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Consiliul de Mi
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Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ma
xim Berghianu, Petre Blajo- 
vici, Florian Dănălache, Mihai 
Dalea, Manea Mănescu și Va- 
sile Patilineț.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști 
de partid și ai sindicatelor.

In continuarea dezbaterilor

pe marginea raportului ge
neral au luat cuvîntul: Ște
fan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului, Anton Vasile, mai
stru de construcții portuare la 
întreprinderea de construcții 
hidrotehnice Constanța, ing. 
Aurel Rusei, directorul Trus
tului regional de construcții 
Bacău, ing. Florea Ștefănescu, 
director în Ministerul Indus
triei Construcțiilor, ing. Matei 
Ghigiu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifi

cării, ing. Gheorghe Slădescu, 
membru în Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare, Ion 
Baicu, ministrul transporturi
lor auto, navale și aeriene, 
ing. Nicolae Beuran, directo
rul D.S.A.P.C. Cluj, arh. Traian 
Stănescu, șeful sectorului de 
sistematizare din Institutul 
„Proiect-București", munci
torul Alexandru Scutaru, se-

(Continuare tn pag. a lll-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al C. C. al P. C. R., 

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

(Aplauze puternice)Dezbaterile acestei consfătuiri cit și ale consfătuirilor care au ayut loc pe șantiere și la regiuni, au prilejuit o a- naliză amplă a muncii organelor și organizațiilor care lucrează în construcții, un rodnic schimb de experiență între proiectanți și constructori. Participants la discuții au exprimat totodată o serie de critici îndreptățite, au relevat lipsurile care mai dăinuie în acest sector, făcînd în același timp propuneri valoroase a căror aplicare va determina îm-
Construcțiile — parte 

componentă esențială a operei 
de edificare a socialismuluiTovarăși,în perioada șesenalului — etapă importantă în înaintarea țării noastre pe drumul socialismului — poporul român a obținut ,sub conducerea partidului, realizări de însemnătate istorică. în acești ani economia națională a cunoscut un nou și puternic avînt, producția industrială a înregistrat progrese remarcabile, atît de ordin cantitativ cit și calitativ, s-a ridicat nivelul de trai al poporului, întreaga viață economică, socială și spirituală a României a cunoscut o continuă înflorire.O contribuție deosebit de importantă la marile succese dobîndite în dezvoltarea multilaterală a patriei, la înfăptuirea programului partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare a agriculturii, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale poporului au adus-o oamenii muncii care lucrează în construcții. Activitatea de construcții reprezintă o parte componentă esențială a operei de edificare a socialismului în țara noastră — vastă operă constructivă, creatoare.După cum se știe, în anii planului șesenal, frontul de construcții a avut o amploare deosebită, volumul lucrărilor efectuate fiind în 1965 de peste 2,2 ori mai mare ca în 1959, depășindu-se astfel sarcinile stabilite în Directivele Congresului al VIII-lea al partidului.în această perioadă au fost ridicate și date în exploatare pe întreg cuprinsul țării peste 500 de întreprinderi industriale și secții noi, numeroase construcții în gospodăriile a- gricole de stat, în cooperativele agricole de producție și în stațiunile de mașini și tractoare, șosele și căi ferate.în acești ani au fost clădite la orașe, din fondurile statului, aproape 270 000 de locuințe, în sate s-au construit circa 500 000 de locuințe, iar în întreaga țară s-au ridicat 26 000 săli de clasă, 1570 cămine culturale și alte construcții social-culturale.Uzinele și combinatele moderne, orașele și cartierele noi, așezămintele sociale și de cultură, au înnoit fața țării, au îmbogățit peisajul ei social-economic — umplînd de bucurie și mîndrie inimile oamenilor muncii, atrăgînd din partea vizitatorilor străini cuvinte de admirație și de apreciere la adresa măiestriei constructorilor noștri, a hărniciei și forței creatoare a poporului român. (Vii aplauze)Pentru asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii aces- 

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

tui vast program de construcții, pentru înzestrarea tehnică și perfecționarea proceselor de producție în industria construcțiilor, statul a alocat în perioada ultimilor șase ani fonduri de peste 2,8 ori mai mari decît în cei 6 ani anteriori. Aceasta a determinat creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, extinderea procesului de industrializarea construcțiilor. S-a dublat producția materialelor de construcții și s-a lărgit gama lor, s-au folosit mai bine resursele naturale existente în toate regiunile țării.Au fost obținute realizări de seamă în ridicarea calității muncii de concepție și proiectare, în execuția și finisarea lucrărilor de construcție.Pentru realizarea acestor mari sarcini, lucrătorii din construcții au depus o activitate intensă, de multe ori cu adevărat eroică, sporindu-și de la o lucrare la alta priceperea și îndemînarea, acumu- lînd tot mai multă experiență, îmbunătățind continuu calitatea muncii lor. Lucrătorii din organizațiile de proiectare și construcții și-au dovedit capacitatea de a rezolva cu succes multiplele probleme legate de construirea unor obiective mari, de înaltă tehnicitate, realizate pentru prima dată în țara noastră.Comitetul Central al partidului, guvernul țării dau o înaltă apreciere activității desfășurate de oamenii muncii din construcții — detașament important al clasei noastre muncitoare, al poporului român, — contribuției lor la măreața operă de desăvîrșire a construcției socialiste. (A- 
plauze puternice). Permi- teți-mi, ca în numele conducerii de partid și de stat, să vă felicit din toată inima pe dumneavoastră, și, prin dumneavoastră, pe toți muncitorii, tehnicienii, inginerii și arhitecții, pe toți lucrătorii care lucrează în construcții, pentru succesele dobîndite în acest important sector al economiei naționale. (Aplauze 
vii, îndelungate).

Tovarăși,Subliniind înfăptuirile oamenilor muncii din construcții nu putem totuși trece cu vederea și neajunsurile care există încă în acest domeniu; analiza lor ne permite să tragem concluzii în vederea lichidării acestora, îmbunătățirii continue a activității de construcții din țara noastră.Așa cum pe drept cuvînt au subliniat numeroși vorbitori, în realizarea planului de investiții, în proiectarea și 

execuția unor obiective industriale agricole și social-culturale continuă să se mai manifeste încă o serie de lipsuri. Problemele eficienței economice, ale prețului de cost nu constituie în suficientă măsură o preocupare centrală a proiectanților și constructorilor, ceea ce are drept rezultat adoptarea de soluții teh- nico-economice costisitoare. Datorită deficiențelor în proiectare și construcții, unele lucrări se prelungesc în mod nejustificat, întîrziindu-se intrarea în producție a capacităților respective.Una din lipsurile importante este ponderea ridicată pe care o ocupă construcțiile în cadrul investițiilor industriale din țara noastră. Deși pe plan mondial există tendința de scădere a acestei ponderi, ea a marcat la noi în anii 1961—1965 o creștere de la 45 la sută la 47 la sută. La a- ceasta au contribuit în bună măsură supradimensionarea suprafețelor construite față de cerințele procesului tehnologic al unor întreprinderi noi, construirea de spații noi chiar în condițiile în care erau rezerve însemnate de folosire a utilajelor și suprafețelor productive existente.Exagerări în dimensionarea construcțiilor s-au manifestat și în agricultură, îndeosebi în gospodăriile agricole de stat, la construirea complexelor pentru creșterea animalelor.Tendințele de gigantism care și-au făcut loc la o serie de ministere, organizații economice, de proiectare și construcții au ridicat în mod nejustificat valoarea construcțiilor, diminuînd eficacitatea economică a investițiilor.Dispersarea prea mare a clădirilor, atelierelor și secțiilor unor întreprinderi industriale și agricole a dus la irosirea terenului, la scoaterea din circuitul agricol a u- nor suprafețe mai mari decît ar fi fost necesar, la lungirea fluxurilor de fabricație, a- vînd influențe negative asupra costului producției.în amplasarea unor obiective industriale nu s-a ținut seama în suficientă măsură de structura și rezistența solului, de apropierea de rețelele de transport și posibilitatea alimentării cît mai economice cu energie electrică și cu apă, nu s-a acordat toată atenția construirii și folosirii în comun a rețelei de utilități.Deficiențe mai persistă încă în domeniul construcției de locuințe. Extinderea limitelor orașelor, în condițiile în care unele suprafețe însemnate din cadrul lor nu sînt folosite complet, duce la proasta gospodărire a fondului funciar, la sporirea cheltuielilor pentru lucrări edilitare și extinderea rețelei de trans-
Ridicarea eficienței economice 

a investițiilor — sarcină centrală 
în domeniul construcțiilor

Tovarăși,întregul popor român a pășit cu avînt la înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a țării, de înflorire a societății noastre socialiste, adoptat de Congresul al IX-lea al partidului. Direcția principală a e- forturilor este dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, creșterea puterii e- conomice a patriei și ridicarea nivelului de trai al poporului.în acest scop, în perioada 1966—1970 se vor realiza din fondurile statului investiții în valoare de 250—260 miliarde lei, de 1,5 ori mai mult decît în cei cinci ani anteriori. A- ceasta deschide în domeniul construcțiilor o vastă perspectivă de activitate creatoare. Se prevede intrarea în funcțiune a 750 de obiective industriale — centrale electrice, întreprinderi metalurgice, chimice, constructoare de mașini, exploatări miniere, fabrici producătoare de bunuri de consum. însemnate fonduri se alocă pentru întărirea bazei tehnico-materiale a agriculturii, pentru executarea lucrărilor de hidroameliorații, îndeosebi de irigații. 

port. In ansamblurile de locuințe, densitatea spațiilor locuibile este scăzută, fiind cuprinsă între 2 000 și 2 800 mp la hectar, în timp ce în țări ca Suedia, Franța, Iugoslavia, ea se ridică la 4 000— 4 500 mp.In cadrul dezbaterilor, ca și cu alte prilejuri, s-a criticat cu ascuțime fenomenul de monotonie arhitecturală ce dăinuie în construcția de locuințe. Se manifestă de mai multă vreme lipsă de varietate în ce privește înălțimea clădirilor, tratarea fațadelor, materialele folosite, modul de așezare a blocurilor, ceea ce a dus la șablonizarea în special a marilor ansambluri. Construirea după principii nediferențiate, ignorarea specificului local au făcut ca a- numite elemente de arhitectură să se extindă în toată țara, să fie aplicate mecanic, fără a se ține seama de varietatea formelor de relief și a tradițiilor arhitecturale ale diferitelor regiuni.Una din cauzele care determină întîrzierea și scumpirea construcțiilor este alcătuirea documentației în mod insuficient fundamentat din punct de vedere tehnico-eco- nomic, întîrzierea predării a- cesteia sau predarea ei incompletă, fragmentară, ceea ce duce la numeroase modificări de soluții constructive și arhitecturale în timpul execuției, la depășirea valorii lucrării și nerealizarea altor indicatori aprobați inițial.Se întîrzie, de asemenea, în mod nejustificat avizarea proiectelor și începerea finanțării lucrărilor pe șantiere. Pe drept cuvînt, mulți vorbitori au adus critici Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și altor organe de stat care nu au controlat și îndrumat în mod eficient activitatea de construcții, nu au chibzuit totdeauna temeinic asupra economicității obiectivelor și asupra soluțiilor adoptate. Se exercită un control insuficient asupra utilizării fondurilor a- locate, respectării termenelor de execuție a lucrărilor de construcții-montaj și realizării parametrilor proiectați.Sarcinile mari care stau în fața constructorilor noștri în anii care vin cer luarea unor măsuri hotărîte pentru lichidarea lipsurilor constatate, respectarea întregului ansamblu de criterii care să permită realizarea unor construcții la nivelul epocii noastre socialiste. Ceea ce construim azi este destinat să dăinuiască, să folosească și generațiilor viitoare, societății de mîine — societatea comunistă — cu înaltele ei cerințe și exigențe. Fără îndoială că constructorii noștri se vor dovedi la înălțimea acestei sarcini nobile. 
(Vii aplauze)

O amploare deosebită va lua în perioada cincinalului construcția de locuințe ; peste un milion de persoane se vor muta în această perioadă în apartamente clădite din fondurile statului, în afara celor care își vor construi locuințe, la orașe și sate, din fonduri proprii. Se vor ridica noi școli, teatre, cinematografe, cluburi, case de cultură, spitale, se va extinde și moderniza rețeaua de magazine, unități de alimentație publică și alte întreprinderi de deservire.Constructorilor și proiectanților le revine sarcina de cinste de a pune în valoare cu rezultate economice maxime marile fonduri de investiții alocate de stat în acest cincinal, de a concretiza importantul e- fort material pe care îl face poporul nostru, în lucrări trainice, de înaltă calitate, care să sporească bogăția patriei, a- propiindu-ne de țările avansate ale lumii.Partidul și guvernul consideră că ridicarea eficienței e- conomice a investițiilor trebuie să constituie preocuparea centrală a tuturor ministerelor, celorlalte organe centrale, întreprinderilor, organizațiilor de proiectare și de construcții, a tuturor muncitorilor, tehni

cienilor, arhitecților și inginerilor care lucrează în acest domeniu. Marea răspundere pentru cheltuirea unei părți importante a venitului național destinată dezvoltării continue a economiei, progresului și propășirii patriei, impune beneficiarilor, proiectanților, constructorilor să chibzuiască profund la întocmirea fiecărui proiect, Ia executarea fiecărei construcții, astfel ca orice ban investit și material consumat, orice lucrare executată, să-și atingă scopul, să răspundă unor necesități reale, să contribuie la creșterea avuției naționale a poporului. .Un factor esențial în asigurarea unei eficiente economice maxime a investițiilor este scurtarea continuă a duratei de construcție, punerea rapidă în funcțiune, cu întregul randament și la toți indicatorii proiectați, a obiectivelor industriale și agricole, predarea în folosință la termen a locuințelor și celorlalte clădiri de utilitate social-culturală.în acest scop este necesar să se abordeze în fiecare etapă numai obiectivele pentru care sînt asigurate proiecte și documentații complete, mijloace materiale și forțe de muncă ceea ce va permite terminarea lucrărilor începute, într-un timp minim. Practica arată că este bine să ne concentrăm eforturile numai asupra acelor lucrări pe care putem să le cuprindem din punct de vedere organizatoric, să nu risipim forțele pe un front prea larg deoarece aceasta duce la lungirea duratei de executare a lucrărilor, la întîrzierea intrării în producție a capacităților construite, la imobilizarea mijloacelor materiale și bănești și la scăderea eficientei economice.O condiție primordială a bunei desfășurări a muncii din construcții o constituie stabilirea judicioasă și la timp a amplasării obiectivelor, întocmirea din vreme a studiilor tehnico-economice și a proiectelor. Măsura luată de către partid ca încă în cursul a- cestui an să se definitiveze amplasamentele tuturor obiec- velor industriale, agricole și social-culturale ce se vor construi în perioada cincinalului, pe regiuni, raioane și localități permite proiectanților și constructorilor să întocmească din vreme și în mod temeinic, studiile tehnico-economice și proiectele, să asigure din timp documentația necesară pentru deschiderea șantierelor.Studiile tehnico-economice și proiectele trebuie să asigure găsirea soluțiilor economice și funcționale cele mai eficiente, reducerea ponderii construcțiilor în valoarea investițiilor în favoarea dotării cu mașini și utilaje moderne, dimensionarea judicioasă a construcțiilor, astfel încît spațiul a- cestora să răspundă strict nevoilor tehnice de funcționare. Este necesar să se țină seama în mai mare măsură de apropierea construcțiilor industriale față de căile de transport și sursele de materii prime, energie electrică și apă, de posibilitatea comasării halelor și secțiilor și a reducerii distanțelor între construcții. Amplasarea rațională a întreprinderilor industriale și folo- z sirea în comun de către mai mulți beneficiari a surselor de apă, energie și a lucrărilor e- dilitare creează posibilități de economisire a fondurilor de investiții și de creștere a rentabilității unităților construite.La lucrările importante proiectele supuse spre aprobare trebuie să ofere mai multe variante pentru a se da posibilitatea comparării soluțiilor propuse și alegerii celei mai eficiente, mai convenabile. Va trebui ca în viitor să se extindă organizarea de concursuri pentru proiectarea unor lucrări de mare amploare, inclusiv a unor ansambluri de locuințe și cartiere, concursuri la care să participe institute și proiectanți din întreaga țară. Aceasta este o condiție a promovării noului în arhitectură și în construcții, a afirmării ideilor și soluțiilor celor mai avansate, a stimulării inițiativei creatoare a proiectanților și arhitecți- lor.Ținînd seama de volumul mare al activității de construcție, se impune perfecționarea organizării muncii institutelor de proiectare, sporirea numărului de proiec

tanți, repartizîndu-se pentru elaborarea studiilor și proiectelor un număr mai mare de ingineri dintre cei ocupați în prezent în munci administrative. Proiectanții trebuie să considere o obligație principală predarea documentațiilor complete pentru fiecare obiectiv cu cîteva luni înainte de începerea construcției, astfel ca organizațiile de execuție să-și poată întocmi pe această bază programul de activitate a șantierului și graficele de realizare a lucrărilor.Pentru a introduce pe scară largă metoda variantelor optime în activitatea de proiectare și a elabora cu operativitate documentația construcțiilor economice și social- culturale, care cere un volum mare de muncă, este necesar să se ia măsuri de extindere a mecanizării și automatizării calculului de proiectare cu a- jutorul mașinilor electrice și electronice.Considerăm juste criticile făcute în consfătuire actualului sistem de cointeresare materială din construcții. Organele centrale vor trebui să studieze propunerile făcute și să aducă îmbunătățirile necesare cointeresării proiectanților și constructorilor, în vederea realizării unor construcții cit mai economice și mai ieftine, la un nivel calitativ tot mai ridicat. Sistemul de cointeresare trebuie să fie legat de îndeplinirea tuturor parametrilor, a indicilor teh- nico-economici proiectați.Paralel cu scurtarea timpului pentru întocmirea studiilor tehnico-economice și proiectelor, este necesară reducerea duratei și simplificarea procedurii de avizare a proiectelor, precum și perfecționarea metodologiei de finanțare a investițiilor. Organele centrale de avizare, în special Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, trebuie să asigure respectarea normelor și criteriilor generale de proiectare și construcție, lăsînd în a- celași timp mai multă autonomie și inițiativă organelor de proiectare și organizațiilor de construcții.în vederea folosirii cît mai raționale a suprafețelor destinate construcțiilor, Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare va trebui să îmbunătățească normele privind utilizarea spațiului de producție și de locuit, densitatea spațiului construit pe hectar, ridicarea gradului de confort al locuințelor, să elaboreze norme diferențiate, pe zone ale țării, care să țină seama de factorii economici, geografici, etnografici și seismici.Pe bună dreptate, mai mulți vorbitori au arătat că este timpul să se treacă fără în- tîrziere la acțiuni concrete care să ducă la lărgirea varietății arhitecturale, în special în construcțiile de locuințe. Diversitatea ansamblurilor, a clădirilor și chiar a elementelor de detaliu se va realiza cu succes numai prin îmbinarea a tot ceea ce este mai înaintat și prețios în arhitectura mondială, cu specificul local, cu tradițiile și valorile artei naționale românești. Avem convingerea că arhitecții și constructorii noștri care și-au dovedit capacitatea și talentul își vor afirma mai din plin spiritul de inițiativă și fantezia creatoare, pentru a dezvolta și îmbogăți continuu arhitectura României socialiste, cu amprenta sa originală, proprie epocii pe care o trăim. (Apla
uze puternice).Sarcini de mare răspundere revin oamenilor de știință din domeniul construcțiilor care trebuie să acorde o mai mare atenție cercetărilor legate de problemele de rezistențe, fundații și instalații, precum și problemelor arhitecturii și sistematizării.în realizarea planului de investiții în cele mai bune condițiuni, un rol hotărîtor au buna organizare a muncii pe șantiere, mecanizarea procesului de producție, industrializarea construcțiilor care să ducă la creșterea productivității muncii, scăderea prețului de cost, îmbunătățirea calității, creșterea eficienței e- conomice a investițiilor.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Construcțiilor 

au datoria să asigure lărgirea și diversificarea parcului de mașini necesare ridicării gradului de industrializare a muncii pe șantiere, modernizarea acestuia și asigurarea pieselor de schimb necesare. Totodată, trebuie să se ia măsuri pentru folosirea rațională, cu întreaga capacitate, a utilajului existent pe șantiere.Ridicarea calității și ieftinirea construcțiilor, extinderea tehnologiilor moderne de execuție, îmbunătățirea finisajului, lărgirea varietății arhitectonice reclamă materiale de construcții și instalații tot mai variate, la un preț de cost scăzut. Ministerul Industriei Construcțiilor, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Economiei Forestiere și celelalte ministere producătoare de materiale de construcții, de instalații și finisaj
Răspunderea organelor centrale 

și locale pentru îndeplinirea 
programului de investiții

îndeplinirea sarcinilor mari trasate de partid în domeniul construcțiilor cere perfecționarea activității organelor centrale și locale care poartă răspunderea principală în a- cest domeniu.Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, ca organ al Consiliului de Miniștri care răspunde de aplicarea politicii partidului și guvernului în construcții în toate sectoarele economiei naționale, trebuie să exercite un control sistematic, eficient asupra tuturor organelor și organizațiilor de proiectare și construcție. Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare trebuie să desfășoare o temeinică activitate de perspectivă, să acorde mai multă atenție elaborării principiilor fundamentale ale sistematizării orașelor și satelor patriei noastre.Comitetul de Stat al Planificării, ministerele și celelalte instituții centrale, sfaturile populare regionale trebuie să e- xercite un control exigent și neîntrerupt în tot timpul desfășurării lucrărilor de construcții, veghind cu fermitate la îndeplinirea tuturor condițiilor proiectate, luînd atitudine combativă față de orice încălcare a normelor tehnice și de calitate. Nu trebuie să uităm nici o clipă că beneficiarul tuturor construcțiilor este poporul, adevăratul stăpîn al bunurilor mâteriale și spirituale care se creează în țara noastră. în fața acestui beneficiar trebuie să răspundă toți cei care sînt chemați să contribuie la traducerea în viață a planurilor de construcție e- laborate de partidul nostru. 
(Aplauze)O mare răspundere revine celor cărora le sînt încredințate spre folosință obiectivele de producție și social-culturale. Conducerile întreprinderilor, sfaturile populare, toți cetățenii au datoria de a se îngriji de buna folosire și întreținerea exemplară a fabricilor și uzinelor, a construcțiilor a- gricole, a școlilor și căminelor culturale, a locuințelor și a altor clădiri sociale.în îmbunătățirea activității de construcții, sarcini deosebite revin organelor și organizațiilor de partid. Comitetele regionale, orășenești și raionale de partid au datoria să analizeze periodic activitatea organizațiilor de partid din institutele de proiectare, de pe șantiere, să le dea un sprijin calificat și susținut în rezolvarea problemelor de bază ale muncii lor, în perfecționarea stilului lor de lucru. Ele sînt chemate să exercite un control permanent, să analizeze ope- rativ, cu toți factorii răspunzători, realizarea planului de investiții pe toate fazele — de la elaborarea documentației tehnico-economice pînă la intrarea în funcțiune a noilor o- biective — luînd măsurile organizatorice și politice necesare.întreaga activitate politică a organizațiilor de partid de pe șantiere trebuie să fie îndreptată spre unirea eforturilor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor în vederea respec- 

trebuie să ia măsuri pentru a lărgi sortimentele acestor materiale și îmbunătăți calitatea lor.Oamenii de știință din sectoarele respective trebuie să pună în centrul activității lor de cercetare găsirea de noi materiale care să ușureze realizarea construcțiilor, îmbunătățirea calității, înfrumusețarea și ieftinirea lor, scurtarea termenelor de execuție a lucrărilor.Realizarea vastului nostru program de construcții impune ridicarea continuă a calificării cadrelor medii și superioare, o atenție sporită creșterii ponderii muncitorilor calificați, îndeosebi pentru lucrările de finisaj. Este necesară îmbunătățirea sistemului de organizare a învățămîntului profesional pentru construcții, asigurîndu-se o coordonare și îndrumare unitară a acestuia.

tării stricte a graficelor de execuție, ridicării calității lucrărilor, creșterii productivității muncii, economisirii materialelor și folosirii mai bune a utilajelor.Organele sindicale și de U.T.C. trebuie să se preocupe sistematic de desfășurarea largă a întrecerii socialiste a constructorilor și de realizarea angajamentelor luate, de extinderea metodelor avansate și a experienței fruntașilor, de ridicarea calificării muncitorilor și întărirea disciplinei în producție.
Tovarăși.în cadrul dezbaterilor au fost făcute numeroase observații critice și propuneri. Este necesar ca ministerele și celelalte organe centrale să le a- nalizeze cu toată atenția, să e- laboreze în cel mai scurt timp măsurile care depind de ele pentru lichidarea lipsurilor constatate și îmbunătățirea activității de construcții, prezen- tînd, totodată, Comitetului Central al partidului și guvernului propunerile corespunzătoare.în consfătuirile regionale s-a făcut propunerea de a se institui „Ziua constructorului". Venind în întîmpinarea acestei propuneri și ca semn de prețuire a activității desfășurate de oamenii muncii din construcții, Comitetul Central al partidului a hotărît instituirea „Zilei constructorului", care se va sărbători în fiecare an în penultima duminică din luna iulie.Consfătuirea noastre a constituit un bogat schimb de experiență, a relevat hotărîrea tuturor lucrătorilor din construcții de a-și îmbunătăți necontenit munca, de a înfăptui sarcinile mărețe trasate de Congresul al IX-lea, de a înălța noi cetăți ale industriei socialiste, noi construcții în o- rașele și satele țării, care vor îmbogăți patrimoniul civilizației noastre socialiste. (Apla

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



Plecarea unei delegații
guvernamentaleSîmbătă seara a părăsit Capitala, plecînd spre Cairo, delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, pentru a participa la lucrările primei sesiuni a Comisiei Economice Mixte Româno-Egiptene. Din delegație fac parte Bujor Al- mășan, ministrul minelor, și Alexandru Albulescu, adjunct al ministrului comerțului terior.Delegația este însoțită consilieri și de experți.La plecare, în Gara de Nord, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Leontin

române la Cairo

ex-de

Sălăjan, de Ianoș Fazekaș și Roman Moldovan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri și de Maxim Berghianu, Alexandru Boabă, Gheorghe Cioară și Ion Marinescu, miniștri, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere.Au fost prezenți Alexandre Cimon Argyropoulo, ambasadorul Greciei la București, •Jakșa Petric, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București și Mahmoud Badawi, însărcinat cu afaceri ad-interim Republicii Arabe Unite București.
Adunare festivă consacrată

revistei, despre .Kola ac- anii di-

în sala Bibliotecii Universității din Cluj a avut loc sîmbătă seara o adunare festivă consacrată împlinirii a 40 de ani de la apariția revistei „Korunk", publicație lunară social-politică, științifică și culturală.La adunare au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de știință și cultură din regiune, membrii colectivului redacțional, colaboratori și cititori ai revistei.Redactorul șef al Gall Erno, a vorbit activitatea revistei runk". Referindu-se tivitatea revistei înnainte de eliberare, vorbitorul a arătat că aceasta „s-a identificat cu linia luptei de clasă a frontului popular și a patriotismului antifascist, pe care a determinat-o Partidul Comunist Român ilegal". El a vorbit despre activitatea desfășurată de revistă dezvoltarea unității și oamenilor muncii din noastră, indiferent de nalitate, subliniind că ciparea activă la dezvoltarea progresivă a întregii țări este prima cerință a patriotismului nostru socialist".După ce a vorbit despre realizările revistei „Korunk" și contribuția sa la construirea socialismului în patria noastră, vorbitorul a spus : „Sarcinile noastre actuale sînt determinate de ultimele documente de partid, de îndrumările cuprinse în Documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. Pentru activitatea noastră au o deosebită valoare ideile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită cu prilejul vizitei conducătorilor partidului și statului nostru în orașul și regiunea Cluj".„Revista noastră apare la Cluj — a spus în continuare vorbitorul — în acel oraș în care — ca expresie a rezolvării juste, marxist-leniniste, a problemei naționale de către Partidul Comunist Român — funcționează multe instituții în serviciul ridicării nivelului cultural al populației maghiare și a participării sale la știința și cultura socialistă, unitară a întregii țări. Continuăm cele mai bune tradiții ale vechiului „Korunk" atunci cînd, sub semnul frăției și unității, contribuim la propășirea revoluției culturale din România socialistă.Sîntem mîndri că printre cei ce semnează articolele noastre figurează autori români, maghiari, germani, co- laborînd în spiritul internaționalismului și al patriotismului socialist.Sărbătorirea noastră de astăzi — a spus în încheiere vorbitorul — are loc în preajma unei aniversări în pragul celei de-a 45-a aniversări a înființării Partidului Comunist Român. Nu putem sărbători mai bine aniversarea noastră decît expri- mîndu-ne recunoștința profundă și atașamentul față de Partidul Comunist Român,

pentru frăției patria națio-„parti-

istorice.

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

(Agerpres)

SPORT
Oină în școli

Recent, Consiliul 
General U.C.F.S. și 
Ministerul Invățămîn- 
tutui au elaborat o 
instrucțiune în care 
sînt prevăzute o serie 
de măsuri cu privire 
la dezvoltarea sportu
lui nostru national, 
oină, în școlile de toa
te gradele. Astiel, s-au. 
prevăzut organizarea 
de concursuri si com
petiții școlare pe plan 
local și raional (oră
șenesc), înființarea de 
secții de oină și ame
najarea 
simple 
școlilor.

de terenuri 
in apropierea

Competițiile de oină 
se vor organiza, 
întîi, pe clase, 
a se desemna 
oana școlii sau 
ului respectiv, 
în localitățile 
sînt mai multe școli 
generale și licee, se 
vor iniția campionate 
de oină după sistemul 
turneu, tur și retur, 
care vor deveni tradi
ționale. Atît în școlile 
generale cit și în licee, 
în cadrul activității pe 
ramuri sportive prevă
zute în planul de în- 
vătămînt, profesorii de

mai 
urmînd 
câmpi
ei lice- 

Apoi, 
unde

educație fizică vor în
ființa .secții de oină, 
urmărind ca tinerii e- 
levi să-și însușească 
elementele sportului 
nostru national. In 
vederea popularizării 
f( răspîndirii jocului 
Ae oină în rîndurile 
elevilor, secțiile de 
învătămint vor procu
ra și difuza în școli 
regulamentul de joc, a- 
fișe propagandistice si 
tehnice, planșe și chi- 
nograme ce se referă 
la tehnica și tactica a- 
cestui frumos sport.

(Agerpres)

Concursul internațional
Concursul internațional 

al României a continuat 
proba de slalom special, 
tată la Predeal pe o pîrtie în lun
gime de 400 m. cu 63 porți în 
prima manșă și 62 porți în 
manșa a doua. Zăpada înghețată a 
făcut întrecerea deosebit de di
ficilă. Din 33 de concurent: pre- 
zenți la start 13 n-au reușit să 
termine proba. Victoria a revenii

de schi

TELEGRAME

de schi 
ieri cu 

dispu-

Leo 
cele

Lacroix, care a 
două manșe, tini-

francezului 
realizat, în 
pul de l’51"6/10. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în ordine 
Pierre Stamps (Franța) l’55"7'10; 
Kurt Gohn (România) 1'59"; Pe- 
tar Anghelov (Bulgaria) l'59"3/10; 
Cornel Tăbăraș (P.omânia) 2'00”.

Astăzi, la Poiana Brașov, 
loc o nouă probă de slalom 
cial.

Azi la hochei: România
O Astăzi, cu începe

re de la ora 19,00, pe 
patinoarul artificial 
,,23 August" din Capi
tală se 
tîlnirea 
amicală 
gheață

zentativele României 
și Finlandei.

Finlanda

are
spe-

de

PE TEME ȘTIINȚIFICE
.-‘V y’V.Va'ĂA - ' ' - -

că- în o- ani, încă

Peste cîțiva ani — sau poate mai repede — omul va pune pentru întîia oară piciorul pe suprafața Lunei. Aceasta va reprezenta prima treaptă către cucerirea corpurilor cerești din ce în ce mai îndepărtate.Una dintre problemele cele mai importante puse de lătoriile de lungă durată spațiu, care reprezintă un biect de studiu de mulți este aceea a proviziilor, tr-adevăr, să ne gîndimpentru a ajunge în planeta Marte, de pildă, va fi necesar să se călătorească mai multe luni. Greutatea alimentelor, a buteliilor cu oxigen, a apei va reprezenta un balast important, ce se va adăuga la dificultățile transportului.De aceea, cel mai simplu lucru ar fi, evident, ca astro- nauții să poată reproduce în cabina lor condițiile necesare, vieții : așadar, ca însăși mica încăpere în care ei vor călători să devină un micro-cosmos. Această idee, exprimată cu cîteva decenii în urmă de Țiolkovski, a fost experimentată — pe pămînt —- de numeroși cercetători.Astfel, s-au făcut cercetări amănunțite asupra diferitelor alge marine, care au posibilitatea de a se înmulți foarte ratrfd, dfe a oferi cosmonauți- lor alimentația necesară. Al- gele de tipul chlorella dau, într-adevăr, după cum s-a constatat, alimente destup de «msistente, dar de un gust

desfășoară în- 
internațională 

de hochei pe 
dintre

Stațiile noastre 
de radio vor trans
mite astăzi în .jurul 
orei ultima
parte întîlnirii

internaționale 
hochei pe gheață 
dintre selecționatele 
României și Finlan
dei. Transmisia se 
va face pe progra
mul II.

A apărut

TÎNĂRUL LENINIST
Revistă a C.C. al U.T.C. 

Februarie 1966

Intr-una din sălile Muzeului 
de artă din Cluj

Foto: AGERPRES

Cu ocazia zilei naționale a Kuweitului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a transmis emirului Sabah al Salem al Sabah, o telegramă de felicitare.în răspunsul său emirul Sabah al Salem al Sabah, a mulțumit pentru felicitări, adre- sînd totodată cele mai bune urări președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica.
★Cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței de stat a Gambiei, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat primului ministru gambian, David Jawara, o telegramă de felicitare.în răspunsul său, premierul David Jawara a dat o înaltă apreciere mesajului primit.*Tovarășul Fam Van Dong, prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam a adresat tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă în legătură cu acordul realizat, în urma recentei vizite în țara noastră a delegației economice a guvernului “ ~ Vietnam.

în numele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al guvernului Republicii Democrate Vietnam și al poporului vietnamez, se spune printre altele în telegramă, țin să mulțumesc sincer Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, pentru sprijinul și ajutorul acordat — în spiritul internaționalismului proletar — poporului vietnamez în lupta sa dreaptă și cu siguranță victorioasă împotriva imperialismului american, pentru salvarea națională. (Agerpres)
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* — Recomandări de tematici 
sprijinul învățămîntului politic 

U.T.C : GH. BUTARU — Schimb 
P.

in
al
de păreri între propagandiști •, 
NIȚĂ — Criterii cunoscute, dar 
neglijate.
PROBLEMELE PRODUCȚIEI 
ÎN ATENTIA ORGANIZAȚII

LOR U.T.C.
Ing. M. ALEXE — Inginerilor și 
tehnicienilor — o bogată cultură 
tehnică ; M. CAZACU — Zestrea 
tehnică pe 
I.UNGU — 
obștești.

mîini de nădejde ț P.
Temelie trainică averii

R. D.

MUNCA EDUCATIVA ÎN 
ȘCOLI

A. CARABA 
tații U.T.C.
O. POP — Pregătirea și folosirea 
activului U.T.C. *** — în orice 
muncă se cere pasiune.

— Conținutul activi- 
la nivelul claselor ;

DIN SCRISORILE SOSITE LA 
REDACȚIE
VĂ RECOMANDAM SA CI
TIȚI :

Fruntași pe ramură

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală, venind de la Budapesta, delegația condusă de Mihail Levente, ministrul comerțului interior, care s încheiat protocolul de schimb direct de bunuri de consum între minsterele de comerț interior ale celor două țări.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîm- pinată de Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, de membri ai conducerii Ministerului Comerțului Interior și reprezentanți ai Minsterului Afacerilor Externe.A fost de față Jozsef Vince, ambasadorul R.P. Ungare Ia București.Combinatului chimico-meta- lurgic „Gheorghe Gheorghiu- Dej“ din orașul Baia Mare i s-a conferit pentru a doua oară consecutiv „Steagul roșu" și diploma de unitate fruntașă pe ramură. înaltele distincții țin să răsplătească rezultatele deosebite înregistrate în întrecerea socialistă desfășurată în 1965 cînd metalurgiștii și chi- miștii din acest mare combi- la față aunat, sporind cu 2,7 sută ■ productivitatea de sarcina planificată îndeplinit planul anual cu peste o săptămînă înainte
ghid

de termen. în acest combinatul a realizat prevederi 410 tone metale neferoase,. 888 tone sulfat fieros, 128 tone oxizi de plumb și alte produse de calitate superioară.
timp, peste

★
A mai fost conferit „Steagul 

roșu" și diploma de întreprin
dere fruntașă pe ramură în în
trecerea socialistă colectivului 
întreprinderii forestiere Cîmpi- 
na și întreprinderii de industrie 
locală, „Oltul" din Slatina.

★
La Casa Scriitorilor din Ca

pitală, în prezența a numeroși 
oameni de artă și cultură, a 
avut loc sîmbătă o seară oma
gială consacrată împlinirii a 
75 de ani de la nașterea poe
tului Adrian Maniu.

Au luat cuvîntul acad. Za- 
haria Stancu, 
Uniunii Scriitorilor 
univ. dr. docent Al. 
răspuns sărbătoritul.

Actori ai scenelor 
tene au citit din versurile lui 
Adrian Maniu.

(Agerpres)

președintele 
și conf. 
Piru. Abucure? -

(Agerpres)

Cinematografe

soptominol

MUZICA

Patria (orei* 
16; 18,30: 21), 

(orele 9,15; 12;

P. BERARU —• O carte captivantă 
prin adevărul ei.repre-

Mai mulfi tineri de la Uzina „Autobuzul" din București au fost oaspeți, 
ai colegilor lor de la Uzinele „Steagul roșu" i' ~ 

cei de autocamioane s-a realizat un util schimb de experiență
Foto: O. PLESAN

. . ... acum cîteva zile,
din Brașov. Intre constructorii de autobuze și

Urmărind programul de specta
cole muzicale ale următoarelor 7 
zile, o remarcă deosebită merită 
desigur din primul moment Con
certul Filarmonicii bucureștene, în 
care MIRCEA BASARAB, a pro
gramat un echilibrat și atrăgător 
concert de muzică contemporana. 
La Ioc de frunte în acest simfonic, 
două prime audiții: 
pentru suflători, pian 
al tînărului nostru 
Walter Mihail Klepper,
— Cîntecul funebru scris de ma
rele compozitor polonez Krysztoph 
Penderecki în amintirea victimelor 
de la Hiroșima. In restul progra
mului, ciclul de cîntece pentru 
soprană și orchestră de coarde pe 
versuri de Rimbaud, „Iluminațiile" 
și unul din succesele deosebite ale 
dirijorului M. Basarab — Simfonia 
a V-a de Honegger.

Cîteva amănunte despre impună
toarea simfonie a marelui compo
zitor francez pe care, din păcate, 
n-am mai ascultat-o de cîțiva ani.

Simfonia celor trei „re" (denu
mită așa pentru că fiecare din cele 
trei mișcări se încheie cu trei su
nete „re‘j a fost compusă în 1950 
și închinată aniversării a jumătate 
de veac de existentă a orchestrei 
din Boston (Honegger, sublinia că 
a denumit în acest mod cea de a 
V-a sa simfonie, pentru că „nu 
există decît o unică simfonie a 
V-a, și aceea este geniala simfo
nie a lui Beethoven").

Simfonia care poartă din plin 
amprenta celor mai bune lucrări 
ale compozitorului, dominate de o 
bogată țesătură polifonică, este 
compusă din tref mișcări — pur- 
tind următoarele indicații:

Concertul 
și percuție 
compozitor 
și „Treny"

Grave, IT. Allegretto — adagio — 
allegretto și III, Allegro marcato. 
IDupă prima audiție a lucrării, un 
critic francez propunea drept 
motto al lucrării cunoscuta ma
ximă a lui Blaise Pascal : „Chiar 
dacă ar fi strivit de Univers, 
mul ar fi mai nobil 
l-a ucis").

Interesante sînt și 
certe simfonice ale 
Festivalul Beethoven 
Iosif Conta în Concertul Radiote- 
levizivnii (pianista elvețiană He
lene Wohlgemuth va interpreta 
concertul nr. 4) și concertul or
chestrei Cinematografiei condus de 
dirijorul danez Per Dreier, in ca
drul căruia vom putea asculta u- 
vertura „Rienzi" de Wagner, Con
certul nr. 1 de Brahms și Simfo
nia a If-a de Sibelius.

Remarcabil se anunță și concer
tul comemorativ închinat 
ziforului C.C. Nottara, 
de cuvîntul introductiv af lui 
Cosma.

Inexplicabilă este lipsa pe 
ceasta săptămînă a oricăror 
nifestări dedicate muzicii de 
meră, unicul concert 
unui așteptat recital de lieduri 
sopranei Emilia Petrescu fiind 
nulat în ultimul moment.

In cadrul audițiilor publice 
Ia Biblioteca de Stat, centrate 
general în jurul unor lucrări pre
clasice sau moderne, putem as
culta vineri seara Missa glagoli- 
tică a lui Leos Janacek In inter
pretarea Filarmonicii cehe dirijate 
de Karel Ancerl.

o-
decît ceea ce

celelalte con- 
săptămînîi — 
programat de

compo- 
,.prefațat" 

V.

a- 
ma
ca- 

închinat 
al 
a-

de 
în

oarecum neplăcut. De asemenea, prin procesele lor biologice, ele furnizează oxigen. Din nefericire, ritmul de reproducere al acestor alge nu este constant. El prezintă cîteodată inexplicabile scăderi, întreruperi, care în condițiile unei călătorii în spațiul

Ei vor viețui, așadar, armonios, fumizîndu-și unul altuia alimente, băuturi, gaze respirabile, într-un sistem care se aseamănă cu un fel de „per- petuum mobile" (fals, bine înțeles).Să dăm cîteva detalii. Bacteria în cauză se numește 
Hydrogenomas eutropha. Descriind principiile și avantajele acestui sistem, d-rul Jenkins a arătat că intervine mai întîi o electroliză, care scindează apa în oxigen și hidrogen. Oxigenul este folosit de

vedere al greutății și cantității de energie necesară.într-adevăr, în sistemele folosind plante, alge, deci procesul de fotosinteză, desfacerea apei în oxigen și hidrogen este asigurată de energia luminoasă. Dar producerea de energie luminoasă nu are de- cît o eficacitate relativ joasă, de 20 la sută sau și mai puțin și se formă de tul final sută.Dimpotrivă, în procesele
pierde energie sub căldură. Randamen- este doar de 4 lade

Alimente pentru
astronauți

cosmic, pot deveni catastrofale.Cu ocazia celui de-al XVI- lea Congres internațional de astronautică, un medic specialist american, dr-ul D. W. Jenkins, a prezentat un nou sistem care ar putea fabrica acele substanțe de care vor avea nevoie cosmonauții: o bacterie.Este interesant că această bacterie va trăi, ca să spunem așa, într-un fel de simbioză cu cosmonauții: într-adevăr, ea va avea tot atîta nevoie de cosmonaut, cită nevoie va a- vea cosmonautul de bacterie.

cosmonaut, în timp de hidrogenul reprezintă gazul necesar respirației bacteriei Hy- drogenomas. Bacteria utilizează, în același timp, bioxidul de carbon furnizat de cosmonaut.De pusă rația metabolismul bacteriei.Avantajul acestui sistem care nu utilizează lumină solară sau artificială (spre deosebire de alge sau alte plante) este că dă un randament cu mult mai bun, din punct de

unde provine apa su- electrolizei ? Din respi- cosmonautului și din

sinteză chimice, energia este furnizată de arderea hidrogenului furnizat de electroliză, care are un randament foarte ridicat (80 la sută). Se studiază actualmente funcționarea unui recipient de 20 litri, în care se va cultiva bacteria. El va fi suficient pentru a satisface nevoile de apă și de oxigen ale unui om. în paralel, se studiază o celulă de e- lectroliză de 4,5 kilograme, în care se va face electroliza. Se apreciază că ea va satisface necesitățile de oxigen a 3 oameni.

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

PROCESUL ALB — cinema
scop

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 — comple
tare — 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
(seria a Il-a)

cinemascop

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

CALEA VICTORIEI sau CHE
IA VISURILOR

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

DEPĂȘIREA — completare — 
ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNAS
TICĂ

Comparați aceste cifre cu realizările de care sînt în stare algele : se calculează că ar fi necesare cam 43 litri de om. în plus, trebuie ca algele să fie bine iluminate. Așadar, utilizarea bacteriilor ar permite să se reducă foarte mult volumul și greutatea instalațiilor.Dar alimentele ? Se pare că bacteria va putea, de asemenea, acoperi, măcar în parte, nevoile alimentare. Bacteriile au un gust dulce și nu conțin nici un produs toxic. Actualmente, se studiază efectul lor asupra șobolanilor : mănîncă zilnic, Pînă nu s-a observat nici une vătămătoare.Alcătuirea exactă a bacterii rămîne încă de precizat, însă revista ,.Semaîne des Hopitaux" care le descrie a- rată că 72 la sută din greuta
tea lor uscată 
proteinelor și că ele 
puține grăsimi,

care le acum, o acți-acestor
corespunde 

conțin Așadar, o alimentație ideală pentru evitarea aterosclerozei, infarctului și hipertensiunii arteriale !Fără îndoială, concluzii definitive nu se pot trage încă și nu putem afirma cu siguranță că viitorii cosmonauți plecați pe „rute lungi" vor hrăni neapărat cu terii. Un fapt este însă 
dent: oamenii de știință 
tă să apeleze la mijloace 
logice pentru „proviziile" călătorilor spațiali. Aceste mij
loace sînt cele mai comode, 
ocupă spațiul cel mai scăzut 
și reprezintă totuși forma cea 
mai naturală de alimentație.

se bac- 
evi- 
cau- 
bio-

LEONID PETRESCU

„Ani clocotitori'

ECRANUL

Cu acest film regi
zorul Luigi Zampa a 
dublat în cinemato
grafia italiană o 
teresantă cronică 
„anilor" (alături 
„Anii ușori", cronică 
a meschinăriei micii 
burghezii siciliene în 
ultima perioadă a gu
vernării fasciste) „Anii 
clocotitori" sînt anii 
demagogiei fasciste 
musoliniene. (De altfel 
titlul original este : 
„Anii urlători"). Zam
pa a transplantat aici 
intriga „Revizorului" 
de Gogol la situația 
social-politică italiană 
dintre 
boaie. 
la un 
trează
dramaturgică gogolia- 
nă, firește, adaptată 
noilor personaje. Fil
mul este o excelentă 
satiră cinematografică 
în care însă Hlestacov 
nu mai 
croc 
mic 
căzut 
mijlocul unor 
plări ciudate. Spre deo
sebire de Hlestacov, a- 
cesta îsi dă seama de 
josnicia demnitarilor 
fasciști și renunță la 
avantajele pe care 
le-ar fi putut obține 
prin căsătoria cu fiica 
unuia din aceștia.

rulează la Central (orele 9; 
11,15; ................... .......
20,45).
11.30:
21). .
15; 17,30; 20).

ȘAH LA REGE — completare
— ADAM ȘI EVA IN FIAT 
LUX

rulează la Union (orele 16; 
18,15; 20,30), Volga (orei# 
9.45; 11,45; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Lira ’ “
19: 21).

PROCESUL DE 
BERG — ambele

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

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

13.30; 15,45: 18,15: 
Miorița (orele 9; 
13,45: 16,15: 18,45; 

Arta (orele 10, 12.30;

(orele 15 > 17:

LA Nt'RN- 
serîlDoina (orele

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

cele două 
Asistăm 
film care 
intactă

este 
ci un 

burghez 
fără voia

. răz- 
deci 
păs- 

ideea

un es- 
oarecare 

onest, 
sa în 
întîm-

Cadrul din flimul „Ani clocotitori

satiră 
fil- 

văzut.

Admirabilă 
cinematografică, 
mul trebuie 
Notabilă interpretarea
actorilor Nino Man
fredi, Gino Cervi, 
Michele Mercier.

„In pustiul 
Patagoniei1'

O reconstituire ci
nematografică a unor 
fapte reale, legate de 
prima exploatare pe
trolieră în pustiul Pa- 
tagoniei. Filmul e 
realizat pe rețetele 
cunoscute ale filmu
lui sud-american me
diocru : putină melo
dramă, puțină dragos
te, putină aventură și 
copios peisaj cu nisip 
și furtuni.

„A fost cîndva 
hoț“

Pe o intrigă perfect 
polițistă, un film care 
Îndeamnă la medita
ție asupra moravurilor 
americane și a injus
tiției. în rolul princi
pal : cunoscutul actor 
francez Alain Delon.

Dacă mergeți la ci
nematograf însoțiți de 
copii, puteți 
următoarele 
„Amintiri din 
tie", „Steaua
lui' „Winnetou" 
Shatterhand".

NU PIERDEȚI A- 
CESTE FILME : „Tom 
Jones", „Procesul alb" 
„Gustul mierii', „De
pășirea*, „Procesul de 
1a Niirnberg", „Vizi
ta". „Duminică la ora 
6".

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

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — completare — SCULP
TORUL ȘI TIMPUL

rulează Ia București (orele 
14: 16.- 18; 20). Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30).

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).

Televiziune
DUMINICA 27 FEBRUARIE

viziona 
filme : 
copilă- 
baletu- 

„Old

A. T.

8,50 : Gimnastică ; 9.00 : Re
țeta gospodinei. Curs de croito
rie ; 9,30; Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar ; 11,00 :
Emisiune pentru sate; 12,30 :
Campionatul mondial de patinaj 
artistic; 18,30: Telejurnalul de 
seară; 18,40: „Vine, vine 
măvara !“ în pauză : Filme de 
desene animate ; 21,00 : Docu
mente de piatră ; 21,55 : Pagini 
din opere ; 22,25 : Cala de închi
dere a Festivalului de muzică u- 
șoară de la San Remo — 1966 ; 
23,20 : Telejurnal; 23,30 : Tele- 
sport.

pri-



PE JARA A UmAIORILOR DIN
Chemarea

Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din construcții 
către toți oamenii muncii de pe șantiere, din institutele 

de proiectări și cercetări, din industria producătoare 
de materiale și utilaje de construcții

Congresul al IX-Iea al Partidului Comunist Român, eveniment de uriașă însemnătate în istoria patriei, a elaborat un în- sufletitor program de dezvoltare multilaterală a țării — care prevede mobilizarea tuturor resurselor, a energiilor creatoare ale talentatului nostru popor pentru ridicarea României socialiste pe culmile civilizației și progresului.în această operă măreață, pătrunsă de un fierbinte patrio- tism.al cărei părtaș și făuritor e fiecare om al muncii, o sarcină de înaltă răspundere ne revine nouă, constructorilor, în vederea ridicării activității de construcții, arhitectură și sistematizare la nivelul pe care-1 cere stadiul actual de dezvoltare a societății noastre.Ne însuflețește conștiința că beneficiarul strădaniilor noastre este poporul român, sînt generațiile de astăzi, precum și cei care vor veni după noi și vor duce mai departe flacăra vie a idealurilor socialismului și comunismului. Realizările noastre sînt apreciate astăzi nu numai în tară, ci și peste hotare, devenind astfel un exemplu viu și grăitor a ceea ce poate crea inteligenta și munca unui popor stăpîn pe soarta sa. Aceste realizări ne obligă însă Ia sporirea eforturilor noastre. A fi constructor reprezintă un titlu de onoare și, în același timp, o mare răspundere de care trebuie să ne dovedim demni în fiecare zi — la planșetă, pe schele sau în laboratorul de cercetări.Prima Consfătuire pe tară a lucrătorilor din construcții, întrunită la București în zilele de 24—26 februarie 1966, a făcut bilanțul contribuției noastre la dezvoltarea economiei naționale. în șesenalul care s-a încheiat. Față de anul 1959, în 1965 volumul lucrărilor de construcții-montaj a crescut de 2,2 ori.Prin munca lor, constructorii au contribuit la darea în exploatare a peste 500 de întreprinderi industriale și secții noi, a numeroase termo și hidrocentrale, la modernizarea și construirea a mii de kilometri de drumuri și căi ferate, poduri și lucrări hidrotehnice, au realizat un volum important de construcții pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnice materiale a agriculturii Orașele noastre și-au schimbat înfățișarea prin construirea pentru oamenii muncii a 270 000 de apartamente executate din fondurile statului, în mari ansambluri arhitecturale moderne. Un mare număr de clădiri destinate învățămîn- tului, ocrotirii sănătății, culturii au creat condiții noi de ridicare a nivelului de trai al populației de la orașe și sate.Participanții la Consfătuire au subliniat progresele tehnice obținute în cercetare, proiectare și execuție, în introducerea și generalizarea soluțiilor și procedeelor avansate, care au dus la scurtarea duratei de realizare a investițiilor, la îmbunătățirea calității lucrărilor, la creșterea productivității muncii si reducerea costului construcțiilor.Acest bilanț reflectă capacitatea, hărnicia și inițiativa constructorilor noștri, înaltul lor patriotism, devotamentul nețărmurit fată de partid.
Tovarăși constructori,Sîntem la începutul unui nou plan cincinal, care va marca o etapă superioară în desăvîrșirea construcției socialismului, în progresul multilateral al patriei noastre.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a pus în fata constructorilor sarcini mărețe în vederea realizării în cit mai bune condiții a numeroaselor construcții ale cincinalului.Congresul a subliniat necesitatea de a se accelera ritmul de execuție, în vederea scurtării termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor, concomitent cu îmbunătățirea calității si reducerea prețului de cost al lucrărilor, cu creșterea productivității muncii în construcții-montaj. Ne revine sarcina de a îmbunătăți permanent confortul și a diversifica tipurile noilor locuințe, de a realiza o arhitectură frumoasă, variată, care să țină seama de specificul și de tradițiile orașelor și regiunilor noastre.Spre înfăptuirea acestor obiective să ne îndreptăm toate eforturile, întreaga noastră capacitate de muncă.
Lucrători din organizații de proiectare.Să depunem eforturi sporite pentru a asigura la timp șantierelor proiecte complete și de înalt nivel tehnic.Prin soluții constructive noi și rationale să contribuim tot mai mult la creșterea eficientei economice a investițiilor.Să întărim legătura cu șantierele și Să urmărim îndeaproape aplicarea proiectelor elaborate.
Proiectanți din sistematizare,în elaborarea proiectelor de sistematizare să asigurăm toate elementele necesare dezvoltării armonioase a rețelei de localități urbane și rurale, care să corespundă cerințelor impuse de satisfacerea cît mai largă a necesităților de muncă și de trai, de cultură și de odihnă ale oamenilor muncii.Dezvoltarea agriculturii socialiste ne cere să acordăm o atenție deosebită sistematizării satelor, folosirii judicioase a terenurilor agricole. Proiectele elaborate să asigure locuitorilor satelor condiții pentru a putea beneficia tot mai mult de mijloacele materiale și culturale oferite de orînduirea noastră socialistă.
Ingineri și arhitecți, proiectanți ai construcțiilor industriale, 

agrozootehnice și inginerești,Să alegem cele mai judicioase amplasamente pentru obiectivele industriale, care, prin folosirea în comun a rețelelor de apă și canalizare, de drumuri și căi ferate, a surselor de energie, să conducă la creșterea eficientei economice a investițiilor.Eliminînd tendințele de supradimensionare a suprafețelor și a v°IțlII1elor construite, să grupăm într-o mai mare măsură clădirile complexelor industriale pentru a micșora costul construcțiilor și ponderea acestora în valoarea totală a investiției, pentru a reduce suprafața terenului ocupat.Prin proiectare să extindem folosirea elementelor prefabricate de construcții și instalații, a materialelor noi, eficiente, să adoptăm procedee tehnologice moderne care să simplifice munca pe șantier, să ducă la creșterea gradului de industrializare și să asigure reducerea duratei de execuție a construcțiilor.O dată cu preocuparea pentru eficiența economică a construcțiilor, să acordăm atenția cuvenită arhitecturii ansamble- lor și construcțiilor industriale.
Arhitecți, ingineri și proiectanți ai construcțiilor de locuințe 

și social-culturale,Sîntem chemați să folosim întregul nostru spirit creator pentru a realiza o varietate mai mare de tipuri de locuințe,

cu un confort cît mai ridicat, care să corespundă necesităților multiple ale oamenilor muncii.Să promovăm prin proiectare cele mai bune soluții pentru structurile de rezistență și finisaje, care să răspundă exigentelor privind creșterea productivității muncii, scurtarea duratei de execuție și îmbunătățirea condițiilor de exploatare.Eforturile noastre să fie în continuare îndreptate spre reducerea costului locuințelor, pentru a se putea realiza un număr cît mai mare de apartamente în cadrul aceluiași volum de investiții.Folosind din plin mijloacele puse la dispoziție de tehnica modernă, să continuăm și să dezvoltăm frumoasele tradiții ale arhitecturii românești, realizînd o bogată varietate de clădiri si ansambluri, corespunzătoare particularităților orașelor și regiunilor noastre.Pentru asigurarea unui cadru de viață corespunzător nevoilor mereu crescînde ale populației, să acordăm o atenție deosebită echipării tuturor ansamblurilor de locuințe cu dotări social-culturale și de deservire.
Lucrători din organizațiile de execuție,Nivelul tehnic în continuă creștere al activității, de construcții-montaj impune organizarea științifică a procesului de producție.Să elaborăm proiecte de organizare care să asigure folosirea judicioasă a utilajelor și forțelor de muncă, ritmicitatea executării lucrărilor în tot timpul anului, în scopul reducerii duratei de execuție și respectării termenelor de punere în funcțiune a investițiilor.Să extindem procesul de centralizare a operațiilor din șantier ce pot fi realizate în baze de producție, să folosim pe scară largă elementele prefabricate de construcții si instalații, subansambluri!e la montajul tehnologic pentru ridicarea continuă a gradului de industrializare a lucrărilor.Să înlocuim procesele manuale cu procese complex mecanizate ,- să intensificăm exploatarea utilajelor și mijloacelor de transport în două și trei schimburi, asigurînd în același timp întreținerea lor corespunzătoareSă începem lucrările de șantiere cu executarea, în primul rînd, a rețelelor subterane și a drumurilor, să folosim pentru organizarea de șantier obiecte din cadrul lucrărilor de bază.Să luptăm împotriva risipei și să asigurăm buna gospodărire a materialelor pe șantiere.Prin extinderea industrializării lucrărilor, mai buna folosire a mijloacelor materiale și a forței de muncă, prin organizarea procesului de producție pe baze științifice, să creăm condiții pentru depășirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român prinvind creșterea productivității muncii și reducerea costului construcțiilor.Să folosim talentul și capacitatea noastră profesională pentru a realiza finisaje de cea mai bună calitate.Să ridicăm la un înalt nivel tehnic execuția lucrărilor de instalații și montaje, care condiționează confortul și rezultatele lh exploatarea obiectivelor construite.Și acordăm toată atenția ridicării calificării și creșterii măiestriei tehnice a tuturor cadrelor de constructori, să luptăm pentru ridicarea cunoștințelor profesionale, să dezvolăm opinia de masă în vederea realizării unor lucrări de calitate superioară.
Cercetători din institute și din învățămîntul superior, ingi

neri și arhitecți.Să contribuim prin studiile noastre la îmbunătățirea conducerii și organizării producției, la perfecționarea metodelor de calcul, a soluțiilor constructive și arhitecturale, a tehnologiilor de execuțieîmbinînd armonios cercetarea fundamentală cu cea aplicativă, să găsim soluții menite să contribuie la scurtarea substanțială a duratei de execuție a construcțiilor, la creșterea productivității muncii, Ia reducerea prețului de cost si îmbunătățirea calității.
Muncitori, ingineri și tehnicieni din fabrici de materiale de 

construcții și de instalații și din întreprinderile de pre
fabricate.Să ne concentrăm eforturile în vederea îmbunătățirii calității materialelor și în special a celor de instalații și de finisaj, nrecum și pentru producerea de noi materiale care să contribuie la îmbunătățirea confortului și a calității construcțiilorSă lărgim gama sortimentelor de materiale pentru a asigura realizarea de construcții cu aspect plăcut și variat cu mare durabilitate în exploatare.Pentru reducerea consumului de manoperă pe șantier și grăbirea ritmului de execuție, să livrăm prefabricatele cu un grad cît mai înalt de finisare și echipare.Să contribuim în mai mare măsură la reducerea costului construcțiilor prin producerea de materiale eficiente, de calitate superioară și la prețuri cît mai reduse.

Muncitori și ingineri din uzinele producătoare de utilaje de 
construcții.Să intensificăm eforturile pentru asigurarea utilajelor grele, a uneltelor, sculelor și dispozitivelor de mică mecanizare necesare dotării șantierelor de construcții; să ne străduim pentru reducerea timpului de asimilare a noilor utilaje, pentru realizarea lor la un nivel tehnic cît mai ridicat și la un preț cît mai redus.

Tovarăși,îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul partidului pune în fața noastră a tuturor — cercetători, proiectant!, constructori, producători de materiale și utilaje de construcții — sarcini multiple, complexe, ne cer muncă susți- nuă, dăruire entuziastă.Cu sentimentul că în toate realizările de pînă acum și în cele pe care sîntem chemați să Ie înfăptuim se află o părticică din munca, elanul și visele avîntate ale fiecăruia dintre noi, asigurăm Partidul Comunist Român, Comitetul Central, guvernul patriei noastre, că vom munci în așa fel încît să ne dovedim demni de încrederea ce ni se arată, demni de viitorul strălucit al României socialiste.
încheierea lucrărilor

DISCUȚII LA RAPORTUL GENERAL

(Urmare din pag. I) 

cretarul organizației P.C.R. de 
la Întreprinderea de construc
ții orășenești-Galați, Ion A- 
vram, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de
mașini, arh. Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de
Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare.

Primit cu puternice și în
delungi aplauze, a luat cuvîh- 
tul tovarășul Nicolae Ceauses
cu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidu

lui Comunist Român, care a 
făcut o amplă expunere în 
legătură cu activitatea în do
meniul construcțiilor și cu 
sarcinile ce revin lucrătorilor 
din această ramură în lumi
na celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntarea a fost sublinia
tă, în repetate rînduri, prin 
vii aplauze.

Ing. Nicolae Mănescu, di
rectorul general al Comple
xului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, a dat 

citire Chemării Consfătuirii pe 
țară a lucrătorilor din con
strucții către toți oamenii 
muncii de pe șantiere, din 
institutele de proiectări și cer
cetări, din industria producă
toare de materiale și utilaje 
de construcții. Chemarea a 
fost adoptată într-o atmosfe
ră de mare însuflețire.

Tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., în 
cuvîntul de închidere a Con
sfătuirii. a subliniat că apre
cierea dată muncii și realiză
rilor din construcții, indicațiile 

prețioase cuprinse în cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vor constitui un 
puternic imbold și o călăuză 
sigură în munca pentru ridi
carea activității de construc
ții la nivelul mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al IX- 
lea al P.C.R.

★
După încheierea lucrărilor, 

în cinstea delegaților și invita- 
ților la Consfătuire a fost o- 
ferită o masă tovărășească.

(Agerpres) 

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

de schimb, cît și la stabilirea reală a fondurilor bănești necesare pentru reparații.Ing. Matei Ghigiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, arătînd că în anul 1970 urmează să se execute un volum de construcții- montaj cu peste 50 la sută mai mare decît cel din anul 1965, a subliniat deosebita importanță a sarcinilor trasate de conducerea de partid privind stabilirea amplasamentelor pentru toate lucrările noi din cincinal, precum și defal- carea prevederilor din Directive pe ani și pe titluri de plan.Vorbitorul a arătat necesitatea stabilirii de către titularii de investiții a tehnologiilor de producție, în vederea fixării termenelor de obținere a utilajelor și de elaborare a documentațiilor tehnice și e- conomice.Cunoașterea concretă a obiectivelor și luarea din timp a măsurilor necesare realizării acestora, va trebui să conducă la lichidarea lipsurilor manifestate în trecut în ceea ce privește neritmicitatea execuției și dărilor în funcțiune, prin eliminarea golurilor din trimestrul I și a eforturilor mari din trimestrele III și IV.în legătură cu îmbunătățirea planificării lucrărilor de construcții de locuințe, vorbitorul a subliniat importanța pregătirii documentațiilor pentru noile ansambluri, studiindu-se încă de' la începutul planului cincinal amplasamentele cele mai avantajoase din punct de vedere al echipării cu rețele tehnico-edilitare, al procentului de demolări, al condițiilor de fundare, pentru folosirea cu maximum de eficiență a mijloacelor materiale și financiare. Va trebui stimulată inițiativa proiectanților și exe- cutanților pentru adoptarea de noi soluții urbanistice și de distribuție în plan, prin care să se evite aspectele de șablo- nizare ce se observă în unele ansambluri noi, precum și pentru folosirea de sisteme constructive eficiente.După ce a scos în evidentă unele realizări în construcția și modernizarea de drumuri, ing. Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, a subliniat lipsurile care mai există în acest domeniu.Datorită faptului că nu a existat o coordonare și îndrumare competentă pentru modernizarea pe întreaga rețea ijutjeră a țării, au rămas -be-ț■ Modernizate o serie de dru- 1 muri regionale, deși erau necesare, iar altele au fost modernizate deși traficul nu o justifica. La proiectarea modernizărilor de drumuri n-a fost întotdeauna o suficientă preocupare ca soluțiile tehnice adoptate să se axeze cît mai mult pe menținerea traseelor existente, adoptîndu-se uneori soluții cu variante pe terenuri instabile, ceea ce ă condus la cheltuieli mari de investiții. Aceste lipsuri puteau fi evitate în bună parte dacă ar fi existat o colaborare mai strîn- să între proiectant, beneficiar, executant și cercetător, organe din cadrul aceluiași minister.în continuare, vorbitorul a arătat că pentru o dezvoltare coordonată a lucrărilor de drumuri este necesar să se e- laboreze un plan de perspectivă pe trasee și ani, ținînd seama de traficul prezent și viitor al drumurilor, de eficiența economică, de siguranța circulației și de alte criterii.Ca în toată țara, și în regiunea noastră —. a spus ing. N. Beuran, directorul D.S.A.P.C. Cluj, — construcțiile de locuințe și obiective social-culturale au schimbat fața orașelor și regiunii, au dus la ridicarea nivelului lor urbanistic. Reliefînd grija ce se acordă pentru varietatea și calitatea locuințelor, vorbitorul a luat poziție față de unele deficiențe și a făcut totodată propuneri pentru înlăturarea lor. Astfel, în cadrul unor proiecte-directive elaborate nu au fost soluționate în mod corespunzător problemele privind funcționalitatea a- partamentelor, a dimensiunii camerelor și a posibilității de mobilare, îndeosebi a bucătăriilor.
Solemnitatea înmînării unor decorațiiSîmbătă la amiază, la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc solemnitatea înmînării de ordine conferite de Consiliul de Stat unor muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri și arhitecți, cercetători științifici pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor.Distincțiile au fost înmîna- te de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii Petre Blajovici, Mihai Dalea, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Ion Cozma și Gheorghe Stoica, membri ai Consiliului de Stat, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Dumitru Mo- sora, ministrul industriei construcțiilor, Nicolae Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, Mihai Florescu, șef de secție la C.C. al P.C.R.

în vederea sporirii numărului de proiecte tip de apartamente care să rezolve mai complet funcțiunea de cazare, potrivit cu structura familiei, categorie de vîrs- tă, profesie și specific local, vorbitorul a sugerat ca pe lîngă tipurile noi de apartamente, care se studiază pe plan central, să se facă și pe plan regional propuneri pentru tipuri noi de apartamente, care să țină seamă mai ales de specificul local. De asemenea, pentru realizarea unui confort sporit, cu economie de muncă socială și materiale, s-a propus construirea de elemente rabatabile și mobilier înzidit, care să se realizeze, fie o dată cu construcția, fie de către beneficiarul apartamentului care ar găsi acest mobilier standardizat în comerț.In afara proiectării detaliilor de sistematizare pentru ansamblurile de locuințe — a spus arh. Traian Stănescu, șeful sectorului de sistematizare de la Institutul Proiect- București — un loc importantl-a  ocupat elaborarea schiței de sistematizare a Capitalei, lucrare de mari proporții, care concretizează, pe baza studiilor tehnico-economice de specialitate, principalele direcții de dezvoltare ale orașului pînă în 1980. După ce a conturat o imagine succintă a preocupărilor și rezultatelor muncii constructorilor Capitalei, vorbitorul a examinat critic unele probleme și soluții de sistematizare urbană, oprin- du-se îndeosebi asupra lipsurilor manifestate în îndrumarea, coordonarea și avizarea proiectării sistematizării. Printre neajunsuri, vorbitorul a relevat existența unor ezitări în special în zonificarea unor teritorii sau amplasarea unor construcții: insuficienta cunoaștere de către proiectanți a condițiilor locale respective; variații prea mici ale regimului de înălțime a construcțiilor.în continuare, el a sugerat cîteva propuneri de luat în considerare Ia proiectarea și executarea viitoarelor complexe arhitectural-urbanistice, ce se vor realiza în cincinal, prin- _tre care întocmirea unor studii pe probleme de sistematizare, înființarea unui institut sau organizație specializată în cercetări urbanistice.Alexandru Scutaru, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii de construcții âtășbnaștî'; Galați, unitate care ridică locuințe pentru muncitorii marelui combinat siderurgic, a subliniat rezultatele bune obținute în ridicarea rolului organizațiilor de partid pe șantierul de construcții.Din inițiativa comuniștilor s-a trecut la montarea panourilor de fațadă, odată cu turnarea structurii de rezistență. Organizația de partid a militat pentru generalizarea acestei metode la toate blocurile, ceea ce a condus la scurtarea duratei de execuție a structurii de rezistență ă unui bloc de 60 de apartamente la 24 de zile față de 52 zile. Au fost folosite, de asemenea, panouri prefabricate de fațadă și pereți despărțitori prefabricați gata finisați, care ne-au permis să reducem manopera și să obținem o productivitate ridicată. în continuare, el a a- rătat că de introducerea unor noi tehnologii, de aplicarea materialelor noi pentru finisaje nu trebuie să se ocupe numai unitățile de execuție, aceste probleme trebuie să constituie o permanentă preocupare a organelor centrale de specialitate. De asemenea, a propus ca în scopul asigurării unei organizări corespunzătoare a producției să nu se mai aprobe derogări de la legislația în vigoare, iar introducerea în olan a lucrărilor de locuințe să se facă numai pe bază de proiect de ansamblu aprobat.în cuvîntul său, ing. Ion Avram, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, a arătat că volumul producției de mașini și utilaje pentru sectorul construcției a crescut continuu. Față de 1959, producția realizată în 1965 reprezintă o creștere de 75 la

Pentru merite deosebite în activitatea de construcții a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I tovarășilor: Alexandru Farcaș, Nicolae Păunescu, A- lexa Șandor, Leon Leibovici, Romul Radu, Ion Burghiu, Oprișan Barbu, Stan Mihal- cea, Ilie Dragomir, Vasile Co- ravu, Emanoil Florescu, Rădu- canu Cioroiu, Anton Chiricuță, Alexandru Steopoe, Nicolae Nenciulescu, Radu Octavian Dudescu, Henriette Delavran- cea.„Ordinul Muncii" clasa aII- a a fost acordat tovarășilor: Matei Ghigiu, Vicențiu Caraba, Apostol Chiriță, Mircea Popescu, Marin Măroiu, Nicolae Ianculescu, Vasile Bum- băcea, Gustav Guști, Nicolae Drogeanu, Ștefan Niculescu, Traian Ispas, Constantin Mi- hăilescu și Gheorghe Zincu- lescu.Cu „Oridul Muncii" clasa aIII- a au fost distinși 232 de tovarăși; ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IV-a a fost acordat, la 22 de tovarăși, iar ordinul „Steaua Republicii Socialiste 

sută. Cele peste 80 tipuri tte mașini și utilaje fabricate în perioada 1960—1965 pentru ramura industriei construcțiilor au contribuit la reducerea volumului de muncă, la micșorarea importului în cadrul lucrărilor de investiții.în continuare, vorbitorul a a- rătat că întreprinderile constructoare de mașini n-au reușit să satisfacă în întregime necesitățile crescînde ale industriei construcțiilor și să a- sigure și din punct de vedere cantitativ, dotarea șantierelor la nivelul cerințelor. Nomenclatorul de utilaje fabricate n-a fost lărgit în mod corespunzător.Referindu-se la măsurile pe care conducerea ministerului le va lua pentru a asigura construcțiilor mașini și utilaje la nivelul cerințelor, el a caracterizat aceste măsuri o garanție că în primii ani ai cincinalului vor fi asimilate peste 2/3 din mașinile și utilajele pentru con- striicții, ceea ce reprezintă 70 la sută din prevederile pentru întregul cincinal. Paralel cu lărgirea sortimentului, vom înlocui și moderniza utilajele din fabricația curentă în scopul ridicării caracteristicilor constructive și funcționale ale acestora.Propunerea făcută în Consfătuire, de a se trece la organizarea activității de sistematizare la scara întregului teritoriu național — a spus arh. Nieolae Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare — prezintă o importanță majoră. Ea vine în întîmpinarea indicațiilor conducerii de partid de a se trece la o metodă științifică de fundamentare a măsurilor de amenajare complexă a teritoriului și de amplasare a marilor investiții.O altă problemă asupra căreia a insistat vorbitorul este aceea a expresiei arhitecturale, problemă mult discutată în ultimii ari Referitor la aceasta s-a arătat că în îndeplinirea ei s-au întîmpinat unele greutăți obiective. Astfel, timpul uneori insuficient pentru studiu sau capacitatea de proiectare redusă nu dă răgazul necesar aprofundării, căutărilor creatoare. Organizarea încă destul de complicată a proiectării sustrage pe proiec- tanți de la lucru și îi poartă pe la prea multe foruri.interioare sau exterioare organizației de proiectare, Anumite reglementări . premiază mai mult aplicarea proiectelor tip decît proiectele originale, ne- stimulînd munca de creație.Cu toate acestea, lipsa. de Inițiativă pe calea arhitecturii noi are destul de multe elemente subiective. Unele, provin din anumite confuzii în înțelegerea fenomenului de arhitectură. Lipsa de cunoaștere a valorilor arhitecturii noastre la unii arhitecți constituie, de asemenea, piedici.Nu excesele, risipa sau materialele scumpe, a subliniat vorbitorul, determină calitatea arhitecturii, fapt dovedit de monumentele noastre istorice, realizate cu mijloace modeste, dar de o valoare artistică unanim prețuităîn continuare, vorbitorul a arătat că se vor lua măsuri pentru extinderea gamei de proiecte tip. iar noul regulament al nroiectării tip aprobat de C.S.C.A.S înlesnește posibilitatea prelucrării creatoare a nroiectelor. Se voi' putea elabora și proiecte unicate. respectîndu-se indicii tehnici și economici stabiliri. Așa cum s-a arătat, procesul de elaborare a noii arhitecturi trebuie ajutat în primul rîpd de organele care, prin atribuțiile lor, pot influenta direct orientarea procesului de creație. în această ordine de idei el a apreciat că Institutul de arhitectură și Uniunea Arhi- tectilor ar trebui să manifeste mai multă preocupare și inițiativă în această problemă. La rîndul său, C.S.C.A.S, va trebui ca, prin reglementările necesare, să simnlifice procesul de avizare și să stimuleze inițiativele noi și creatoare.Există toate condițiile pentru îndeplinirea cu succes a acestei sarcini însuflețitoare.

România", clasa a V-a, la nouă tovarăși.Prin același Decret, a fost conferită „Medalia Muncii" u- nui număr de 359 tovarăși.După înmînarea înaltelor distincții, tovarășul Chivu Stoica, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le sănătate, noi succese în activitatea lor consacrată întăririi economice a patriei noastre.Au mulțumit pentru înaltele distincții prof. Al. Steopoe, de la Institutul de construcții București, ing. Nicolae Păunescu, directorul Grupului de șantiere al Hidrocentralei „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“ de pe Argeș, și maistrul Ilie Dragomir de la întreprinderea de construc- ții-montaj nr. 5 Bucureștii--1Tovarășul Chivu Stoica și ceilalți. conducători de partid și de stat s-au întreținut apoi
(Agerpres)
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înfățișează aspecte
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Luni se va deschi
de la Bruxelles pri
ma sesiune a Consi
liului ministerial al 
Pieței comune. A- 
ceasta va îi prima 
întîlnire de lucru a 
celor șase, după 
criza declanșată la 
30 iunie anul tre
cut și rezolvată re
cent prin compro
misul de la Luxem
burg.

rdinea de zi a 
lucrărilor nu 
a fost anun
țată, dar 
așteaptă 
ea să fie des
tul de încăr
cată. Printre 

altele, se crede că va fi dis
cutată dificila problemă 
finanțării politicii agrare co
mune, apoi tariful extern co
mun al C.E.E., precum și si
tuația „Rundei Kennedy". In 
atenția reprezentanților per- 
manenți vor sta și alte pro
bleme rămase în suspensie 
de mai multă vreme printre 
care conflictul portocalelor, 
relațiile C.E.E.—Grecia, pre
cum și dificultățile bugetare 
ale Euratomului.

Va putea oare această 
siune să rezolve, măcar 
parte, problemele înscrise 
agendă ? Observatorii 
aeră că va fi mai mult o în
tîlnire de rutină, întrucît 
criza de guvern din Belgia ca 
și situația politică încă ne
consolidată din Italia, nu per
mit luarea de hotărîri în pro
blemele de fond. In afară de 
acești factori conjucturali, 
rezervele cu privire la hotă
rârile ce vor fi luate izvorăsc 
și din gradul de dificultate al 
fiecărei probleme 
Se știe că prima < 
finanțarea politicii agrare co
mune, a fost una din cauzele 
izbucnirii crizei din vara tre
cută. Deosebirile de vederi 
dintre Franța șt ceilalți cinci 
parteneri nu s-au atenuat cu 
nimic pînă în prezent. La 
Luxemburg, cînd s-a realizat 
compromisul, s-a considerat 
că Franța a avut cîștig de 
cauză, că de fapt, în mod ta
cit cei cinci parteneri au fost 
de acord cu menținerea drep
tului de veto care urma să 
fie desființat la 1 ianuarie. 
Vor fi ei dispuși să cedeze 
încă o dată cererilor Franței ? 
Dacă nu, se va declanșa oare 
o nouă criză ? Iată întrebări
le la care ziarele vest-euro- 
pene caută de aproape o lu
nă de zile răspunsuri. Acum, 
ele sînt de părere că bătălia 
decisivă pe marginea acestor 
probleme se va da nu la se
siunea din 28 februarie, ci la 
sesiunile următoare.

Aceleași considerații se fac 
și cu privire la un alt punct 
de pe ordinea de zi: „Runda 
Kennedy". Această rundă se 
află sub semnul grabei mai 
ales din cauza termenului a- 
cordat de Congresul S.U.A. 
actualei administrații pentru 
negocieri. Întrucît la Wa
shington există părerea că 
prelungirea mandatului ame
rican este aproape imposibi
lă, succesul acestor tratative 
(sau eșecul lor) depinde de 
felul cum cei șase își vor re
zolva propriile lor probleme 
— mai ales problema agrară.

La Bruxelles, paralel cu 
lucrările Consiliului ministe
rial se va ține o conferință a 
reprezentanților permanenți 
ai „celor șase" în cadrul că
ruia vor fi dezbătute proble
me referitoare la comisia u- 
nică, rezultînd din fuzionarea 
celor trei comunități: C.E.E., 
C.E.C.O. și Euratomul. Con
ferința va face o trecere în 
revistă a stadiului ratificării 
tratatului de fuziune întrucît, 
pînă în prezent, nu toate par
lamentele țărilor membre 
l-au aprobat.

două demonstrații: sus
la Oackland (California) și 
stingă — Ia Camberra (Aus-

t ralia)

Lucrările Consiliului Econo
mic șl Social al O.N.U. conti
nuă. în cursul zilei de vineri 
a luat cuvîntul reprezentantul 
permanent al Franței la 
O.N.U., Rogers Seydoux, care 
a declarat, referindu-se la 
problema țărilor în curs de 
dezvoltare, că Franța este pre
ocupată de faptul că aceste 
țări devin tot mai îndatorate 
față de țările industrializate. 
Reprezentantul Franței a afir
mat în încheiere că Banca 

internațională pentru recon
strucție și dezvoltare (BIRD) 
nu trebuie să-și piardă rolul 
său fundamental, acela de a 
acorda „ajutor pentru dezvol
tare".

Țările în curs de dezvoltare 
nu primesc asistență suficien
tă din partea țărilor dezvol
tate ale lumii, a declarat la 
rîndul său George Woods, pre
ședintele BIRD. Acest ajutor, 
a spus el, nu este adecvat nici 
ca volum și nici în ce priveș
te calitatea. Țările industriali
zate, a spus el, nu doresc să 
satisfacă cererile privind aju
torul extern al țărilor mai pu
țin dezvoltate pe o perioadă 

timp mai îndelungată.

Woods a apreciat că țările 
curs de dezvoltare, luate 
totalitatea lor, pot în mod 
fectiv să folosească la fiecare 
cinci ani o sumă cu patru mi
liarde dolari mai mare decît 
cea pe care o primesc în pre
zent pentru finanțarea pro
gramelor lor de dezvoltare.

Luînd cuvîntul în cadrul 
ședinței, reprezentantul sovie
tic E. N. Makeev, a arătat că 
s-a creat o situație financiară 
deosebit de grea, care are o 
influență nefavorabilă asupra 
procesului de dezvoltare eco
nomică a multor țări 'și, îna
inte de toate, a statelor din 
Asia, Africa și America Lati
nă. El a subliniat că sistemul 
actual de credite al , Băncii in
ternaționale de reconstrucție 
funcționează defectuos, ceea 
ce atrage după sine compli
carea situației financiare a ță
rilor în 
Aceasta 
la acele 
înghit
cantitatea de valută care in
tră în țară.

La Berlin au început sîmbă- tă lucrările celui de-al IX-lea Congres țărănesc german. La congres participă conducători de partid și de stat în frunte cu Walter Ulbricht și Willi Stoph. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Gerhard Gruneberg, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., membru al Consiliului de Stat al Agriculturii.Pe ordinea de zi figurează referate privind căile de dezvoltare a agriculturii, creșterea veniturilor țăranilor și dezvoltarea relațiilor cooperatiste, precum și alegerea noului Consiliu Agricol al R.D. Germane.La Congres participă delegați dintr-o serie de țări socialiste printre care din Republica Socialistă România. Delegația română este condusă de inginer Barbu Popescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.

o LA CEL de-al III-lea Concurs 
internațional pentru cel mai bun 
film turistic al anului 1966, care 
a avut loc la Lausanne, filmele ro
mânești s-au bucurat de succes. 
Premiul concursului, decernat de 
Federația internațională a centre
lor turistice, a fost atribuit fil
mului românesc „Vacanțe la Ma
maia" „pentru calitățile sale cine
matografice, pentru propagandă 
turistică făcută unei stațiuni". De 
asemenea, una din cele trei men
țiuni acordate la concurs a fost 
obținută de filmul românesc „Că
lătorie în Moldova".

Au mai obținut mențiuni filmele 
strălucească soarele" — 

„Pămînt de foc" —
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în delta fluviului Mekong, regiune situată la sud de Saigon, unitățile de patrioți sînt deosebit de active. Ele au atacat vineri noaptea, la My Loc (160 km sud de capitala sud- vietnameză) un avanpost guvernamental, a cărui garnizoană a înregistrat pierderi grele. în ajutorul soldaților guvernamentali au intervenit aviația și artileria.în așa-numitul sector al primei regiuni militare din a- propierea orașului Quang Tri, trupele saigoneze desfășoară încă din 22 februarie o operațiune dar nu au reușit să intre în contact decît de două ori cu forțele patriotice, în cursul cărora au suferit pierderi în oameni.Un purtător de cuvînt militar din Saigon a anunțat că ciocniri violente au avut loc și lîngă localitatea Hue, unde forțele guvernamentale au în- tîmpinat o foarte puternică rezistență din partea forțelor patriotice.
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Iția M.E.N. relatează că, potrivit 

unor știri și relatări ale unor

I persoane venind din Siria, e- 
fectivele militare iidele fostului 
guvern de la baza aeriană de

I la Alep opun încă rezistență 
noilor autorități.

Forțele patriotice sud-viet- 
nameze din provincia Binh 
Dinh au nimicit în noaptea de 
joi spre vineri alte două com
panii americane aparținînd 
diviziei 1 aeropurtate. Ele se 
aflau la o depărtare de 12 km 
de localitatea Bong Son și se 
pregăteau să-și instaleze ta
băra, cînd au fost atacate pe 
neașteptate de partizani. Lup
ta, menționează agențiile de 
presă, a durat două ore și ju
mătate. Doar după căderea 
nopții, soldații americani au 
reușit să se retragă, lăsînd pe 
cîmpul de luptă numeroși 
morți și răniți.

Totodată, agenția vietname
ză de presă anunță că în 
timpul lunii ianuarie au fost 
scoase din luptă în provincia 
Cho Lon peste 1 720 de sol
dați și ofițeri inamici, dintre 
care 729 aparținând trupelor 
americane, precum și țărilor 
care au trimis forțe armate în 
Vietnamul de sud.

într-o serie de orașe vest- germane au avut loc demonstrații de protest ale studenților împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam și a sprijinirii de către guvernul de la Bonn a acțiunilor agresive ale Washingtonului. La Frankfurt pe Main demonstranții au purtat panouri pe care erau scrise următoarele lozinci: „Solidaritate cu poporul Vietnamului", „Nici un fel de participare vest-germană în Vietnam I". La Miinchen demonstranții au venit la sediul consulatului S.U.A. pentru a cere retragerea imediată a trupelor americane din Vietnamul de sud.Uniunea socialistă a studenților germani (R.F.G.) a dat publicității la Miinchen o declarație în care își exprimă solidaritatea deplină cu lupta Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. în declarație se subliniază necesitatea retragerii trupelor a- mericane din Vietnam.

SOFIA 26 (Agerpres).februarie, în Republica Populară Bulgaria au loc alegeri de deputați în Adunarea Populară, pentru sfaturile populare precum și alegeri de judecători populari și asesori populari.în ultimele zile, în întreaga țară au avut loc întîlniri ale candidaților cu alegătorii. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.B., s-a întîlnit cu alegătorii din raionul Vasil Levski din Sofia, unde a fost propus candidat în alegerile de deputați pentru Adunarea Populară. De asemenea, s-au întîlnit cu alegătorii, membri și membri supleanți ai Biroului Politic al ’precum care au candidați deputați. fost trecute în revistă realizările obținute în ultimii ani de poporul bulgar și au fost discutate probleme privind viața

economică, politică și culturală a țării.Anul acesta, în Adunarea Populară vor fi aleși 416 de- putați,. ceea ce înseamnă un deputat la 20 000 de alegători.

In Statele Unite a fost efec
tuată sîmbătă prima lansare 
experimentală din cadrul pro
gramului „Apollo" care are 
drept obiectiv trimiterea în 
Lună, în următorii cîțiva ani, 
a unei nave cosmice avînd un 
echipaj la bord. Lansarea a 
fost făcută de la centrul spa
țial Cape Kennedy. Racheta 
purtătoare „Saturn l-b“, cea 
mai puternică din arsenalul 
cosmic al Statelor Unite, a 
plasat pe o traiectorie parabo
lică deasupra Oceanului At
lantic cabina spațială cu două 
locuri „Apollo".

ecran

C.C. al P.C. Bulgar, și alte personalități fost propuse drept pentru alegerile de Cu acest prilej au

micul

Postul de radio Damasc anunță că conducerea provi
zorie regională a Partidului Baas l-a numit pe Nureddin 
el-Atassi în iuncția de șet al statului, iar pe Youssef 
Zouayen în funcția de prim-ministru. Membrii guver
nului, ce vor fi desemnați de conducerea regională a 
Partidului Baas, vor trebui să tie aprobați de șeful sta
tului, deși conducerea 
dreptul să-l demită 
nistru.

partidului a anunțat că are 
pe șeful statului și pe primul ’mi

Radio Damasc a anunțat, de 
asemenea, intrarea în vigoare 
a unei constituții provizorii. 
Pînă la elaborarea Constituției 
definitive, șeful statului și ca
binetului 
xecutivă, 
Guvernul 
aprobării 
decretele

Ministrul de externe sirian, 
transmite agenția Reuter, ci
tind postul de radio Damasc, a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că politica inter
nă și externă a Siriei rămine 
neschimbată. Preluarea puterii 
de către conducerea națională 
provizorie a Partidului Baas, se 
spune în declarație, nu înseam
nă „nici o schimbare în admi
nistrarea țării".

Referitor la situația internă, 
corespondenții de presă anun
ță că ironlierele continuă să 
fie închise, iar comunicațiile 
telefonice cu restul lumii au 
fost restabilite vineri după-a- 
miază. La Damasc, transmite 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, domnește calmul, 
dar pe străzi continuă să pa
truleze trupe și tancuri. Agen-

dețin atît puterea e- 
cît și cea legislativă, 
va trebui să supună 
țelului statului toate 
legislative.

căAgenția Reuter anunță 
iostul șef al statului. Amin el- 
Hafez, fostul premier Salah Bi
tar și alți cinci membri ai con
ducerii interarabe a Partidului 
Baas se găsesc sub stare de a- 

urmi nd să fie judecați.

Atacul trenului poș
tal Glasgow —■ Londra 
— cel mai fructuos 
,,hold-up“ (atac ban
ditesc) nedescoperit — 
a intrat, incontestabil, 
în istoria criminalisti
ca. Televiziunea vest- 
germană îi oferă ge
neros și un loc în a- 
nalele spectacolelor 
sale prin filmul „Gen
tlemenii vă invită să 
achitați nota", reedi
tare fidelă a celei mai 
mari lovituri gangste- 
rești din -secolul XX. 
Filmul, în care s-au 
utilizat 200 de deco
ruri, serviciile a 25 
actori principali și 120 
secundari, a costat 
milioane de mărci și 
viața regizorului care 

•după., cele 4 luni de 
turnare a murit, pare
ze, din pricina surme
najului.

Scenariștii, : cercetă
tori minujioși a împre
jurărilor furtului, au 
trecut și ei prin în- 
timplărl senzaționale : 
unul a reușit să intre 
în contact cu o căpe-

tenie a bandei, Buster 
Edwards, căutat și 
astăzi de Scotland- 
Yard, trezorierul re
țelei de gangsteri care 
deține încă 90 la sută 
din suma furată, orga
nizatorul evadărilor 
confraților condamnați.

Alt scenarist, tot 
plin de zel, a cucerit 
grațiile soției unui a- 
vocat, prima gazdă a 
bandijilor Și a mers 
pînă la a provoca di
vorțul acesteia și a se 
căsători cu ea, după 
ce au primit „biriecu- 
vîntarea" lui Bușter 
Edwards.

Cînd a început tur-

căci doi dintre autorii 
loviturii Glasgow — 
Londra au evadat in 
condiții extrem de 
spectaculoase. De alt
fel, spre satisfacția 
producătorilor vest- 
germani care au decis 
din această cauză să 
nu încheie ciclul a- 
cestor filme Ia cele 
trei serii, ci să aștep
te deznodămîntul a- 
facerii, plini de încre
dere în „rodnicele" 
cercetări ale Scotland- 
Yardului.

Senzația stîrnită de 
primele trei serii 
filmul cu pricina ■ 
zilele proiectării, 

narea, însă, elementul Hamburg 
senzațional s-a trans
format pentru colabo
ratorii televiziunii 
hamburgheze într-o 
serie de alte surprize, 
lntîi; Marea Britanie a 
refuzat să pună Ia 

, dispoziție teritoriul 
său pentru o astfel de 
filmare.; apoi, după 
primul tur de manive
lă, a devenit necesară 
modificarea scenariului

«sssaatA MW ' • > •.;

R.'P. UNGARĂ. Montarea armăturilor metalice la bazinul 
de decantare al rafinăriei Szazhalombatta

„Să
U.R.S.S. și 
Spania.

e TIMP 
ziunea din 
imagini de 
artificial al Pămîntului 
110“. Se știe că satelitul, 
cu ci leva zile în urmă în scopul 
desfășurării de cercetări biologice, 
are la bord doi clini. Calitatea 
imaginilor transmisiei, efectuată 
după înregistrări videomagnetice, 
a egalat pe cea a imaginilor emi
siunilor obișnuite de televiziune.

® TINERETUL din Muntenegru 
(R.S.F. Iugoslavia) întreprinde nu
meroase acțiuni în vederea sărbă
toririi într-un cadru cît mai fes
tiv a celei de-a 25-a aniversări a 
revoluției populare. Astiel, tinerii 
muntenegreni participă la înfru
musețarea parcurilor, la marcarea 
locurilor legate de evenimentele 
din timpul revoluției și la îngriji
rea mormintelor și monumentelor 
ridicate în memoria partizanilor 
căzuți în luptă.

9 LA 26 februarie Ia Ulan Ba
tor au luat sfîrșit lucrările Plena
rei C.C. al Uniunii Tineretului Re
voluționar din R.P. Mongolă. Ple
nara a dezbătut raportul primului 
secretar al C.C. al U.T.R., C. 
Purevjav, despre sarcinile orga
nizațiilor U.T.R., în lumina hotă- 
rîrilor plenarei a 8-a a C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol.

Plenara a hotărît convocarea a 
celui de-al 15-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Revoluționar din 
R.P. Mongolă Ia 22 noiembrie 
1966.

e RASISTUL Thomas, unul din 
asasinii cunoscutei luptătoare pen
tru drepturi civile din S.U.A., Vio
la Liuzzo, a fost condamnat vineri 
de către un tribunal din Birmin
gham (statul Alabama) la doi ani 
închisoare pentru port ilegal de 
armă. împreună cu alți doi rasiști, 
Thomas, care este și membru al 
organizației teroriste Ku-Klux- 
Klan, fusese achitat într-un proces 
anterior de către un juriu format 
în exclusivitate din albi, deși măr
turiile asupra complicității sale la 
asasinarea Violei Liuzzo au fost 
evidente.

a CITIND postul de radio Dja
karta, agențiile de presă au anun
țat sîmbătă dimineața că printr-un 
ordin al președintelui Sukarno, or
ganizația studențească Kami, care 
a inițiat în ultimele zile manifes
tații împotriva remanierii guver
namentale efectuate de președin
tele Sukarno, a fost dizolvată. 
Demonstrațiile studențești, precum 
și orice alte manifestații care ar 
presupune gruparea a mai mult 
de cinci studenți, sînt interzise.

® POTRIVIT unui comunicat 
publicat de autoritățile spaniole, 
pagubele cauzate, direct sau in
direct, de prăbușirea avionului a- 
merican „B-52", la bordul căruia 
se afla armament nuclear, se ci
frează la 23 200 000 pesetas. Co
municatul subliniază că în regiu
nea Palomares culturile de _pe a- 
proximativ 175 de hectare au fost 
distruse. O altă suprafață de 253 
de hectare, considerată de autori
tățile americane drept zonă con
taminată de radiații nucleare, se 
spune în comunicat, a fost eva
cuată.

din 
• în 

Ia 
golit 
tea- 

sport, 
deter-

s-au 
cinematografele, 
trele, sălile de 
barurile —■ au 
minat societatea ame
ricană de televiziune 
C.B.S. să cumpere 
„Gentlemenii vă invi
tă să achitați nota". 
Televiziunea engleză, 
în schimb, nu și-a ma
nifestat nici o intenție.

V. TÂNĂSESCU

la septembrie se va inaugura în Franța o centrală electrică de un fel deosebit; ea va fo
losi forța motrice a mareelor din Marea Mînecii. Un baraj lat de 370 m. zăgăzuiește es

tuarul fluviului Rance. Noua-uzină va produce - peste 600 milioane liWh

Costa Rica apare des
tul de rar în știrile agen
țiilor internaționale de 
presă. Totuși, de cîtva 
timp San Jose, 
acestui stat din 
centrală, este 
destul de des în_______
țiile din coloanele pre
sei. Motivul îl constituie 
izbucnirea unul mare 
scandal politic.

capitala 
America 
prezentă 
informa - 

pre-

trust 
re- 

trafi- 
unei

țării. Același 
este proprietarul 
țelei feroviare, a 
cului portuar, al 
flote comerciale.

în locul unor măsuri 
menite a pune capăt 
expansiunii 
lui străin, 
președintelui 
ipotecat pur 
avuțiile

cu-

După trei săptămâni 
de la prezentarea în 
fața urnelor, alegă
torii au fost puși în 
situația de a nu
noaște rezultatele, de
finitive ale scrutinu
lui prezidențial. Ulti
mele știri au clarifi
cat oarecum situația. 
Alegerile le câștigase 
(cu o diferență de 
4220 de voturi) can
didatul partidului
niunea națională (din 
opoziție) Juaquin Tfe- 

candidatul 
eliberării

iperau ca prin alege
rea lui Oduber, să 
mențină la putere par
tidul lor.

în decursul ultimilor 
trei ani, de cînd Par-

capitalu- 
guvernul 
Orlich a 
și simplu 

țării, re- 
curgînd la împrumu
turile „Alianței pentru 
progres" și ale băncilor 
nord-americane.

De altfel, pe ace
leași poziții s-a situat și 
Partidul unității națio-

u-

jos; însă, 
Partidului 
naționale (de guver
nământ) Daniel Odu
ber a contestat vic
toria adversarului său, 
acuzîndu-l de fraude 
la 300 centre de vot.

In ciuda violente
lor polemici, între cei 
doi candidați nu au 
existat deosebiri reale 
în ceea ce privește 
platformele electorale 
Actualii conducători 
de la San Jose și în 
primul rind președin
tele Francisc Orlich,

San Jose
tidul eliberării națio
nale deține f rinele 
guvernării, economia 

. țării a trecut prin nu
meroase dificultăți 
provenite mai ales de 
pe urma concesionă
rii celor mai impor
tante bogății ale ță
rii monopolurilor stră
ine. Trustul american 
„United Fruit 
pany".
marea majoritate 
plantațiilor de bana
ne și cafea, care con
stituie principalele 
produse de export ale

Com- 
exploatează 

a

nale, în perioada în 
care a condus țara.

Observatorii politici 
din America Centrală 
consideră că în cazul în 
care victoria în alegeri
le președințiale ar fi 
revenit. candidatului 
partidului guvernamen
tal, acest fapt ar fi con
stituit o dezmințire a 
tradiției electorale din 
Costa Rica, (deobicei 
partidul de la putere 
este înlocuit de . princi
palul partid din opozi
ție). Președintele Or
lich care este unul din

marii proprietari ai 
plantațiilor de cafea, a 
încercat să încalce 
„tradiția". Dată fiind 
diferența redusă de vo
turi între cei doi can
didați, liderii partidului 
guvernamental (care au 
organizat desfășurarea 
scrutinului în prezența 
unei comisii de juriști 
trimiși de Organizația 
Statelor Americane) au 
acuzat Partidul unită
ții naționale de falsifi
care a votului.

Tribunalul electoral 
din San Jose, anunțînd 
rezultatele alegerilor, 
nu a luat nici o hoțări- 
re definitivă cu privire 
la desemnarea noului 
președinte al țării. Deo
camdată, rezultatele li
nei anchete întreprinse 
de acest tribunal nu au 
fost date publicității.

Ultimele știri anun
țau că o cerere a depu- 
taților din partea par
tidului guvernamental 
de a se organiza noi a- 
legeri a fost respinsă de 
Tribunalul electoral. 
Cert este că; indife
rent dacă va avea loc 
un nou scrutin sau dacă 
Trejos va fi declarat 
ales, problemele acute 
existente în Costa Rica 
se vor menține, deoare
ce ambele partide pro
movează interese stră
ine de revendicările 
populației.

IOAN TIMOFTE
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