicepreședintă a Comitetului regional al femeilor, vorbesc în- tr-o triplă calitate: de mamă, de activistă, de procuror. Nu trebuie să ne simțim deloc jigniți, dar arta de a-ți crește copiii trebuie învățată indiferent de pregătirea noastră intelectuală. Că mamă nu găsesc întotdeauna soluții pentru depășirea momentelor critice în educarea celor doi copii pe care-i am; ca procuror am observat lesne că • necunoașterea de către părinți a unor elementare principii pedagogice sînt deseori sursa unor infracțiuni, mici, e adevărat, de care se fac vinovați copiii lor. Comitetul femeilor a organizat o serie de acțiuni care și-au propus să ofere cîteva ajutoare utile mamelor pentru educația copiilor lor. Se poate face însă mult mai mult. Munca cu părinții este o problemă deosebit de importantă și colaborarea dintre noi cu școala și organizația U.T.C. este absolut necesară. Aici ar trebui amintită și criticată insuficienta preocupare a Comisiei de tutelă de pe lîngă Sfatul popular al orașului Constanța de a-și e- xercita posibilitățile pe care Te are atît în rezolvarea practică a unor probleme cît și prin exercitarea morală a autorității sale în fața acelor familii care se dezinteresează de creșterea și educația propriilor copii. Cred că alcătuirea acestei comisii este deficitară. Sînt puțini oameni atrași în a- ceastă activitate tutelară, colaborarea cu alte organizații obștești este practic inexistentă. Manifestările negative, mai ales în rîndurile minorilor de 15—17 ani, pot fi lichidate printr-un efort comun mai mare între părinți, școală, organizațiile obștești și comisia de tutelă.— într-adevăr, completează tînărul profesor Petru Valeriu, colaborarea cu organizațiile obștești este de un real folos atît școlii cît și comisiei amintite. Dar mergînd mai departe, la educația educatorilor, pot contribui din plin prin autoritatea lor, cît și prin mijloacele pe care le posedă, atît ra- dio-ul, televiziunea dar și editurile. Cele trei lectorate pe care le are prevăzute școala în activitatea sa sînt insuficiente. De aceea se simte acut nevoia de titluri editoriale numeroase și abordînd cele mai variate probleme, de la sfaturi de purtare în diferite situații ale adolescenților și pînă la pregătirea pentru viața de familie a acestora. în altă ordine de idei aș vrea să spun că insuficient sînt folosite în colaborarea cu școala comisiile de părinți.— Cred că și intervenția colectivelor în care lucrează părinții și care se fac vinovați de o insuficientă atenție pentru creșterea copiilor lor, poate avea o deosebită înrîurire educativă — adaugă tovarășul Bo- roș Gheorghe, responsabil cultural în comitetul sindicatului D.R.N.C. Dintr-un caz, al unui părinte muncitor în port care-și neglija copiii, relatat în coloanele ziarului nostru uzinal și care a suscitat intervenția altor cititori, am desprins că și munca sindicală poate contribui la rezolvarea unor probleme pe care le ridică a- ceastă masă rotundă. Este foarte bine să a- vem muncitori bine pregătiți profesional — a- ceasta este una din principalele meniri ale activității noastre sindicale •— dar nu trebuie să neglijăm nici celălalt aspect, de nu mai puține implicații sociale, de a avea soți și părinți exemplari.

Aripile virstei 
fără plumbii 

inerției!
Cum era și firesc, dis

cutând despre proble
mele majore ale ado
lescenților, factorii in
vocați au fost și orga
nizația U.T.C. și orga
nizația de pionieri. Lor 
le revine ponderea or
ganizării, în cea mai 
mare parte, a activității 
educativ-recreative a 
elevilor.

■—- Casa pionierilor din 
Constanța — spunea di
rectorul ei, prof. Dumitru Păcuraru. . și-a 
făcut din colaborarea 
cu școlile de 8 ani din 
oraș principala sa pre
ocupare. Participînd la 
această discuție mi-am 
dat seama că și noi, co
lectivul acestei unități, 
sîntem, in plan moral, 
responsabili de crearea 
acelei „breșe" în siste
mul educativ care a dus 
intr-un fel sau altul la 
situații de predelicven- 
ță a unor minori. De 
ce ? Pe de o parte 
pentru că nu am 
folosit mai mult fan
tezia în activitățile 
noastre pionierești, n-am 
solicitat spiritul de in
ventivitate și înclinația 
spre acțiuni atractive 
ale pionierilor, iar pe 
de altă parte criteriul 
de selecție a fost pripit, 
aveau dreptul să parti
cipe la activitățile noas
tre numai elevii buni 
și foarte buni la învă
țătură. Măsura restric
tivă elimina din capul 
locului pe cei slabi la 
învățătură și care sînt 
de cele mai multe ori 
autorii unor manifestări 
nedorite. Neatrăgîndu-i 
la activitățile de la Casa 
pionierilor, posibilitățile 
educative devin mai 
mici.

— Aș avea o propu
nere, tovarășe Păcu
raru — intervine prof. 
Jean Elena, directoa
rea Școlii de 8 ani nr. 
7. Școala noastră func
ționează într-un cartier 
care se restructurează 
fundamental (a început 
deja să fie unul din 
cartierele cele mai mo
derne ale orașului). Dar 
pînă la rezolvarea pro
blemelor social-cultu- 
rale ale cartierului, cred 

„Masa rotundă" organizată de ziarul nostru la Constanța și care a reunit factorii de seamă în educația celor mai tineri cetățeni ai orașului a relevat o serie de probleme care stau în fața activității educative, a îmbunătățirii conduitei moral-cetățenești a unor adolescenți. Schimb de opinii fructuos, ea a subliniat în primul rînd necesitatea colaborării permanente a familiei, a școlii, a organizației U.T.C., a comisiei de tutelă ca și a unor organizații de masă în ale căror obiective se află cultivarea în rîndurile tuturor vîrstelor a trăsăturilor de caracter proprii educației comuniste. Cele cîteva infracțiuni comise de unii minori au reliefat — așa cum a reieșit din recenta dezbatere — că atunci cînd în munca educativă apar fisuri, datorate unei insuficiente colaborări sau utilizări a metodelor și formelor specifice acestei munci cu deosebite implicații sociale, urmările nedorite nu întîrzie să apară. Recapitulînd conținutul numeroaselor intervenții înscrise în agenda acestei „mese rotunde" se poate alcătui un tablou cuprinzător din care vom reține, în aceste rînduri, cîteva din propunerile și problemele majore asupra cărora cei care răspund de educația adolescenților constănțeni sînt invitați să mediteze.Familia — verigă importantă în educația și creșterea corectă a copiilor — este, în primul rînd, chemată să sădească la copii respectul și dragostea pentru muncă, cinstea și pasiunea pentru adevăratele valori materiale și spirituale. în largul proces educativ-cetățenese, familiei trebuie să i se acorde de către organizațiile obștești, de către comisia de tutelă un sprijin substanțial mai ales în direcția cultivării datoriei sociale pe care o au părinții. Școala trebuie să continue Ia un nivel superior cu o mai sporită exigență, paralel cu pregătirea pentru viață a elevilor, sădirea trăsăturilor înalte ale educației comuniste, — platformă morală fără de care funcția educativ-instructivă a școlii nu poate fi concepută. Colaborarea dintre școală și familie, care este principial conjugarea celor doi factori educativi de primă importanță în scopul unei creșteri alese a copiilor, trebuie să devină mai eficientă. Organizația U.T.C. ea și cea de pionieri trebuie să cultive la elevi spiritul tovărășesc, colectivist, intransigența față de abaterile de la regulamentul școlar. Ele sînt chemate să răspundă vîrstei prin acțiuni educativ-instructive concepute cu fantezie și spirit inventiv. Comisia de tutelă de pe lîngă Sfatul popular al orașului Constanța trebuie să-și exercite în fapt menirea ei mai ales prin colaborarea susținută cu celelalte organizații obștești. Birocrația, rezolvarea formală a unor situații, străine stilului nostru de muncă, sînt cu atît mai condamnabile aici unde este în joc soarta viitoare a unor adolescenți.Dezbaterea organizată de ziarul nostru la Constanța a relevat pe lîngă aceste probleme și o serie de propuneri care trebuie să stea în atenția forurilor locale. Astfel majoritatea vorbitorilor au subliniat necesitatea întîlnirii periodice a factorilor chemați să vegheze la educația adolescenților, iar unii tovarăși au propus crearea unui organism obștesc care să coordoneze și să controleze fațetele multiple ale acestei activități. Propunerea sugerează comisiei de tutelă lărgirea numărului său de membrii prin cooptarea și a altor reprezentanți ai organizațiilor de masă. I.H.R. să nu mai angajeze pe timpul verii elevi în diferite munci sezoniere fără acordul conducerii școlilor, consimțămînt ce trebuie acordat în primul rînd elevilor cu o comportare corespunzătoare. T.A.P.L. Constanța ca și întreprinderea cinematografică locală trebuie să respecte instrucțiunile privind accesul adolescenților în unitățile sale. O propunere interesantă de mare eficiență, cunoscînd specificul orașului Constanța, este și aceea de organizare, în colaborare cu organele de miliție, a unor brigăzi mixte care să se ocupe de problemele diverse pe care le ridică comportarea copiilor și adolescenților.Sînt doar cîteva din problemele și propunerile ridicate, prin aplicarea cărora umbrele de pe chipul luminos al unora din adolescenții constănțeni vor fi lichidate, ajutînd efectiv la creșterea fără excepții a unor oameni pe măsura realizărilor înfăptuite aici, pe litoralul românesc.

că problema atragerii 
celor 700 de elevi pe 
care-i are școala noas
tră la activități instruc- 
tiv-educative poate fi 
rezolvată și cu ajutorul 
dv. Cum ? Organizând 
în colaborare diferite 
acțiuni prin rotație la 
toate școlile din centura 
exterioară a orașului.

— Desigur — nu în
târzie replica prof. Du
mitru Păcuraru. Peste 
puțină vreme s-ar pu
tea organiza acțiuni în 
aer liber. După'cîte știu 
școala„ dumneavoastră 
se află în apropierea 
unui peisaj interesant 
și variat (lac, pădure, 
dealuri) și s-ar putea 
organiza o întrecere în
tre grupele pionierești 
de orientare turistică. 
Spiritul de echipă, în
clinația spre aventură, 
caracterul instructiv al 
unei asemenea acțiuni 
ar asigura un succes 
deplin. Acțiunea ar pu
tea fi extinsă și cu alte 
școli transformîndu-se 
într-un concurs al pio
nierilor din orașul Con
stanța. Oare abaterile 
unor adolescenți care 
au plecat fără învoirea 
părinților pentru cîteva 
zile în țară nu pledează, 
într-un fel, pentru cău
tarea de către noi a u- 
nor asemenea forme a- 
tractive?

— Problemele ridicate 
în cadrul acestei con
sfătuiri sînt deosebit de 
interesante și de ■ un real 
folos biroului nostru a- 
les de curînd, și-a în
ceput cuvîntul tov. Morarii Mihai, prim se
cretar al Comitetului 
orășenesc al U.T.C. Așa 
cum a reieșit din con
ferința organizației re- 

. gionale Dobrogea a 
U.T.C. activitatea edu
cativă a organizațiilor 
U.T.C. din Constanța, nu 

; s-a ridicat la nivelul 
sarcinilor pe care le a- 
vem. începînd de la 
nivelul comitetului o- 
rășenesc, unde se sim
te nevoia unei mai 
accentuate Specializări 
din partea activiștilor 
care îndrumă școlile ,și 
pînă la întocmirea pla
nurilor de activitate ale 
organizațiilor de bază 
U.T.C. din școli, se im
pune ridicarea muncii 
noastre la un nivel su
perior. Primind un mai 

, substanțial ajutor din 
partea tinerelor cadre 
didactice, ridicînd auto
ritatea birourilor de 
clasă sau a comitetelor 

U.T.C. din școli prin 
creșterea competenței 
lor, colaborând cu diri
ginta claselor, posibili
tățile de influențare a 
elevilor vor fi mult spo
rite, transformarea co
lectivelor de elevi din 
obiect al educației în su
biectul autodisciplinării 
membrilor săi, roadele 
educative vor fi mai 
bogate. Deseori s-a spus 
că nu s-au organizat în
totdeauna acțiuni cu 
toată școala și aceasta 
din motive mai mult sau 
mai puțin obiective. De
sigur este bine să ofe
rim elevilor acțiuni la 
nivelul școlii dar mult 
mai bine este să le o- 
rientăm atenția spre 
a-și organiza singuri — 
sub supravegherea aten
tă, nuanțată și făcută cu 
delicatețe a profesoru- 
lui-diriginte — acțiuni la 
nivelul clasei: reuniuni 
colective, cu mici spec
tacole și seară de dans 
pentru elevii claselor 
mai mari, sărbătorirea 
aniversării nașterii unui 
coleg de clasă etc.

Organizațiile de bază 
U.T.C. din unele școli au 
stimulat prea puțin, 
prin nepunerea în dis
cuția adunărilor gene
rale a acelor colegi care 
s-au abătut de la regu
lamentul școlar sau de 
la normele morale, opi
nia colectivă, intransi
gența sa, spiritul de răs
pundere, conștiința că 
fiecare dintre ei este 
răspunzător de faptele 
celuilalt. Această insu
ficiență se datorește și 
faptului că n-am pro
movat, întotdeauna, în 
conducerile organizații
lor U.T.C. din școli săli, 
de pionieri pe cei mai 
activi elevi, cu pasiune 
și virtuți de buni orga
nizatori.

în sfârșit, aș vrea să 
mai insist încă asupra 
unlli fapt, a colaborării 
noastre cu ceilalți fac
tori educativi din oraș. 
Cum ar fi normal, cea 
mai strânsă colaborare 
ar trebui să existe . în 
acest sector între noi și 
secția de, învățămînt. 
Trebuie să afirm însă că 
această colaborare este 
numai formală și nu din 
cauza noastră. îmi pare 
rău că, deși invitat la 
această masă rotundă, 
tov. Florea de la secția 
de învățămînt a lipsit. 
Acțiunile de interes 
colectiv reclamă și o colaborare similară.
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CONCLUZIILE DEZBATERILOR DIN SECȚII
Secția planificarea, organizarea 

și controlul în construcțiiConcluziile acestei secții au fost prezentate de tov. Ema- noil Florescu, prim-vicepre- ședinte al Comitetului de Stat al Planificării.In realizarea sarcinilor importante ce revin constructorilor, a spus vorbitorul, un rol însemnat îl are activitatea de conducere și planificare a întregii ramuri. Trebuie găsite soluțiile care să îmbine în mod armonios planificarea pe întreaga durată de realizare a investițiilor cu necesitatea planificării anuale a construcțiilor, ca ramură a producției materiale, ca și dezvoltarea în ritmuri variabile a investițiilor în unele ramuri ale economiei naționale sau regiuni, cu necesitatea dezvoltării continue și uniform ascendente a capacității de producție a organizațiilor de construcții etc.In lumina sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea( al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea muncii de conducere e- conomică și de perfecționare a metodelor de planificare, în anul 1966 s-a aplicat o nouă metodologie de planificare a investițiilor, repartizîndu-se pe titulari întregul volum de investiții și construcții-mon- taj. în același timp s-a renunțat la o serie de avize (a graficelor de execuție, a lucrărilor pe acțiuni de investiții etc).Pe linia perfecționării în continuare a metodelor de planificare a lucrărilor de construcții-montaj au fost făcute o serie de propuneri, printre care: introducerea metodei de planificare pe toată durata de realizarea investiției, de la începerea și pînă la terminarea lucrărilor pe baza graficului de execuție, urmărirea asigurării în mai mare măsură a ritmicității execuției și predării cit mai uniform eșalonate în tot cursul anului a obiectelor terminate.In legătură cu productivitatea muncii s-a acordat atenție măsurilor pentru creșterea continuă a acesteia, recoman- dîndu-se studierea și experimentarea unor indicatori care sa reflecte mai fidel nivelul realizărilor.De un mare ajutor în îmbunătățirea activității organizațiilor de construcții este și propunerea — susținută de mulți participanți la lucrările secției — de a se introduce sistemul de planificare a investițiilor și construcțiilor pe doi ani, care să permită concretizarea sarcinilor privind pregătirea și proiectarea lucrărilor noi din anul următor celui planificat.în cadrul discuțiilor purtate s-a accentuat necesitatea simplificării atît a modului de întocmire a documentației tehnice și de deviz, cit și a metodologiei de finanțare, creditare și decontare. Totodată, s-a subliniat utilitatea unificării și sistematizării reglementărilor în vigoare în domeniul investițiilor și construcțiilor.Activitatea de cercetare științifică va trebui să se concentreze pe problemele cele mai importante cerute de proiectare și execuție: tehnologii moderne de execuție de mare
Secția construcții industriale 

și agrozootehnicePrezentînd concluziile dezbaterilor din această secție, tov. Răducanu Cioroiu, adjunct al ministrului industriei chimice, a spus :Pentru îmbunătățirea activității de cercetare științifică în construcții, se consideră necesar ca unitățile de cercetare (institute, laboratoare u- zinale sau de șantier etc) să se preocupe în mai mare măsură, paralel cu cercetările cu caracter fundamental, de problemele de interes imediat pentru producție. De asemenea, să se asigure baza materială necesară pentru încercarea pe prototipuri a elementelor de construcții destinate tipizării și producției de serie ; să se extindă cercetările în domeniul urmăririi comportării sub exploatare a construcțiilor industriale, în cel al metodelor de calcul.Trebuie adîncită activitatea de cercetare științifică în problemele legate de acțiunile corosive și de comportarea la coroziune a elementelor de construcții și finisaj, precum și în problemele de fundații pe terenuri macroporice sau cu tasări mari.De asemenea, cercetarea să participe activ la asimilarea de noi utilaje, scule și dispozitive, preocupîndu-se în mod special de problemele de mecanizare a acelor operații care consumă cantități mai mari de manoperă pe șantier.Trebuie îmbunătățită pe viitor, pe baza unui program cu teme concrete și actuale, cooperarea coordonată între institutele de cercetări și alte unități cu același profil.Proiectanții vor trebui să depună eforturi susținute pentru îmbunătățirea economicității și nivelului tehnic al soluțiilor de amplasare, plan ge

productivitate, producerea și folosirea materialelor noi, organizarea științifică a proceselor de producție, adîncirea studiilor în domeniul economiei construcțiilor, în vederea îmbunătățirii metodologiei de formare a prețurilor, de determinare a eficienței economice, intensificarea preocupărilor pentru introducerea metodelor matematice moderne pentru întregul proces de realizare a investițiilor etc.Activitatea de proiectare va trebui să urmărească :— asigurarea documentațiilor tehnice în timp util și de calitate ridicată, astfel încît să contribuie la scurtarea duratei de avizare și aprobare și să asigure necesitățile unei execuții ritmice ;—■ elaborarea unor soluții cu un înalt nivel tehnic și e- conomic, care să ducă la cea mai eficientă folosire a fondurilor de investiții.Pentru îmbunătățirea activității s-a propus de către unii delegați analizarea oportunității reducerii fazelor de proiectare la unele categorii de investiții și simplificarea, în continuare, a sistemului de avizare și aprobare a documentațiilor tehnico-econo- mice.Discuțiile au relevat că în rețeaua organizațiilor de construcții-montaj apar paralelisme, unități de același profil, activînd pe același teritoriu, și necesitatea studierii căilor de înlăturare a acestei deficiențe.în vederea ridicării nivelului muncii de planificare și de conducere operativă a activității de construcții, trebuie să-și facă Ioc atenția pentru formarea cadrelor necesare și crearea bazei materiale pentru folosirea mașinilor moderne de calcul.Paralel cu eforturile constructorilor pe linia îmbunătățirii organizării, este necesar să se revizuiască unele prevederi privind modul de avizare a fondurilor pentru organizarea șantierelor, cotele procentuale respective, condițiile de cazare, finanțarea bazelor de producție etc.Ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, precum și introducerea unor reglementări mai mobilizatoare și exigente în ceea ce privește cointeresarea materială și permanentizarea cadrelor din execuție și proiectare vor contribui substanțial la îmbunătățirea calității lucrărilor.Un rol important în realizarea unei calități superioare îl are organizarea unui control tehnic de calitate și economi- co-financiar cît mai eficace, în toate fazele de elaborare a proiectelor investițiilor și de execuție a acestora.Pe linia întăririi controlului s-a propus — la sfaturile populare — separarea activității de proiectare de cea a controlului disciplinei în construcții. Controlul trebuie să fie sistematic, competent și periodic și să se efectueze atît de organele proprii ale proiectantului, beneficiarului și constructorului, cît și de organele Inspecției de Stat și ale Băncii de Investiții.

neral, construcții, arhitectură și instalații, în vederea realizării unei eficiențe sporite a investițiilor industriale și a- grozootehnice, reducerii termenelor de dare în funcțiune și îmbunătățirii arhitecturii ansamblurilor și obiectelor.Pentru sistematizarea judicioasă și eficientă a zonelor industriale, este necesar să se cunoască elementele de dezvoltare economică a regiunii respective pe o perioadă mai îndelungată : detaliile de sistematizare a zonelor industriale trebuie să fie întocmite de D.S.A.P.C.-uri, în colaborare cu ministerele interesate în zonele respective.Vor trebui adoptate soluțiile constructive cele mai e- conomice și mai adecvate condițiilor funcționale, folosind structurile metalice, numai în cazurile cînd sînt temeinic justificate, urmărindu-se totodată reducerea ponderii construcțiilor în volumul total al investițiilor.în vederea introducerii unor sisteme moderne de instalații, este necesară organizarea producției unor materiale și apa- rataje cu performanțe la nivelul tehnicii actuale.In cadrul discuțiilor din a- ceastă secție s-a mai propus : simplificarea formelor pentru întocmire a documentațiilor e- conomice a fazelor de proiectate, formelor de avizare, deschiderea finanțării, procurarea materialelor și începerea lucrărilor de organizare a șantierelor.Va trebui să se ridice nivelul calitativ, științific, al proiectelor de organizare faza I (întocmite de proiectant), astfel încît aceste documentații să poată servi la introducerea lucrării în plan, la eșalonarea lucrărilor, precum și la înce

perea lucrărilor de organizare a șantierului.Institutele de proiectare vor trebui să prevadă în proiecte numai materiale care se găsesc în mod curent și au fost experimentate cu rezultate corespunzătoare, pe baza cataloagelor și prospectelor pe care ministerele producătoare sînt obligate a le întocmi și difuza.Să se analizeze actuala reglementare privind organizarea proceselor de proiectare, în sensul stimulării proiectan- ților și a măririi răspunderii lor, urmărindu-se îmbunătățirea calității, economicității etc.Este necesar ca ministerele tutelare de investiții să-și îmbunătățească activitatea în ceea ce privește elaborarea unor teme de proiectare bine studiate, planificarea corectă a tuturor fazelor de realizare a investițiilor, analizarea com
Secția de construcții hidrotehnice 

și gospodărirea apelor
Concluziile secției au fost prezentate de tov. Ing. Octavian Groza, adjunct al ministrului energiei electrice, care a spus : Din discuții a rezultat că principalele căi pentru creșterea continuă a productivității muncii, scurtarea termenelor de execuție, reducerea prețului de cost și mărirea eficienței economice a investițiilor sînt: introducerea pe scară din ce în ce mai largă a soluțiilor tehnice care se dovedesc cele mai eficiente în condițiile țării noastre, a tehnologiilor moderne de execuție, buna gospodărire a mijloacelor de producție și o cît mai rațională organizare a proceselor de producție.In continuare, vorbitorul a prezentat principalele propuneri :Reactualizarea planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice ale țării, în vederea stabilirii elementelor necesare pentru realizarea în viitor a unor amenajări cu folosință multiplă, de mare eficiență economică, încadrate în perspectiva amenajării întregului bazin.Adoptarea unor scheme de amenajare cu eficiență ridicată, care să valorifice în cea mai mare măsură resursele de apă. O atenție deosebită trebuie acordată concentrării debitelor și căderilor în centrale de mare putere, încadrării suprafețelor ce se vor ameliora în sisteme de îndiguiri, desecări, irigații și realizării unor sisteme microregionale de alimentare cu apă și canalizare.Mărirea capacității de proiectare a institutelor prin degrevarea specialiștilor de lucrări cu caracter administrativ, precum și prin perfecționarea și completarea cadrelor cu pregătire medie. în acest sens, este necesar să se studieze și să se introducă metode științifice moderne cu privire la conducerea, organizarea și planificarea muncii de proiectare, să se introducă pe scară largă metodele moderne de calcul.Pentru o bună eficiență a muncii de proiectare este necesar ca institutele să elaboreze proiecte numai în profilul lor, cele de altă specialitate urmînd a fi elaborate prin institutele corespunzătoare în calitate de subproiec- tanți.O dată cu începerea studii

Secția drumuri, căi ferate și poduri
Concluziile dezbaterilor din această secție, prezentate de ing. Marin Măroiu, adjunct al ministrului căilor ferate, arată că sporirea eficienței investițiilor și reducerea costului lucrărilor de modernizare a drumurilor se poate realiza la proiectare printr-o studiere amănunțită a posibilităților de menținere a traseelor existente, iar în cazurile cînd sînt adoptate variante, acestea să prezinte avantaje deosebite economice și tehnice. De asemenea, s-a insistat pentru folosirea cît mai largă a materialelor locale și afectarea minimă a terenurilor a- gricole.Pentru creșterea eficienței investițiilor a apărut necesară elaborarea unui plan de perspectivă pe trasee și ani de execuție privind modernizarea și acoperirea cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare a rețelei de drumuri publice, spre a se putea asigura din timp baza tehnico-materială de realizare.Pentru proiectarea și execuția îmbrăcăminților ușoare s-a propus elaborarea unor reglementări tehnice cu caracter republican, care să precizeze atît principiile ce trebuie avute în vedere la aplicarea acestora, cît și modul de execuție.La lucrările de căi ferate ce se execută sub circulație, pro- iectanților și executanților le revine sarcina de a studia și aplica sisteme și procese tehnologice noi, care să afecteze cît mai puțin circulația trenu

petentă în consiliile tehnico- științifice.Intre măsurile pentru îmbunătățirea calității lucrărilor se propune dezvoltarea cursurilor de scurtă durată, a școlilor profesionale și de maiștri, intensificarea cursurilor de împrospătare a cunoștințelor pentru ingineri, sporirea numărului de locuri pentru maiștri, precum și înființarea școlilor de subingineri.Pentru folosirea cît mai rațională a cadrelor de ingineri și maiștri pe șantiere, se propune dotarea șantierelor cu aparate de radio emisie-re- cepție.Pentru stimularea materială a lucrătorilor din cercetare, proiectare, execuție se propune studierea unor regulamente de premiere care să stimuleze în cea mai mare măsură ridicarea calității lucrărilor, scurtarea duratei de execuție, e- conomii de materiale, reducerea prețului de cost etc.

lor și proiectării amenajărilor hidrotehnice să se înceapă în paralel și studiile corespunzătoare de sistematizare a teritoriului.In vederea creșterii productivității muncii, a reducerii prețului de cost și a termenelor de execuție la lucrările subterane, este necesar să se adopte soluțiile tehnice și procedee de execuție noi pentru mărirea vitezei de înaintare în galerii, folosind în primul rînd utilaje, dispozitive și instalații ce se pot realiza în țară.Pentru mărirea indicilor de utilizare a utilajelor este necesar a se prevedea introducerea graficului de utilizare a mașinii, scheme de lucru raționale pe unități fizice.De asemenea, este necesar să se asigure ateliere dotate în mod corespunzător pentru repararea utilajelor. La lucrările de îndiguri sînt necesare ateliere mobile, ce vor trebui produse de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.în vederea creșterii eficienței economice este necesar să se doteze unitățile care au de executat volume mari de lucrări de terasamente cu utilaje de transport cu o capacitate de 10—40 tone.Pentru a se evita în viitor întreruperile activității unor șantiere din momentul terminării unor lucrări și pînă la începerea altora, este necesar ca printr-o planificare cît mai judicioasă să se asigure atacarea la timp a noilor lucrări și folosirea continuă a capacităților de producție existente pe șantier.Este necesară introducerea de materiale noi și eficiente în construcțiile hidrotehnice, cum sînt : tuburile de azbociment, tuburile din beton armat pre- comprimat cu o gamă largă de diametre, tuburile și conductele flexibile din material plastic, conductele și instalațiile mobile de aspersiune din aluminiu și oțel.Calculul și planificarea capacității de proiectare și a numărului de proiectanți, așa cum se face azi, pe baza numărului de ore normate, nu reflectă adevărata capacitate de proiectare necesară elaborării proiectelor. De aceea este util să se revizuiască actualul sistem de calcul al capacității în scopul găsirii unor criterii mai concrete de planificare.

rilor, în special pe liniile magistrale.în vederea economisirii u- nor cantități mai mari de material lemnos, s-a recomandat extinderea folosirii traverselor de beton armat pre- comprimat și la liniile de garaj și industriale.Cu toate că la construcția podurilor s-a atins un grad înalt de industrializare, calea creșterii eficienței acestor lucrări este restrîngerea tipurilor de prefabricate pentru suprastructuri și modularea formelor și dimensiunilor pentru infrastructuri.S-a accentuat necesitatea extinderii pe scară mai largă a prefabricatelor din beton armat și precomprimaț la podurile de cale ferată și a folosirii sudurii și butoanelor de înaltă rezistență la tablie- rele metalice.Pentru funcționarea continuă a unor utilaje ca excavatoare, stații de mixturi asfaltice și altele, se impune ca autobasculantele, care fac parte din lanțul tehnologic, să fie trecute în dotarea unităților constructoare.Pentru dotarea unităților de execuție cu mijloace de mecanizare a lucrărilor de drumuri și căi ferate, s-a propus asimilarea și producerea în țară a unor utilaje ca : excavatoare de 0,65 mc pe pneuri, screpere de 3 mc, rulouri compresoare vibratoare, plăci vibratoare, maiuri mecanice, instalații moderne de mixturi asfaltice, diferite dispozitive și echipamente a

daptabile la tractor, precum și sporirea producției unor utilaje fabricate în prezent în număr insuficient.S-a subliniat necesitatea îmbunătățirii substanțiale a calității lucrărilor de drumuri, căi ferate și poduri prin : revizuirea unor normative de proiectare și exe-
Secția de sistematizare 

teritorială, urbană, rurală 
și de gospodărie comunalăPrezentînd concluziile acestei secții, arh. Gustav Guști, vicepreședinte al C.S.C.A.S., a spus : Importanța deosebită a activității de sistematizare — pe toate treptele — pentru fundamentarea atît a organizării raționale a teritoriului cît și a amplasării, profilării și etapizării judicioase a investițiilor a determinat vii și interesante dezbateri în secție. Totodată s-a arătat că activitatea de sistematizare nu s-a dezvoltat la amploarea și în ritmul impus de dezvoltarea economiei naționale, ne- ținînd pasul cu sarcinile contemporaneității, atît ca activitate teoretică, activitate practică, disciplină riguroasă și pregătirea cadrelor.Vorbitorul a prezentat în plenară unele probleme și propuneri dezbătute în secție. In sectorul de sistematizare se resimte o lipsă mare de cadre cu pregătire superioară și medie, în special la D.S.A.P.C.-uri. în acest scop se propune ca în învățămîn- tul superior să se găsească formele cele mai adecvate pentru sporirea rapidă a numărului de specialiști, de toate categoriile, în special de arhitectăîn condițiile creșterii în ritm impetuos a marilor investiții și avînd în vedere a- pariția a numeroși beneficiari pe un același teritoriu, este necesar, ca în cadrul C.S.P., să se studieze formele de cuprindere a acestor probleme în vederea armonizării pe plan republican a intereselor intercondiționate a diferitelor organe titulare de investiții centrale și locale.In cadrul schițelor și detaliilor de sistematizare a localităților este necesar să se a- corde o atenție deosebită folosirii cît mai intensive a teritoriului, în scopul unei eficiențe maxime a investițiilor.O dată cu crearea comisiei centrale de sistematizare a satelor, toate organele interesate vor trebui să-și intensifice activitatea, urmărind e- laborarea unor studii operative pe plan regional și raional, care să conducă la clasificarea satelor după importanță. Pe baza acestor studii va trebui să se treacă, în prima etapă, la elaborarea unor scheme sumare de sistematizare numai pentru satele importante, în vederea îndrumării corespunzătoare a investițiilor și în vederea parcelării corespunzătoare a vetrei pentru construcții particulare.
Secția de locuințe și clădiri

social-culturaleArhitectul Marcel Locar, membru în C.S.C.A.S., a prezentat concluziile secției de locuințe și clădiri social-cul- turale.Din toate luările de cuvînt, a spus vorbitorul, a reieșit ho- tărîrea celor ce concură la realizarea investițiilor de a urmări neîncetat ridicarea gradului de confort, îmbunătățirea continuă a nivelului tehnic și a calității lucrărilor, punînd în centrul atenției tor eficacitatea economică a investițiilor.în acest scop, în proiectarea de locuințe se va urmări îmbunătățirea și diversificarea soluțiilor, pentru a se pune la dispoziția oamenilor muncii o gamă lărgită de locuințe cu soluționări variate, corespunzătoare necesităților diverse ale familiilor de diferite componențe.Proiectanții și-au exprimat hotărîrea de a depune toată priceperea și talentul tor pentru înlăturarea monotoniei ,și crearea unui aspect specific, corespunzător regiunilor și orașelor noastre, elaborînd proiecte într-o arhitectură proprie timpului nostru, care să folosească tot ce e nou și pozitiv și, în același timp, să dezvolte tradițiile de înalt nivel artistic ale arhitecturii românești.în domeniul clădirilor so- cial-culturale s-a arătat necesitatea extinderii și generalizării proiectării pe bază de studii — cadru pentru fundamentarea științifică a capacităților și celorlalte caracteristici ale temelor de proiectare.S-a propus ca față de vastul program de sistematizare a satelor, proiectanții din regiunile țării să-și intensifice eforturile pentru valorificarea trăsăturilor specifice locale în proiecte de locuințe și clădiri 

cuție depășite, extinderea și dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de șantier pentru controlul terasamentelor, betoanelor și îmbrăcăminților rutiere, încadrarea formațiilor de control tehnic al calității cu personal competent, care să asigure cuprinderea tuturor sarcinilor.

Pentru ridicarea productivității muncii în procesul de proiectare în domeniul sistematizării, se propune luarea unor măsuri adecvate ca alcătuirea judicioasă a colectivelor de proiectare încadrate în mod corespunzător cu specialiști, proiectanți și personal mediu ; folosirea de mijloace tehnice avansate — a- paratură și utilaje — mergînd de la nevoile ridicărilor rapide topografice și pînă la folosirea metodelor moderne de optimizare a soluțiilor.în scopul valorificării potențialului turistic al țării, în vederea stabilirii zonelor, traseelor și punctelor de importanță turistică internațională și internă, trebuie studiată posibilitatea creării u- nor forme organizatorice a- decvate de coordonare a acestei activități, în care sînt interesate multe organe centrale și locale.Pentru scoaterea în evidență a trăsăturilor specifice ur- banistice-arhitecturale ale țării, ale regiunii sau locului în condițiile orînduirii noastre, trebuie insistat pe valorificarea cadrului natural, a fondului construit valoros și îndeosebi a monumentelor și zonelor istorice, pe amplasarea corespunzătoare a clădirilor reprezentative sau a celor înalte într-o viziune integrală a orașului.Avînd în vedere experiența acumulată trebuie valorificată metodologia restaurării complexe a monumentelor istorice și de arhitectură, în scopul valorificării lor artistice și practice. Pentru aceasta este necesar să se urgenteze reactualizarea listei monumentelor istorice.S-a apreciat că sectorul gospodăriei comunale a rămas mult în urmă față de nivelul de dezvoltare al orașelor, ma- nifestîndu-se în acest domeniu insuficiența studiilor, cadrelor și utilajelor. Apreciem că organele profilate în acest domeniu trebuie să se organizeze pentru depășirea a- cestui stadiu, propunînd măsurile necesare în vederea a- sigurării confortului urban.Este necesar ca arhitectul șef de regiune, precum și arhitectul șef de oraș să fie degrevați de alte sarcini nespecifice atribuțiilor tor, pentru a se putea ocupa cu precădere de problemele dezvoltării complexe a teritoriului și de cuprinderea problemeloi’ de sistematizare și construcție controlată ?i AdM a teritoriului.

social-culturale menite să ridice nivelul de viață și cultural al satelor noastre.Pentru verificarea în practică a propunerilor de noi tipuri de locuințe și clădiri social-culturale s-a propus lărgirea activității de realizare a clădirilor experimentale.Activitatea de tipizare trebuie orientată către eliminarea rigidității, soluțiilor, asi- gurînd un ridicat standardZIUA A DOUA A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I) industriei construcțiilor — pentru secția de materiale și prefabricate pentru construcții și instalații.Partea a doua a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășul Mihail Penescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei materialelor de construcții și din întreprinderile de construcții.La discuțiile, pe marginea raportului general au luat cu- vîntul ing. Traian Ispas, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București, Opri- șan Barbu, muncitor montor la întreprinderea de construcții-montaj București, acad. Aurel Beleș, Constantin Ia- remschi, directorul Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor din regiunea Hunedoara, ing. Kiss Ștefan, secretar al Comitetului regional Cluj al P.C.R., Nicolae Crintea, muncitor la Trustul regional de construcții Suceava, ing. Sah- na Livianu, directorul întreprinderii de construcții siderurgice Galați.Ședința de după-amiază, 

calitativ funcțional și tehnico- constructiv proiectelor și oferind în același timp proiec- tanților de investiții posibilitatea de a-și aduce aportul creator pentru imprimarea u- nui caracter specific și pentru integrarea armonioasă în ansambluri și în cadrul natural și construit, în care acestea urmează a fi folosite.în vederea îmbunătățirii activității de proiectare, s-a propus lărgirea colaborării între proiectanți, executanți și beneficiari, simplificarea documentațiilor tehnice și a metodologiei de elaborare și de avizare.S-a propus extinderea cercetărilor în probleme de instalații, a cercetărilor pentru obținerea celor mai eficiente metode de fundare, a noi sisteme constructive și de finisaj, a noi dispozitive și utilaje de mare productivitate. Se va extinde activitatea de cercetare asupra problemelor de arhitectură, privind atît fundamentările teoretice, cît și aspectele practice ale laturilor funcționale, de confort, de expresie arhitecturală etc.Un loc important în discuții l-a ocupat problema îmbunătățirii calității lucrărilor. în această direcție, măsurile principale vor fi orientate spre ridicarea calificării lucrătorilor din execuție, respectarea strictă a proceselor tehnologice, întărirea controlului tehnic de calitate, core-
Secția materiale și prefabricate 

pentru construcții și instalațiiIng. Constantin Simion, adjunct al ministrului industriei construcțiilor, prezentînd concluziile acestei secții, a spus : Din raportul prezentat în secție și numeroasele propuneri făcute în cursul dezbaterilor, se desprind următoarele măsuri mai importante, pentru asigurarea șantierelor cu materiale și prefabricate de bună calitate, de eficiență ridicată și în sortimente variate :Ministerele producătoare și sfaturile populare să întreprindă acțiuni pentru lărgirea gamei de materiale și prefabricate, îmbunătățirea calității și caracteristicilor tehnico- economice ale acestora.Este necesară accelerarea procesului de asimilare în producție și de introducere în construcții a noilor materiale și prefabricate. Răspunderea principală în această direcție să revină producătorilor, care să se organizeze astfel, încît să cunoască nemijlocit cerințele constructorilor și să țină un contact strîns cu proiectanții și să aibă inițiativa în introducerea în fabricație a noilor materiale.De asemenea, se impune simplificarea metodologiei de asimilare în producție și de introducere în construcții a noilor materiale.A reieșit ca necesară o cunoaștere cît mai completă de către constructori și proiectanți a noilor materiale, încă înainte de producerea lor în serie. Producătorii trebuie să extindă și să generalizeze editarea cataloagelor și prospectelor, care să cuprindă detalii asupra tehnologiei de punere în operă, să difuzeze mostre însoțite de explicații și să organizeze expoziții permanente de materiale, completate continuu cu noile sortimente. Să se editeze catalogul general al materialelor de construcții si instalații, care să fie în permanență actualizat.Producătorii trebuie să simtă mai mult decît pînă acum răspunderea pentru calitatea materialelor și produselor pe care le livrează șantierelor, iar constructorii să sporească exigența la recepționarea lor.Pentru transferarea unui cît 

prima parte, a fost condusă de Aurel Matei, maistru la întreprinderea nr. 3 a Sfatului popular al orașului București.In continuarea discuțiilor la raportul general au luat cu- vîntul ing. Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, ing. Gheorghe Dehe- leanu, directorul Grupului de șantiere al întreprinderii de drumuri, poduri și lucrări speciale în transporturi din Timișoara, ing. Constantin Băcanu, șeful șantierului centralei e- lectrice de termoficare Oradea, ing. Marcel Timuș, directorul Institutului de proiectări de instalații petroliere Ploiești, ing. Nicolae Mantz, secretar general în Consiliul Superior al Agriculturii, ing. Nicolae Păunescu, directorul grupului de șantiere al Hidrocentralei „Gh. Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, arh. Ladis- lau Adler, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, economistul Mihai Diamandopol, președintele Băncii de investiții, Ilie Relea, maistru la Trustul regional de construcții Bacău.Partea a doua a ședinței de după-amiază a fost condusă 

late cu stimularea muncitorilor și tehnicienilor.Pentru realizarea și depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii s-au făcut numeroase propuneri privitoare la introducerea și generalizarea celor mai noi soluții de execuție, adoptate sau în curs de experimentare pe diverse șantiere, cum sînt cofra- jele spațiale, panouri prefabricate și finisate de fațadă, betoane aparente și decorative, prefabricate de instalații, precum și celule spațiale pentru băi.Mai mulți vorbitori au relevat necesitatea organizării unor întreprinderi specializate pentru asigurarea de utilaje, dispozitive și scule necesare creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor de finisaj, precum și necesitatea lărgirii sortimentului acestor utilaje.S-a propus studierea posibilităților de simplificare a metodologiei actuale de finanțare și decontare a lucrărilor de construcții în scopul degrevării în cît mai mare măsură a personalului tehnic de probleme administrative.Pentru ridicarea calității lucrărilor și creșterea confortului s-a scos în evidență necesitatea îmbunătățirii calității materialelor, prefabricatelor și confecțiilor — îndeosebi a tîmplăriei, materialelor de instalații și produselor din P.V.C. — cît și a lărgirii sortimentelor acestora.

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

de tovarășul Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor.La discuții au luat în continuare cuvîntul Mihail Penescu, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei materialelor de construcții și din întreprinderile de construcții, ing. Leon Leibovici, directorul general al Trustului 5 construcții Brașov, ing. Tițu Dră- gan, șeful șantierului termocentralei Luduș, arh. Nicolae Voriceanu, șef de atelier la D.S.A.P.C.-Iași, ing. dr. Dan Dumitrescu, membru în Biroul executiv al Consiliului Național al Cercetării Științifice, ing. Domițian Ionescu, directorul fabricii de obiecte sanitare din porțelan-Bucu- rești, ing. Alexandru Vasiliu, șef de proiect la Institutul de șțudii și proiectări hidroenergetice București, arh. Dan Cristescu, directorul tehnic al Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor Brașov, ing. Ion Co- taie, membru în Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii.Lucrările continuă sîmbătă.(Agerpres)
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DISCUȚIILE LA RAPORTUL GENERAL
Vineri dimineața au Început în cadrul ședinței plenare a Consfătuirii, discuțiile asupra raportului general.Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții — a arătat în cuvîntul său ing. Traian Ispas, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului București — dezbate sub toate aspectele posibilitățile de ridicare pe o treaptă superioară a activității de construcții, de care este indisolubil legată Întreaga dezvoltare economică și socială a țării.în cadrul amplului program de investiții, prevăzut pentru perioada 1966—1970 de cel de-al IX-lea Congres al partidului, constructorilor Capitalei le revin sarcini importante. în anii cincinalului, în București se vor construi a- proape 85 000 de apartamente, înregistrîndu-se o creștere de la 14 000 de apartamente în acest an, la 21 000 în 1970. A- ceastă creștere presupune o o- rientare fermă spre extinderea procedeelor și metodelor moderne de execuție.Consider — a spus vorbitorul în continuare — că introducerea noilor tehnologii de execuție, care să se bazeze în primul rînd pe prefabricarea și industrializarea elementelor de construcții, nu se ridică la nivelul posibilităților și condițiilor care ne-au fost create.O dificultate importantă în promovarea cu mai multă e- nergie a sistemelor industrializate constă în faptul că prin cataloagele de prețuri în vigoare, prețul de deviz al prefabricatelor e mai mare decît prețul acelorași elemente de construcție executate monolit pe șantier. Alteori, unele materiale noi — pardoselile din P.V.C., anumite produse din P.F.L., înlocuitori de faianță — nu se prevăd în proiecte datorită prețului lor ridicat. După cum s-a arătat în raportul prezentat, ar trebui să se a- corde o mai mare atenție stabilirii prețului materialelor de construcții, iar în întreprinderile producătoare să se ia măsuri pentru reducerea prețului de cost al materialelor.Cu ocazia analizelor făcute privind sarcinile din noul plan cincinal a reieșit că avem condiții, ca în 1970, 80 la sută din locuințele planificate să fie realizate prin metode noi, industrializate, ponderea cea mai mare avîn- d-o cofrajele metalice sau spațiale. Considerăm însă că problema tehnologiilor noi trebuie să preocupe în mai mare măsură și organele centrale care coordonează activitatea de construcții, în special C.S.C.A.S.în strînsă legătură cu folosirea metodelor industriale, — a spus apoi vorbitorul — se pune problema creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor. Dar mecanizarea unor lucrări, îndeosebi a celor de finisaj, n-a fost rezolvată corespunzător. în continuare el a arătat că este necesară o mai mare operativitate din partea industriei constructoare de mașini în asimilarea și producerea utilajelor cerute cu insistență pe șantiere. Consider că pentru rezolvarea acestei probleme ar trebui stabilit un organ coordonator, în speță C.S.C.A.S., iar producția utilajelor de construcții să fie nominalizată în planul ministerelor producătoare.în țara noastră — a subliniat academicianul Aurel Beleș — se poate vorbi despre o tradiție a constructorilor, datorită marilor noștri înaintași, care prin opera lor au contribuit la progresul științei și tehnicii, ducînd și dincolo de hotarele țării faima lucrărilor realizate. Pentru a ilustra acest lucru, aș aminti doar două nume : An- ghel Saligny, care prin construcția podului peste Dunăre, la Cernavodă, a realizat o operă ce a stîrnit, în acea vreme, admirația specialiștilor din întreaga lume, și Go- gu Constantinescu, a cărui activitate a ilustrat începutul primei jumătăți a veacului nostru, fiind unul dintre pionierii introducerii betonului armat în țara noastră.Remarcînd succesele do- bîndite în anii construcției socialiste, vorbitorul s-a o- prit apoi asupra unor probleme care privesc activitatea de azi a constructorilor. Crearea de industrii noi și dezvoltarea celor existente au cerut constructorilor nu numai concepții și proiecte mult diferite de ceea ce se realizase înainte, dar și scurtarea simțitoare a duratei de execuție, solicitată de ritmul de dezvoltare a economiei naționale.Realizarea acestor lucrări a fost posibilă datorită, pe de o parte avîntului și însuflețirii constructorilor, cît și sprijinului acordat de conducerea partidului și guvernului, care nu o dată au venit în mijlocul constructorilor spre a cunoaște greutățile întîmpinate și a contribui la înlăturarea lor. în felul acesta, am putut vedea dezvoltarea industriei, orașe și așezări noi apă- rînd pe tot cuprinsul țării și cartiere înzestrate cu tot confortul modern, înlocuind 

vechile locuințe insalubre ce caracterizau mahalalele orașelor în trecut.Referindu-se la cauzele care au stat la baza deficiențelor semnalate de raportul prezentat în consfătuire, vorbitorul a făcut o serie de sugestii.La proiectarea unei construcții, în special pentru industrie, tehnologia care se dezvoltă în această construcție trebuie bine cunoscută. Nu o dată din cauză că ea nu a fost precizată din timp și în amănunt de către proiectantul tehnolog, clădirile industriale nu au respectat în întregime cerințele funcționale, s-au adoptat soluții constructive necorespunzătoare, cu suprafețe și volume exagerate. Rezultă necesitatea ca proiectantul tehnolog să stăpînească la perfecție procesul de fabricație din sectorul industrial respectiv.Proiectarea, în forma în care se practică, este oarecum prea separată de execuție și aceasta constituie uneori un neajuns. Proiectantul ar trebui, încă de la început, să colaboreze cu executantul împreună cu el să aleagă soluțiile și să conlucreze pe șantier pînă la terminarea lucrării. Aceasta ar permite reducerea numărului de planșe și de piese care alcătuiesc proiectul unei lucrări.Atît proiectantul, cît și executantul ar trebui să fie sprijiniți în munca lor de cercetători. Lipsa experienței de șantier a cercetătorilor — cu rare excepții — ca și evitarea răspunderii, conduc adeseori la trimiterea de rețete scrise pe șantier sau la întocmirea de rapoarte fără o finalitate practică, în - locul conlucrării directe cu șantierul.Sînt convins ■—a spus în încheiere vorbitorul — că așa cum au făcut cu cinste față sarcinilor ce le-au revenit, constructorii vor munci și de acum înainte cu și mai mult avînt, pentru binele patriei, pentru bunăstarea și progresul întregului nostru popor.în raportul prezentat — a arătat ing. Kiss Ștefan, secretar al comitetului regional Cluj al P.C.R. — se subliniază că între factorii care condiționează realizarea obiectivelor de investiții prevăzute în planul cincinal, un rol deosebit îl au materialele și prefabricatele pentru construcții și instalații. Față de cerințele actuale, industria materialelor de construcții se prezintă cu unele lipsuri in ce privește satisfacerea volumului sporit de produse solicitate de șantiere, cît și în introducerea în construcții a noilor materiale. Preocuparea pentru sporirea producției de cărămidă eficientă, blocuri din beton celular autoclavizat si din beton cu agregate ușoare, precum și de blocuri ceramice eficiente pentru pereți și planșee a fost insuficientă.Raportul și discuțiile purtate în cadrul secției materialelor de construcții și instalații au scos, de asemenea, în evidență rămînerea în urmă în producerea materialelor de instalații, în raport cu cerințele șantierelor și ale nivelului tehnic. în vederea ridicării pe o treaptă superioară a procesului de producție în întreprinderile din ramura materialelor de construcții, trebuie să fie introdusă mai intens tehnica nouă și să fie intensificate cercetările proprii din întreprinderile de materiale de construcții. în această direcție există o preocupare bună la Fabrica de ciment din Turda, care prin metodele elaborate va soluționa reutilizarea prafului captat de electrofiltre- le de la cuptoarele de ars clinker. Pe această bază se va realiza un spor de producție de cc. 80 000 tone de ci- ment/an. Elaborarea unor rețete de fabricație a cărămizilor cromomagnezitice la Fabrica „Refractara" — Dej și producerea diferitelor materiale pe bază de mase plastice la întreprinderile de materiale de izolații și finisaje din Turda, în colaborare cu I.N.C.E.R.C. București și Cluj, sînt contribuții la introducerea tehnicii noi.Cercetarea științifică proprie cere, firește, eforturi materiale și cadre bine pregătite. Prezența în regiunea noastră a Facultății de construcții din cadrul Institutului politehnic și a filialei I.N.C.E.R.C., fac posibil ca organizațiile de partid să o- rienteze munca de cercetare spre stabilirea celor mai eficiente căi și soluții în descoperirea rezervelor interne, introducerea procedeelor tehnice avansate.Referindu-se la posibilitățile de reducere a costului lucrărilor, vorbitorul a insistat asupra necesității utilizării raționale a materialelor. Reducerea consumului de oțel constituie o sarcină permanentă a constructorilor, în această direcție, betonul precomprimat prezintă deosebite avantaje. Prin aplicarea precomprimării se reduce cu o treime consumul de oțel față de același element de beton armat. Producția oțelului S.B.P., care se fabrică de 

„Industria Sîrmei“ din Cîm- pia Turzil, a fost mărită și calitativ îmbunătățită; în prezent, există posibilități de a se mări și mai mult producția acestui sortiment.în desfășurarea lucrărilor de instalații, a spus Nicoiae Crintea, șef de echipă instalatori de la Trustul regional de construcții Suceava, am întîmpinat uneori greutăți din cauză că la lucrările de dulgherie și zidărie nu se respectau planurile de execuție, sau nu se lăsau goluri de trecere a conductelor în pereți și planșee — fapt care determina efectuarea unor lucrări suplimentare ce influențau negativ prețul de cost și calitatea finisajelor. Pentru evitarea acestor situații, s-a introdus pe cele mai multe șantiere predarea lucrărilor între echipe pe faze de execuție, mărindu-se astfel răspunderea fiecărei echipe pentru calitatea lucrărilor executate. Rezultatele bune obținute prin aplicarea acestei metode m-au determinat să propun generalizarea ei pe toate șantierele de construcții.Pe unele șantiere ale trustului nostru s-a introdus pre fabricarea instalațiilor sâni ■ tare și de încălzire ; metoda ar putea fi extinsă și la executarea instalațiilor pentru rețelele termice și de alimentare cu apă. Pentru a stimula această activitate, apreciez că ar fi necesar să se elaboreze norme republicane de plata muncii, separat pentru lucrările executate în atelier și pe șantier, deoarece normele actuale se defalcă prin apreciere, în mod diferit de la un șantier la altul.După cum bine este cunoscut, realizarea lucrărilor de construcții la un nivel calitativ superior, este strîns legată și de ridicarea continuă a calificării muncitorilor. Actualele cursuri de ridicare a calificării la locul de muncă, deși au dat rezultate bune, nu au reușit să cuprindă întreaga masă de muncitori calificați, din care cauză unii dintre ei nu cunosc metodele și materialele noi de lucru. Consider necesar organizarea acestor cursuri diferențiat, în funcție de gradul de pregătire al muncitorilor și editarea unui număr suficient de manuale. Propun, de asemenea, ca promovarea muncitorilor de la o categorie de salarizare la alta, superioară, să fie condiționată și de absolvirea unor cursuri de ridicarea calificării, organizate la nivelul șantierelor.Ing. Sahna Livianu, director general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice din Galați, a prezentat unele realizări obținute pa linia organizării generale a șantierului, a creșterii productivității muncii și a introducerii unor procedee de tehnică nouă la construcția Combinatului siderurgic „Gheor- ghe Gheorghiu-Dej“.Una din principalele probleme care stă în permanență în centrul activității noastre este realizarea unei productivități cît mai ridicate. Măsurile luate în anul 1965 au dus la depășirea sarcinii de creștere a productivității. Aceasta s-a obținut prin mecanizarea lucrărilor. Indicii de mecanizare la principalele operațiuni au crescut, obținîndu-se la săpături 90 la sută, la prepararea mortarelor 100 la sută, la încărcări-descărcări 87 la sută, la montaj prefabricate 88 la sută, la montaj construcții metalice 90 Ia sută.Sarcina trasată de Congresul al IX-lea al P.C.R., privind creșterea cu 30 la sută a productivității muncii în anii cincinalului în activitatea de construcții-montaj, o considerăm minimă. Afirmăm a- ceasta, bazați pe faptul că, pe de o parte, există încă multe rezerve nefolosite, iar, pe de altă parte, promovarea progresului tehnic creează noi posibilități de creștere a productivității muncii.Pentru eliminarea deficiențelor care persistă în mecanizarea lucrărilor, pe lîngă măsurile luate la nivelul întreprinderii, vorbitorul a propus să se organizeze la nivel republican reparațiile capitale la utilajele grele de construcții, precum și fabricarea în cantități suficiente a pieselor de schimb, să se introducă în fabricație un tip de autovehicul special amenajat pentru transportul betonului.înfăptuirea sarcinilor ce revin constructorilor din Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului — a a- rătat Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor — reclamă îmbunătățirea activității în toate compartimentele — execuție, proiectare, cercetare —■ și la toate nivelele, începînd de la echipa de pe șantier și pînă la minister.Posibilitățile de ridicare pe trepte superioare a nivelului acestei activități sînt multiple. Rezerve însemnate pot și trebuie să fie puse în valoare prin îmbunătățirea soluțiilor din proiecte, promovarea pe scară mai largă a acelor soluții care întrunesc maximum de avantaje sub aspect economic, tehnic și funcțional și extinderea pe scară mai largă și în ritm mai viu a meto

delor și tehnologiilor de execuție de mare eficiență. Organizarea științifică a șantierelor și a muncii pe șantiere, folosirea rațională a mijloacelor tehnice și materiale, întărirea disciplinei în muncă vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea substanțială a activității de construcții-montaj.Folosirea cît mai eficientă a mijloacelor pe care statul ni le pune la dispoziție, cheltuirea cu randament maxim a energiei celor peste o jumătate de milion de lucrători care activează în construcții depind în mare măsură de soluțiile organizatorice generale, pe care noi — cei care muncim în instituțiile centrale, le dăm prin diverse regulamente și instrucțiuni. Este de datoria celor care lucrăm în ministere, precum și în C.S.P., C.S.C.A.S., Banca de investiții să studiem mai temeinic soluțiile organizatorice generale care le dăm, să evităm formele greoaie care conduc lă consum inutil de energii ; să statornicim reguli mai simple de disciplină financiară și de plan ; disciplina nu presupune neapărat reguli complicate — să fim mai receptivi la sugestiile celor care lucrează direct în organizațiile de construcții și proiectare ; să acționăm cu mai multă operativitate, atunci cînd unele reglementări care au corespuns pentru o anumită etapă, încep să fie depășite de viață, adaptîndu-le noilor condiții. Se simte nevoia de a sta mai mult în atenția noastră extinderea într-un ritm mai viu a experienței cîș- tigate de o întreprindere, la toate celelalte, organizarea de unități și subunități specializate pentru anumite genuri de lucrări, să găsim și să aplicăm asemenea forme de cooperare care să facă posibilă extinderea specializării, să întărim controlul asupra activității întreprinderilor și mai ales asupra calității lucrărilor.O contribuție de seamă în îmbunătățirea activității de construcții-montaj o pot aduce și sînt chemate a o aduce, industria construcțiilor de mașini și industria materialelor de construcții. în consfătuirile din întreaga țară, cît și în consfătuirea noastră a ieșit încă o dată în evidență că aplicarea unor soluții constructive de mare eficiență, ridicarea productivității muncii pe șantiere, îmbunătățirea calității lucrărilor sînt nemijlocit legate de materialele folosite.în scopul dezvoltării producției de materiale, corespunzător necesităților sectorului de construcții, în cincinal s-a alocat un important volum de investiții destinate în cea mai mare parte construirii de fabrici care vor produce materiale noi și anume : sortimente noi, cu caracteristici superioare — de plăci și tuburi de asbociment; materiale hidroizolatoare ; materiale termoizolatoare și fono- absorbante într-un sortiment variat; plăci de faianță, precum și plăci și tuburi din gresie ; un sortiment variat de geamuri, materiale ceramice ușoare de dimensiuni mari și altele. Toate acestea, plus măsurile ce vor fi luate în fabricile existente pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor, vor contribui la îmbunătățirea activității de construcții-montaj.Ne vom ocupa în mod deosebit — a arătat în continuare vorbitorul — de organizarea cooperării dintre proiectant, constructor și producătorul de materiale de construcții. Considerăm că în cadrul acestei cooperări răspunderea trebuie să revină în primul rînd producătorului de materiale și în acest scop apare necesar găsirea unor pîr- ghii economice care să-i determine interesul și răspunderea acestuia, nu numai pentru îndeplinirea indicatorilor de plan din actualul sistem de indicatori, ci și pentru eficiența pe care o are produsul lui în realizarea construcției la care se folosește.Este necesar să fie studiate și aplicate forme mai bune de planificare, finanțare și creditare, care să stimuleze extinderea procesului de prelucrare și asamblare a materialelor și elementelor de construcții și instalații în industrie, deoarece metodologia actuală, determină rețineri din partea întreprinderilor producătoare de a executa asemenea operațiuni.Constructorii nu vor precupeți nici un efort pentru a ridica noile obiective ale cincinalului și o dată cu ele prestigiul constructorilor români.Lucrătorii din Institutul de proiectări pentru instalații petroliere din Ploiești — a spus ing. Marcel Timu. — au elaborat documentații tehnice la un nivel superior pentru o serie de instalații de la rafinăriile de la Brazi, Teleajen și din orașul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej. De asemenea, au întocmit proiecte și pentru beneficiari externi. Soluțiile tehnice aplicate au dus la realizarea de instalații la un nivel tehnic ridicat, cu economii de investiții șl cu o importantă reducere a prețului 

de cost în exploatare. La instalațiile de la Brazi, de pildă, prin combinarea a trei procese tehnologice de mare capacitate pe o singură platformă, s-a obținut o îmbunătățire substanțială a indicilor tehnico-economici față de cei realizați în cazul instalațiilor mici, proiectate anterior; totodată, s-a economisit o suprafață de teren de peste 16 000 mp. Investiția specifică a fost redusă cu 55 la sută, cheltuielile de prelucrare cu 33 la sută, iar productivitatea muncii a crescut cu 140 la sută.Referindu-se la posibilitățile de reducere a ponderii construcțiilor în investițiile industriale, vorbitorul a subliniat faptul că în industria de prelucrare a țițeiului, mai mult decît în alte industrii, instalațiile pot fi amplasate B în aer liber. în scopul reducerii volumului de construcții metalice, care au o pondere mare în această ramură, prin proiectare s-a stabilit întrebuințarea unor utilaje drept suporturi pentru scări de acces și podețe. Ca rezultat, numai la o instalație de coc- sare s-a redus cu circa 30 la sută consumul de oțel profilat.în lumina sarcinilor trasate de partid — a spus vorbitorul — proiectanții au un rol important în crearea condițiilor pentru respectarea termenelor planificate de dare în funcțiune a noilor obiective, dar mai ales pentru atingerea în termen cît mai scurt de la punerea în funcțiune, a capacităților și indicatorilor tehnico-economici proiectați.în sectorul în care îmi desfășor activitatea sînt încă unele probleme care pînă în prezent nu au fost rezolvate în totalitate. La unele instalații industriale pentru prelucrarea țițeiului, unde procesul tehnologic impune folosirea agenților chimici cu acțiune acidă, se produc corosiunl care pot fl evitate numai cu materiale speciale de protecție. Consider necesar ca institutele de specialitate să studieze posibilitatea realizării unor materiale antiacide de tipul gresiei șl a unor materiale plastice pentru căptușeli sub formă de plăci, chituri, vopsele etc.în execuția cuptoarelor din rafinării s-a utilizat metoda izolării refractare prin tor- cretare, obținîndu-se o economie de 20 la sută la oțelul laminat și 40 la sută la zidăria refractară. Propun ca sectorul de cercetări să analizeze posibilitatea întrebuințării pentru torcretare a unui material Indigen corespunzător.în cadrul vastului program de lucrări hidroameliorative— irigații, desecări, îndiguiri— inițiat de partidul și guvernul nostru pentru valorificarea cît mai deplină a resurselor naturale și creșterea continuă a producției agricole — a spus ing. N. Mantz, secretar general în Consiliul Superior al Agriculturii — s-au realizat o serie de obiective importante, iar rezultatele obținute pe terenurile ameliorate constituie o garanție pentru extinderea, pe scară și mai largă, a acestor lucrări.După ce a prezentat amploarea sarcinilor prevăzute în acest domeniu în actualul cincinal, vorbitorul și-a consacrat, în continuare, cuvîntul modalităților de rezolvare a problemelor speciale de proiectare și execuție. El a enumerat mijloacele care urmează a fi folosite : jgheaburi și apeducte din beton ; conducte mobile cu orificii care să alimenteze brazdele de udare cu debite constante ; conducte îngropate, care să distribuie, sub presiune apa necesară | stropirii prin aspersiune. S-a | referit apoi la o seamă de so- I Iuții tehnice perfecționate în proiectarea sistemelor de irigație și a celor de desecare, cum ar fi: fragmentarea rețelelor lungi de canale în subsisteme, prevăzute cu re- pompări sau descărcări separate ; introducerea prizelor de apă cu conducte-sifon, pentru irigații din Dunăre ; a stațiilor de pompare cu funcțiune reversibilă pentru alimentare și evacuare; a dispozitivelor perfecționate de măsurare a debitelor pe rețelele de irigații și de desecare; generalizarea tipizării construcțiilor și instalațiilor de masă pe rețelele de desecare și irigații.Volumul mare al lucrărilor ce trebuie realizat în perioada 1966-1970 — a continuat vorbitorul — necesită dotarea u- nităților de construcții ale Consiliului Superior al Agriculturii cu mașini terasiere și mijloace moderne de execuție cu caracteristici tehnice superioare, extinderea unor metode perfecționate în execuția lucrărilor hidrotehnice cu fundații grele și în terenuri refulante. în această privință, un sprijin laTg vor trebui să dea ministerele producătoare de diverse materiale, instalații și mașini.în încheiere, vorbitorul a asigur t Consfătuirea că lucrătorii din sectorul de hidroameliorații vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate în acest domeniu, de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.

Foto: S. VIOREL

Practica în producție 
a studenților 

din învățămintul superior 
agronomic analizată 

de Ministerul 
învățămintului

îmbunătățirea practicii în producție a studenților din învățămîntul superior agricol a fost analizată vineri în cadrul unei consfătuiri organizate de Ministerul învățămîn- tului.Participanții — conducători ai institutelor .agronomice din București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova și reprezentanți ai Consiliului Superior al A- griculturii — au făcut propuneri valoroase pentru desfășurarea în condiții optime a practicii viitorilor agronomi, horticultori și medici veterinari. S-a discutat, printre altele, despre necesitatea concordanței între calendarul lucrărilor agricole și programul de practică, menținerea unei colaborări permanente între facultăți și unitățile productive, coordonarea și controlul practicii studenților de către cadre didactice și specialiști cu îndelungată experiență, înlocuirea colocviului la anul V cu aprecierea activității desfășurate de tineri în timpul practicii. (Agerpres)
CINEMATOGRAFETOM JONES

rulează la Patria (orele 
10; 12,30; 16; 18,30; 21),
București (orele 9,15; 12; 
15,30; 18,15; 21), Tomis (o- 
rele 8,15; 11; 14,30; 17,15;
20) , Melodia (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; ÎS; 21,30), Excel- 
sior (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30).PROCESUL ALB — cinemascop
rulează la Republica (orele 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Grivița (orele 10> 
12,30; 15,30; 18> 20,30).GUSTUL MIERII — completare — PLASMA
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) .FATA DIN JUNGLĂ
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 CHEIA VISURILOR
rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele U,45i 14; 
16,15; 18,30; 20,45 — ora 
10 program pentru copii). DEPĂȘIREA — completare — ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNASTICĂ
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20.45) , Miorița (orele 9;
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21) , Arta (orele 10i 12,30; 
15; 17,30; 20).ȘAH LA REGE — completare — ADAM ȘI EVA ÎN FIAT LUX

Ludovic Minschi -

înflăcărat luptător 
utecist

Se împlinesc astăzi 50 de ani de la nașterea lui Ludovic Minschi, înflăcărat luptător comunist.Născut la Oradea, în familia unui mic meseriaș, tînărul Minschi a avut de înfruntat viața amară și plină de lipsuri hărăzită în trecut tuturor copiilor oamenilor muncii.Mediul muncitoresc în care a trăit, probitatea sa, marea lui pasiune pentru carte — era un elev sîrguincios și talentat— l-au apropiat încă de pe băncile școlii de mișcarea muncitorească revoluționară, începe să citească asiduu lucrări ale clasicilor marxism- leninismului ; în anul 1930, este eliminat din școală pentru vina de a fi contribuit, sub îndrumarea Uniunii Tineretului Comunist, la organizarea unui cerc de studii marxiste. Curînd devine membru al U.T.C.Cu însuflețirea caracteristică tinereții, dublată totodată de o crescîndă maturizare politică, Minschi se avîntă în focul acțiunilor muncitorești din acei ani. Ludovic Minschi devine activist de bază al organizației U.T.C. din Oradea.îndeplinește sarcini diverse— întotdeauna cu entuziasm revoluționar și curaj — participă la difuzarea presei ilegale de partid, la răspîndirea chemărilor și manifestelor P.C.R. și ale U.T.C., se distinge ca un agitator înflăcărat în mijlocul muncitorilor din fabrici, mobilizîndu-i la acțiuni revoluționare.Activitatea sa revoluționară nu scapă, însă, atenției organelor represive. în luna septembrie 1933, siguranța din Oradea face masive arestări în rîndurile organizației locale U.T.C. Cei care reușesc să scape, printre care și Ludovic Minschi, sînt nevoiți să părăsească localitatea. După ce valul arestărilor a trecut, partidul le cere să se întoarcă Ia Oradea și să continue munca în rîndurile tineretului.în aceste împrejurări grele, Minschi desfășoară, sub îndrumarea organizației locale a P.C.R., o susținută activitate în vederea refacerii organizației revoluționare de tineret. Ca urmare, în primăvara anului 1934, organizația U.T.C. din Oradea, refăcută și cuprinzînd un însemnat număr de membri și simpati-
Consfătuire consacrată întăririi 

discipiinei financiare și a controlului 
financiar in economieIn ziua de 25 februarie s-au desfășurat în Capitală lucrările unei consfătuiri pe țară, organizată de Ministerul Finanțelor, care a dezbătut probleme legate de întărirea disciplinei financiare și a controlului financiar în economie.La consfătuire au luat parte reprezentanți ai conducerii ministerelor economice și ai unor instituții centrale, vicepreședinți ai comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de ministrul finanțelor, Aurel Vijoli.Emil Hatos, secretar general în Ministerul Finanțelor, a prezentat un referat urmat de discuții. Au fost abordate pe larg probleme privind necesi

rulează la Union (orele 16; 
18,15; 20,30), Volga (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Lira (orele 15; 17; 
19, 21).

Cadru din filmul 
„Gustui mierli"PROCESUL DE LA NURN- BERG — ambele serii

rulează la Doina (orele
11,30; 16; 19,30 — Program 
pentru copii — ora 10).
Gloria (orele 10,30; 15,45;
19,30),  înfrățirea între po
poare (orele 10; 16; 19,30).VARA ÎN NORDUL SĂLBATIC — UMBRA TRUPULUI — ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ nr. 4
rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—21 (în continuare). AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE — completare — SCULPTORUL ȘI TIMPUL
rulează Ia București (orele 
14; 16; 18; 20), Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). 

zanți, își ducea din nou activitatea.în cursul aceluiaș an, ca o prețuire a calităților sale de luptător revoluționar, el a fost primit în rîndurile Partidului Comunist Român. Apreciind devotamentul și capacitatea sa organizatorică, Comitetul județean al P.C.R. îi încredințează lui Ludovic Minschi sarcina de secretar al jude- țenei U.T.C.-Bihor. Concomitent, el devine și membru al Comitetului județean al P.C.R. Prin muncă neobosită el reușește să pună la punct serviciul tehnic al organizației U.T.C., contribuind astfel la reapariția ziarului „Tînărul muncitor" și la editarea altor materiale de propagandă.Dar activitatea sa revoluționară este curînd întreruptă, în noaptea de 26 ianuarie 1935, "Ludovic Minschi este arestat în casa părinților săi de către organele siguranței. Timp de 3 zile și 3 nopți el a fost supus unor torturi sălbatice. Sforțările organelor represive de a infringe voința și puterea de rezistență a acestui tî- năr militant revoluționar s-au dovedit zadarnice. Cu devotamentul și spiritul de sacrificiu proprii luptătorului comunist, Minschi a rezistat moralicește tuturor schingiuirilor.Rezistența fizică s-a dovedit, însă, mai slabă decît voința și dîrzenia sa. în noaptea de 30/31 ianuarie 1935, în timp ce era supus unui nou interogatoriu, schingiuirile barbare îi pun capăt vieții. Ludovic Minschi moare astfel în floarea vieții, la vîrsta de 19 ani, în lupta dîrză pentru cauza partidului comunist și a clasei muncitoare, pentru libertatea patriei și fericirea poporului român.Tineretul României socialiste cinstește cu un sentiment de justificată mîndrie faptele de eroism revoluționar, comportarea plină de demnitate și profund patriotism a luptătorilor comuniști în rîndul cărora s-a numărat și utecistul Ludovic Minschi. Amintirea eroilor care și-au jertfit viața în lupta pentru libertatea României, pentru fericirea poporului nostru ne este imbold în munca pentru ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte ale progresului, bunăstării și civilizației.OLIMPIU MATICHESCU

tatea întăririi disciplinei financiare în întreprinderi și organizații economice și creșterea preocupării pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, îmbunătățirea activității de evidență contabilă, intensificarea preocupării pentru apărarea și dezvoltarea proprietății obștești, necesitatea creșterii e- ficienței controlului financiar in economie.Pentru realizarea obiectivelor dezbătute, consfătuirea a adoptat o serie de măsuri menite să ducă la întărirea disciplinei financiare și a controlului în economie.în încheierea consfătuirii a luat cuvîntul Ion Tulpan, adjunct al ministrului finanțelor. (Agerpres)

FATA LUI BUBE
rulează Ia 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
rulează la Bucegi (orele 10;
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30).DUMINICĂ LA ORA 6 —completare — DE LA PES-CARI ADUNATE
rulează la Cosmos (orele
16,15; 18; 20).PINGUINUL — completare NIMIC DESPRE ARHIMEDE 
rulează la Flacăra (orele 
16; 18; 20).CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE?
rulează la Moșilor (orele 
11; 15; 18; 21), Flamura 
(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 
16; 18; 20).MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).TeleviziuneSÎMBĂTA 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 patinaj artistic (dans — figuri libere). Transmisiune de la Davos (Elveția). 23,00 Telejurnalul de noapte. Sport. Buletin meteorologic.



! R. F. GERMANĂ. —Jn ora
șul Frankfurt pe Main, sute 
de muncitori spanioli care 
lucrează în R. F. G. au de
monstrat sub lozinca: „A- 
iară cu bombele atomice 

din Spania 1“

După lovitura de stat Delegație

din Ghana
a Academiei române

în Cehoslovacia
Evoluția

situației

din Siria

In timpul nopții de joi spre vineri, co
municațiile cu Accra au rămas în conti
nuare întrerupte. Joi seara, postul de ra
dio Ghana, captat la Cotonou, a anunțat 
că generalul Ankrah, noul comandant 
șef al forțelor armate ghaneze, a fost>nu- 
mit președintele „Consiliului Național de 
Eliberare", care îndeplinește acum func
țiile guvernului.

a-Agențiile de presă nunță că frontierele Siriei continuă să rămînă închise cu toate că aerodromurile și porturile au fost deschise. Comunicațiile rutiere cu Libanul și Iordania nu au fost reluate.Legăturile telefonice și telegrafice cu exteriorul și chiar cele interne continuă să fie întrerupte. Postul de radio Damasc, a reluaț vineri dimineață cpmunicate transmise anterior și apeluri prin care funcționarii sînt chemați să-și reia activitățile. S-au anunțat că pînă la noi ordine, cetățenii pot să circule pe străzi în£re orele 7,00 și 18,00, ora Mbală. Totodată, agenția FRANCE PRESSE, reluînd postul de radio Bagdad și a- genția M.E.N., transmite că vineri dimineață la Damasc, au fost auzite din nou focuri de armă. Agenția M.E.N. relatează că „situația continuă să fie confuză".

Din acest consiliu mai fac parte Halley, șeful poliției în funcția de vicepreședinte, și colonelul Kotoka, care a jucat un rol important în lovitura de stat. A fost creat, de asemenea, un Consiliu economic alcătuit din șapte membri.Referindu-se la evoluția situației din capitala ghaneză, corespondentul M.T.I. relatează că joi la prînz pe șoseaua principală a orașului a fost reluată circulația normală. Incidentele de joi dimineața s-au soldat cu 30 de morți și numeroși răniți.Agenția FRANCE PRESSE relata ieri că Consiliul național de eliberare din Ghana a adresat un nou apel personalului din unitățile de securitate de pe lîngă președinția republicii să predea armele deoarece unii membri ai acestui serviciu sînt încă în libertate și dețin arme.
★PEKIN 25 (Agerpres). — A- gențiile de presă anunță

vineri la Ambasada Ghaneză din Pekin a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia, ziariștilor le-a fost prezentat textul unei declarații a președintelui Kwame Nkru- mah, care, după cum se știe, se află într-o vizită în capitala R. P. Chineze. în declarație se arată că Kwame Nkrumah în calitate de „șef constituțional al Republicii Ghana și comandant al forțelor ei armate porului ghanez să calm, dar ferm și săCorespondenții de presă au fost informați că misiunea lui Kwame Nkrumah — care e- fectuează o călătorie într-o serie de țăricontinua, că președintele este la curent cu situația din țară și „se va înapoia în curînd în Ghana".

LA INVITAȚIA Prezidiului Academiei Cehoslovace de Științe, miercuri seara a sosit la Praga o delegație a Academiei Republicii Socialiste România, condusă de acad. Ștefan Coriolan Drăgu- lescu, Delegația va face o vizită, de o săptămînă în Cehoslovacia, timp în care va discuta planul de colaborare științifică pe anii 1966—1967 între academiile de,știință ale Republicii: Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace.
„Cosmos 110“

suprem cere po- rămînă reziste11.
din Asia — va

își continua /borti)
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
TASS, satelitul artificial „Cos- 
mos-110", lansat în Uniunea 
Sovietică 
continuă 
mîntului.

Starea 
Ugoliok,
dul satelitului, este pe deplin 
satisfăcătoare. Asupra lor se 
desfășoară observații cu ajuto
rul unor ' emițătoare biologice 
speciale.

la 22 februarie, 
zborul în jurul

cîiniior Veterok 
care se află Ia

iși
Pă-

și 
bor-

______ ezbaterile care s-au desfășu- 
rat în ultimele zile în Comisia 

ftî" '3 senatorială pentru afacerile 
1 H externe a S.U.A., se încadrea-M â ză în confruntarea generală

.1 care există în Statele Unite
H H intre politica agresivă a Ad- 

ministrației Johnson în Vi
etnam și neliniștea resimți

tă in mod legitim de cercuri tot mai 
largi ale poporului american țață de
consecințele acestei orientări. De fapt, 
dezbaterile nu constituie un fenomen 
singular. Declarațiile diferitelor nerso- 
nalități americane făcute în afara aces
tor discuții, virulența unor atacuri apă
rute în presa americană și, bineînțeles, 
izolarea diplomatică tot mai pregnantă 
a S.U.A. întregesc tabloul.

Iată, de pildă, cum caracterizează 
corespondenții străini de la Washington 
actualul moment politic american: „Dis
cuțiile din Comisia senatorială pentru 
afacerile externe, ai cărui membri se 
opun in majoritatea lor extinderii răs- 
boiului și sînt favorabili tratativelor au 
permis introducerea în dezbaterile care 
se desfășoară acum pe scară națională 
a unor elemente noi... /France Presse).

Bineînțeles, declarațiile făcute în fața 
membrilor comisiei au avut un conținut 
diferit. Oficialitățile americane, persona
litățile legate de intensificarea războ
iului din Vietnam, au căutat să „argu
menteze" necesitatea unei escaladări 
continue a politicii militare a S.U.A. în 
Vietnam. Este semnificativă din acest 
punct de vedere ampla depoziție a ge
neralului Maxwell Taylor, fost amba
sador al S.U.A. Ia Saigon. El, de pildă, 
a arătat că prezența trupelor SUA în 
Vietnam, inclusiv bombardarea R. D. 
Vietnam, este esențială în războiul viet
namez. Taylor a plecat pe această linie 
pentru „acțiuni terestre mai intense", 
pentru ridicarea nivelului efectivelor 
americane în Vietnamul de sud, fiind 
pronunțată cifra de 600 000 de soldați 
și ofițeri. Nu a provocat nici un fel de 
mirare faptul că secretarul de stat Rusk

în depoziția sa a căutat să justifice 
politica agresivă a S.U.A. în Vietnamul 
de sud. Printre altele, unul din argu
mentele aduse a fost faptul că actuala 
politică americană în Vietnam ar fi ba
zată pe „obligațiile fundamentale ale 
S.U.A. în S.E.A.T.O."... Argument mai 
mult decît straniu, întrucît pe de o par
te se știe foarte bine că S.E.A.T.O. a 
apărut ca un simplu instrument ai poli
ticii americane în sud-estul asiatic, iar 
pe de altă parte o serie de state mem
bre în acest pact militar nu numai 
că-si exprimă rezerva față de acțiunile 
americane, dat au refuzat să subscrie 
la acțiunile S.U.A.

Comentariul 
zilei

Confruntarea
în același timp s-a putut asista la 

momente total deosebite. S-a amintit, de 
pildă, în presa americană, de prezenta
rea unui raport redactat de opt membri 
democrați ai Camerei Reprezentanților 
care recomandă o reducere a activității 
militare în Vietnam. în acest raport se 
arăta, printre altele: „Continuarea bom
bardării Vietnamului de nord nu este în 
interesul Americii nici în vederea scur
tării războiului, nici în vederea îmbu
nătățirii perspectivelor pentru o regle
mentare negociată". Dacă aceasta s-a 
petrecut în afara dezbaterii Comisiei, în 
cursul depozițiilor în fața Comisiei se
natoriale s-au făcut auzite declarații de 
felul următor: „Nici un militar american 
să nu fie trimis în Asia de sud-est 
decît dacă este voluntar sau dacă Con
gresul autorizează limpede afectarea

Atac la Tan Binh
Masive dezertări din armata saigoneză

Unități ale forțelor patriotice au între
prins joi un puternic atac împotriva tru
pelor americano-saigoneze și austra
liene în apropiere de localitatea Tan 
Einh, situată la nord de Saigon.Atacul patrioților a fost sprijinit de un puternic foc de arme și de elemente de artilerie. în ajutorul trupelor americano-saigoneze, încercuite de patrioți, a fost adusă aviația. Agenția ASSOCIATED PRESS menționează din Sai- 

York Ti- 
din unită-

unor unități în această parte a. lumii’ 
(senatorii Morse și Gruning). Sau: „Sin
gura cale care rămîne Statelor Unite 
este de a se degaja din Vietnam prin 
negocieri, evitînd un război mai lung, 
cu riscurile și primejdiile pe cate le-ar 
implica" (senatorul Hartke). Senatorul 
Gore a declarat că nu dorește să fie aso
ciat politicii Administrației în Vietnam.

Intr-un interviu televizat, senatorul 
Robert Kennedy a reafirmat zilele trecute 
că Statele Unite trebuie să fie pregă
tite pentru participarea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de sud 
Ia un viitor guvern, dacă nu doresc 
să-și asume riscul „unui război extrem 
de singeros" în această țară. El a decla
rat că „obiectivele noastre politice în 
Vietnam trebuie să fie precizate de o 
manieră absolut clară, pentru a evita un 
război de anvergură".

A provocat nemulțumire în cercurile 
oficiale americane poziția senatorului 
Fulbright care și-a precizat tot mai mult 
opoziția față de ceea ce el numește 
„politica ne justificată" a Americii. Bine
înțeles, s-a încercat o contrapondere 
față de această atitudine a senatorilor 
americani, înregistrîndu-se din partea 
unor cunoscuti politicieni extremiști 
declarații favorabile continuării și ampli
ficării războiului. Dar, după cum remar
ca „New York Times", „controversa 
este deschisă". Comentatorii americani 
sînt de părere că politica Administrației 
nu are decît o singură interpretare. Iată, 
de pildă, părerea lui Walter Lippmann: 
„Sensul concret al declarațiilor de Ia 
Honolulu eu îl interpretez drept un 
refuz al președintelui de a stabili limi
te obiectivelor noastre de război și anga
jamentelor noastre militare în Vietnam. 
Declarația echivalează cu respingerea 
unei păci prin tratative".

Opinia publică americană este con
știentă de acest lucru. Și nu. a apreciat 
altfel evoluția politicii Administrației 
decît ca o angajare tot, mai .profundă a 
S.U.A. pe drumul unei politici pericu
loase.

P. NICOARA
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In toate universitățile din Italia au fost organizate joi greve de scurtă durată cu scopul de a mobiliza toate forțele din cadrul universităților italiene și a atrage atenția responsabililor din guvern și parlament asupra soartei școlii și universității.Organizatorii grevelor au cerut înnoiri profunde în structura școlară și reforme democratice în învățămîn- tul superior.

• LA SEDIUL permanent 
din Viena al Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) au avut Ioc lucrările 
Consiliului guvernatorilor. La 
lucrări au fost prezente dele
gațiile celor 25 de state care fac 
parte din Consiliu, observatori 
ai țărilor membre ale Agen
ției, precum și reprezentanți ai 
O.N.U., O.I.M., F.A.O. și O.M.S. 
Din partea Republicii Socialiste 
România a participat ca obser
vator D. Tibuleac, locțiitor al 
reprezentantului permanent al 
României pe lîngă A.I.E.A.
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Ministerul canadian 
dezvoltării naționa- 

■ și pentru probleme- 
‘ teritoriilor din nord 

dezvăluit, într-o

Dar, după tulbu- 
ședințe ale 

de acum 
presa a 
alegerile 
singurul

' să sem- 
dată cu 

„scanda-

dolarului și căror instabi- în ultimul ce mai sim-

acesta a fost unul din cele mai puternice atacuri la care au avut de făcut față în ultimul timp trupele americane și guvernamentale.
*

CORESPONDENTUL 
gon al ziarului „New 
mes“ scrie că în 1965
țile armatei terestre, aviației și 
flotei sud-vietnameze au dezertat 
47 000 de soldați. Alți 17 000 de 
soldați au dezertat din așa-numi
tele „forțe regionale". Astfel, în 
cursul anului, trecut a dezertat 
fiecare al cincilea militar al re
gimului sud-vietnamez.

propriei 
viza a-

Disputa monetară
inter-occidentalămonetar ca- fondurile •“ pentru le la finanțarea comerciale in-

asigure suficiente1 occidentale să
„Actualul sistem interoccidental nu este pabil să monetare ca băncile foloseascăschimburilor ternaționale în permanentă creștere. Aceasta este una din deficiențele actualului sistem pe care „grupul celor 10“ încearcă să o înlăture, a declarat Frederick Deming, adjunct al ministrului finanțelor din S.U.A., în grupul de lucru al „clubului de la Paris", însărcinat cu elaborarea măsurilor privind modificarea actualului sistem monetar. Deming a reafirmat propunerea americană făcută la 16 februarie privind crearea u- nei noi monede internaționale de rezervă, care să nu aibă nici o legătură cu aurul și

care să fie folosită de toate țările occidentale prin Fondul Monetar Internațional. După cum se știe, Franța, iniția- toarea curentului care cere revizuirea actualului sistem monetar, se pronunță pentru revenirea la sistemul aur sau în favoarea unei monede de rezervă care să aibă acoperire în aur. Atît Franța cît și o serie de alte țări, îndeosebi cele în curs de dezvoltare, nu sînt dispuse să accepte ca sistemul monetar interocci- dental să devină dependent de un grup restrîns de țări cu un înalt nivel de industrializare. Ele dezaprobă totodată dominația lirei sterline, a litate s-a' făcut timp din ce în țităl wow®
R. P. UNGARA.— Construcții noi în cartierul Lagymanyos

D
„G- 91(>in Angola

e la începutul acestei luni, pe aerodromurile Portugaliei au început să aterizeze escadrile de avioane militare de asalt „G-91", de fabricație vest-germană.La Lisabona s-a păstrat discreție în legătură cu sosirea noilor avioane. Dar, Ia 10 februarie, Ministerul Apărării de la Bonn a anunțat oficial că R.F.G. a livrat Portugaliei 40 de aparate „G-91", în conformitate cu „principiile asistenței mutualeîntre statele membre ale N.A.T.O.". De fapt în numele „asistenței mutuale" Bonnul dă o mînă'de „ajutor" salazariștilor în războiul colonial din așa-numitele „provincii de peste mări".Referindu-se la surse militare din capitala portugheză, ziarul britanic DAILY EXPRESS releva că avioanele „G-91", destinate atacării trupelor la sol, au fost achiziționate în mod special pentru a fi folosite de corpul expediționar colonialist din Angola împotriva mișcării de eliberare națională.Autoritățile salazariste au încercat, după cum se știe, de multă vreme să obțină pentru acțiunile lor represive în colonii avioane canadiene de tip „Sabre". Guvernul canadian s-a eschivat însă de la acceptarea propunerilor Lisabonei, nedorind, pare-se, să apară ca sprijinitor direct al colonialiștilor.La Bonn, după cum se vede, nu se împărtășesc asemenea scrupule. „RHEINISCHE MERKUR", unul din oficioasele marii finanțe vest-germane, nota deunăzi ca peste 200 firme din R.F.G. iau parte la „punerea în valoare a marilor bogății naturale din Angola și Mozambic". Ziarul remarca, vădit entuziast că „firmele vest-germane sînt foarte satisfăcute de colaborarea cu companiile portugheze". Atît de satisfăcute încît au extins „colaborarea11 și la reprimarea sîngeroasă a patrio- tilor angolezi.

al 
le 
le 
a 
notă remisă mai mul
tor cotidiene influen
te din Canada, că se 
intenționează aborda
rea în parlament a 
ceea ce autoritățile de 
la Ottawa denumesc „abuzurile forurilor militare ale S.U.A.". 
In nota amintită se 
relevă că „funcționarii de stat canadieni nu se pot deplasa in misiuni de serviciu in multe regiuni arctice ale țării, fără permisiunea forurilor militare ale Statelor Unite" 
și că acești funcțio
nari „sînt nevoiți să aștepte cîteva luni pentru a li se permite să se deplaseze pe teritoriul propriei lor țări spre a-și face-datoria față de patria lor".

Indignarea autorită
ților canadiene este 
pe deplin legitimă. Dar

cum s-a ajuns la a- 
ceaslă situație ? în 
1952, guvernul Cana
dei a permis autorită
ților militare ale 
S.U.A. să construiască 
în regiunile arctice 
ale țării baze militare 
și instalații radar. Dat 
fiind că e vorba de 
teritorii în mare parte 
nelocuite sau slab lo
cuite, în acordul res-

arctice canadiene, 
astfel, Pentagonul i-a 
fericit pe canadieni: 
nu le mai dă voie să 
se deplaseze pe largi 
porțiuni ale 
lor țări fără 
mericană.

E interesant 
nalăm că, o 
referirile la ., 
Iul vizelor", in presa 
canadiană au apărut

pectiv 
mitate 
nele „cedate", specifi- 
cîndu-se doar că ele 
vor fi stabilite „potrivit necesităților militare" Washingtonul
a interpretat foarte e- 
lastic „necesitățile 
militare" și a acapa
rat, practic, cam jumă
tate din' teritoriile

ihformații despre 
rtele „operațiuni" 
militare efectuate 
zonele arctice. E vor
ba de lucrări de pros
pecțiune pe care 
efectua în secret 
panii din S.U.A. 
care un ziar din
tala canadiană Ie ca
lifica drept „o surpri-

ză amară și neplăcută". Mulfi în Canada 
— mai ales printre 
oamenii de 
au început 
trebe dacă 
„interesul 
manifestat de 
gon nu ascunde inten
țiile americane de a 
acapara, de fapt, pe 
tăcute, teritorii 
diene care s-ar părea 
că dețin mari 
minte de petrol și mi
nerale utile. în acea
stă lumină s-ar expli
ca mai bine interpre
tarea foarte „largă" — 
la propriu și la figu
rat — pe 
hingtonul 
unii de 
militară".

Oricum, 
constituie 
urmările 
făcute de Canada prin 
acceptarea bazelor 
Pentagonului sînt — 
așa cum le definea 
ziarul canadian — 
mare și neplăcute.

Wj

Nu numai în Europa 
— Austria, Anglia, 
Belgia — se ia în con
siderare organizarea 
de alegeri înainte de 
termen. In această si
tuație se află, de cîtva 
timp, și Japonia. Cabi
netul lui Sato, după 
numai 14 luni de gu
vernare, este supus u- 
nor puternice presiuni 
pentru chemarea japo
nezilor la urne cu un 
an și jumătate înainte 
de expirarea — în 
toamna anului 1967 — 
a mandatului actualu
lui parlament. Clnd 
Partidul socialist a ce
rut pentru prima dată, 
în 1965, organizarea de 
noi alegeri, cererea a 
fost considerată mai 
mult o manevră politi
că. ~ ' - '■
rentele 
parlamentului 
două luni, 
considerat că 
reprezintă 
drum spre normaliza
rea activității parla
mentare.

Guvernul nu s-a a- 
rătat entuziasmat de o 
eventuală consultare 
antedatată a corpului 
electoral. Ezitările lui 
Sato se datoresc —■ 
după expresia iui 
„FRANKFURTER ALL- 
GEMEINE ZE1TUNG" 
— „faptului că popu
laritatea liberalilor 
este în prezent în re
gres". Recesiunea eco
nomică din ultimii ani 
și Creșterea prețurilor 
cu peste 7 Ia sută — 
deși la venirea sa la 
putere premierul pro
misese oprirea crește
rii prețurilor — „nu 
au sporit simpatiile 
pentru liberali". Tot
odată, guvernul nu 
și-a îndeplinit progra
mul nici în domeniul 
politicii externe. Iniți
al, ei anunțase „o po
litică mai independen
tă", dar de la data a- 
cestei declarații „cursul 
politicii externe a ră
mas aproape același".

E lesne de înțeles că 
liberalii nu vor să-și

diminueze, prin, alegeri 
într-o conjunctură ne
favorabilă, numărul de 
locuri pe care le de
țin în parlament (282, 
față de 143, cit deține 
Partidul Socialist aflat 
în opoziție). De 
caută să facă J 
tuației, permutlnd per
soane, eventual — 
Sato însuși. 1 
relatat că în discuțiile 
interne ale Partidului 
liberal-democrat înce
pe să se vorbească 
despre Sato cu un 
„scepticism rezervat" 
și, tot mai des, se fac 
remarci cu privire la 
un posibil succesor. 
După aprecierea ob
servatorilor, o redre
sare economică vizibi
lă ar fi singurul ar
gument cu valoare de 
contrapondere pe care 
l-ar putea produce gu
vernul Sato. Dar, în 
această direcție, nimeni 
nu se hazardează în 
pronosticuri optimiste.

• GUVERNUL grec a remis, joi 
"............ 1 cu afaceri al Tur-

— __ Atena îăspunsul la nota 
guvernului turc din 5 februarie,

1 cu problema cipriotă 
greco-turce. Surse gu

vernamentale informează că, în 
răspunsul său, guvernul grec a 
‘declinat o serie de acuzații con
ținute'în nota, turcă. Aceste surse 
au anunțat joi că guvernul grec
— x-------- ,',4 în. favoarea reluării
convorbirilor bilaterale, cu Turcia, 
pentru a găsi o modalitate de so-

s a problemei cipriote.

• LA HAVANA continuă lu
crările celui de. al Xi-lea Congres 
Național de Medicină, și celui de-al 
VII-lea Congres național de Sto
matologie din Cuba. La Congrese 
participă 4 400 de medici, cît și 
120 de invitați din 23.de țări, 
printre care și, o delegație , de me
dici din Republica Socialistă 
mânia, condusă de prof. dr. 
colae Nestorescu.

Ro- 
Ni-

• ÎN ULTIMII cinci ani,• IN ULTIMII cinci ani, scrie 
ziarul „Nepszabadsag”, comerțul 
Ungariei cu țările vest-europene 
a cunoscut o mare dezvoltare. Im
portul din aceste țări a crescut 
cu 63 la sută, iar exportul 
țările Europei occidentale — 
79 la sută față de anul 1960, 
registrîndu-se un spor mediu 
nual de 15 la sută.

R.P. Ungară a încheiat i 
duri comerciale pe termen 
cu Italia, Franța, Spania și 
cia, iar cu R.F.G. . a încheiat 
acord pe anul 1966.
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• RADIOAȘȚRONOMI austra
lieni au descoperit un nou „Qua
sar” — puternică sursă de unde 
radio — la „marginea* Universu
lui -cunoscut. Ei au comunicat că 
acest obiect este mai luminos și 
mai rapid decît toate corpurile 
cerești observate pînă acum.

Noul Quasar are viteza fantas
tică de cel puțin 240 000 km pe 
secundă. Oamenii de știință speră 
că, datorită faptului că lumina 
quasarului (care atinge acum Pă- 
mîntul), a fost radiată cu miliarde 
de ani în urmă se vor putea afla 
unele lucruri despre trecutul Uni
versului.

• CELE două mari greve națio
nale ale metalurgiștilor italieni 
la care au participat în cursul 
lunii februarie peste 1200 000 de 
persoane, nu au rămas fără ur
mări. Joi, metalurgiștii au repur
tat prima victorie. Salariile meta
lurgiștilor vor fi majorate 
pînd din aprilie, cu 5 la 
preconizîndu-se totodată 
tățirea prevederilor 
de muncă, 
drepturilor 
torilor.

precum și 
sindicale ale

înce-' 
sută, 

îmbună- 
contractelor 

lărgirea 
munci-

• DUPĂ 
TASS, la 25 
Gromîko, ministrul afacerilor 
terne al U.R.S.S., și M. Dugher- 
suren, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Mongole au procedat la 
schimbul instrumentelor de rati
ficare ale Tratatului de prietenie, 
colaborare ți asistență mutuală, 
semnat Ia. Ulan Bator la 15 . ia
nuarie 1966.

cum anunță 
februarie,

agenția 
Andrei 

ex
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