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la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din

Ceaușescu,

I Dngf tovarăși.

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din construcții a avut menirea să 
facă bilanțul activității desfășurate 
în anii șesenalului în domeniul con
strucțiilor industriale, agricole și 
social-culturale și totodată să per
mită Un larg schimb de păreri asu
pra căilor privind îmbunătățirea 
continuă a organizării producției și 
a muncii, ridicarea nivelului tehnic 
și economic al activității de con
strucții. Se poate spune că da
torită competenței și spiritului de 
răspundere manifestate în dezba
teri, scopul pe care ni l-am pro
pus a fost atins. Această consfătuire 
capătă o importanță deosebită în 
activitatea și viața tutelor de mii 
de constructori din țara noastră, 
ea va constitui un puternic im
bold în munca lor închinată con- 

* strucției socialiste. (Aplauze puter
nice}.

Dezbaterile acestei consfătuiri cît

I

I

Consfrucfîile — parte componentă esențială 
a operei de edificare a socialismului

Tovarăși,

In perioada șesenalului — etapă 
importantă în înaintarea țării noastre 
pir drtlmul socialismului — popo
rul român a obținut, sub--conduce
rea partidului, realizări de însem
nătate istorică. In acești ani eco
nomia națională a cunoscut un nou 
și puternic avînt, producția indus
trială a înregistrat progrese remar
cabile, atît de ordin cantitativ cît 
și calitativ, s-a ridicat nivelul de 
trai al poporului, întreaga viață e- 
conomică, socială și spirituală a Ro- 
mâniei a cunoscut o continuă în
florire.
'O contribuție deosebit de impor

tantă la marile succese dobîndite în 
dezvoltarea multilaterală a patriei, 
la înfăptuirea programului partidu
lui de industrializare socialistă, de 
dezvoltare a agriculturii, de îmbu
nătățire a condițiilor de viață ale 
poporului au adus-o oamenii muncii 
dare lucrează în construcții. Activi
tatea de construcții reprezintă o 
parte componentă esențială a ope
rei de edificare a socialismului în 
tara noastră — vastă operă con
structivă, creatoare.

După cum se știe, în anii planu
lui 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 stabi
lite , în Directivele Congresului al 
VIII-lea al partidului.

Iri această perioadă au fost ridi
cate și date în exploatare pe în
treg cuprinsul țării peste 500 de 
Întreprinderi industriale și secții 
noi, numeroase construcții în gos
podăriile agricole de stat, în coo
perativele agricole de producție și 
în stațiunile de mașini și tractoare, 
șosele și căi ferate.

In acești ani au fost clădite la 
otașe, din fondurile statului, a- 
preăpe 270 000 de locuințe, în sate 
s-au construit circa 500 000 de lo- 
duirtțe, iar în întreaga tară s-au ri
dicat 26 000 săli de clasă, 1 570 că
mine culturale și alte construcții so
cial-culturale.

Uzinele și combinatele moderne, 
orașele și cartierele noi, așezămin- 
tele sociale și de cultură, au în
noit fața țării, au îmbogățit peisajul 
ei social-economic — umplînd de 
du Curie și mîndrie inimile oamenilor 
■tancii, atrăgînd din partea vizita
torilor străini cuvinte de admira
se. șâ. de apreciere la adresa mă- 
■esttiM constructorilor noștri, a 

și ale consfătuirilor care ău avut 
loc pe șantiere și la regiuni au 
prilejuit o analiză amplă a muncii 
organelor și organizațiilor care lu
crează în construcții, un rodnic 
schimb de experiență între proiec- 
tanți și constructori. Participanții la 
discuții au exprimat totodată o se
rie de critici îndreptățite, au rele
vat lipsurile care mai dăinuie^ în 
acest sector, făcînd în același timp 
propuneri valoroase a căror aplicare 
va determina îmbunătățirea conti
nuă a activității de proiectare și 
construcții din tara noastră. Carac
teristica generală a lucrărilor con
sfătuirii a constituit-o preocuparea 
participanților de a contribui la so
luționarea problemelor complexe pe 
care le ridică îndeplinirea planului 
de investiții, Ia perfecționarea con
tinuă a activității de construcție, 
corespunzător sarcinilor mari tra
sate de Congresul al IX-lea al 
partidului nostru.

hărniciei și forței creatoare a po
porului român. (Vii aplauze).

Pentru asigurarea condițiilor ne
cesare înfăptuirii acestui vast pro
gram de construcții, pentru înzes
trarea tehnică și perfecționarea pro
ceselor de producție în industria ’ 
construcțiilor, statul a alocat în pe
rioada ultimilor șase ani fonduri de 
peste 2,8 ori mai mari decît în 
cei 6 ani anteriori. Aceasta a deter
minat creșterea gradului de meca
nizate a lucrărilor, extinderea pro
cesului de industrializare a con
strucțiilor. S-a dublat producția ma
terialelor de construcții și s-a lăr
git gama lor, s-au folosit mai bine 
resursele naturale existente în toate 
regiunile țării.

Au fost obținute realizări de sea
mă în ridicarea calității muncii de 
concepție și proiectare, în execu
ția și finisarea lucrărilor de con
strucție.

Pentru realizarea acestor mari 
sarcini, lucrătorii din construcții au 
depus o activitate intensă, de mul
te ori cu adevărat eroică, sporin- 
du-și de la o lucrare la alta price
perea și îndemînarea, acumulînd tot 
mai multă experiență, îmbunătățind 
continuu calitatea muncii lor. Lu
crătorii din organizațiile de proiec
tare și construcții și-au dovedit ca
pacitatea de â rezolva' cu succes 
multiplele probleme legate de con
struirea unor obiective mari, de 
înaltă tehnicitate, realizate pentru 
prima dată în țara noastră.

Comitetul Central al partidului, 
guvernul țării dau o înaltă aprecie
re activității desfășurate de oame
nii muncii din construcții — de
tașament important al clasei noas
tre muncitoare, al poporului român 
—, contribuției lor la măreața operă 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste. (Aplauze puternice). Per- 
miteți-mi, ca în numele con
ducerii de partid, și de stat, să 
vă felicit din toată inima pe dum
neavoastră, și prin dumneavoastră, 
pe toți muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și arhitect», pe toți lucrătorii 
care lucrează în construcții, pentru 
succesele dobîndite în acest impor
tant sector al economiei naționale. 
(Aplauze vii, îndelungate).

Tovarăși, ,

Subliniind înfăptuirile oamenilor 
muncii din construcții nu putem to
tuși trece cu vederea și neajunsu
rile care există încă în acest dome
niu; analiza lor be permite să

Larga dezbatere în legătură cu 
activitatea de construcții, organiza
tă de Comitetul Central al partidu
lui, acum la începutul noului plan 
cincinal, în întreaga țară, se în
scrie în practica curentă a parti
dului nostru de a se sfătui asupra 
problemelor conducerii economiei și 
culturii cu masele largi ale popo
rului, de a elabora măsurile pentru 
perfecționarea continuă a diferite
lor domenii ale construcției socia
lismului, pe baza consultării acti
viștilor de partid și de stat, a spe
cialiștilor, a tuturor oamenilor mun
cii. Participarea maselor la rezolva
rea treburilor obștești, a probleme
lor de conducere a tării — caracte
ristică importantă a democrației 
noastre socialiste — întărește con
tinuu unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul partidului, 
constituie garanția forței orînduirii 
noastre, a tuturor succeselor po
porului român. (Aplauze îndelungi).

tragem concluzii în vederea lichi
dării acestora, îmbunătățirii continue 
a activității de construcții din ta
ra noastră.

Așa cuni pe (kept cuvîht au sub
liniat numeroși vorbitori, în reali
zarea planului de investiții, în 
proiectarea și execuția un'or obiec
tive industriale, agricole și social- 
culturale continuă să se mai mani
feste încă o serie de lipsuri. Pro
blemele eficienței economice, ale 
prețului de cost nu constituie în 
suficientă măsură o preocupare cen
trală a proiectanților și constructo
rilor, ceea ce are drept rezultat a- 
doptarea de soluții tehnico-econo- 
mice costisitoare. Datorită deficien
țelor în proiectare și construcții, u- 
nele lucrări se prelungesc în mod 
nejustificat, intirziindu-se intrarea 
în producție a capacităților respec
tive.

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 mar
cat la noi în anii 1961-1965 o creș
tere de la 45 la sută la 47 la sută. 
La aceasta au contribuit în bună 
măsură supradimensionarea supra
fețelor construite față de cerințele 
procesului tehnologic al unor între
prinderi noi, construirea de spații 
noi chiar în condițiile în care erau 
rezerve însemnate de folosire a u- 
tilajelor și suprafețelor productive 
existente.

Exagerări în dimensionarea con
strucțiilor s-au manifestat și în a- 
gricultură, îndeosebi în gospodăriile 
agricole de stat, la construirea com
plexelor pentru creșterea animale
lor.

Tendințele de gigantism care și-au 
făcut loc la o serie de ministere, 
organizații economice, de proiecta
re și construcții au ridicat în mod 
nejustificat valoarea construcțiilor, 
diminuînd eficacitatea economică a 
investițiilor.

Dispersarea prea mare a clădiri
lor, atelierelor și secțiilor unor în
treprinderi industriale și agricole 
a dus la irosirea terenului, la scoa
terea din circuitul agricol a unor 
suprafețe mai mari decît ar fi fost 
necesar, la lungirea fluxurilor de fa
bricație, avind influențe negative 
asupra costului producției.

In amplasarea unor obiective in 
dustriale nu s-ă ținut seama' în su
ficientă măsură de structura și re

zistența solului, de apropierea de 
rețelele de transport și posibilita
tea alimentării cît mai economice 
cu energie electrică și cu apă, nu 
s-a acordat toată atenția construi
rii și folosirii în comun a rețelei 
de utilități.

Deficiențe mai persistă încă in 
domeniul construcției de locuințe. 
Extinderea limitelor orașelor, în 
condițiile în care unele suprafețe 
însemnate din cadrul lor nu sînt 
folosite complet, duce la proasta 
gospodărire a fondului funciar, la 
sporirea cheltuielilor pentru lucrări 
edilitare și extinderea rețelei de 
transport. In ansamblurile de locu
ințe, densitatea spațiilor locuibile 
este scăzută, fiind cuprinsă între 
2 000 și 2 800 m p la hectar, în timp 
ce în țări ca Suedia, Franța, Iugo
slavia ea se ridică la 4 000—4 500 
m p.

In cadrul dezbaterilor, ca și cu 
alte prilejuri, s-a criticat cu ascu
țime fenomenul de monotonie arhi
tecturală ce dăinuie în construcția 
de locuințe. Se manifestă de mai 
multă vreme lipsă de varietate în 
ce privește înălțimea clădirilor, tra
tarea fațadelor, materialele folosi
te, modul de așezare a blocurilor, 
ceea ce a dus la șablonizarea în 
speciail a marilor ansambluri. Con
struirea după principii nediferen
țiate, ignorarea specificului local 
au făcut ca anumite elemente de 
arhitectură să se extindă in toată 
țara, să fie aplicate mecanic, fără 
a se ține seama de varietatea for
melor de relief și a tradițiilor arhi
tecturale ale diferitelor regiuni.

Una din cauzele care determină 
întîrzierea și scumpirea construcți

Ridicarea eficientei economice 
a investițiilor — sarcină centrală 

în domeniul construcțiilor
Tovarăși,

întregul popor român a pășit cu 
avînt la înfăptuirea programului 
de dezvoltare multilaterală a țării, 
de înflorire a societății noastre so
cialiste, adoptat de Congresul al 
IX-lea al partidului. Direcția prin
cipală a eforturilor este dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a so
cialismului, creșterea puterii eco
nomice a patriei și ridicarea nive
lului de trai al poporului.

In acest scop, în perioada 1966- 
1970 se vor realiza din fondurile 
statului investiții în valoare de 
250—260 miliârde lei, de 1,5 ori 
mai mult decât în cei cinci ani an
teriori. Aceasta deschide în dome
niul construcțiilor o vastă perspec
tivă de activitate creatoare. Se pre
vede intrarea în funcțiune a 750 
de obiective industriale — centra
le electrice, întreprinderi metalur
gice, chimice, constructoare de ma
șini, exploatări miniere, fabrici pro
ducătoare de bunuri de consum, 
însemnate fonduri se alocă pentru 
întărirea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, pentru executarea lu
crărilor de hidroameliorații, îndeo
sebi de irigații.

O amploare deosebită va lua în 
perioada cincinalului construcția de 
locuințe; peste un milion de per
soane se vor muta în această pe
rioadă 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, ci
nematografe, cluburi, case de cul
tură, spitale, se va extinde și mo
derniza rețeaua de magazine, uni
tăți de alimentație publică și alte 

tronrinderi de deservire. 

ilor este alcătuirea documentației 
în mod insuficient fundamentat din 
punct de vedere tehnico-economic, 
întîrzierea predării acesteia sau pre
darea ei incompletă, fragmentară, 
ceea ce duoe la numeroase modi
ficări de soluții constructive și ar
hitecturale în timpul execuția, la 
depășirea valorii lucrării și nerea- 
lizarea altor indicatori aprobați 
inițial.

Se întîrzie, de asemenea, în mod 
nejustificat avizarea proiectelor și 
începerea finanțării lucrărilor pe 
șantiere. Pe drept cuvînt, multi 
vorbitori au adus critici Comitetu
lui de Stat pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistematizare și altor 
organe de stat care nu au contro
lat și îndrumat în mod eficient ac
tivitatea de construcții, nu au chib
zuit totdeauna temeinic asupra e- 
conomicității obiectivelor și asu
pra soluțiilor adoptate. Se exercită 
un control insuficient asupra utili
zării fondurilor alocate, respectării 
termenelor de execuție a lucrări
lor de construcții-montaj și reali
zării parametrilor proiectați.

Sarcinile mari care stau în fața 
constructorilor noștri în anii care 
vin cer luarea uner măsuri hptă- 
rîte pentru lichidarea iipsurilbr 
constatate, respectarea întregului 
ansamblu de criterii care să per
mită realizarea unor construcții la 
nivelul epocii noastre socialiste. 
Ceea ce construim azi este desti
nat să dăinuiască, să folosească și 
generațiilor viitoare, societății de 
mîine — societatea comunistă — 
cu înaltele ei cerințe și exigențe. 
Fără îndoială că constructorii noș
tri se vor dovedi la înălțimea a- 
cestei sarcini nobile. (Vii aplauze).

Constructorilor și proiectanților 
le revine sarcina de cinste de a 
pune în valoare cu rezultate eco
nomice maxime marile fonduri de 
investiții allocate de stat în acest 
cincinal, de a concretiza importan
tul efort material pe care îl face 
poporul nostru, în lucrări trainice, 
de înaltă calitate, care să sporeas
că bogăția patriei, apropiindu-ne de 
țările avansate ale lumii.

Partidul și guvernul consideră 
că ridicarea eficienței economice 
a investițiilor trebuie să constituie 
preocuparea centrală a tuturor mi
nisterelor, celorlalte organe cen
trale, întreprinderilor, organizațiilor 
de proiectare și de construcții, a 
tuturor muncitorilor, tehnicienilor, 
arhitecților și inginerilor care lu
crează în acest domeniu. Marea 
răspundere pentru cheltuirea unei 
părți importante a venitului națio
nal destinată dezvoltării continue 
a economiei, progresului și propă
șirii patriei, impune beneficiarilor, 
proiectanților, constructorilor să 
chibzuiască profund la întocmirea 
fiecărui proiect, la executarea fie
cărei construcții, astfel ca orice ban 
investit și material consumat, orice 
lucrare executată să-și atingă sco
pul, să răspundă unor necesități 
reale, Să contribuie la creșterea a- 
vuției naționale a poporului.

Un factor esențial în asigurarea 
unei eficiente economice maxime 
a investițiilor este scurtarea con
tinuă a duratei de construcție, pu
nerea rapidă în funcțiune, cu între
gul randamepl și la toti indicato
rii proiectați, a obiectivelor indus
triale și agricole, predarea în folo
sință la termen a locuințelor si ce-

(Gontimiare în pag 2-a)
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ЪахЬаОе clădiri de utilitate social-

la KMt scap ește necesar să se 
abordase ta fiecare etapă numai 
obiectivele pentru care sint asi
gurate proiecte și documentații com
plete, mijloace materiale și forțe 
de mumcă, ceea ce va permite t©T- 
minarea lucrărilor începute într-un 
timp minim. Practica arată că este 
bine să ne concentrăm eforturile 
вшпеі asupra acelor lucrări pe ca
re putem să le cuprindem di» punct 
de vedere organizatoric, sa nu ri- 
•ipim forțele pe ua front prea larg, 
deeerece aceasta duce la lungirea 
duratei de executare a lucrărilor, 
}e întîrzierea intrării în producție 
a capacităților construite, la imo
bilizarea mijloacelor materiale și 
bănești și la scăderea eficientei e- 
conomice.

O condiție primordială a bunei 
desfășurări a muncii di® construc
ții s constituie stabilirea judicioa
să și la timp a amplasării obiecti
velor, întocmirea din vreme a stu
diilor tehnico-ecanomice și a pro- 
iectefor. Măsura luată de către 
partid ca încă în cursul acestui an 
să se definitiveze amplasamentele 
tuturor obiectivelor industriala, a- 
gricele și șociaJ’Cuilturele ce se vor 
construi în perioada cincinalului, 
pe regiuni, raioane și localități, 
permite proiectanților și construc
torilor să întocmească din vreme 
și în mț>d temeinic studiile tehnico- 
economice și proiectele, să asigure 
din timp documentația necesară 
pentru deschiderea șantierelor.

studiile tehnico-economice și pro
iectele trebuie să asigure găsirea 
soluțiilor economice și funcționale 
cele mai eficiente, reducerea pon
derii construcțiilor în valoarea in- 
veetitiilor în favoarea dotării cu 
mașini și utilaje moderne, dimen
sionarea judicioasă a construcțiilor, 
astfel încît spațiul acestora să răs
pundă strici nevoilor tehnice de 
funcționare, Este necesar să se ți
nă seama în mai mare măsură de 
apropierea construcțiilor industriale 
față do căile de transport și sursele 
de materii prime, energie electrică 
și apă, de posibilitatea coma
sării halelor și secțiilor și a 
reducerii distanțelor între con
strucții. Amplasarea rațională 
a întreprinderilor- industriale fi 
folosirea în comun de către mai 
mulți beneficiari a surselor de apă, 
energie și a lucrărilor edilitare 
creează posibilități de economisire 
a fondurilor de investiții și de 
creștere a rentabilității unităților 
construite.

La lucrările importante proiecte
le supuse spre aprobare trebuie să 
Ofere mal multe variante pentru a 
se da posibilitatea comparării so
luțiilor propuse și alegerii celei mai 
eficiente, mai convenabile. Va tre
bui ca în viitor să șe extindă or- 
gaaizarea de concursuri pentru 
proiectarea unor lucrări de mare 
amploare, inclusiv a unor ansam
bluri de locuințe si cartiere, con
cursuri la care să participe institu
te și proiectant! din întreaga țară 
Aceasta este o condiție a promo
vării noului în arhitectură și în 
construcții, a afirmării ideilor și 
soluțiilor celor mai avansate, a 
itimulării inițiativei creatoare a 
proiectanților și arhitactUor.

Ținînd seama de volumul mare 
sl activității de construcție, so im
pune perfecționarea organizării 
muncii Institutelor de proiectare 
sporirea numărului de proioetanti 
repartizindu-se pentru elaborare,, 
studiilor și proiectelor un număr 
mal mare de ingineri dintre cei 
ocupați In prezent in munci admi 
nlsțrative. Proiectăritl 1 trebuie șă 
considere o obligație principală 
predarea documentațiilor complete 
pentru fiecare obiectiv cu cîteva 
tuni Înainte de începerea construe 
ti«, astfel ca organizațiile de exe
cuție să-șf poată întocmi pe acea-, 
’ă bază programul de activitate a 
«antdorului și graficele de realiza 
e a lucrărilor.

Pentru a introduce pe scară Iar 
g* Mtodc variantelor optime în 
actriritatea de proiectare și a ela

bora cu operativitate documentația 
construcțiilor economice și social- 
cultujsole, care cer un volum mare 
de muncă, este naceear să . se ia 
măsuri de extindere a mecanizării 
și automatizării calculului de pro
iectare cu ajutorul mașinilor elec
trice și electronice,

Considerăm juste criticile făcute 
în consfătuire actualului săteni de 
cointeresare materială din construc
ții. Organele centrale vor trebui șă 
studieze propunerile făcute și să 
aducă îmbunătățirile necesare co
interesării proiectanților șj con
structorilor, în vederea realizării 
unor construcții cjt mai economice 
și mai ieftine, la un nivel calitativ 
tot mai ridicat. Sistemul de coin
teresare trebuie să fie legat de în
deplinirea tuturor parametrilor, a 
indicilor tehnico-economici pro
iectați.

Paralel cu scurtarea timpului 
pentru întocmirea studiilor tehnico- 
ecQnomice șj proiectelor, este ne
cesară reducerea duratei si simpli
ficarea procedurii de avizare a pro
iectelor, precum și perfecționarea 
metodologiei de finanțare a inves
tițiilor. Organele centrale de avi
zare, În special Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, trebuie să asigure 
respectarea normelor și criteriilor 
generale de proiectare și construc
ție, lăsînd în același timp mai mul
tă autonomie și inițiativă organelor 
de proiectare și organizațiilor de 
construcții.

in vederea folosirii cit mai ra
ționale a suprafețelor destinate con 
sțrucțiilor. Comitetul de Stat pen 
tru Construcții, Arhitectură și Șis- 
țemațizare va trebui să îmbunătă 
țeastă normele privind utilizarea 
spațiului de producție și de locuit 
densitatea spațiului construit pe 
hectar, ridicarea gradului de con
fort al locuințelor, șă elaboreze 
norme diferențiate, pe zone ale ță
rii, care să'țlhă seama de factorii’ 
economici, geografici, etnografici si 
seismici.

Pe bună dreptate, mai multi vor
bitori au arătat că este timpul să 
se treacă fără întîrziore la acțiuni 
concrete care șă ducă la lărgirea 
varietății arhitecturale, in special 
in construcțiile de locuințe. Diver 
sitetea ansamblurilor, a clădirilor 
și ehiar a elementelor de detaliu 
se va realise cu succes numai prin 
îmbinarea a țot 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 ca
re și-au dovedit capacitatea și ta
lentul își vor afirma mai din plin 
spiritul de inițiativă și fantezia 
creatoare, pentru a dezvolta și îm
bogăți continuu arhitectura Româ
niei socialiste, cu amprenta sa o- 
rlginală, proprie epocii pe care o 
trăim. (Aplauze puternice).

Sarcini de mare răspundere re
vin oamenilor de știință din dome
niul construcțiilor care trebuie să 
acorde o mai mare atenție cerce
tărilor legate de problemele de re
zistente, fundații și instalații, pre
cum și problemelor arhitecturii și 
Sistematizării.

In realizarea planului de investi
ții în cele mai bune cwiditiuni, un 
rol hotărîtor au buna organizare a 
muncii pe șantiere, mecanizare3 
procesului de producție, industria
lizare» construcțiilor care să duca 
la creșterea productivității muncii, 
scăderea prețului de coeț, Îmbuna 
tățirea calității, creșterea eficien 
ței economice a investițiilor,

Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini, Ministerul Indus
triei Construcțiilor au datoria să 
asigure lărgirea și diversificarea par
cului de mașini necesare ridicării 
gradului de industrializare a mun
cii pe șantiere, modernizarea aces
tuia și asigurarea pieselor de 
schimb necesare. Totodată, trebuie 
să se la măsuri pentru folosirea ra
țională, cu întreaga capacitate, a 
utilajului existent pe șantiere.

Ridicarea calității și ieftinirea 
construcțiilor, extinderea tehoolo 
giiior moderne de execuție, îmbu
nătățirea finisajului. lărgirea va 

rietății arhitectonice reclamă mate
riale de construcții și instalații tot 
mai variate, la un preț de cost 
scăzut, Ministerul Industriei Con- 
itructillor, Ministerul Industriei 
Chimice, Ministerul Economie, Fo
restiere și celelalte ministere pro
ducătoare de materiale de con- 
strueții, de instalații și finisaj tre
buie să ia măsuri pentru a lărgi 
•orttaentaje acestor material© s’ 
Îmbunătăți calitatea lor.

Oamenii de știință din sectoarele 
respective trebuie să pună în cen
trul activității lor de cercetare gă
sirea de noi materiale care să ușu

Răspunderea organelor centrale 
și locale pentru îndeplinirea 

programului de investiții
îndeplinirea sarcinilor mari tra

sate de partid în domeniul con
strucțiilor cere perfecționarea acti
vității organelor centrale și locale 
care poartă răspunderea principală 
în acest domeniu.

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistemati
zare, ca organ al Consiliului de 
Miniștri care răspunde de aplicarea 
politicii partidului și guvernului în 
construcții în toate sectoarele eco
nomiei naționale, trebuie să exerci
te un control sistematic, eficient a- 
supra tuturor organelor și organi
zațiilor de proiectare și construcție. 
Comitetul de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematizare tre
buie să desfășoare o temeinică ac. 
tivitate de perspectivă, să acorde 
mai multă atenție elaborării princi
piilor fundamentale ale sistematiză
rii orașelor si satelor patriei noas
tre,

Comitetul de Stat ai Planificării, 
ministerele Si celelalte instituții cen
trale, . sfaturile populare regionale 
trebuie să exercite un control exi
gent și neîntrerupt în tot timpu’ 
desfășurării lucrărilor de construe 
ții, veghind cu fermitate la îndepli
nirea tuturor condițiilor proiectate, 
lyînd 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, adevă
ratul Stăpîn al bunurilor materiale 
și spirituale care se creează în 
țar» noastră, In fața acestui benefi
ciar trebuie să răspundă toți cei 
care sînt chemați să contribuie la 
traducerea în viață a planurilor de 
construcție elaborate de partidul 
nostru, (Aplauze),

Q mare răspundere revine celor 
cărora le sînt încredințate spre

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

Consfătuirea pe tară 
a lucrătorilor din con
strucții, convocată de 
Comitetui Centrai ai 
Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul de Mi
niștri, și-a continuat 
simbătă lucrările.

Au participat tova
rășii Nicolae Ceaușes
cu, Ctiiyu Stoica, log 
Gheorghe Maurer, Ale
xandru Birlădeanu, E- 
mil Bodnăraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Ni- 
cuIescu-Mizil, Leontir 
Sălăjan, Ștefan Voitec. 
Maxim Berghianu, Pe
tre Blajovici, Florian 
Dănăiache, Mihai Da- 
lea, Manea Mănescu șt 
Vasiie Patilineț.

In sală se aflau mem
bri ai C.C. al P.C.R., a: 
Consiliului de Stat și 
ai guvernului, condu
cători de instituții cen
trale și organizații ob
ștești, activiști de partid 
șl ai sindicatelor.

fn continuarea dezba
terilor pe marginea ra
portului general au luat 
cuvînlul; Ștefan Bălan, 
ministrul frrvătămîntu- 
lui. Anton Vasife, mais

reze realizarea construcțiilor, îmbu
nătățirea calității, înfrumusețarea și 
ieftinirea lor, scurtarea termenelor 
de execuție a lucrărilor.

Realizarea vastului nostru pro
gram de construcții impune ridica
re» continuă a calificării cadrelor, 
medii și superioare, o atenție spo
rită creșterii ponderii muncitorilor 
calificați, îndeosebi pentru lucrări
le de finisaj. Este necesară îmbu
nătățirea sistemului de organizare 
a învățământului profesional pentru 
construcții, asigurîndu-se o coor
donare și îndrumare unitară a e- 
cestuia.

folosință obiectivele de producție și 
soclai-culturale. Conducerile între
prinderilor, sfaturile populare, toți 
cetățenii au datoria de a se îngri
ji de buna folosire și întreținerea 
exemplară a fabricilor și uzinelor, 
a construcțiilor agricole, a școlilor 
s» căminelor culturale, a locuințelor 
și a altor clădiri sociale,

In îmbunătățirea activității de 
construcții, sarcini deosebite revin 
organelor și organizațiilor de partid. 
Comitetele regionale, orășenești și 
raionale de partid au datoria să 
analizeze periodic activitatea orga
nizațiilor 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 sti
lului lor de lucru. Ele sînt chemate 
să exercite un control permanent, 
să analizeze operativ, eu toți fac
torii răspunzători, realizarea planu
lui de investiții pe țoale fazele — 
fio la elaborarea documentației teh
nico.economice pînă la intrarea în 
funcțiune a noilor obiective — 
luînd măsurile organizatorice și 
nolitice necesare.

întreaga activitate politică a or
ganizațiilor de partid de pe șantie
re trebuie să fie îndreptată spre 
unirea eforturilor muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor în vederea 
inspectării stricte a graficelor de 
execuție, ridicării calității lucrărilor, 
creșterii productivității muncii, eco
nom ie ir ii materialelor și folosirii ma- 
bune a utilajelor.

Organele sindicale si de fcl.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 

tru de construcții por
tuare la întreprinderea 
de construcții hidroteh
nice Constanta, ing, 
Aurel Rusei, directorul 
Trustului regional de 
construcții Bacău, ing. 
Florea Ștefănescu, di
rector în Ministerul In
dustriei Construcțiilor, 
mg. Matei Ghigiu, vi
cepreședinte al Comi
tetului de Stal al Pla
nificării, ing. Gheorghe 
Slădescu, membru In 
Comitetul de Stai pen
tru Construcfii, Arhi
tectură și Sistematiza
re, ion Baicu, ministrul 
transporturilor, auto, 
navale și aeriene, ing- 
Nicolae Beuran, direc
torul D.S.A.P.C. <Slu) 
arh. Traian Stănescu. 
șeful sectorului de sis
tematizare din Institu
tul „Proieet-Bucureștl“. 
muncitorul Alexandru 
Scutaru, secretarul oi- 
ganizației P.C.R. de la 
întreprinderea de con
strucții orășenești-Ga- 
lăți, fon Avram, ad
junct al ministrului in
dustriei construcțiilor 
de mașini, arh. Nicolae

Bădescu, președintele 
Comitetului de Stal 
pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistemati
zare.

Primit cu puternice 
Și îndelungi aplauze, a 
luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Co
mitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, care a făcut . o 
ampiq expunere in le
gatară cu activitatea 
în domeniul construc
țiilor și cu sarcinile cc 
revin lucrătorilor din 
această ramură în lu
mina celui de-al IX-iea 
Congres al Partidului 
Comunist Român.

Cuvîntarea a fast 
subliniată, in repetate 
rînduri, prin vii a- 
plauze.

Ing. Nicolae Mănes 
cu, directorul genera, 
al Complexului hidro
energetic și de naviga 
ție Porțile de Fier, a 
dat citire Chemării 
Consfătuirii pe tară a 
lucrătorilor din con
strucții către toți oa
menii muncii de pe

calificării muncitorilor șl întărirea 
disciplinei în producție.

Tovarăși,
In cadrul dezbaterilor au fost fă

cute numeroase observații critice și 
propuneri. Este necesar ca ministe
rele și celelalte organe centrale să 
le analizeze cu toată atenția, să 
elaboreze în cel mai scurt timp mă
surile care depind de ele pentru 
lichidarea lipsurilor constatate și îm
bunătățirea activității de construcții, 
prezentînd totodată Comitetului Cen
tral al partidului și guvernului pro
punerile corespunzătoare,

In consfătuirile regionale s-a fă
cut propunerea de a se institui 
„Ziua constructorului". Venind în 
întîmpinarea acestei propuneri si ca 
semn de prețuire a activității des
fășurate de oamenii muncii din 
construcții, Comitetul Central al 
partidului a hotărît instituirea ..Zi
lei constructorului", care se va 
sărbători în fiecare an în penultima 
duminică din luna iulie.

Consfătuirea noastră a constituit 
un bogat schimb de experiență, a 
relevat hotărîrea tuturor lucrători
lor din construcții de a-și îmbună
tăți necontenit munca, de a înfăp
tui sarcinile mărețe trasate de Con
gresul al ix-lea, de a înălța noi 
cetăți ale industriei socialiste, not 
construcții în orașele și satele țării* 
care vor îmbogăți patrimoniu] civi
lizației noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Conducerea partidului și statului 
își exprimă convingerea că mun
citorii, tehnicienii, inginerii și arhi
tecții ѴОГ da viață acestor proiecte 
mărețe, vor obține noi succese în 
munca lor avîntată închinată înflo
ririi patriei, construirii edificiului 
măreț al socialismului. (Vii a- 
plauze).

Sub conducerea partidului, animat 
de un profund optimism, poporul ro
mân pășește mereu înainte spre o 
viată îmbelșugată și fericiți, fă- 
cînd să strălucească tot mai puter
nic chipul României socialiste, pa
trie liberă și independentă a celor 
ce muncesc, (Aplauze îndelungi). 
El își aduce contribuția activă la 
întărirea continuă a forțelor siste
mului socialist mondial, la triumful 
cauzei socialismului și păcii. (>C 
plauze îndelungi).

Vă urăm, dragi tovarăși, noi suc
cese în înfăptuirea mărețului pro
gram stabilit de partidul nostru 
pentru dasăvîrșirea construcției so
cialismului și înflorirea multilaterală 
a Republicii Socialiste Românie. 
(Aplauze furtunoase, îndelungi. în
treaga asistentă se ridică și ova
ționează puternic).

șantiere, din institutele 
de proiectări și cerce
tări, din industria pro
ducătoare de mateiiale 
și utilaje de construc
ții. Chemarea a fost o- 
doptată intr-o atmoste- 
ră de mare însuflețim.

Tovarășul Mihai Ha
lea, secretar al C.C. ai 
P.C.R., fn cuvîntui de 
închidere a Consfătui
rii. a subliniat că apre
cierea dată muncii șt 
realizărilor din con
strucții, indicațiile pre
țioase cuprinse in cu
vîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vot 
constitui un puternic 
imbold șt o călăuză si
gură în munca репчи 
ridicarea activității de 
construcții ia mvelui 
mărețelor sarcini sta
bilite de Congresiu ai 
IX-lea al P.C.R.

★
După închiderea lu

crărilor, în cinstea de- 
legaților și invitaiiloi 
ia Consfătuire a tost 
oferită o masă tovără
șească. •

lAgerpres)



CHEMAREA
Consfătuirii pe tari a lucratorilor din construcții - 

către loji oamenii muncii de pe șantiere, din institutele 
de proiectări și cercetări, din industria producătoare 

de materiale și utilaje de construcții
Congresul al IX-lea al Partidului 

Comuni»! Român, eveniment de u- 
riasă însemnătate în istoria patriei, 
« elaborat un însuflețitor program 
de dezvoltare multilaterală a tării 
•— care prevede mebilikorea tutu
ror resurselor, a energiilor crea
toare ale talentatului nostru po
por pentru ridicarea României so
cialiste pe culmile civilizației si 
progresului.

In această operă măreață, pățrun 
*ă de un fierbinte patriotism, al 
cărei părtaș si făuritor e fiecare 
•m al muncii, o sarcină de înaltă 
răspundere ne revine nouă, con
structorilor, în vederea ridicării ac
tivității de construcții, arhitectură 
și sistematizare la nivelul pe care-1 
cere stadiul actual de dezvoltare a 
societății noastre.

Ne însuflețește conștiința că be
neficiarul strădaniilor noastre este 
poporul român, sînt generațiile de 
astăzi, precum și cei care vor veni 
după noi ?i vor duce mai departe 
flacăra vie a idealurilor socialis
mului și comunismului. Realizările 
noastre sînt apreciate astăzi nu nu
mai în tară, ci și peste hotare, de
venind astfel un exemplu viu și 
grăitor a ceea ce poate crea inte
ligenta și munca unui popor etăpin 
pe soarta ea- Aceste realizări ne 
obligă însă la sporirea eforturilor 
noastre. A fi constructor reprezintă 
un titlu de onoare și, in același 
timp, o mare răspundere de care 
trebuie «4 ne dovedim demni In 
fiecare Zi — la planșetă, pe schele 
«au în laboratorul de cercetări.

Prima Consfătuire pe tară a lu
crătorilor din construcții, întrunită 
Ia București în zilele de 24-26 fe
bruarie 1966, a făcut bilanțul con
tribuției noastre la dezvoltarea e- 
cenomiej naționale în șeeenalul 
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 indus- 
trhffe și secții noi, a numeroase 
terme și hidrocentrale. Ia moderni
zarea și construirea a mii de kilo
metri de drumuri și căi ferate, po
duri și lucrări hidrotehnice, au rea
lizat un volum important de con
strucții pentru lărgirea și moderni
zarea bazei tehnice materiale a 
agriculturii. Orașele noastre și-au 
schimbat înfățișarea prin construi
rea pentru oamenii muncii a 270 000 
de apartamente executate din fon
durile statului, în mari ansambluri 
arhitecturale moderne. Un mare nu
măr de clădiri, destinate învăță- 
mîntului, ocrotirii sănătății, culturii 
au creat condiții noi de ridicare 
a nivelului de trai al populației 
de la orașe și sate.

Participants la Consfătuire au sub
liniat progresele tehnice obținute în 
cercetare, proiectare și execuție, în 
introducerea și generalizarea solu
țiilor și procedeelor avansate, care 
au dus la scurtarea duratei de 
realizare a investițiilor, la îmbună
tățirea calității lucrărilor, Ia crește
rea productivității muncii și redu
cerea costului construcțiilor.

Acest bilanț reflectă capacitatea, 
hărnicia și inițiativa constructorilor 
noștri, înaltul lor patriotism, devo
tamentul nețărmurit fată de partid.

TOVARĂȘI CONSTRUCTORI,

Sîntem la începutul unui nou 
plan cincinal, care va marca o 
etapă superioară în desăvîrșirea con
strucției socialismului, în progresul 
multilateral al patriei noastre.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a pus in fata con

structorilor sarcini mărețe în ve
derea realizării în cît mei bune 
condiții a numeroaselor construcții 
ale cincinalului.

Congresul a subliniat necesitatea 
de а ee accelera ritmul de execu
ție, în vederea scurtării termene
lor de punere în funcțiune a o- 
biectiveldr, concomitent cu îmbună
tățirea calității și reducerea prețu
lui de cost al lucrărilor, cu creș
terea productivității muncii în con- 
strucții-montaj. Ne revine sarcina 
de a îmbunătăți permanent confor
tul și a diversifica tipurile noilor 
locuințe, de a realiza o arhitectură 
frumoasă, variată, care să țină sea
ma de specificul și de tradițiile 
orașelor și regiunilor noastre,

Spre înfăptuirea acestor obiective 
să ne îndreptăm toate eforturile, 
întreaga noastră capacitate de mun
că.

LUCRATORI DIN ORGANIZAȚII 
DE PROIECTARE,

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

Prin soluții constructive noi și ra
ționale să contribuim tet mai mult 
la creșterea eficienței economice a 
investițiilor.

Să întărim legătura cu șantierele 
și să urmărim Îndeaproape apli
carea proiectelor elaborate.

PROIECTANȚ1 IMN SISTEMATI
ZARE,

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

Dezvoltarea agriculturii socialiste 
ne cere să acordăm o atenție deo
sebită sistematizării satelor, folosi
rii judicioase a terenurilor agricole. 
Proiectele elaborate să asigure lo
cuitorilor satelor condiții pentru a 
putea beneficia tot mai mult de 
mijloacele materiale și culturale o- 
ferite de orînduirea noastră so
cialistă.

INGINERI ȘI ARHITHCȚI, PRO
IECT ANȚI AI CONSTRUCȚIILOR IN 
DUSTRIAI.E, AGROZOOTEHNICE «1 
INGINEREȘTI,

Să alegem cele mai judicioase 
amplasamente pentru obiectivele in
dustriale, care, prin folosirea în 
comun a rețelelor de apă și cana
lizare, de drumuri și căi ferate, a- 
surselor de energie, să conducă la 
creșterea eficienței economice a in
vestițiilor.

Elinjinînd tendințele de supradi
mensionare a suprafețelor și a vo
lumelor construite, să grupăm în- 
tr-o mai mare măsură clădirile com
plexelor industriale pentru a mic
șora costul construcțiilor și ponde
rea acestora în valoarea totală a 
investiției, pentru a reduce supra
fața terenului ocupat.

Prin proiectare să extindem folo
sirea elementelor prefabricate . de 
construcții și instalații, a materiale
lor noi, eficiente, șa adoptăm pro
cedee tehnologice moderne care să 
simplifice munca pe șantier, să du
că Ja creșterea gradului de indus
trializare și șă asigure reducerea 
duratei de execuție a, construcți
ilor.

O dată cu preocuparea pentru e- 
ficiența economică a construcțiilor, 
să acordăm atenția cuvenită arhitec
turii ansamblelor și construcțiilor 
industriale.

ARHITECTE INGINERI ȘI PRO
IECTANȚI AI CONSTRUCȚIILOR 
DE LOCUINȚE ȘI SOCIAL-CULTU- 
RALE,

Sîntem chemați să folosim între
gul nostru spirit creator pentru a 
realiza o varietate mai mare de ti
puri de locuințe, cu un confort cît 
moi 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 exigențelor privind creș
terea productivității muncii, scurta
rea duratei de execuție si îmbună
tățirea condițiilor de exploatare.

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

Folosind din plin mijloacele puse 
Ia dispoziție de tehnica modernă, 
să continuăm și să dezvoltăm fru
moasele tradiții ele arhitecturii ro
mânești, realizînd o bogată varie
tate de clădiri și ansambluri, co
respunzătoare particularităților o- 
rașelor și regiunilor noastre.

Peptru asigurarea unul cadru de 
viață corespunzător nevoilor me
reu creecinde ale populației, să 
acordăm o atenție deosebită echi
pării tuturor ansamblurilor de lo
cuințe cu dotări social-culturale si 
de deservire.

LUCRATORI DIN ORGANIZAȚI
ILE DE EXECUȚIE,

Nivelul tehnic in continuă creș
tere al activității de conștrucții- 
montaj impune organizarea științi
fică a procesului de producție.

Să elaborăm proiecte de organi
zare oare să asigure folosirea ju
dicioasă a utilajelor și forțelor de 
muncă, ritmicitatea executării lu
crărilor în tot timpul anului, în 
scopul reducerii duratei de execu
ție și respectării termenelor de pu
nere în funcțiune a investițiilor.

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

Să înlocuim procesele manuale 
cu procese complex mecanizate, 
să intensificăm exploatarea utila
jelor și mijloacelor de transport 
în două și trei schimburi, asigu- 
rînd în același timp întreținerea 
lor corespunzătoare.

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

S8 luptăm împotriva risipei și să 
asigurăm buna gospodărire a ma
terialelor pe șantiere.

Prin extinderea industrializării 
lucrărilor, mai buna folosire a mij
loacelor materiale șl a forței de 
muncă, prin organizarea procesu
lui de producție pe baze științifice, 
să creem condiții pentru depășirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân privind creșterea productivi
tății muncii și reducerea costului 
construcțiilor.

Să folosim talentul și capacitatea 
noastră profesională pentru a rea
liza finisaje de cea mei bună ca
litate.

Să ridicăm la un înrit nivel teh
nic execuție lucrărilor de instala
ții și montaje, oare condiționează 

confortul și rezultatele in exploa
tarea obiectivelor construite.

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

CERCETĂTORI DIN INSTITUTE 
ȘI DIN INVAȚAMÎNTUL SUPE
RIOR, INGINERI St ARHITECTE

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

Imblnînd armonios cercetarea 
fundamentală сц cea aplicativă, șă 
gășjm soluții menite să contribuie 
la scurtarea substanțială a duratei 
de execuție a construcțiilor, la creș
terea productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost șt îmbu
nătățirea calității.

MUNCITORI, INGINERI ȘI TEH
NICIENI DIN FABRICI DE MATE
RIALE DE CONSTRUCȚII ȘI DE 
INSTALAȚII ȘI DIN ÎNTREPRIN
DERILE DE PREFABRICATE,

Să ne concentrăm eforturile în 
vederea îmbunătățirii calității me- 
‘ trialelor și în special a celor de 
utalații și da fmlwaj, precum și 

pentru producerea de noi materia
le care să contribuie la îmbunătă
țirea confortului și a calității con
strucțiilor.

Să lărgim gama sortimentelor de 
materiale pentru a asigura reali
zarea de construcții cu aspect plă
cut și variat cu mare durabilitate 
in exploatare.

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

Să contribuim în mai mare mă
sură la reducerea costului con
strucțiilor prin producerea de ma
teriale eficiente, de calitate superi
oară și la preturi cît mai reduse.

MUNCITORI ȘI INGINERI DIN 
UZINELE PRODUCĂTOARE DE 
UTILAJE DE CONSTRUCȚII,

Sa intensificăm eforturile pentru 
asigurarea utilajelor grele, a unel
telor, sculelor și dispozitivelor de 
mică mecanizare neceeare dotării 
șantierelor de construcții; să ne 
străduim pentru reducerea timpului 
de asimilare a noilor utilaje, pen
tru realizarea lor la un nivel teh
nic cît mai ridicat și la un preț cît 
mai redus.

TOVARĂȘI,

îndeplinirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul partidului 
pune în fata noastră a tuturor — 
cercetători, proiectanti, construc
tori, producători de materiale și u- 
tilaje de construcții — sarcini mul
tiple, complexe, ne cer muncă sus
ținută, dăruire entuziastă.

Cu sentimentul că în toate rea
lizările de piuă acum și în cele pe 
care sîntem chemați să le înfăp
tuim se află o părticică din mun
ca, elanul și visele avântate ale 
fiecăruia dintre noi, asigurăm Parti
dul Comunist Român, Comitetul 
Central, guvernul Patriei noaetre, 
că vom munci în așa fel îneît să 
ne dovedim demni de încrederea 
ce ni se arată, demni de viitorul 
șUăfacit al României socialiste.

№Hl ШІЯ № МЖІ 
ИШіі-нніШіе

In vederea asigurării îndeplinirii 
în mod ritmic și depășirii sarcinilor 
și angajamentelor pe anul 1966 pre
cum și pentru îmbunătățirea calită
ții produselor, reducerea sistematică 
a prețului de cost și creșterea pro
ductivității muncii, conducerea 
U.R.U.M. Petroșani a întocmit un 
plan M.T.O. cuprinzînd 35 măsuri. 
Din acesta amintim :

— Amenajarea halei I pentru ma
șini grele de prelucrat și a halei 
II mașini ușoare; reamplasarea ma
șinilor de rectificat și a mașinilor 
din secția construcții în vederea 
măririi spațiului productiv, amena- 
jarea unui atelier pentru confec
ționat aparate D.E.C., extinderea fra
zării cu freze cu dinți din plăcute 
dure, îmbunătățirea fluxului tehno
logic la turnătoria de oțel.

loan Bt-RTOTI 
tehnolog U.R.W.M.P.

Inovații 
la E. M. Vuleafl

Mișcarea de inovații se află în 
atenția muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor de la E. M. Vulcan. 
Ea cabinetul tehnic al minei au foșt 
prezentate deja trei propuneri de 
inovații din planul de inovași al 
minei pe acest an. Prima se intitu
lează „îmbunătățirea debitului la 
pompele standard de 3 000 l/mln" 
șt aparține lăcătușului de pompe 
Moldovan Dănilă. Lăcătușul Pașca 
Pius a conceput un „Aparat au
tomat pentru reglarea presiunii a- 
pel cu închidere și deschidere au
tomată”, iar dulgherul Coetea Io
sif un „Dispozitiv pentru tăiat gar
nituri din lemn la țevile de ram- 
bleu".

OLGA VÎTCĂ 
corespondent

Cinstire muncii
La ultima consfătuire de produc

ție care a avut loc recent în ca
drul subunității poligrafice din o- 
rașuî Petroșani, s-au dezbătut pro
bleme importante legate de buna 
desfășurare a muncii. Cu acest pri
lej s-au făcut propuneri pentru îm
bunătățirea calității lucrărilor ce se 
execută și s-a insistat asupra în
tăririi disciplinei în producție.

Discuțiile legate de îmbunătăți
rea activității de viitor purtate în 
consfătuire au avut un final festiv. 
In semn de prețuire a succeselor 
obținute în anul trecut, celor mai 
buni muncitori care ș-au situat lu
nă de lună în rîndul evidentiaților, 
datorită rezultatelor bune dobîndi- 
țe în muncă, le-au fost înmînate 
insigne de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă" pe anul 1965.

Au primit această distincție lu
crătorii : Bohne Alfred, Meister An
drei și Tismănoru Ilie.

C. IOAN 
corespondent

Bobina toar ea Macovei Ana de la 
Viscoza Lupeni realizează lunar 
2—300 kg de fire de mătase (feste 
plan.
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Solemnitatea înmînârii 
unor ordine și medalii

ПИ6ВАПЕ EXTEBME
Sîmbătă la amiază, la Consiliul 

de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a avut loc solemnitatea în- 
mînării de ordine conferite de Con
siliul de Stat unor muncitori, 
maiștri, tehiLfiem, ingineri și ar
hitect!, cercetători științifici pentru 
merite deosebite în activitatea des
fășurată în domeniul construcțiilor.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Petre Blajovici, Mihai Da
les, Піе Murgulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ion Cozma și Gheorghe Stoica, 
meftibri ai Consiliului de Stat, Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntului, 
Dumitru Mosora, ministrul indus
triei construcțiilor, Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare, Mihai Florescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Pentru merite deosebite în activi- 
tetea de construcții a fost 
conferit „Ordinul Muncii" . cla
se I tovarășilor: Alexandru
Farcaș, Nicolae Păunescu, A-
lexa: Șandor, Leon Leibovici, Ro
mul Radu, Ion Burghiu, Oprișan 
Barbu, Stan Mihalcea, llie Drago- 
mir, Vasile Coravu, Emanoil Flo
rescu, Răducanu Cioroiu, Anton Chi- 
ricuță, Alexandru Steopoe, Nicolae 
Nenciulescu, Radu Octavian Dudes- 
cu, Henriette Delavrancea.

„Ordinul Muncii" clasa a П-a a 
fost acordat tovarășilor : Matei Ghi-

Conferința de constituire 
a Uniunii regionale a Cooperativelor 

agricole de producție
In zilele de 25—26 februarie a.c. 

a, avut loc, la Hunedoara, Confe
rința de constituire a Uniunii re
gionale a cooperativelor agricole 
de producție.

La. conferință au participat dele
gați aleși de conferințele de con
stituire a uniunilor raionale și o- 
rășeneștii ale cooperativelor agrico
le de producție.

La lucrările conferinței au luat 
parte tovarășii: PETRE LUPU, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., GHEOR
GHE CÂLIN, membru al C.C. ai 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Hunedoara al P.C.R., 
Dumitru Dejeu, membru supleant 
al G.C. al P.C.R., președintele co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional, Ioachiin Moga, Gheor
ghe Vușdea și Gheorghe Homos- 
lean, secretari ai Comitetului re
gional de partid, activiști de partid 
și de stat, special,iști din agricul
tura regiunii, conducători de insti
tuții și întreprinderi economice din 
regiunea Hunedoara. Din partea 
comisiei de organizare a Congre
sului pentru constituirea Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție a participat tov. 
Mircea Gogioiu.

Raportul cu privire la sarcinile 
Uniunii regionale a cooperativelor 
agricole de producție a fost pre
zentat de tovarășul Alexandru Șu- 
luțiu, președintele Comisiei de or
ganizare a Conferinței de consti
tuire a Uniunii regionale a C.A.P., 
iar proiectul planului de măsuri ăl 
Uniunii regionale cu privire la sar
cinile ce stau în fața cooperative

Filme turistice românești premiate
GENEVA 26. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite: La 
cel de-al IH-lea Concurs interna
țional pentru cel mai bun film tu
ristic al anului 1966, oare a avut 
loc Ia Lausanne, filmele românești 
s-au bucurat de succes. Premiui 
concursului, decernat de Federația 
internațională a centrelor turistice, 
a fost atribuit filmului românesc 

giu, Vicențiu Caraba, Apostol Ghi- 
riță, Mircea Popeșcu, Marin Mă- 
roiu, Nicolae Ianculescu, Vaside 
Eumbăcea, Gustav Guști, Nicolae 
Drogeanu, Ștefan Niculescu, Traian 
Ispas, Constantin Mihăilescu și 
Gheorghe Zinculescu.

Cu „Ordinul Muncii" clasa a 
Ш-a au fost distinși 232 de tovarăși; 
ordinul „Steaua Republicii Socialis
te România" clasa a IV-a a fost 
acordat la 22 de tovarăși, iar or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a V-a, la nouă to
varăși.

Prin același Decret, a fost con
ferită „Medalia Muncii” unui număr 
de 359 tovarăși.

Pupă înmînarea înaltelor distinc
ții, tovarășul Chivu Stoica, în 
humele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și guvernului Republicii So
cialiste România, a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le sănătate, 
noi succese în activitatea lor con
sacrată întăririi economice a patriei 
noastre.

Au mulțumit pentru înaltele dis
tincții prof. Al. Steopoe, de la 
Institutul de construcții București, 
ing. Nicolae Păunescu, directorul 
Grupului de șantiere al Hidrocen
tralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de 
pe Argeș, și maistrul llie Dragomir 
de la întreprinderea de construcții- 
montaj nr. 5 București.

TovaTășul Chivu Stoica și cei
lalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut apoi cu cei 
decorați. (Agerpres) 

lor agricole de producție, de către 
tovarășul 'ing. loan Bugnaru.

Luînd cuvîntul în cadrul lucră
rilor, tovarășul GHEORGHE CĂLIN 
a vorbit despre însemnătatea mă
surilor luate de partid pentru îm
bunătățirea conducerii și planifică
rii agriculturii.

La dezbaterea problemelor aflate 
la ordinea de zi au luat cuvîntul 
un mare număr de delegați și in
vitați.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tovarășul PETRE LUPU, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a 
făcut prețioase recomandări pentru 
îmbunătățirea activității cooperati
velor agricole de producție. In a- 
ceastă privință, a subliniat vorbito
rul, documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. și ale Plenarei Co
mitetului Centrai din 11—12 no
iembrie 1965 constituie o călăuză 
și un imbold în munca țăranilor 
cooperatori.

Conferința a ales apoi Consiliul 
Uniunii regionale a cooperativelor 
agricole de producție, Comisia de 
revizie și delegați la Congresul de 
constituire a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Intr-o atmosferă însuflețitoare, 
conferința a adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care țăranii cooper 
ratori din regiunea Hunedoara se 
angajează să lupte consecvent pen
tru traducerea în viață a măsurilor 
stabilite de către conducerea parti
dului și statului, pentru continua 
înflorire . a agriculturii noastre so
cialiste.

„Vacanțe la Mamaia" „pentru ca
litățile sale cinematografice, pentru 
propagandă turistică făcută unei 
stațiuni". De asemenea, una din 
cele trei mențiuni acordate la con
curs a fost obținută de filmul ro
mânesc „Călătorie în Moldova".

Au mai obținut mențiuni filmele 
„Să strălucească soarele" — U.R.S.S. 
și „Pămînt de foc" — Spania.

Azi, alegeri 
în R, P. Bulgaria

SOFIA 26 (Agerpres). — Astăzi 
27 februarie, în Republica Popu
lară Bulgaria au loc alegeri de de- 
putați în Adunarea Populară, pen
tru sfaturile populare precum și a- 
legeri de judecători populari și 
asesori populari.

In ultimele zile în întreaga țară 
au avut loc întâlniri ale caindida- 
țitor cu alegătorii. Todor Jivkov, 
prim-secretar af C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.B., s-a întâlnit cu 
alegătorii din raionul Vasil Levski 
din Sofia, unde a fost propus can
didat în alegerile de deputați pen
tru Adunarea Populară. De aseme
nea, s-au întâlnit cu alegătorii mem
bri și membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
cum și alte personalități care au 
fost propuse drept candidați pentru 
alegerile de deputați.

Anul acesta, în Adunarea Popu
lară vor fi aleși 416 deputați, ceea 
ce înseamnă un deputat la 20 000 
de alegători.

ANGLIA

Pregătiri neoficiale 
de alegeri

LONDRA 26 (Agerpres). — Potri
vit agenției Reuter, campania pentru 
alegerile generale din Anglia în
cepe în mod neoficial la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, deși premierul Ha
rold Wilson bu a anunțat încă da
ta începerii luptei electorale, în 
general așteptată pentru 31 martie. 
Anticipînd comunicatul oficial al 
Președinției Consiliului de Miniștri, 
care va fi probabil dat publicității 
luni. sau marți, la 25 februarie ma
joritatea membrilor parlamentului 
au părăsit Londra pentru a-și în
cepe campania electorală indivi
duală în circumscripțiile lor, iar li
derul opoziției conservatoare, Ed
ward Heath, și-a amînat proiectata 
sa vizită la Paris.

Se pare că șansele guvernului la
burist de a-și întări poziția conti
nuă să crească. In urma unui son
daj al opiniei publice din tară, e- 
fectuat joi, transmite Reuter, s-a 
constatat că popularitatea partidului 
laburist a crescut cu 9 la sută în 
defavoarea conservatorilor, ceea ce 
reprezintă un spor de 3 la sută 
față de avantajul deținut de la
buriști în ultimele trei săptămîni. 
Acest indiciu, precizează agenția 
menționată, ar putea da guvernului 
o majoritate în Camera Comunelor 
de peste 100 voturi, față de actuala 
majoritate de numai trei voturi.

In câteva rânduri
DELHI. La 25 februarie s-au 

incheiat operațiunile de retra
gere a personalului militar in
dian și pakistanez din regiu
nile ocupate în timpul conflic
tului militar dintre cele două 
țări. Conform Declarației de la 
Tașkent, trupele ambelor părți 
au fost retrase pe pozițiile pe 
care le ocupau înainte de 5 
august 1965,

BRASILIA. Poliția braziliană 
a descoperit un grup de con
trabandiști care scoteau din 
țară minereuri radioactive si 
aur. Au fost arestate șase per
soane, dintre care cinci ame
ricani. Grupul dispunea de o 
adevărate liotă aeriană, 6 bom
bardiere „B-26".

ADDIS ABEBA Cea de-a 
șasea sesiune a Consiliului 
ministerial al Organizației U- 
nității Africane - urmează să se

In Vietnam
Ф Noi atacuri ale forjelor patriotice 
ф Operafii de „curățire" — pe teren gol

SAIGON 26 (Agerpres). — In del
ta fluviului Mekong, regiune situată 
la sud de Saigon, unitățile de pa- 
trioți sînt deosebit de active. Ele au 
atacat vineri noaptea, la My Loc 
(160 km sud de capitala sud-vietna- 
meză) un avanpost guvernamental, 
a cărui garnizoană a înregistrat 
pierderi grele. In ajutorul soldaților 
guvernamentali au intervenit avia
ția și artileria.

Lupte în Laos
KHANG KHAY 26 (Agerpres). — 

„Fo-rțele Neo lao Haksat, care au 
lansat un contraatac în provincia. 
Luang Prabang, au ucis 74 de sol
dați inamici și au capturat cantități 
însemnate de armament și muniții 
în zilele de 16 și 17 februarie", 
se spune într-un comunicat tran
smis de postul de radio Patet Lao. 
58 de soldați inamici au trecut de 
partea forțelor patriotice.

Același post de radio relatează 
că la 19 februarie în cursul cioc
nirilor de la Ta La și Na Khang, 
la frontiera dintre provinciile Xieng 
Kuang și Sam Neua, forțele Neo 
lao Haksat sprijinite de populație 
au scos din luptă 67 de soldați 
inamici.

Postul de radio „Vocea Laosu- 
lui” a anunțat și el că în provincia 
Xieng Kuang a fost doborît la 21 
februarie un bombardier american.

Situația din Ghana
ACCRA 26 (Agefpr'es). — în 

cursul zilei de sîmbătă legăturile 
telefonice cu capitala Ghanei au 
fost restabilite, iar aeroportul din 
Accra redeschis pentru zborurile 
internaționale. Potrivit agenției As
sociated Press, o pante din mem
brii gărzii personale a fostului pre
ședinte Nkrumah continuă să opu
nă rezistență în ciuda ultimatumu
lui „Consiliului Național de Elibe
rare" de a depune armele. Paralel 
cu formarea „Consiliului Național 
de Eliberare", care îndeplinește 
funcțiile guvernului, și Consiliului 
Economic, la Accra s-a anunțat vi
neri formarea consiliilor pentru a- 
facerile externe și administrative.

Din Londra se anunță că Ami- 
hyia, conducătorul așa-numitului 
„Consiliu Revoluționar al Ghanei 
în Exil", a plecat sîmbătă spre 
Accra, declarînd că se pune !a 
dispoziția „Consiliului Național de 
Eliberare".

deschidă la 28 februarie in 
capitala Etiopiei. Pe ordinea 
de zi sînt înscrise 15 puncte, 
dintre care cel mai important 
este analiza situației rhode- 
siene.

VIENA. Vineri seara, stu
denții renumitei școli dramati
ce vieneze „Max Reinhardt” 
au prezentat în premieră pie
sa „Steaua fără nume" de M. 
Sebastian. Spectacolul, pus în 
scenă de Sică Alexandrescu. 
Artist al Poporului din Repu
blica Socialistă România, a 
plăcut publicului spectator.

CIWDAD DE MEXICO. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Mexicului a declarat că a dat 
dispoziții ambasadorului Rafael 
de Ia Colina, șeful delegației 
mexicane la Conferința comi
siei speciale a O.S.A. care va 
avea loc in Panama , să respin

In așa-numitul sector al primei 
regiuni militare din apropierea ora
șului Quang Tri, trupele saigoneze 
desfășoară încă din 22 februarie Q 
operațiune, dar nu au reușit să in
tre în contact decît de două ori 
cu forțele patriotice în cursul că
rora au suferit pierderi în oameni.

Lin purtător de cuvînt militar din 
Saigon a anunțat că ciocniri vio
lente au avut loc și lingă locali
tatea Hue, unde forțele guverna
mentale au întîmpinat o foarte pu
ternică rezistență din partea forțelor 
patriotice. Sîmbătă dimineața, la 
baza americană de la Ghu Lai, pa- 
trîoții au lansat un puternic atac 
în cursul căruia mai multi pușcași 
ai marinei americane au fost uciși.

Senatorul Morse 
cere anularea 
împuternicirilor 
președintelui 
Johnson

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
In senatul american continuă dez
baterile pe marginea cererii pAe- 
ședintelui Johnson de a se aloca 
credite suplimentare în valoare de 
4,8 miliarde dolari pentru finanța
rea războiului pe care S.UA îl 
duc în Vietnam. Senatorul Wayne 
Morse, senator din partea statului 
Oregon, și unul din principalii cri
tici lă adresa politicii S.U.A. în 
Vietnam, a declarat vineri că nu 
va vota pentru acordarea credite
lor cerute, întrucît adoptarea u- 
nei astfel de legi va da semnalul 
„unei noi aventuri americane în 
războiul terestru din Asia", război 
care n-a fost niciodată autorizat 
de Congres. Wayne Morse a 
acuzat guvernul american de 
violare a normelor internaționale 
de ducere a războiului prin folo
sirea de gaze toxice în Vietnamul 
de sud. Morse a declarat, deâțase- 
menea, că guvernul american folo
sește blocul S.E.A.T.O. drept para
van al continuării politicii de esca
ladare în Vietnam. El a anunțat că 
va prezenta luni un amendament 
prin care se cere anularea împu
ternicirilor care î-au fost acordate 
președintelui Johnson de către Con
gres în august 1964 pentru a lua 
măsurile pe care le crede de cu
viință în legătură cu criza din Gol
ful Tonkin.

gă orice propunere a S.U.A. 
referitoare la crearea Unor 
forțe armate interamericane.

PARIS. Potrivit relatărilor 
ziarului „Le Monde", numărul 
soldaților și ofițerilor ameri
cani aflați pe teritoriul Fran
ței a scăzut de la 50 000 în 
1958 la 26 000 în 1965. Costul 
întreținerii' acestor forțe mili
tare americane, scrie ziarul, 
se ridică anual la un miliard 
franci.

NEW YORK. La un spital 
din Boston (S.U.A.), unui băr
bat de 25 de ani care se afla 
în comă hepatică i-a fost în
locuit tot sîngele.

Specialiștii americani afirmă 
că acesta este primul caz în 
medicina mondială de înlocui
re totală a sîngelui la un om 
adult. Experiența de înlocuire 
completă a sîngelui a fost în
treprinsă ca o ultimă încerca
re de salvare a bolnavului de 
o moarte sigură. Bolnavul se 
află în convalescență.
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