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PETROCHIMIA 
ramură industrială 
in plină dezvoltare

Petrochimia — ramură a industriei chimice, cu mari posibilități de dezvoltare — poate fi pe drept cuvînt socotită în țara noastră o creație a socialismului. 
Partidul nostru a acordat din timp 
o atenție deosebită făuririi unei 
industrii chimice moderne, și în 
cadrul acesteia a petrochimiei, a 
cărei producție va continua să 
crească impetuos în anii viitoru
lui cincinal. Statisticile internaționale au consemnat faptul că România socialistă se numără printre primele țări din Europa care își bazează dezvoltarea producției chimice în primul rînd pe prelucrarea produselor petroliere și gazelor naturale.Datorită importantelor investiții alocate de stat acestei ramuri, în 

„UN ACCENT PUTERNIC SE VA PUNE 1N 
CONTINUARE PE DEZVOLTAREA PETRO
CHIMIEI, ASIGUR1NDU-SE PRELUCRAREA 
SUPERIOARĂ A GAZELOR NATURALE ȘI A 
PRODUSELOR PETROLIERE".

(Din Raportul Comitetului Central prezentat 
la Congresul al IX-lea al P.C.R.).

anli șesenalului au fost construite și date în funcțiune mari combinate, uzine și instalații petrochimice înzestrate cu tehnică modernă. Anul acesta se fabrică de 24 de ori mai multe produse petrochimice intermediare decît în 1960, de 5,8 ori mai multe produse destinate agriculturii, de 6,7 ori mai multe fibre sintetice, de 9,7 ori mai multe materiale plastice. 
Valoarea producției petrochimice 
reprezintă mai bine de o cincime 
din valoarea producției globale a 
industriei noastre chimice.Directivele celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român prevăd, în continuare, ca obiectiv primordial pentru industria chimică sarcina valorificării cît mai complexe și economice a resurselor naturale ale țării, accentul fiind pus pe chimizarea gazului metan și a produselor petroliere. Potrivit Directivelor, pro
ducția industriei petrochimice va 
spori în perioada 1966—1970 
de patru ori și va reprezenta 
36,1 la sută din întreaga pro
ducție chimică. Acest susținut program de dezvoltare va asigura

Pregătirea terenului în vederea In- 
sămînțărilor de toamnă la coope
rativa agricolă de producție Sa- 
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realizarea unui larg sortiment de produse sintetice : monomeri pentru fibre, materiale plastice și cauciuc sintetic, îngrășăminte azo- toase și antidăunători pentru a- gricultură, chimicale organice de bază pentru producția de colo- ranți, medicamente, detergenți, plastifianți, solvenți și alte produse importante pentru satisface-

rea necesităților economiei națio
nale.

în procesul complex de dezvoltare continuă și echilibrată a economiei naționale, orientarea statornică a partidului spre valorificarea rațională a resurselor naturale ale țării reprezintă o politică a cărei valabilitate și viabilitate este pe deplin fundamentată. Ea își găsește întru totul aplicabilitate practică și în industria petrochimică. Aproximativ 44 la sută din producția acestei ramuri importante a industriei noastre chimice se va obține prin prelucrarea gazului metan, iar 56 la sută — din produsele petroliere. Se poate a- precia, pe drept cuvînt, că in
dustria petrochimică este ramura 
în care se asigură cea mai înaltă 
eficiență economică în valorifica
rea hidrocarburilor. Calculele arată că gradul de valorificare a gazului metan la fabricarea îngrășămintelor azotoase crește de 10 ori în raport cu folosirea lui drept combustibil, iar la prelucrarea gazelor de rafinărie în polietilenă, valorificarea acestora se mărește de 17 ori ; valoarea produselor rezultate din benzina utilizată sinteza detergenților sporește peste 6 ori.Deosebit de important este faptul că, prin extinderea aplicării proceselor petrochimice, se e- conomisesc însemnate cantități de materii prime vegetale și animale. De exemplu, prin .realizarea alcoolilor butilici și a acetonei din gaze petroliere, vor putea fi economisite anual peste 100 000 tone de porumb. Fabricarea glicerinei pe cale sintetică și mărirea pro-

la deȘi

Congresul național
de microbiologie medicală

da conf. univ. dr. NICOLAE CAJAL 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

Intre 15—18 septembrie se vor desfășura la București lucrările Congresului național de microbiologie medicală, primul congres de acest fel organizat în țara noastră. In cadrul rapoartelor și comunicărilor, partici- panțil — oameni de știință din țară, precum și din străinătate — vor relata despre ultimele realizări în combaterea bolilor infecțioase.O atenție deosebită se va acorda problemelor diagnosticului rapid, întrucît identificarea neîntîrziată a agentului care a produs boala “ microb, virus sau parazit — mărește mult șansele de reușită ale tratamentului aplicat. O metodă modernă de diagnostic rapid, cu aplicație tot mai largă, 

•st» lmunofluorescen- ța. în comparați» cu metodele mai vechi care, pentru identificarea germenului izolat de la bolnavi, necesitau adeseori mai multe zile și poate săptămîni, noua metodă oferă, după numai cîteva ore preparare, chiar posibilitatea de a vedea germenul microscop. Rezultatul se datorează utilizării unor „seruri imune" care, cuplate cu substanța fluorocrom și expuse la raze ultraviolete devin puternic strălucitoare. Fiecare tip de ser imun produce însă acest efect numai la un anumit tip de germeni. Iden- tificîndu-se germenul în acest fel, metoda asigură stabilirea u- nul diagnostic precis

deȘi se la

ducției de detergenți, care înlocuiesc săpunul, contribuie la reducerea consumului de uleiuri vegetale și grăsimi în industrie cu zeci de mii de tone pe an.întrucît industriei chimice îi revine un rol de mare însemnătate în dezvoltarea economiei țării, a- proximativ două treimi din fondurile de investiții alocate acestei ramuri în viitorul cincinal vor fi utilizate pentru construirea de noi unități de chimizare a gazelor naturale și produselor petroliere. în anul 1970, cea mai mare parte a sporului producției industriei petrochimice urmează a fi realizat în întreprinderi și instalații noi. De aceea, înzestrarea întreprinde
rilor cu mașini, utilaje și instalații 
avînd cei mai înalți parametri teh- 
nico-economici trebuie să preocupe 
îndeaproape direcția generală de 
resort din minister, pe specia
liștii din ramura petrochimiei. 
Folosirea cu maximă eficiență e- 
conomică a fondurilor alocate pune 
imperios în fața noastră, a in
stitutelor de proiectări și între
prinderilor de construcții sarcina 
de a crea toate condițiile pen
tru intrarea în funcțiune Ia 
termenul planificat a fiecărui 
obiectiv industrial : predarea la 
timp a documentației tehnice, con
tractarea instalațiilor și utilajelor 
tehnologice, organizarea judicioasă 
a activității șantierelor, pregătirea 
tuturor cadrelor necesare noilor u- 
nități industriale.După cum s-a arătat în documentele Congresului partidului, pînă acum construirea unor noi capacități în industria chimică (din care o mare parte în ramura petrochimică), nu s-a realizat în ritmul prevăzut, ceea ce a diminuat nivelul producției din acest an la anumite sortimente importante, îndeosebi îngrășăminte chimice și materiale plastice. Din analizele făcute s-a desprins limpede că a- ceastă situație s-a datorat în bună măsură deschiderii cu întîrziere a șantierelor. Pentru evitarea repetării neajunsurilor de pînă acum, este necesar, totodată, ca direcțiile de specialitate din minister să-și perfecționeze stilul de muncă, metodele de îndrumare și de control asupra activității șantierelor și noilor întreprinderi.în momentul de față, la Combinatul petrochimic Ploiești, Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, Combinatul chimic Craiova etc. se află în plină construcție fabrici și instalații care vor intra în funcțiune pînă la sfîrșitul acestui an sau în primele luni ale anului viitor. Ritmul de lucru nu este însă peste tot satisfăcător. Deoarece în special finisajele finale și lucrările specializate — instalarea aparaturii de comandă și de control, cauciucări, realizează graficelor, de măsuri întăririi lor care execută aceste operații.

ebonitări — nu se întotdeauna conform se impune aplicarea hotărîte în vederea sectoarelor și grupe-
(Continuare in pag. a IlI-a) 

în boli virotic» (turbare, herpes, gripă și alte afecțiuni ale aparatului respirator), în boli transmise de microbi (tuberculoza, antrax etc.), în maladii toxico-infecțioase și altele, ca malaria, viermi intestinali etc.Vor fi prezentate, de asemenea, comunicări privind diagnosticul rapid cu ajutorul a diferite tipuri de celule cultivate în afara organismului, bazate pe faptul că anumiți germeni reacționează în mod diferit la mediile în care sînt cultivați. Metoda s-a justificat în cazul poliomielitei, rujeolei, enterovi rusului produce boli ale i râtului digestiv 
, al care apa- eta.

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Luni dimineața a părăsit Capitala, plecînd la Sofia, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria va face o vizită oficială în această țară. Din delegație fac parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., loan Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost salutată de tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Leontin Sălă- jan, Ștefan Voitec, membri ai Comitetului Executiv al C.C. al P.CJR., de membri supleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, ge

SOFIA 18 (Agerpres). — Trimișii noștri speciali transmit : 13 septembrie 1965. în această zi, capitala Republicii Populare Bulgaria a primit delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., care la invitația C.C. al P.C. Bulgar și guvernului R. P. Bulgaria, face o vizită oficială în țara vecină și prietenă.Aeroportul a îmbrăcat haină sărbătorească.Drapele românești și bulgare, steaguri roșii împodobesc clădirea aerogării. Se văd portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. Pe o pancartă este -înscrisă, în limbile română șt. bulgară, urarea : „Bine ați venit, scumpi frați români“ !Deasupra aeroportului își face apariția avionul „IL-18“, pe bordul căruia sosește la Sofia delegația română.Pe aeroport, în întîmpinarea delegației, au sosit tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mitko Grigorov, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Encio Staikov, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C« Bulgar, președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, Boris Velcev, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Dimităr Dimov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, Pencio Kubadinski, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Lîcezar Avramov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Ivan Primov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Ivan Bașev, membru al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C. Bulgar, membri ai guvernului, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai vieții culturale și obștești din Sofia, numeroși locuitori ai capitalei bulgare, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, ziariști bulgari și corespondenți ai presei străine.Erau de față loan Beldean* ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia, membru al delegației de partid și guvernamentale române, și membrii ambasadei.Pe aeroport erau prezențl șefi și membri ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Bulgaria.La ora 11 avionul aterizează.Primiți cu aplauze, din avion coboară tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Virgil Trofin.Tovarășul Todor Jivkov și ceilalți conducători de partid și de stat bulgari salută cu căldură pe membrii delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.Garda de onoare a garnizoanei militare din Sofia prezintă onorul.Se intonează imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria. Răsună salve de artilerie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășul Todor Jivkov, trece în revistă garda de onoare.Un grup de pionieri oferă membrilor delegației buchete de flori.
(Continuare în par. a in-a) 

nerali, ziariști , români și corespondenți ai presei străine.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România, membrii ambasadei Republicii Populare Bulga

La plecat», p» aeroportul Bănaasa

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
TODOR JIVKOV NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al guvernului Republicii Populare Bulgaria și al poporului bulgar, adresez cel mai cordial salut delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.Sîntem bucuroși să întîmpinăm în capitala noastră pe solii poporului frate român, de care ne leagă nu numai g îndelungată prietenie în lupta împotriva dușmanilor comuni în trecut, ci șl mărețele idei ale mar- xism-leninismului și ale internaționalismului proletar, calea istorică comună pe care înaintează în prezent popoarele noastre — calea socialismului și a comunismului.Istoria Partidului Comunist Bulgar și a Partidului Comunist Român, sub conducerea cărora popoarele bulgar și român au obținut în ultimele două decenii succese minunate în construcția socialistă, abundă în mărturii de prietenie și colaborare tradițională.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați locuitori ai Sofiei,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al întregului popor român, să adresez Partidului Comunist Bulgar și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, întregului popor bulgar, un cald salut tovărășesc și mulțumiri cordiale pentru invitația ce ne-a fost adresată și pentru căldura tovărășească cu care sîntem întîmpinați pe pămîntul țării dumneavoastră.Venim în'Bulgaria frățească animați de sentimentele unei vechi și trainice prietenii, care, în condițiile noii orînduiri sociale a căpătat un conținut nou și se dezvoltă neîncetat, spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.Vizita pe care o facem în Bulgaria vecină și prietenă, întîlnirile cu oamenii muncii, convorbirile tovărășești pe care le vom avea cu conducătorii de partid și de stat ne vor permite să cunoaștem mai bine munca și realizările poporului bulgar, și, totodată, să împărtășim din preocupările și rezultatele muncii poporului nostru în opera de desăvîrșire a construcției socialismului.

(Continuare în pag. a III-a)

Convorbiri intre delegațiile de partid și guvernamentale 
ale Republicii Socialiste România 

și Republicii Populare Bulgaria

Telefoto : B.T.A__ AGERPRES

Sosirea la Sofia

La 13 septembrie au început Ia 
sediul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar convorbiri 
între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Bulgaria.

Din partea Republicii Socialiste 
România la convorbiri au partici
pat tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per

ria și alți membri ai corpului diplomatic.Cu același avion a plecat la Sofia și ambasadorul Republicii Populare Bulgaria în Republica Socialistă România, Gheorghi Bogdanov.

manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria au participat to
varășii : Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte

La plecare, membrii delegației au fost salutați călduros de numeroși cetățeni ai Capitalei. Pionieri le-au oferit flori. (Agerpres)

al Consiliului de Miniștri, Boris 
Velcev, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, Encio Stai
kov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, Pencio Kuba
dinski, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Lîcezar Avramov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghi Bogdanov, ambasado
rul R. P. Bulgaria Ia București.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie frățească, 
de cordialitate și înțelegere re
ciprocă.
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Intr-unul din numerele trecute ziarul nostru a publicat o 
anchetă privitoare la stilul de muncă al organelor și orga
nizațiilor de partid din oîteva întreprinderi ale regiunii Ol
tenia. Cu prilejul anchetei, mai mulțl secretari de comitete 
de partid au răspuns și întrebării :

— Sint repartizate judicios sarcinile Intre membrii comite
tului de partid pentru a cuprinde cit mai bine siéra largă do 
preocupări a organului do partid respectiv T De care tactori 
se ține seama la repartizarea sarcinilor, la stabilirea răspun
derilor T

Formulind Întrebarea am pornit de la sublinierea tăcută 
In Raportul C.C. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușoscu 
la Congresul al IX-lea al P.C.R. și anume că unele organe șl 
organizații do partid acordă încă o insuficientă atenție re
partizării judicioase a activului, membrilor do partid, pen
tru cuprinderea tuturor sectoarelor do activitate.Exemplele întîlnite oieră putința confruntării experienței dobîndite în acest domeniu de diferite organe și organizații de partid.

tor al Comitetului regional do par
tid Oltonla pentru orașul Tg. Jiu :— Este o problemă care ar me
rita să fie examinată atît de biroul 
orășenesc, cit și de noi, instructo
rii regionali. O asemenea sarcină 
ar înlesni schimbul de experiență 
între organizațiile de partid. To
varășul Zorilă ar avea astfel posi
bilitatea, mai mult, i-ar reveni ți 
sarcina sfi studieze experiența altor 
organizații, să-și însușească ce e 
bun și să transmită în același timp 
și altora experiența pe care o au 
dînșii.(Edificator în această este exemplul oferit de Trăian Avram. Membrutetul orășenesc de partid Craiova și secretar al comitetului de partid din combinatul chimic, a fost antrenat de comitetul orășenesc în pregătirea materialelor uneia dintre ultimele plenare. Documentîn- du-se asupra activității organizați-

privință tovarășul în Corni-

apariției unor neajunsuri. Pentru că se mai spune uneori : „Acolo, e cutare. Putem fi liniștiți...“Tovarășii Gheorghe Pria, directorul general al Combinatului chimic Craiova, și Marin Stoian, directorul fabricii de ciment Bîr- sești, sînt membri ai birourilor Comitetelor orășenești de partid din Craiova și respectiv Tg. Jiu. Amîndoi au ca sarcină obștească să îndrume munca organizației de partid din unitatea pe care o conduc; în calitate de conducători ai unor mari întreprinderi, este bine că au primit asemenea sarcini. Desigur le-ar veni mult mai greu să cuprindă în sfera lor de preocupări și organizații de partid din alte întreprinderi așa cum, de pildă, ar fi putut să primească ca sarcină secretarul comitetului de partid de la C.I.L. Tg. Jiu.Apare însă și alt aspect al pro-

MIHAIL MACAVEI

ANCHETA CUM SÎNT REPARTIZATE
„SCÎNTEII" SARCINILE ÎNTRE MEMBRII

ÂMmăfter* ți deosebire
Tovarășul HJUUON COTEMOI, 

«ocrotaral compotului de partid do 
la Controla termoelectrică Craiova, ne-a vorbit, printre altele, de sarcinile încredințate mai multor membri ai comitetului de partid. Am reținut două exemple. Inginerul Florea Stoica face parte din colectivul beneficiarilor centralei, cei care preiau de la constructori și montori grupurile electrice, asi- gurînd funcționarea acestora. El a primit sarcina de a urmări permanent, de pe acum, calitatea lucrărilor executate de constructori și montori, ritmul de execuție. Controlul lui asupra activității organizațiilor de bază respective a determinat măsuri menite să accelereze ritmul de execuție, a dus la prevenirea unor neajunsuri. Maistrul Ioan Baciu, care conduce lucrările de montare a unui cazan, a primit sarcina... de a răspunde de calitatea lucrărilor și de scurtarea termenului de execuție a lucrării.Așadar doi membri ai comitetului de partid, cu locuri de muncă diferite dar cu sarcini asemănătoare. Există totuși o diferență : în timp ce inginerul Florea Stoica a primit răspunderea de a urmări lucrări ce nu-i aparțin ca atribuții de serviciu, dar într-un domeniu în care este competent și direct interesat, maistrului Baciu 1 s-a dat 
ca sarcină tocmai problema do 
caro răspunde pe linie profesională în calitatea de conducător al lucrărilor de montaj la cazan : calitate și termene. Să presupunem însă că maistrul Baciu n-ar fi membru al comitetului de partid, ci doar, așa cum e cunoscut, un conducător iscusit al lucrărilor, conștiincios. Cu siguranță că și ’n acest caz el și-ar îndeplini cu aceeași răspundere îndatoririle profesionale.— Așadar, ce părere aveți ? S-a procedat judicios la repartizarea sarcinilor în cele două cazuri ?După ce a chibzuit cîteva clipe tovarășul Coteanu ne-a spus :

— Dacă judecăm mai atent lu
crurile, pare-se că în ce-l privește 
pe Stoica, s-a procedat bine. în ca
zul lui Baciu, nu cred.

COMITETELOR DE PARTD

Fără bilet de călătorie

Intr-un cuvint, repartizăm acele 
»I 

pentru acele locuri unde știm că 
ei pot aduce contribuția cea mai 
mare.

NICOLAE IONESCO : Aș exempli
fica cele spuse. Să-l luăm de pildă 
pe maistrul Horăscu, membru în 
comitetul nostru de partid. lntr-u- 
na din zile a semnalat comitetului 
că în secția unde lucrează 
gistrează pierderi mari 
faptului că sacii de hîrtie, 
șe ambalează azotatul de 
se rup foarte ușor. Numai 
nalarea neajunsurilor n-am făcut 
însă mare lucru. Comitetul de par
tid i-a dat chiar lui Horăscu sar
cina de a întreprinde un studiu a- 
supra pierderilor înregistrate și 
mai cu seamă de a conduce acți
unea de manipulare cît mai îngri
jită a sacilor nu numai la locul lui 
de muncă dar și la depozitare și la 
transport, astfel ca pierderile să 
fie cit mai reduse. Deci o sferă de 
preocupări mult mai largă decît 
cea pe care i-o dă obligația profe
sională pentru locul de muncă.

TRÄIAN AVRAM : Aș vrea să mai 
fac o precizare. Ne-am referit nu
mai la sarcinile trasate membrilor 
comitetului pe linia activității de 
producție. Pe lingă aceasta 
membrii comitetului de partid au 
sarcini precise privind îndrumarea 
și controlul uneia sau mai multor 
organizații de bază, se ocupă în
deaproape de diferite laturi ale 
muncii politice, toate însă în strin- 
să legătură cu activitatea pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice.Două unități vecine. De ce ex
periența muncii de partid nu cir
culă mai 
călătorie, 
partid de 
nifestă o 
pentru < 
muncă ce și-au dovedit eficacita
tea ? Nu este ciudat că unii dintre membrii celor cunosc doar din dințele ce au loc șenesc ?

sarcini membrilor comitetului

se înre- 
datorate 
în care 
amoniu, 
cu sem-

toți

lesnicios, fără bilet de 
între organizațiile de 

•. aici ? De ce nu se ma- 
I mai mare preocupare 
extinderea metodelor dedouă comitete se văzute, de la șe- la comitetul oră-

i'lor de partid de la uzinele „Elec- troputere“, întreprinderea de reparații auto 8 și din alte unități nu numai că a sesizat cu ochi exigent experiența pozitivă și neajunsurile, dar — după cum ne-a relatat — a inițiat la fața locului un util schimb de experiență, folositor atît pentru organizațiile controlate cit și pentru cel ce a efectuat controlul).
Doi directori fi sarcina 
de partid...Dar să revenim. Repartizarea sarcinilor între membrii biroului .comitetului orășenesc ca în cazul tovarășului Zorilă poate să fie privită și din alt unghi. Pe conside
rentul că într-o anumită unitate se 
află permanent un membru al bi
roului comitetului orășenesc, s-ar 
putea, desigur In mod greșit, ca în
drumarea activității organizației de 
partid respective să lie lăsată In 
exclusivitate pe seama aces
tuia. într-un asemenea caz, ar putea de asemenea să scadă controlul organului de partid superior și astfel nu este exclusă posibilitatea

alblemei. Calitatea de membru comitetului orășenesc de partid —• chiar dacă se referă la un director de întreprindere — presupune din partea acestuia o contribuție activă la munca politică din organizația de partid respectivă. Or, foarte rar sînt întrebați tovarășii de care am amintit și despre aportul lor la munca organizației de partid, ceea ce îi determină să se simtă răspunzători doar de activitatea economică a unității pe care o conduc. Numai astfel se poate explica de ce tovarășul Marin Sto- ian n-a participat în acest an la nici o altă adunare generală a organizațiilor de bază din fabrică în afara adunărilor generale ale organizației de bază din care face parte. .
★

Un lucru apare clar : înainte de 
repartizarea unei sarcini de partid 
trebuie chibzuit cu multă răspundere. Nu de puține ori succesul acțiunilor întreprinse depinde, de la bun început, de discernămîntul manifestat în repartizarea sarcinilor.

La 13 septembrie a încetat din via'ță tovarășul Mihail MacaVei, vechi militant al mișcării muncitorești.Tovarășul Mihail Macavei s-a născut la 8 noiembrie 1882, Ia Tur- nu Severin. După absolvirea școlii primare și a liceului în Craiova, a urmat drept din luat titlul conomice. fost deputat liberal în parlament, împreună cu un grup de 16 de- putați, a format organizația de o- rientare democratică „Partidul Muncii“; în 1917, în ședința parlamentului, a salutat, în numele acestei grupări, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. La 8 decembrie 1919 s-a înscris în Partidul Socialist. După greva generală din 1920 a fost arestat și închis. In mai 1921, a luat parte, în calitate de delegat, Ia Congresul de creare a Partidului Comunist Român. A- restat de siguranță, a fost închis la Văcărești. Din 1921 pînă în 1924 a fost membru ai C.C. al P.C.R. și, timp de un an, reprezentant al partidului la Internaționala a ni-a.Tovarășul Mihail Macavei a luat parte activă la trei congrese și Ia cinci conferințe ale Partidului Comunist Român. în 1930 el a desfășurat o intensă activitate în cadrul Blocului Muncitoresc-Tără- nesc, fiind și președintele Blocului în județul Mehedinți. în 1933 a participat la organizarea apărării în procesul intentat conducătorilor luptelor revoluționare ale muncitorilor ceferiști. Tovarășul Mihail Macavei a participat la numeroase reuniuni internaționale ale organizațiilor democratice, antifasciste, și de luptă pentru pace. în timpul războiului a fost arestat, închis în lagărul de la Miercurea Ciuc, iar apoi a avut domiciliu forțat.După 23 August 1944, tovarășul Macavei a muncit în cadrul Comitetului regional al P.C.R. Oltenia și în conducerea Uniunii Patrioți-

cursurile Facultății de Paris unde, în 1912, a de doctor în științe e- între anii 1914—1917 a

★

Anchetă realizată 
de Constantin MORARII

Sicriul cu corpul neînsuflețit al defunctului va fi depus în sala Consiliului local al sindicatelor din Capitală.Oamenii muncii își pot lua rămas bun de la tovarășul Mihail

A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 9j1965

lor. In anii 1948—1950 a fost ministru plenipotențiar al. țării noastre la Londra. După aceea el a îndeplinit funcția de președinte, iar apoi a fost președintele de onoare al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Pentru activitatea sa revoluționară plină de devotament și pentru merite în construirea socialismului în patria noastră, tovarășul Mihail Macavei a fost distins cu ordine și medalii.Prin încetarea din viață a tovarășului Mihail Macavei, partidul și poporul nostru pierd un fiu credincios. militant devotat pentru cauza socialismului.Amintirea sa va rămîne vie în inimile oamenilor muncii din patria noastră.

Revista publică editorialul : 
Constituția socialismului victo
rios ; articolele : Progresul tehnic 
în noul cincinal de ION BUCUR; 
Problemele economice în centrul 
activității de partid de IOSIF 
UGLAR ; Studierea istoriei știin
ței de VICTOR SÄHLEANU ; 
Suveranitatea de stat în optica u- 
nor ideologi burghezi de GHEOR
GHE MOCA ; Contradicții adinei 
în Piața comună de ALEXANDRU ZAMFIR.La rubrica „Știința juridică și 

; necesitățile practicii“ sint insera- | te materialele : Problemele teo- 
, retice ale dreptului, în lumina 

documentelor congresului parti
dului de CONSTANTIN BULAI, MON RUCÄREANU; Rolul edu
cației în respectarea legalității 
socialiste de ANTON DOBRESCU.Acest număr al revistei mai cu- i prinde rubricile : „Critică și bi
bliografie“ și „Cuvîntul citito- 

. rului“.

Congresul național 
de microbiologie 
medicală

COMITETUL ORĂȘENESC 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

COMITETUL FOȘTILOR 
DEȚINUȚI ANTIFASCIȘTI

INSTITUTUL ROMAN 
PENTRU RELAȚIILE 

CULTURALE CU STRĂINĂTATEA

★Macavei mîine, 15 septembrie, între orele 9—11,30. La orele 11,30 cortegiul funebru va porni spre crematoriul „Cenușa“, unde vor a- vea loc adunarea de doliu și incinerarea.
„Zilele Vasile Alecsandri

EDITAREA OPEREI

44

POETULUI

în vecinătatea Centralei termoelectrice se află Combinatul chimic. Le-am vorbit tovarășilor Trăian Avram, secretarul comitetului de partid de aici, și Nicolae lonescu, membru în comitetul de partid, despre cele întîlnite la C.E.T. solicitîndu-i ca, prin prisma experienței dobîndite, să-și spună părerea.
TRAIAN AVRAM : Dacă mă refer 

la cazul Baciu aș avea două obser
vații. Pe de o parte nu e rău, nu 
este deloc greșit, după părerea 
mea. ca unui membru al comitetu
lui de partid să i se repartizeze o 
sarcină legată de locul său de 
muncă, de organizația de bază și 
colectivul din care face parte. Pe 
de altă parte, repartizarea de sar
cini generale — cum se pare că 
s-a întâmplat la C.E.T. — și care 
să fie stabilite o dată pentru tot
deauna sau care se confundă de 
fapt cu îndatoririle profesionale, 
nu poate aduce nici un folos. Este 
chiar rău să se procedeze astfel. 
Cred că este nevoie de mai multă 
„mobilitate" pentru ca, pornind de 
fiecare dată de la principalele 
obiective ale activității, pe între
prindere. secții, locuri de mun
că, după specific, să se stabilească care dintre ele sînt cele mai im
portante, hotărîtoare, conținutul 
lor. Șt apoi mai este un factor de 
mare importanță de care sintern 
datori să ținem seama la repartiza
rea sarcinilor : cunoașterea aptitu
dinilor, capacității, pregătirii fie
cărui membru al comitetului.

Răspundere la patratde industrializareLa Combinatula lemnului din Tg. Jiu a avut loc un dialog cu tovarășul TUDOR ZO- RILA, secretarul comitetului partid.—■ Cine răspunde râului comitetului partid de controlul activității de partid
— Eu...Aflăm, așadar, că

din partea orășenesc și îndrumarea din combinat ?Aflăm, așadar, că secretarul comitetului de partid de la C.f.L. Tg. Jiu este și membru în biroul comitetului orășenesc de partid. Foarte bine. Și totuși răspunsul stîrnește uimire.— Dacă nu ați fi membru al biroului comitetului orășenesc de partid, în munca ce o aveți ca activist nu ați avea aceleași îndatoriri față de întreaga activitate de partid din combinat ? Ce plus de răspundere vă aduce această sarcină ?
— Îmi este greu să răspund. Ca 

secretar și activist mă străduiesc 
să-mi îndeplinesc cît mai bine 
toate sarcinile.— Cum considerați, n-ar fi fost mai firesc dacă v-ar fi fost repartizată — în calitate de membru al biroului orășenesc — sarcina ca, pe lingă activitatea ce o desfășurări la C.I.L., să controlați și îndrumați și activitatea întreprinderii forestiere sau a altei întreprinderi din oraș ?întrebarea a rămas fără răspuns, în discuție a intervenit însă tovarășul SEBASTIAN DELCEA, Instruc-

Opera lui Vasile Alec- 
sandri a cunoscut in anii 
noștri o largă răspîndire 
în rîndul maselor largi 
de cititori. Dintre nu
meroasele titluri care au 
văzut lumina tiparului 
menționăm cele două 
volume de ------- 
apărute în 
stat pentru literatură și 
artă. înswmînd peste 
30 000 de exemplare, e- 
diția de „POEZII" îngri
jită de G. C. Nicolescu 
și prefațată de N. I. 
Popa (colecția „Clasici 
români), Volumele de 
proză „CĂLĂTORIE 1N 
AFRICA" și „DRIDRI" 
(cu un studiu introduc
tiv de C. Ciopraga), pre
cum și culegerile de tea-

tru „CHIRIȚA 1N IAȘI" 
(comedii) și „F1NT1NA 
BLANDUZIEI" (drame) 
îngrijite de G. Pienescu 
și prefațate de Al. Piru, 
tipărite în Biblioteca 
pentru toți, totalizează 
160 000 de exemplare. E- 
dițiile apărute în colec
ția „Biblioteca, școlaru
lui" însumează un tiraj 
de peste 300 000 de exem
plare. Împreună cu alte 
volume (reunind paste
luri, poezii populare 
etc.), tipărite tot în ca
drul Editurii tineretu
lui, ediția de „POEZII 
ALESE" apărută în a- 
cest an în Biblioteca 
școlarului atinge cifra 
de 80 000 de exemplare 
Primul volum din cele

nouă sau zece tomuri 
care vor alcătui impu
nătoarea ediție critică a 
„OPERELOR" lui Alec- 
sandri a fost tipărit în 
acest an, în Editura A- 
cademiei, în 21 000 de 
exemplare.

Amintim, de 
nea, ediția de 
mente literare 
„VASILE 
DRl — 
DENȚĂ" 
„SCRISORI.
NĂRI"

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Spectacol 
Vas Ile Alecsandrl — ora 19,30. 
Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Carnaval 
la Tănase — ora 20. Festivalul in
ternațional al teatrelor de păpuși 
și marionete — Sala Savoy —

Compania Philippe Genty (Trân
ta), Compania Yves Joly (Franța) 
— ora ÎS șl ora 20. Sala Țăndă
rică — Teatrul de păpuși din 
Rüsselsheim (R. F. Germană), 
Teatrul de marionete din Schwa
bach (R. F. Germană) — Ora 16 
și ora 20.

CINEMATOGRAFE
CINEVA ACOLO SUS MA IU

BEȘTE : Sala Palatului — ora 
19,30 — seria de bilete 1513. Lu
ceafărul (completare Știați că...) 
— 8.30; 11: 13,30: 16: 18,30; 21, Fe
roviar (completare știați că...) — 
8: 10.30: 13- 15.30: 18: 20,30. Excel
sior (completare știați că...) — 9;

11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. UN CAR
TOF, DOI CARTOFI : Patria 
(completare Mircești în pastel) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; .21, Gri- 
vița (completare Simetrie) — 19; 
12,15: 16; 18,15; 20,30, Expoziția — 
Piața Scînteit — (completare Si
metrie) — 19,15. RUNDA • : Re

(Urmare din pag. I-a) -Aplioîndu-se metoda culturilor de celule în -combinație- cu imuno- fluorescăhță' sé' pot obține rezultate optime, cu eficiență și viteză sporite în diagnostic.încă un important cerc de probleme, în care se vor prezenta rezultate recente ale cercetărilor, reprezintă genetica microbiană și in- framicrobiană. Cu ajutorul unor a- genți mutageni (raze ionizante, substanțe chimice) se urmărește realizarea unor modificări în caracterele ereditare ale germenilor, în vederea obținerii de specii noi, lipsite de acțiune patogenă și utilizabile în prepararea de vaccinuri. Pe această cale, se încearcă și mărirea sensibilității germenilor față de antibiotice. In cadrul lucrărilor de genetică se vor comunica și cercetări moderne care, în vederea obținerii unor germeni modificați, recurg la încrucișaiea și hibridizarea lor, tot în scopul obținerii de germeni utilizabili în vaccinuri, mai ales împotriva poliomielitei, encefalitei, gripei etc.De mare însemnătate sînt și recentele descoperiri ale școlii românești de inframicrobiologie privind originea inframicrobiană a unor boli ale inimii și aparatului circulator, ca urmare a acțiunii unor germeni — ricketsiile și para- ricketsiile — situați ca mărime între virusuri și microbi. Acești germeni pot provoca și afecțiuni neuropsihice la copii și boli oculare. Comunicările vor prezenta noi metode în tratarea acestor boli.Combaterea cu mai multă eficiență a febrei tifoide, tetanosului, gangrenei gazoase, diiteriei etc. se găsește, de asemenea, în atenția congresiștilor, urmînd să fie prezentate lucrări privind realizarea de noi seruri antitoxice cu un înalt nivel de purificare.După succesul important înregistrat de parazitologii români în eiadicarea malariei în țara noastră, a rămas pe prim plan combaterea bolilor produse de diferiți viermi paraziți in organismul omului sau al animalelor. Se va discuta combaterea lor prin diferite metode profilactice și organizatorice, care ar putea duce la depistarea acestor boli prin metode moderne de diagnosticare.In cadrul congresului se va organiza și un simpozion consacrat bacteriofagiilor, adică virusurilor care aduc un important ajutor medicinii, atacînd bacteriile. Cercetările tind să descopere cît mai multe grupuri de bacterii sensibile la acțiunea fagilor. Datorită faptului că fagii sînt agenți patogeni ai bacteriilor, ei pot fi asociați, de pildă, în combaterea dizenteriei, la tratamentul cu antibiotice.Un ultim cerc de probleme ce vor fi discutate la congres reprezintă insecticidele, dat fiind că anumite insecte dăunează sănătății omului. Este vorba de găsirea unor substanțe suficient de active împotriva acestor insecte, dar fără efecte nocive asupra omului.Această importantă manifestare științifică este organfzată de Societatea de patologie infecțioasă din cadrul Uniunii Societăților de Științe Medicale, președintele comitetului de organizare fiind prof. N. Nestorescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, iar președinți de onoare academicienii M. Ciucă și Șt. S. Nicolau. Participarea la congres a 500 de specialiști din țară și peste 100 din străinătate (R. P. Bulgaria, R. P. Chineză, R. S. Cehoslovacă, Italia, Franța, R.D. Germană, R.F. Germană, S.U.A., U.R.S.S., etc.) va oferi prilejul cunoașterii unui material vast privind cercetările în microbiologie, inframicrobiologie și parazitologie, cît și a celor mai recente rezultate obținute. Ea ne va permite, totodată, să iacem un schimb valoros de experiență și să contribuim la întărirea colaborării științifice internaționale, condiție importantă a progresului în știință în general, și al medicinii în special.

părută, a cărei copertă 
o reproducem. Azi apă
rut în librării ; 
două volume de 
ZII POPULARE 
ROMÂNILOR" - 
căror coperte le 
zentăm în clișeu.

*
Cu prilejul Zilelor A- 

leçsandri în sala Palatu
lui Culturii din .Ploiești 
a fost organizată o expo
ziție comemorativă. Sînt 
prezentate primele ediții 
ale operelor scriitorului 
tălmăcite in diferite 
limbi străine, o anloio- 

iliistrată cu pici uri 
lui Nicolae Grigores-

„TEATRU“ 
Editura de

și cele
: „POE-

ALE 
ala 

pre-'

„ĂLECSAN-

Ilustrațle da Mlhu VULCANESCU la poarta „SFTRȘITUL 1ERNEI

V ■

aseme- 
docu- 

inedite 
ALECSAN- 

CORESPON- 
și ediția 

1NSEM- 
(ambele îngri

jite de Marta Anineanu), 
volumele
DRI“ de G. Călinescu. 
„VIAȚA LUI VASILE 
ALECS ANDRI“ (ediția 
a H-a revăzută) de G. 
C. Nicolescu, recent a-

publica (completare Suită bănă
țeană) — 9,30; 11,46; 14: 16,30; 18,45; 
21. DANSUL ETERN : Carpați 
(completare Sport nr. 4/1965) —
10; 12; 14; 16; 18,16; 20,30, Flamura 
(completare Sport nr. 4/1965) —
10; 12,30, 15,30; 18; 20,30. SAMBA : 
București (completare Mirceștl In 
pastel) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, Tomis (completare A cul e 
vina?) — 8,45: 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, rulează și la grădină — 
ora 19,30, Melodia (completare 
A cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, stadionul Dinamo 
(completare Invenția epocii) — 
ora 20. CARAMBOL : Capitol 
(completare Satul din Ucraina 
noastră) — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21, rulează și la grădină — 
ora 19,30, Moșilor (completare 
Satul din Ucraina noastră) —. 16; 
18,15; 20.30, rulează și la grădină 
— Ola 19,30. HOȚUL DE PIER
SICI : Festival (completare Fata 
de pe Someș) — 10; 12; 14; 16,15: 
18,45: 21, rulează șl la grădină — 
ora 20, Floreasca (completare și

atunci...) — 10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 
18,30; 20,30. APORT, MUHTAR ! — 
cinemascop : Victoria (completare 
Acolo unde Carpații tnttlnesc 
Dunărea — cinemascop) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Arta
(completare Acolo unde Carpații 
tnttlnesc Dunărea — cinemascop) 
—. 18; 18,30. rulează și la grădină 
— ora 19,30, Lira (completare 
Goso mincinosul) — 15,30; 18.
EVADATUL — cinemascop; Cen
tral (completare Muzeul Zambac- 
ciați) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45. ROMULUS și REMUS — ci
nemascop : Lumina (completare 
Melodiile străzii — cinemascop) — 
9: 11,15; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15,
Dacia (completare Melodiile stră
zii — cinemascop) — 8,45—13 în 
continuare ; 16; 18,30; 21. ȘO
FERII IADULUI : Union — 15,30; 
18; 20,30. PROGRAM PENTRU
COPII : Doina — ora 10. FEMEIA 
NECUNOSCUTĂ : Doina — 11,15; 
13/30; 16; 18,30; 21. LA CARNA
VAL î Timpuri Noi (completare 
Poveste din Tanganica — Ana

Golubkina — Sport nr. 4/1965) — 
15—21 in continuare. MARȘUL A- 
SUPRA ROMEI : Giuleșt! (com
pletare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 16; 18,15; 20,30, înfră
țirea între popoare (completare 
Prietenul meu Max) — 10,30; 15,45; 
18; 20,15. A 9-A EDIȚIE A JOCU
RILOR OLIMPICE DE IARNA : 
Cultural (completare 180 de zile 
în Atlantic) — 16; 18,15; 20,30.
VIAȚA DIFICILA: Buzești — 
14.30; 17; 19,30, rulează și la gră
dină — ora 20, Arenele Libertății
— ora 20, Modern (completare 
Mircești în pastel) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21.30. CĂPITANUL DIN 
TENKES (ambele serii) : Crîngași 
(completare Amintiri contempora
ne) — 16; 19,30. Ferentari (com
pletare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 16; 19,30. LALEAUA 
NEAGRA — cinemascop : Bucegi
— 10: 12,30; 16; 18,30; 21, rulează și 
la grădină — ora 19,30. DOMNUL
— cinemascop : Unirea (comple
tare Construim) — 16; 18.15, ru
lează șl la grădină — ora 19,30,

Drumul Sării (completare Con
struim) — 15,30; 18; 20.15. PROCE
SUL PROFESORULUI WEIR : 
Flacăra (completare Mîine începe 
azi) — 10; 15; 17,45; 20,30, Miorița 
(completare Pe uscat și pe ape) — 
9,15; 12; 15; 18; 21, grădina Pro
gresul — ora 20, grădina Vltan — 
ora 19,30. BANDA ; Vitan (com
pletare Pionieria nr. 4/1965) — 15; 
17; 19; 20,45. RACHETELE NU
TREBUIE SĂ DECOLEZE — ci
nemascop : Munca (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționa
le) — 16: 18,15; 20,30. UNORA LE 
PLACE JAZUL : Popular — 10,30; 
16; 18,30; 21, Volga — 9; 11,15;
13,30; 16: 18.30; 20,30. DECORAȚII 
PENTRU „COPIII MINUNE" : 
Cosmos (completare Iosif Kalmin- 
ski) — 16; 18; 20. STRIGATUL :
Viitorul (completare Surîsul) — 
16: 18.15: 20,30, grădina Colentina 
— ora 19. NEAMUL ȘOIMAREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambele se
rii) : Colentina (completare Șo- 
pîrle) — 16: 19.30 CULORILE
LUPTEI — cinemascop : Rahova

(completare La o parte, taiga — 
cinemascop) — 16; 18,15, rulează și 
la grădină — ora 20. FIUL CĂPI
TANULUI BLOOD — cinemascop: 
Progresul (completare Primul 
carnaval socialist) — 15; 17; 19; 21.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 septembrie. în țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale. Temperatura în creștere 
ușoară către sfirșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, izolat mal coborîte, 
iar maximele între 17 și 27 de 
grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Ploi Izolate. Temperatura 
în creștere ușoară către sfîrșitul 
intervalului.
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Primirea de către președintele M. A. N. 
a delegației parlamentului din Finlanda

Vizite făcute conducătorilor 
de partid și de stat bulgari
La tovarășul Todor Jivkovîn după-amiaza zilei de 13 septembrie, membrii delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceau- șescu, au făcut o vizită tovarășului Todor Jivkov — prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar.Din partea bulgară au fost de față tovarășii Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe, Elena Gavrilova, adjunct al Secției externe a C.C. al P.C. Bulgar.în timpul vizitei, care s-a des-

★La Palatul Adunării Populare a avut loc festivitatea decernării u- nor înalte ordine ale Republicii Populare Bulgaria membrilor delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România. Cu Ordinul „Gheorghi Dimitrov“ au fost decorați tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, cu „Ordinul Republicii Populare Bulgaria“ clasa I tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici și Virgil Trofin, cu „Ordinul Republicii Populare Bulgaria“ clasa a Il-a tov. loan Bel- dean. Au fost de asemenea deco-
Depunerea unei 

la mausoleul luiLuni după-amiază, delegația de partid și guvernamentală română, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a depus o coroană de flori la mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.Pe panglica tricoloră era scris:
DEJUNPrimul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, a oferit luni, 13 septembrie, un dejun în cinstea dele-

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România in R. P. Bulgaria

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI Sosirea la Sofia
TODOR JIVKOV (Urmare din pag. I-a)

fășurat intr-o atmosferă caldă, 
cordială, a avut loc o convorbire 
prietenească.

La tovarășul GheorghiTraitaLuni după-amiază, membrii delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România au făcut o vizită tovarășului Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.Din partea bulgară, la întîlnire au fost de față Encio Staikov, Di- mităr Dimov, Ivan Bașev.Vizita s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
★rați cu ordine ale R. P. Bulgaria un grup de tovarăși care însoțesc delegația.Distincțiile au fost înminate de tovarășul Gheorghi Traikov, care a felicitat pe cei distinși.în numele delegației române a mulțumit tovarășul Ion Gheorghe Maurer, care a arătat că distincțiile acordate sînt o expresie a prieteniei dintre popoarele, partidele și țările noastre, constituie un imbold pentru întărirea, dezvoltarea și adîncirea prieteniei româ- no-bulgare.

coroane de flori 
Gheorghi Dimitrov„Din partea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România“.La solemnitate au participat tovarășii Encio Staikov, Ivan Bașev și alte persoane oficiale.
OFERIT IN CINSTEA DELEGAȚIEI ROMANEgației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.Din partea bulgară au participat tovarășii Gheorghi Traikov, Jivko Jivkov, Boris Velcev, Mitko Grigorov, Ivan Mihailov, Encio

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I-a)Vizita dv. constituie o manifestare strălucită a relațiilor de prietenie frățească și de colaborare rodnică, statornicite între partidele și popoarele noastre. Sîntem convinși că apropiatele noastre întrevederi și convorbiri vor contribui la dezvoltarea continuă a legăturilor politice, economice și culturale dintre cele două țări, vor constitui o contribuție la cauza întăririi unității și a coeziunii comunității socialiste mondiale în lupta pentru pace și socialism. De aceea, opinia noastră publică apreciază vizita delegației de partid și
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I-a)întemeindu-și relațiile de colaborare și prietenie pe principiile respectării stricte a suveranității și independenței naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, ale internaționalismului socialist, țările noastre contribuie și în acest fel la creșterea prestigiului și a puterii de atracție a socialismului. Partidul și guvernul țării noastre consideră drept o înaltă îndatorire internationalists să militeze pentru dezvoltarea re
Staikov, Ivan Bașev, ministrul a- facerilor externe, Ivan Budinov, ministrul comerțului exterior, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și alte persoane oficiale. 

guvernamentale a Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, drept un eveniment de seamă în relațiile dintre cele două popoare.
Dragi oaspeți români,Pot să vă asigur că ospitalitatea cu care vă întîmpinăm astăzi vă va însoți tot timpul șederii dv. pe pămîntul bulgar, ca o expresie a respectului și a sentimentelor frățești față de poporul român și față de conducătorii săi.Dorindu-vă să vă simțiți în țara noastră ca printre prieteni apro- piați și tovarăși, vă adresez încă o dată salutul nostru din inimă — „Bine ați venit !“ 

lațiilor de colaborare eu toate țările socialiste, pentru cimentarea coeziunii sistemului socialist mondial. Totodată, țara noastră militează pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările, indiferent de orîn- duirea lor socială.Ne exprimăm convingerea vizita delegației noastre,pe care le vom avea, discuțiile vor fi purtate cu acest prilej avea drept rezultatrelațiilor frățești de colaborare între partidele și statele noastre, întărirea prieteniei româno-bulgare,vor constitui o contribuție la cauza socialismului și păcii în lume.
în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

Oaspeților români le sînt prezentate persoanele oficiale bulgare venite să-i salute, precum și șefii misiunilor diplomatice acreditați la Sofia.Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu rostesc cuvîntări.Apoi, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și Todor Jivkov iau loc într-o mașină deschisă și se îndreaptă spre reședința pusă la dispoziția membrilor delegației.Cortegiul oficial, încadrat de o escortă de motocicliști, străbate principalele bulevarde ale capitalei Bulgariei, care sînt împodobite cu drapelele • românești și bulgare. Se văd pancarte pe care se află înscrise, în limbile română și bulgară, urări de bun venit \ adresate solilor poporului român : „Salut delegației române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu „Salut frățesc poporului român !“, „Salut frățesc solilor poporului român !“, „Trăiască poporul român, prietenul și a- liatul nostru“, „Prietenie între popoarele frățești român și bulgarîn această zi de toamnă, în ciuda ploii, mii și mii de locuitori ai Sofiei, ovaționînd și fluturînd buchete de flori, au făcut o. caldă și prietenească primire delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.
TELEGRAMĂ

BIROULUI
ADUNĂRII POPULARE 

A REPUBLICII POPULARE 
BULGARIA SOFIAAm aflat, cu adîncă durere despre încetarea din viață a tovarășului Ferdinand Kozovski, președintele Biroului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, fiu credincios al poporului frate bulgar.în legătură cu această grea pierdere, în numele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, transmitem Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria și familiei îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

ȘTEFAN VOITEC 
președintele 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit luni la amiază delegația parlamentului din Finlanda condusă de Karl August Fagerholm, președintele parlamentului. La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă prietenească, au participat acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ion Pas, președintele grupului român al Uniunii interparlamentare, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, președinți ai comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, deputați. A fost prezent Martti Johannes Salomies, ambasadorul Finlandei la București.După-amiază, delegația parlamentului din Finlanda, în frunte cu Karl August Fagerholm, a depus o coroană de flori la Monumentul E-
Vizita delegației parlamentului din DanemarcaDelegația parlamentului din Danemarca, în frunte cu Julius Bornholt, președintele parlamentului, și-a început călătoria prin țară. La Constanța, oaspeții danezi au făcut o vizită la sfatul popular al orașului, unde Petre Nicolae, președintele comitetului executiv al sfatului popular, a înfățișat membrilor delegației date privind dezvoltarea sOcial-economică a orașului. Au fost vizitate apoi noi cartiere de locuințe, Muzeul regional de arheologie, stațiunea experimentală viticolă Dobrogea,
Sosirea unei delegații a Federației 
Naționale a Femeilor din R. P. ChinezăLa invitația Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, luni a sosit în Capitală o delegație a Federației Naționale a Femeilor din R. P. Chineză, condusă de Țzen Șien-țze, membră a prezidiului și a secretariatului federației, membră permanentă a Consiliului Consultativ Politic Popular. Din delegație mai fac parte U Ciuan-he, membră a secretariatului federației, deputată în Adunarea Reprezentanților Populari din întreaga Chină, Fan Țin, vicepreședintă a Federației
Cu prilejul Zilei pompierilorLuni după-amiază a avut loc în Capitală o adunare festivă cu prilejul „Zilei pompierilor din Republica Socialistă România“. Despre însemnătatea zilei de 13 septembrie a vorbit general maior Pam- fil Tatu. A urmat apoi un program artistic prezentat de ansamblul de cîntece și dansuri al armatei. Adunări consacrate acestei zile au mai avut Ioc în diferite orașe din țară. 

roilor Patriei. Oaspeții finlandezi au vizitat în aceeași zi noi cartiere de locuințe și construcții social- culturale din Capitală.
★Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a oferit luni la Palatul din Șoseaua Kisselef un dejun in cinstea delegației parlamentului din Finlanda. Au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, membri ai guvernului și ai Biroului Marii Adunări Naționale, deputați, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe. A luat parte, de asemenea, Martti Johannes Salomies, ambasadorul Finlandei la București, în timpul dejunului, Ștefan Voitec și Karl August Fagerholm au rostit toasturi.

precum și stațiuni de pe litoral. Continuîndu-și călătoria, membrii delegației au sosit luni în regiunea Bacău, unde au vizitat Combinatul petrochimic Borzești, Uzinele de fibre și fire sintetice Săvinești, orașele Gheorghe Gheorghiu-Dej și Piatra Neamț, precum și noi cartiere de locuințe din orașul Bacău. în timpul vizitelor, delegația parlamentului din Danemarca este însoțită de Tudor Ionescu, acad. Ștefan Milcu și C. Paraschi- vescu-Bălăceanu, deputați în Marea Adunare Națională.

femeilor din orașul Pekin, Van Juei-lin, directoarea Fabricii textile de stat nr. 8 din orașul Șanhai. și Van Da-wăn, directoare adjunctă a maternității din orașul Pekin, președinta Societății de obstetrică din acest oraș. La sosire, delegația a fost întîmpinată de Maria Ma- nolescu și Elena Vîlcoci Ababei. secretare ale Consiliului Național al Femeilor, de activiste ale C.N.F. Erau prezenți Liu Fan, ambasadorul R. P. Chineze Ia București, și membri ai ambasadei.

Cu prilejul Zilei pompierilor din Republica Socialistă România, luni dimineață a avut loc solemnitatea depunerii de coroane la Monumentul luptătorilor de la 13 septembrie 1848 din Dealul Spirii, ridicat în amintirea pompierilor eroi apărători ai Bucureștiului, în lupta împotriva cotropitorilor oto-< mani. (Agerpres)Scumpe tovarășe Ceaușescu,Scumpe tovarășe Maurer,Scumpi tovarăși și prieteni români.Tovarășe și tovarăși,îmi este deosebit de plăcut ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și al guvernului Republicii Populare Bulgaria, in numele poporului bulgăr să salut din nou din toată inima pe solii poporului frate român ca pe oaspeții noștri scumpi și doriți.în vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România. în frunte cu secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, mult stimatul nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu, vedem o nouă expresie a prieteniei frățești dintre popoarele bulgar și român, expresie a relațiilor tradiționale dintre forțele conducătoare ale popoarelor noastre — Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român. De aceea, comuniștii bulgari, oamenii muncii de la noi întîmpină cu bucurie și satisfacție vizita dv. în Republica Populară Bulgaria.Ne întîlnim cu dv., scumpi tovarăși români, fiind profund con- • inși că discuțiile noastre vor da rezultate, vor fi rodnice. Și aceasta este pe deplin firesc, legic. Ele vor da rezultate și vor fi rodnice, pentru că prietenia și colaborarea dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România sînt durate pe o temelie solidă, de neclintit. Este prietenia și colaborarea între țări vecine socialiste, care au țeluri și sarcini comune, un măreț ideal comun. Este prietenia și colaborarea între două partide marxist-leniniste, între două popoare frățești, care-și făuresc relațiile pe baza unui profund respect reciproc, luării în considerare a intereselor reciproce ale celor două țări, pe baza principiilor marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar.x ste Carpați și munții Balcani flutură în voie steagul roșu al socialismului. Sub acest steag biruitor popoarele noastre făuresc liber viața lor nouă. Ne bucurăm din toată inima de marile succese pe care oamenii muncii români le-au obținut pînă acum in făurirea orînduirii socialiste. Am dori aici să exprimăm convingerea noastră a tuturor că îndeplinirea hotărîri- lor recentului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, precum și îndeplinirea hotărîrilor celui de-al VIII-lea Congres al partidului nostru vor crea condiții tot mai favorabile pentru lărgirea colaborării noastre economice, culturale și tehnico-științifice, vor deschide perspective tot mai largi dezvoltării prieteniei bulgaro-ro- mâne, legăturilor și colaborării din+"e cele două partide.Această linie de dezvoltare a 

relațiilor noastre reciproce corespunde întru totul mersului obiectiv al dezvoltării social-politice și economice din cele două țări vecine socialiste, corespunde intereselor celor două popoare, intereselor întregii familii socialiste, ale păcii în lume.Aș dori să subliniez că sîntem cu toții animați de năzuința ca întîlnirile și convorbirile noastre să contribuie la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a coeziunii țărilor comunității socialiste. în unitatea și prietenia noastră cu Uniunea Sovietică, cu toate țările socialiste, noi vedem condiția principală a apărării cu succes a cauzei păcii și progresului social, a libertății și independenței, împotriva imperialismului și politicii lui agresive. A- gresiunea brutală a imperialiștilor americani împotriva poporului vietnamez, căruia noi îi acordăm și-i vom acorda și în viitor ajutor frățesc în lupta sa eroică, acțiunile provocatoare ale cercurilor imperialiste reacționare cer în mod imperios să se întărească unitatea țărilor socialiste, a tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace.Nu încape îndoială că vizita, delegației dv. la noi va contribui la întărirea în continuare a păcii, prieteniei și înțelegerii în Balcani.Scumpi oaspeți români.Ne bucurăm din inimă că pe ambele maluri ale Dunării, cîntată atît de entuziast ’de scriitori șî poeți, oamenii muncii din Republica Populară Bulgaria și din'Republica Socialistă România sînt animați de aceleași simțăminte de prietenie reciprocă și de unitate, de aceleași năzuințe de a munci umăr la umăr pentru marea cauză a păcii și socialismului.Un înțelept proverb românesc spune : „Vecinul de lîngă casă niciodată nu te lasă“. Ca buni vecini, popoarele bulgar și român se vor ajuta reciproc și în viitor, vor păși umăr ia umăr înainte.îngăduiți-mi, dragi prieteni, să ridic toastul nostru :Pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său Central ;în sănătatea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu ;Pentru guvernul Republicii Socialiste România și pentru președintele său, tovarășul Ion Gheorghe Maurer ;în sănătatea tuturor conducătorilor marcanți de partid și de stat din componența delegației, și a tovarășilor care însoțesc delegația ;Pentru prietenia frățească indestructibilă dintre popoarele bulgar și român ;Pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a sistemului socialist mondial ;Pentru triumful păcii, democrației și socialismului în lumea întreagă.

Dragă tovarășe Jivkov,Dragi tovarăși și tovarășe, îngăduiți-mi să mulțumesc încă o dată, în numele delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, partidului și guvernului Bulgariei frățești pentru invitația de a vizita frumoasa dumneavoastră țară, să exprim sentimentele noastre de mulțumire populației orașului Sofia pentru primirea atît de cordială pe care ne-a făcut-o. Noi vedem în aceste manifestări, ca și în cuvintele de apreciere pe care le-ați rostit aici la adresa poporului și țării noastre, prețuirea față de poporul român, o expresie a relațiilor de prietenie tovărășească dintre România și Bulgaria. Poporul român cunoaște și se bucură de succesele poporului bulgar în construcția socialismului ; el nutrește stimă profundă pentru munca entuziastă a oamenilor muncii bulgari, care, sub conducerea partidului comunist, transformă țara din temelii, își clădesc o viață nouă.Realizările țărilor noastre, ca și ale celorlalte țări socialiste, demonstrează forța orînduirii socialiste, capacitatea creatoare a poporului liber și stăpîn pe soarta sa, care-și făurește în mod conștient viitorul său fericit.Relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, cu vechi tradiții în istoria popoarelor noastre, se dezvoltă continuu pe baza intereselor reciproce și a țelului comun — construirea socialismului.între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar există relații frățești, bazate pe principiile internaționalismului socialist, ale egalității în drepturi, pe recunoașterea dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică și formele concrete ale activității, pe stimă și respect reciproc.Avem convingerea că vizita pe care o facem în Bulgaria frățească, schimbul de păreri prietenesc cu tovarășul Jivkov și ceilalți conducători de partid și de stat asupra problemelor care interesează partidele și țările noastre vor sluji la întărirea și lărgirea colaborării dintre cele două state, a prieteniei româno-bulgare.întărirea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste se află în centrul 

politicii externe a partidului și statului nostru. în același timp, țara noastră promovează relații multilaterale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul coexistenței pașnice. Asemenea relații, bazate pe respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, constituie, după cum arată experiența vieții internaționale, un factor important al progresului economic și cultural mondial, o contribuție de seamă la întărirea păcii și înțelegerii între popoare.Este știut însă că existența imperialismului, care se opune progresului social, se amestecă în mod brutal în treburile interne ale altor popoare,' încâlcind independența și suveranitatea lor națională, generează permanent surse de încordare internațională, menține pericolul izbucnirii unui nou război. Agresiunea imperialismului S.U.A. în Vietnam constituie o flagrantă încălcare a normelor elementare ale dreptului internațional, amenință în mod grav pacea lumii. Viața internațională demonstrează că imixtiunile . și presiunile de orice fel, exercitate asupra altor state, tulbură relațiile ' normale între țări, creează tensiune în viața internațională, periclitează pacea și securitatea popoarelor., O cerință imperioasă a zilelor noastre este respectarea dreptului sacru al fiecărui, popor de a-și hotărî singur soarta, de a-și alege calea dezvoltării economice și sociale care corespunde cel mai bine intereselor sale vitale.Intensificarea acțiunilor agresive ale imperialiștilor impune mai mult ca oricînd cimentarea unității tuturor țărilor socialiste, strângerea rândurilor forțelor antiim- perialiste,. ale tuturor forțelor iubitoare de pace, în lupta comună pentru zădărnicirea planurilor de declanșare a unui nou război, pentru salvgardarea păcii mondiâle.îngăduiți-mi să toastez pentru prietenia și colaborarea dintre popoarele și țările noastre.Pentru succesele poporului frate bulgar, în construirea socialismului, pentru conducătorul ■ său încercat—Partidul Comunist Bulgăr.în sănătatea primului secretar al C.C. al P.C.B., tovarășul Todor Jivkov. în sănătatea celorlalți conducători de partid și de stat, în sănătatea dumneavoastră, a tuturor, dragi prieteni ți tovarăși.

Petrochimia 
ramură industrială 
in plină dezvoltare

(Urmare din pag. I-a)Totodată, organele ministerului ar trebui să-și asume o răspundere sporită în ce privește organizarea 
unei colaborări mai strânse intre 
toți factorii care concură la rea
lizarea investițiilor — proiectanți, 
constructori, furnizori de utilaje și 
beneficiari — în scopul coordonării mai bune a lucrărilor, utilizării celor mai eficiente soluții tehnice în execuție, aplicării tuturor măsurilor care condiționează punerea în funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor obiective.în ultimii ani, în industria chimică a crescut mult gradul de mecanizare și de industrializare a construcțiilor. Pe baza experienței pozitive acumulate, conducerea ministerului nostru va lua în continuare > măsuri privind accentuarea mecanizării muncii pe șantiere, mai ales că creșterea dimensiunilor și greutății utilajelor tehnologice necesită mijloace mecanice bine puse la punct pentru montajul lor. In același timp, este necesar ca încă de la 

proiectare să se prevadă posibili
tatea montării în spații deschise a 
cît mai multor instalații, precum ți 
extinderea utilizării prefabricate
lor metalice și din beton, ceea ce va contribui la creșterea productivității muncii pe șantiere și, implicit, la scurtarea termenelor de dare în funcțiune a noilor obiective.O importanță deosebită pentru dezvoltarea producției petrochimice în ritmul stabilit de Directivele Congresului al IX-lea al partidului are realizarea în timp cît mai 
scurt, la fiecare întreprindere și 
instalație nouă, a parametrilor teh
nici și economici proiectați. în a- cest scop, bizuindu-se pe experiența dobîndită, direcțiile generale din minister au obligația de a sprijini fiecare unitate nouă în organizarea rațională a producției, a aprovizionării tehnico- materiale, în asigurarea din timp cu cadre de muncitori, ingineri și tehnicieni bine pregătite. Colectivele noilor întreprinderi vor trebui să acorde o mai mare atenție nu numai atingerii capacităților proiectate, ci și nivelului calitativ și prețului de cost al produselor, factori de indiscutabilă însemnătate și actualitate 
pentru creșterea eficienței ecoho- 

mice a investițiilor. Afirmăm a- ceasta întrucît Ia unele instalații noi de la Uzinele chimice Turda, Combinatul chimic Borzești, Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, intrate în funcțiune în ultimii ani, calitatea unor produse și costurile de fabricație nu se încadrează încă în cifrele stabilite prin documentația tehnică.
Una dintre sarcinile de bază ale 

industriei chimice — și, bineînțe
les, petrochimice — constă în lăr
girea bazei de materii prime a in
dustriei prin atragerea de noi re
surse în circuitul economic. A- ceastă sarcină implică pentru industria petrochimică extinderea propriei sale baze de materii prime, cît și creșterea sortimentului de produse necesare altor ramuri ale economiei naționale. în ce privește înfăptuirea primului obiectiv, ministerul nostru este preocupat de crearea condițiilor menite să facă posibilă — în anii imediat următori — valorificarea complexă a produselor petroliere lichide, și a gazelor petroliere, in- trodueîndu-se pe această cale în circuitul economic materii prime noi, care pînă acum erau valorificate drept combustibili industriali sa_u }n amestecuri de carburanți. Lărgirea pe această cale a bazei de materii prime va facilita dezvoltarea în continuare a petrochimiei, _ ecohomisindu-se totodată cantități importante de produse petroliere cu valoare ridicată. în acest scop, socotim necesar să se 
asigure o corelare judicioasă în
tre capacitățile de producție din 
rafinării, îndeosebi de prelucrare 
secundară a țițeiului, și cele din 
întreprinderile petrochimice, pen
tru ca acestea din urmă să fie a- 
provizionate prompt, în tot cursul 
anului, cu produse petroliere pen
tru chimizare in cantități suficien
te ți de calitate corespunzătoare.Exigența consumatorilor din țară și de peste hotare față de tipurile și de sortimentele produselor petrochimice, față de calitatea a- cestora este în continuă creștere, în special, în cazul producției polimerilor pentru fibre, materialelor plastice, elastomerilor, tehnica evoluează extrem de rapid ; permanent se lărgesc sortimentele, se îmbunătățesc caracteristicile loi- fizice, mecanice și chimice, se extind domeniile de utilizare a a- cestora. Pentru a face față cu succes cerințelor actuale, colectivelor uzinelor, specialiștilor din minister și din institute le revine îndatorirea de a compara continuu și a aduce calitatea produselor noastre la nivelul celor mai reușite produse similare realizate pe plan mondial.Un rol esențial în acțiunea complexă de ridicare a calității, de creare a noi substanțe și materiale chipiice revine cercetării științifice. Pînă acum, institute

le de cercetări ICECHIM-Bucu- rești, PETROCHIM-Ploiești și CHIMIGAZ-Mediaș, precum și laboratoarele uzinale din întreprinderile mari au adus o contribuție valoroasă la crearea și dezvoltarea industriei noastre petrochimice. Specialiștii din aceste institute au elaborat o serie de procese tehnologice, care și-au găsit aplicabilitate în practică o dată cu construirea noilor uzine și instalații moderne. Tehnologia de fabricație a detergenților din benzine de cracare a fost elaborată de ICECHIM. Procedeul de cracare electrică a gazului metan pentru fabricarea acetilenei, producerea acetatului și poliacetatului de vinii, a acizilor grași sintetici din parafine, insecticidelor etc., reliefează participarea activă a cercetătorilor noștri la dezvoltarea petrochimiei românești.
Lărgirea sortimentelor de poli

meri și produse intermediare pe
trochimice, imprimarea prin mo
dificări de structură de noi ca
racteristici acestora, îmbunătățirea 
actualelor tehnologii și elaborarea 
dc noi procese tehnologice, mări
rea gradului de puritate a produ
selor —- iată domenii în care in
stitutele de cercetări și colectivele 
de cercetare din uzine sînt chemate 
să acționeze mai hotărît, mai efi
cient în viitorul cincinal. Cerințele mari de îngrășăminte chimice impun necesitatea soluționării a noi probleme, îndeosebi legate de creșterea concentrației îngrășămintelor și a formelor de aplicare, în strictă legătură cu eficienta lor biologică.O deosebită atenție va trebui să acordăm lărgirii bazei de materii _ prune a industriei petrochimice. Din acest punct de vedere, este cît se poate de ac
tuală sarcina elaborării unor pro
cedee tehnologice cu economicitate 
ridicată pentru fabricarea pro- 
duselor petrochimice primare din 
benzine, precum și a unor pro
cedee de izomerizare pentru ob
ținerea de noi materii prime ne
cesare fabricării cauciucului sinte
tic și a fibrelor sintetice. Cercetările, îndreptate concomitent și spre diversificarea produselor ma- cromoleculare, vor contribui la lărgirea sortimentelor de plastifianți, stabilizatori și de alte produse au- xiliare folosite la prelucrarea cauciucului sintetic și maselor plastice.Avem în față un important ți clar program de dezvoltare a industriei petrochimice, trasat de Congresul al IX-lea al partidului. Constructorii, proiectanții. colectivele întreprinderilor și cercetătorii științifici, lucrătorii din minister își vor mobiliza întreaga inițiativă și capacitate creatoare pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce Ie revin în viitorul cincinal, asigurînd continua dezvoltare a acestei ramuri importante a economiei naționale.
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Printre problemele mult dezbătute în diverse țări ale lu
mii, un loc important ocupă dezvoltarea urbană. Creșterea 
populației globului, mărirea continuă a procentului de popu
lație urbană avînd drept consecință scăderea eventuală a 
populației rurale, înmulțirea rapidă a mijloacelor de trans
port, în specia! a automobilelor, ca și creșterea generală a 
exigențelor populației la nivelul civilizației contemporane, 
toate acestea ridică o serie de probleme noi, de mare com
plexitate, Ia care trebuie să răspundă arhitecții, urbaniștii, 
oamenii de știință, medicii, sociologii, economiștii, con
structorii.

Activitatea arhitectului de azi șl de mîine este din ce în 
ce mai mult legată de urbanism ; problemele locuinței, ale 
învățăinîntului, ale îngrijirii sănătății, ale culturii nu se mai 
pot rezolva la nivelul unor clădiri unicate, ci în cadrul unor 
mari ansambluri urbane. O dată cu aceasta a crescut și rolul 
social al arhitectului, care trebuie să organizeze și să ame
najeze spațiul pentru a satisiace nevoile materiale șl spiri
tuale ale oamenilor. Desigur că în toată această activitate 
tehnica și arta trebuie să lucreze continuu în armonie, echi- 
librîndu-și aportul și valorile ; în creația arhitecturală trebuie 
să existe un permanent dialog între omul de artă, pe de o 
parte, savant și tehnician, pe de alta. Recentul Congres mon
dial al arhitecților ce s-a ținut Ia Paris, cu participarea a 
peste 2 500 arhitecți din întreaga lume, printre care și o 
delegație din Romănia, și-a concentrat atenția asupra ior- 
mării arhitectului de azi, pentru a contura marile sarcini 
ce-i stau în iață mîine. Publicăm in cele ce urmează decla
rațiile solicitate de la unii dintre participanți de către AL. 
GHEORGHIU, corespondent la Paris.
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noile ansambluri locuit
etc. Desigur acuitatea acestor 
probleme, condifiile și posi
bilitățile de rezolvare a 
variază de la o țară la 
și depind de condifiile

lor 
alta 
so-

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ..SCÎNTEIT

Dintr-o serie de dis
cuții ce le-am avut cu 
arhitecți mai cunoscuți 
din mai multe țări, pe 
care i-am întîlnit la 
Paris, au reieșit o serie 
de probleme interesan
te ce se pun astăzi pe 
plan urbanistic în di
ferite părți ale lumii.

Arhitectul Henry L. 
Wright din Los Angeles 
(fost președinte al In
stitutului american de 
arhitectură și membru 
în Comitetul executiv 
al Uniunii Internaționa
le a arhitecților — 
U.I.A.) mi-a vorbit de 
faptul că în S.U.A, se 
manifestă în prezent fe
nomenul „exploziei" o- 
rașelor, adică al dez
voltării vertiginoase 
dincolo de limitele lor 
actuale, fenomen dato
rat, bineînțeles. crește
rii rapide a populației 
urbane.

Campania împotriva 
„urîțeniei urbanelt

și în special parkinguri subterane).O altă problemă care stă în atenția arhitecților americani este aceea bunătățirii aspectului șelor, — „campania tra urîțeniei urbane" nită din inițiativa tutului de arhitectură. în prezent au loc și discuții între și oficialități în stimulării unor acțiuni atît la nivelul statelor, cît și pe plan local. Bineînțeles că prin îmbunătățirea aspectului urban nu înțelegem numai clădirile sau aspectul străzilor, ci remodela- rea întregului conjurător, în le verzi joacă siderabil“.
— Ce ne

ne despre realizările și 
preocupările urbanisti
ce din Franța? l-am în
trebat pe dl. Jean De- 
buisson, președintele 
cercului de studii 
hitecturale 
și autor a 
planuri de 
particulare

aîm- ora- con- por- Insti-colocvii arhitecți vederea

mediu în- care spații- un rol con-
puteți spu

ar-
din Franța 

numeroase 
construcții 

Si publice.„In anul 2000 — spune arhitectul Wright — vom avea nevoie de un număr dublu de locuințe decît in prezent. Aceasta implică un ritm rapid de construcții, folosirea largă a elementelor prefabricate și a materialelor ușoare, cum sînt materialele plastice. Totodată, datorită valorii crescînde ce o capătă terenul, la noi construcțiile tind să se dezvolte pe verticală, soluție pe care o considerăm mai avantajoasă din de vedere economic, in drul marilor metropole, punem deci problema amenajării urbane, a construcției orașelor, nînd seama și de faptul că o dată cu creșterea anuală a populației crește și circulația (de aici necesitatea de a construi

0 nouă estetică

punct ca- Ne re- re- ti-
noi artere

„Elementul nou — ne-a răspuns d-sa — este faptul că în ultimii ani realizăm mari ansambluri, practic noi orașe, în apropierea celor existente, ceste noi așezări apar specia] in regiunile < mare dezvoltare trială. De altfel și se modernizează — rimă cartiere cuințe pentru ștruite.Regiunile în struiesc aceste noi se numesc după o lă tip „zone de urbanizare cu prioritate“ (Z.U.P.) ca de exemplu la Toulouse unde acestea ating cifra de 40—50 000 locuitori. A- cest sistem de organizare urbanistică ne-a permis să

vechi a ficare

A- în cu o indus- Parisul se dade lo- rfecon-se con- orașe formu-

O stradă din Chicago (S.U.A.)

ridicăm ansambluri arhitecturale mai coerente, prevăzîndu-se tot ceea ce este necesar: școli, săli de spectacole, centre comerciale etc. încă un factor care ne preocupă este crearea de zone industriale prin mutarea industriilor din orașe, și legarea acestor zone de ansamblurile de locuințe din apropiere prin mijloace de transport în comun.
— Ce preconizați în 

domeniul circulației 
care știm că vă produ
ce încă multe neca
zuri?— Firește, creșterea circulației este o problemă importantă. Proiectăm noi artere modeme, iar în toate orașele importante, ca și la Paris, construim mari parkinguri, de preferință subterane. Ne preocupăm, de asemenea, de scurtarea distanțelor pentru transporturile în comun ca și de sporirea vitezei. în prezent discutăm construirea unui metrou aerian mai economic decît subteran. în regiunea est a Parisului s-a și văzut un asemenea trou. — Dar despre mono
tonie și varietate, tra
diție și inovație ce pă
rere aveți?— Folosirea pe scară largă a tehnicii noi, a prefabricatelor, dă naștere la o nouă * estetică. Firește, prin repetare există pericolul monotoniei; spre a o evita trebuie variate spațiile dintre clădiri, trebuie făcut uz de jocuri de culori, de materiale diverse de fațadă. Apare, de asemenea. o tendință către folosirea decorului sculptural; în ceea ce privește tradiția. în -Franța se ține azi destul de puțin cont de ea. în construcții există curente și influențe diverse; nu există azi un stil esențial francez. în inovația formelor sînt multe căutări, ca de altfel peste tot în lume. Există tendința de a se renunța la cuburi și paralelipipede și a le înlocui prin piramide, conuri, linii curbe etc.“.

Prof. dr. arhitect Ma
rlo F. Ruggero din To
rino arată că o proble
mă de mare importan
ță pentru urbaniștii și 
arhitecții italieni este 
aceea a păstrării și a- 
părării peisajului speci
fic italienesc, atît cel 
natural cît și cel arhi
tectonic, ambele deo
sebit de valoroase.

Genova au peste 1 milion locuitori. Teritoriul este de pe acum insuficient. Plănuim să mutăm în afara orașelor anumite instituții (de exemplu cazărmi) și chiar unele întreprinderi, degajînd în acest fel, într-o anumită măsură, centrul și evitînd extinderea subur-

Macheta unui bloc 
„locuințe-cabane", reali
zată de un arhitect vest- 

german
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Despre varietate 
și tradiție

oca„La noi se desfășoară adevărată luptă pentru noile construcții să nu ducă la distrugerea centrelor istorice. Avem mari orașe care se dezvoltă industrial și comercial, fiind în ' același timp străvechi așezări de artă și cultură. De exemplu: Roma și Milano au peste 2 milioane locuitori, iar Torino, Napoli și

biilor. în ceea ce privește circulația, ne gîndim la dezvoltarea transportului în comun rapid, eventual prin construirea unui metrou aerian suspendat. De asemenea, vom construi parkinguri subterane. M-ați întrebat la început ce cred despre varietate și tradiție. Ei bine, varietatea se poate obține prin jocul elementelor arhitecturale: o fereastră, o ușă, un balcon, pot fi așezate în poziții variate spre a crea impresia diversității. De asemenea, pentru a obține varietate folosim spațiile verzi, plantațiile de arbori, flori etc. Cit despre tradiție, există fără îndoială și elemente specifice, locale și nespecifice, cu valabilitate internațională. îmbinarea armonioasă a elementelor amintite este de cea mai mare importanță. Tocmai de aceea este și o sarcină grea, a cărei realizare depinde în bună măsură de sensibilitatea arhitectului.
M-am adresat în con

tinuare cu aceleași în
trebări prof. dr. arhi
tect Nikolai Kolli, de la 
Institutul de urbanisti
că din Moscova, mem
bru corespondent al A- 
cademiei de construcții 
și arhitectură din 
U.R.S.S.

ficilă este definirea optimă a dimensiunii orașelor. Se caută limite maxime și minime destul de largi. S-a considerat ca dimensiune maximă pentru orașe noi cifra de 300 000 locuitori. O altă problemă este legătura dintre locuințe și locul de muncă, creîndu-se așa- numite raioane complexe care le cuprind pe amîn- două, iar toate utilitățile necesare vieții locuitorilor sînt concentrate lîngă locuințe, ceea ce scurtează distanțele și economisește timp. în același scop se caută ca zonele de locuit să fie amplasate în apropierea marilor uzine. Un principiu foarte important pentru orașul viitor, ne spune prof. Kolli, este ca spațiile verzi să fie considerate ca avînd o importanță absolut echivalentă cu a clădirilor de locuit. Concepția orașului modern este, așadar, orașul în verdeață. Aceasta de altfel poate contribui și la evitarea monotoniei.
— Tocmai despre a- 

ceastă problemă, a va
rietății, , a tradiției, ce 
părere gveți ? Știm că 
în U.R.S.S. se duc dis
cuții ample și se fac 
încercări pentru a se a- 
junge la o îmbunătățire 
a aspectului orașelor în 
condițiile folosirii prefa
bricatelor și ale tipizării 
clădirilor.— Industrializarea permite unele variații în detalii, balcoane, loggii etc. O mare importanță o are a- plicarea principiului policromiei. Variația de culori poate da unei case o cu totul altă expresie decît a celei vecine. De asemenea, arhitectul trebuie să studieze cu mare grijă și să folosească relieful terenului, plantațiile, orientarea spre soare, factori care îmbunătățesc confortul și ajută la obținerea unei varietăți.în ceea ce privește tradiția, ea nu trebuie căutată artificial, cu orice preț. Specificul local vine de la sine ; condițiile sociale, climatice, modul specific de viață, toate acestea, influențează neîndoios caracterul, aspectul clădirilor ; ele rămîn însă prin concepția planului, sistem constructiv, tehnică, echipament, mod de tratare al volumelor și al fațadelor absolut moderne.în Anglia problemele 
sînt asemănătoare, îmi 
spune arhitectul G. G. 
Baines, arhitect plani
ficator al orașelor Lon
dra, Manchester, Pres
ton.

semenea, în apropiere, importante centre industriale.
In Anglia se utilizea

ză și prefabricatele pe 
scară largă, mai ales la 
construcția de școli, îmi 
spune 
Mathew, 
te al 
tecților din Anglia. Cu 
toate acestea ele nu sînt 
identice, nu dau naștere 
la monotonie — trebuie 
găsită și o variație de 
model chiar la elemente 
industrializate.în ceea ce privește specificul local, el se poate obține — arată interlocutorul nostru — atunci cînd în construcție se respectă și se reflectă condițiile de climă, de relief, de peisaj.

Sir Robert
vicepreședin- 

Uniunii arhi-

Problema cea mai 
gravă : locuințele

Orașul în verdeațăD-sa arată că în U.R.S.S. 
o problemă complexă și di-

am 
Da 

în 
ar-

Ultima convorbire 
avut-o cu Al. F.
Silveira, membru
Consiliul superior al 
hitecturii din Brazilia.„Una dintre problemele cele mai grave din America Latină, ca de altfel în toate țările în curs de dezvoltare, este problema locuințelor. Numai în Brazilia avem nevoie de 13 000 000 locuințe. Din păcate în America Latină, procesul de construire a orașelor se desfășoară în general fără nici o planificare, fără sistematizare.Sistematizarea orașelor se poate realiza numai printr-o planificare regională și urbană. în Brazilia avem în acest sens o serie de proiecte noi și interesante dar nu avem și mijloacele financiare suficiente pentru realizarea lor. Nici ca sisteme constructive nu lucrăm prin mijloace industrializate, ci artizanal. Mai avem încă multe de făcut.La dv., în România, pe care mult, am fost impresionat de noile cartiere din București și de noile orașe din apropierea marilor centre industriale, pe care le-ați construit recent. Toate reprezintă frumoase realizări urbanistice“.

am vizitat-o nu de

Ansamblurile 
de locuit —
azi si in viitor5

Descongestionare 
și specific localîn Anglia se caută să descongestioneze marile glomerații existente — cum e Londra — prin construirea de orașe satelit. Aceste orașe — de circa 50—60 000 locuitori sînt dotate cu toate utilitățile necesare și bogat plantate. Ele au, de a-

se a-

In legătură cu proble
mele ridicate în convor
birile de mai sus, re
dactorul nostru T. Ca- ?acu a solicitat și pă
rerea tovarășei arhitect 
Gabriela “

Principalele 
preocupă în 
pe arhitecții 
treagă sînt : 
viitor a orașelor și în spe
cial rezolvarea crizei de lo
cuințe, soluționarea dificultă
ților pe care le implică creș
terea vertiginoasă a traficu
lui urban, găsirea celor mai 
adecvate metode pentru în
lăturarea monotoniei ce ca
racterizează în multe cazuri

Bertume. 
probleme care 
egală măsură 

din lumea în- 
dezvolfarea în

cial-economice în care se 
dezvoltă societatea respec
tivă.

Congresul U.I.A., care a 
avut loc anul acesta la Paris, 
a prilejuit un larg schimb de 
experiență înfre arhitecții din 
lumea întreagă. a permis 
cunoașterea mai aprofundată 
a realităților din țările parti
cipante. Rezoluția Congresu
lui a scos în evidență impor
tanța urbanismului în prac
tica profesională și în forma
ția arhitectului.

Activitatea în domeniul 
arhitecturii și urbanismului 
este influențată de mediul în 
care se situează, de carac
terul orînduirii în care se 
dezvoltă, de societatea pe 
care o servește.

în țările capitaliste, contra
dicțiile ce apar în viața ora
șelor iau forme foarte grave. 
Marea majoritate a arhitecți
lor și oameni politici din a- 
cesfe țări dezbat în revistele 
de specialitate, în cadrul con
greselor, de la tribuna par
lamentară, criza 
află orașele

capacitatea de a stăpîni dez
voltarea orașelor în capita
lism, de a realiza un echi
libru în repartiția volumului 
de deplasare între mijloace
le de transport în comun și 
cele de uz individual, ni-l 
relevă raportul Buchnan — 
1963, care prezintă problema 
circulației urbane în Anglia, 
în perspectivă. în el se a- 
junge la concluzia că în anul 
2 000, în urma triplării tra
ficului, cu toate investițiile 
enorme făcute pentru clari
ficarea și modernizarea re
țelei rutiere, circulația va cu
noaște limitări ; în orașele 
mijlocii numai 26 la sută din 
populația activă se va putea 
îndrepta cu automobilul spre 
locul de muncă, iar la Lon
dra, automobilele particulare 
vor putea fi utilizate numai 
în anumite ore.

E de remarcat că viața so
cială nu poate fi animată nu
mai prin modificarea cadrului 
material în care se desfă
șoară. Pentru ca ea să 
capete un alt sens trebuie 
modificată însăși esența ei, 
ceea ce nu e posibil de 
conceput în condițiile socie
tății capitaliste. Ceea ce ca
racterizează în același timp 
activitatea de sistematizare 
din țările capitaliste e rezol
varea diferită a diverselor 
ansambluri de locuit în func
ție de beneficiarul lor.
Franța, de pildă, pe care am 
avut prilejul s-o vizitez cu 
ocazia celui de-al Vlll-lea 
Congres al U.I.A., se con
struiesc în general trei tipuri 
de locuințe : cu chirii mo
derate, cu un finisaj simplu 
și cu deservire social-cul- 
furală limitată, locuințe de lux

în

treme
neral în urbanismul occiden
tal — dispersarea, lipsa de 
animafie ți plictiseala carac
teristică noilor orașe satelit 
sau concentrarea excesivă, 
jocul exagerat al volumelor, 
contrastele izbitoare din ce
lelalte orașe — apreciază 
deosebit de favorabil 
zările din România.

Trebuie însă să fim 
știenți de unele lipsuri 
mai persistă. Finisajul 
strucțiilor prezintă încă multe 
imperfecțiuni ; nu în suficientă 
măsură s-au realizat ansam
bluri variate și specifice, în
drăznim prea puțin și prefe
răm să ne limităm la metode 
de sistematizare consacrate, 
micșorînd astfel posibilitatea 
de a realiza ansambluri origi
nale și caracteristice. Datorită 
unei înțelegeri incomplete a 
relațiilor ce trebuie stabilife 
între premisele economice, 
funcționale și estetice, de așa 
natură încît nici una din ele 
să nu fie obținută în detri
mentul celorlalte, apar une
ori, ansambluri insuficient 
realizate.

In Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R., cu pri
vire la dezvoltarea economiei 
nationale în perioada 1966— 
1970 se prevede lărgirea ga
mei tipurilor de apartamen
te, concomitent cu diferen
țierea tipurilor de blocuri de 
locuințe, dezvoltarea produc
ției materialelor de finisaj și 
îmbunătățirea gradului de fi
nisaj și de echipare a locuin
țelor, se stabilește executa
rea coordonată a blocurilor 
de locuit ; a dotărilor tehni- 
co-edilitare și social-cultura- 
le. Aceste măsuri vor stimu-

con- 
care 
con-

în Ci 
capitaliste

malul drept al Vlstuleî cuVarșovia. Vedere pe

rafă greutățile ce la înfîm- 
pină încercările menite să 
soluționeze cît de cîf aceas
tă situație.

Președintele S. U. A., L. 
Johnson, în mesajul adresat 
Congresului, la 2 martie 1965, 
despre „Problemele și viito
rul orașelor și suburbiilor', 
considera viitorul acestora ca 
una din cele mai grave pro
bleme nationale a S.U.A. În
tinderea nemăsurată 
șelor S.U.A. absoarbe 
care an 400 mii ha 
ren. In unele zone 
populate orașul-cenfru, 
preună cu periferiile sale de
numite „anti-orașe" se des
fășoară pe zeci de km. Los 
Angeles, de pildă, se întinde 
pe o lungime de 120 km de 
la nord la sud și pe 80 km 
de la est la vest.

Pendularea populației între 
centru și periferie e accele
rată de crearea, în ex
terior, a unor centre de co
merț, care generează în mod 
spontan cartiere de locuințe 
cu aspect simplist și mono
ton, iar în interior, de reali
zarea unor ansambluri de bi
rouri hipertrofiate, ce duc la 
o supraaglomerare a popu
lației (Marina City, la Chi
cago, Societatea Hill la Phi
ladelphia, World Trade Gen
fer la New York etc.).

Un aspect ce ilustrează in-

a ora- 
în fie- 
de te- 
supra- 

îm-

și de mare lux. Acestea din 
urmă constituie grupări mici 
și izolate. Indiferent însă de 
calitatea construcțiilor, ame
najarea peisagistică, mai mo
destă în cazul primei catego
rii, nuanțată și de mare ra
finament în cazul celorlalte 
două categorii, e 

în țara noastră, 
du-se îmbunătățirea 
a repartiției forțelor 
ducfie pe teritoriul 
implicit o repartiție echilibra
tă a populației în centrele 
urbane, nu există pericolul 
supraaglomerării și supracon- 
centrării orașelor. în același 
timp, pe baza dezvoltării 
planificate a economiei na
ționale putem stăpîni trans
formarea și dezvoltarea ora
șelor, putem reglementa con
știent organizarea lor rațio
nală pentru a satisface cîf 
mai complet necesitățile ma
teriale și culturale ale între
gii populații.

Caracterul general al rea
lizărilor noastre e larg apre
ciat atît în țară cît și peste 
hotare. Arhitectul elvețian 
J, P. Vouga, președintele 
Comitetului de coordonare a 
comisiilor de lucru ale U.I.A., 
într-un studiu recent apărut 
în revista de renume mon
dial „L'Architecture d'Au- 
jourd'hui', luînd poziție cri
tică față de cele două ex-

nelipsifă. 
urmărin- 
continuă 
de pro- 
fării și

noul pod Starzynski

la cu siguranță procesul de 
creafie și vor crea baza ma
terială pentru a se realiza 
ansambluri urbane care să 
satisfacă mai amplu condifi
ile de viață și să corespundă 
mai deplin exigențelor 
frumos ale populației.

In țara noastră, unde 
există piedici de natură 
cial-economică inerente 
cietății capitaliste — piedici 
care frînează și limitează fi
nalitatea procesului de crea
ție în domeniul construcției 
de orașe — sînt create pre
misele ca producția arhF"c- 
tural-urbanistică să se < ez- 
volte nesfingherit, este crea
tă baza tehnico-materială 
care ne permite să obținem 
noi succese în realizarea u- 
nui cadru urban pe măsura 
necesităților și exigențelor 
societății noastre.

de

nu 
so- 
so-

*
Convorbirile înserate In pa

gina de tafă relevă importan
ta problemelor urbanistice în 
via(a contemporană. Deși 
punctele de vedere ale spe
cialiștilor diferă în multe pri
vințe, există numeroase opinii 
larg acceptate de arhitecți. 
Cunoașterea feluritelor păreri 
privitoare la urbanistică poa
te fi, desigur, utilă și pentru 
arhitecfii și constructorii no;- 
tri.
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La cel de-al IX-lea Congru al partidu
lui s-a subliniat că intr-o agricultură 
avansată creșterea animalelor ocupă Io- 
cui precumpănitor. De aceea, un obiec
tiv de mare importanță asupra căruia 
trebuie să ne concentrăm eforturile este 
dezvoltarea zootehniei, ridicarea ponde
rii acestei ramuri în ansamblul produc
ției și veniturilor In agricultură. In ra
portul prezentat Congresului se subli
niază că principala preocupare in 
această direcție trebuie să fie mărirea 
numărului vacilor, care să ajungă la cel 
puțin jumătate din totalul bovinelor, 
creșterea producției de lapte. Este pe 
deplin posibil ca pînă la stîrșitul anului 
1970 numărul bovinelor să sporească la 
circa 5 milioane din care al vacilor și 
junincilor la 2 500 000. Pentru realiza
rea acestei sarcini este necesar să se ia, 
încă de pe acum, O serie de măsuri teh
nice și organizatorice. In primul rînd, 
trebuie reținute pentru prăsită, fu- 
rajate și îngrijite cît mai bine toate 
vițelele care corespund din punct 
ae vedere al calităților de producție. î 
Este o problemă de mare însemnătate 
economică, căreia organele de partid, 
sfaturile populare, consiliile agricole 
și unitățile agricole trebuie să-i acorde 
atenția cuvenită. Ziarul nostru a în
treprins o anchetă în legătură cu mă
surile ce se iau în cîteva regiuni, pri
vind creșterea efectivelor de vaci. Iată 
răspunsurile primite :

Orientare
precisă în dezvoltarea 

fermelor de bovine
în regiunea Dobrogea 

efectivele de bovine au 
sporit în mod constant. 
O dată cu aceasta a 
crescut simțitor produc
ția de lapte și carne 
realizată în medie de la 
fiecare animal. Ca ur
mare a măsurilor lua
te pentru organizarea 
reproducției și selecției 
fecunditatea la vaci este 
de 93 la sută, iar la fie
care sută de vaci se ob
țin anual 83 de viței. A- 
ceste cifre situează Do
brogea în fruntea celor
lalte regiuni ale țării. 
Rezultatul este și mai 
edificator dacă se ține 

i eama că aici condițiile 
naturale sînt mai difici
le decit în alte regiuni 
și nici tradiție în crește
rea bovinelor nu a exis
tat. tn legătură cu a- 
ceastă problemă și-a 
spus cuvîntul tov .

Stelian DINESCU, 
vicepreședinte al 
Consiliului agricol 
regional Dobrogea:Realizările regiunii Dobrogea în dezvoltarea zootehniei sînt o dovadă că sarcinile prevăzute de cel de-al IX-lea Congres al partidului privind sporirea efectivelor de bovine și mai ales de vaci pot fi înfăptuite și chiar depășite, în regiunea noastră, unde, în trecut, creșterea animalelor și mai ales a vacilor era puțin dezvoltată, s-a reușit să se creeze. în cooperativele agricole, ferme mari, care asigură cantități . însemnate de lapte și' carne, deci venituri importante membrilor cooperatori, în prezent, numărul vaci- lo." reprezintă 40 la sută din totalul bovinelor, iar la sfirșitul anului viitor va crește Ia 43 la sută. Cum s-a ajuns la asemenea rezultate, ce ne propunem să întreprindem în anii ce urmează ?După mine, o contribuție 

însemnată la creșterea e- 
fectivelor și a producției 
acestora a avut zonarea 
creșterii animalelor, ținînd 
seama de condițiile natura
le specifice. în regiunea 
Dobrogea, unitățile agricole 
au fost îndrumate să creas
că ace' i specii și categorii 
de animale care valorifică 
cel mai bine condițiile na
turale și economice exis
tente în fiecare loc. în urma unui studiu întocmit din inițiativa comitetului re- gional de partid, fermele de vaci cu lapte se dezvoltă în cooperativele agricole situate în zona preorășenească și în apropierea centrelor muncitorești, in unitățile aflate lîngă căi de comunicație corespunzătoare, unde sînt condiții de climă și sol bune pentru obținerea unor cantități mari de fiiraje și mai ales de masă ■v rde. Din cele 241 de cooperativ • agricole din regiune ' >3 și-au creat ferme mari de vaci cu lapte. Celelalte, fiind situate la distanțe mai mari de orașe și avînd căi de comunicație necorespunzătoare, care nu asigură transportul laptelui în condiții optime au vaci mai puține, dar dezvoltă, în schimb, creșterea și în- grășarea taurinelor pentru carne. în aceste u- nități se folosesc cu bune | rezultate furaje grosiere, 1 cum sînt paiele și cocenii ' de porumb în amestec cu inelasă și uree.Această orientare s-a dovedit deosebit de avantajoasă. Ea asigură cele mai bune condiții pentru creșterea continuă a efectivelor matcă și a producției de

lapte și carne. Se aprecia
ză că în acest an se vor rea
liza, în medie pe regiune, 
cîte 2 000 litri de lapte de 
fiecare vacă, ceea ce în
seamnă o creștere substan
țială față de anul trecut. Pînă Ia 1 august, cooperativele agricole din Poiana, Mangalia, Palazu Mare, Cumpăna au ajuns la 2 400 litri lapte de fiecare vacă. Rezultate foarte bune au obținut și unitățile care cresc și îngrașă bovine pentru came. S-a reușit ca animalele să fie livrate la o greutate mai mare. Astfel cooperativele agricole din raionul Adamclisi au livrat animalele tinere la o greutate medie de 211 kg, mult mai mult decit în anii precedenți. Din aceasta cîș- tigă atît cooperativele agricole, cît și economia țării, realizîndu-se cantități mai mari de carne.Succesele obținute în sporirea efectivelor și a producției nu pot fi puse însă doar pe seama zonării creșterii animalelor. Ele au la bază o serie de alte acțiuni din care e bine să fie amintite cîteva. Tn coope
rativele agricole vacile au

ARGEȘ

’ fost repartizate pe rase și pe ■ 
grupe, după nivelul pro
ducției. Pe baza lucrării de 
selecție, de potrivire a ra
selor și perechilor de ani- 
male, s-au stabilit vacile de 

! la care va fi oprit tinere
tul de prăsilă, ținîndu-se 
seama de harta de raionare 
a raselor. După exemplul unor unități fruntașe, cum sînt Viile Noi, Topraisar, Chimogeni, Tătaru, Palazu Mare, Ovidiu și altele, vițeii destinați prăsilei sînt aleși încă de la fătare, a- vînd în vedere nivelul productiv al părinților. Ei > sînt individualizați prin tatuaj, lotizați și urmăriți în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea. Consiliile i de conducere din coope- 1 rativele agricole s-au convins de importanța ac- Ș țiunii de selecție și de aceea au hotărît să salarizeze pe operatorii de la centrele de însămînțări artificiale. Ei sînt cointeresați ca de la vacile respective să se obțină un număr cît mai mare de viței. De asemenea, îngrijitorii sînt școlarizați pentru a putea crește animalele potrivit celor mai noi metode, care asigură obținerea unor exemplare sănătoase, cu o mare producție.Avînd o orientare bine definită în ce privește dezvoltarea fermelor de animale, organizînd temeinic reproducția și selecția animalelor, cooperativele a- gricole din regiunea Dobrogea vor obține un număr tot mai mare de vițele și viței necesari sporirii efectivelor.

Efectivul
de animale poate 

crește simțitor
în fiecare regiune e- 

xistă posibilități pentru 
creșterea efectivelor de 
vaci. Rezultatele obținu
te diferă însă în funcție 
de măsurile care se iau 
în vederea valorificării I cît mai bune a acestor 
posibilități. în regiunea 
Argeș, unde pășunile și 
fînețele ocupă suprafețe 
întinse numărul vacilor, 
față de totalul bovine
lor poate fi mult, sporit. Este adevărat că în ulti
mii ani au fost obținute 
rezultate bune in aceas
tă privință. în prezent, 
cooperativele agricole 
din regiunea Argeș cresc 
la suta de hectare 23 
taurine, din care 8 vaci, 
însă numărul vacilor 
față de totalul taurine
lor este încă mic. Poa
te fi ridicat acest pro
cent ? Răspunsul îl dă 
tov .

Ion BUDA 
specialist cu baza 
furajeră la Consi
liul agricol regional 
Argeș:Rezultatele de pînă acum ne-au demonstrat că și în regiunea Argeș pot crește simțitor efectivele de vaci. Sînt raioane în care cooperativele agricole au, în medie, peste 40 vaci la suta de bovine. Creșterea acestora s-a făcut prin reținerea pentru prăsilă, în ultimii 2—3 ani, a tuturor vi- țelelor corespunzătoare. Paralel cu sporirea numărului de taurine s-a îmbunătățit și structura ^raselor. 

Datorită aplicării însămîn
țărilor artificiale, vacile 
din rasa Brună și metișii 
lor reprezintă 35 la sută 
din totalul efectivelor. 
Este o măsură bună, care 
asigură creșterea continuă 
a producției de lapte.Pentru ca posibilitățile de care dispune regiunea să fie folosite și mai bine, la indicația comitetului regional de partid, consiliul

agricol a analizat căile de sporire a efectivelor și de creștere a producției de lapte. Din studiul întocmit a reieșit o concluzie interesantă. Cu cit pro- I 
centul vacilor în cireada 
este mai ridicat, cu atît și 
producția de lapte realiza
tă, în medie de la fiecare 
animal, este mai mare. Un j exemplu. în cooperativele : agricole din raionul Pitești se cresc 40 de vaci la suta de taurine, iar producția de lapțe de fiecare vacă este cu 500 de litri mai mare decît în raionul Dră- ; gănești-Olț, unde procentul vacilor față de totalul taurinelor este mai mic. Explicația este simplă. A- vînd ferme cu un număr mai mare de vaci, consiliile de conducere din cooperativele agricole de producție se preocupă de furajarea și îngrijirea lor în bune condiții întrucît din această ramură se realizează venituri importante. Dimpotrivă, fermele mici sînt neglijate. Tocmai de aceea cooperativele a- gricole sînt îndrumate să îmbunătățească structura turmelor de taurine cres- cînd cît mai multe vaci. în această direcție au fost obținute o serie de rezultate bune. Pe baza extinderii însămînțărilor artificiale șl a organizării raționale a îngrijirii tineretului taurin, un număr mare de vițele au fost trecute la turma de bază. Această acțiune este în plină desfășurare. Tn 
prezent se lucrează la în
tocmirea hărții de extinde
re a însămînțărilor artifi
ciale în zona de șes, ceea 
ce va duce, fără îndoială, 
la îmbunătățirea procentu
lui de natalitate la vaci.Sporirea efectivelor de vaci este hotărîtă, în mare măsură, de asigurarea unor cantități îndestulătoare de nutrețuri. în acest an, datorită secetei prelungite, în regiunea noastră se pune problema creării unor condiții corespunzătoare de furajare în perioada sta-

zootehnie

important

obiectiv

50
bulațieî. încă de la înce
putul lunii august consiliul 
agricol regional a indicat 
să se acorde o atenție mai 
mare hrănirii tineretului 
femei destinat reproducției. S-a recomandat să se asigure furaje de bună calitate, care să nu fie consumate pînă la intrarea în perioada de stabulație, iar animalelor neproductive să li se administreze doar

CRIȘANA

BANAT Viitoarele
ferme de vaci

Vițelele care se obțin In cooperativele agricole 
vor forma în anii ce vin 
viitoarele ferme de vaci. 
Dezvoltarea lor fiziolo
gică, precum și producția de lapte pe care o 
vor da depind în foarte 
mare măsură de felul 
cum sînt îngrijite în 
perioada de creștere. în 
această privință există 
o bună experiență în re
giunea Banat. Ea ne-a 
fost relatată de tov.

Mihai CARAGEA, 
vicepreședinte al 
Consiliului agricol 
regional Banat:

rații de întreținere. Pentru a face economie de nutrețuri valoroase, cum sînt fînurile, s-a trecut la o acțiune susținută în ce privește strîngerea frunzarelor necesare ovinelor în perioada de iarnă.în urma măsurilor luate, considerăm că efectivele de animale și îndeosebi de vaci vor crește simțitor și în regiunea noastră.
Cum este

organizată
reproducția

Pentru a obține un 
număr cît mai mare de 
viței de la efectivele 
matcă, care să contri
buie la extinderea tur
mei de bază, este nece
sară organizarea temei
nică a reproducției. In 
regiunea Crlșana, în
deosebi în ultimul timp, 
au fost obținute o serie 
de rezultate bune în 
această privință. Ele 
au fost umbrite însă 
de procentul ridicat 
de mortalitate. Din a- 
ceastă cauză, efectivele 
de animale, în loc să 
crească, au scăzut. Des
pre această problemă 
ne-a vorbit tov .

Traian RÎPAȘ, 
vicepreședinte al 
Consiliului agricol 
regional Crișana:în regiunea Crișana, lucrările de selecție a taurinelor s-au dezvoltat mult în ultimii ani. A fost extinsă acțiunea de însămînțări artificiale. La aceasta au fost antrenați toți inginerii zootehniști, medicii circumscripțiilor veterinare, specialiștii centrelor de însă- mînțări artificiale, brigadieri din cooperativele a- gricole. în scopul obținerii unor animale de mare producție se folosesc numai tauri înscriși în registrul genealogic de stat. Se urmărește obținerea unor vaci cu o greutate de 650 kg și care să dea o producție de peste 4 000 litri de lapte. Realizările obținute pînă în prezent sînt bune. Totuși, efectivele nu au crescut pe măsura posibilităților.Consiliul agricol regional a analizat temeinic cauzele care au contribuit la scăderea efectivului de animale. S-au constatat o serie de deficiențe în ce privește organizarea reproducției, întreținerea reproducătorilor masculi și îngrijirea tineretului taurin, în primul rînd, reproducătorii erau supuși la a-

DIN TOTALUL
BOVINELOR

celași regim de furajare ca și femelele, neavind furaje concentrate etc. Din această cauză, ei nu puteau fi folosiți cu rezultate bune. 
S-a stabilit, ca obligatoriu, 
să se verifice, prin rețeaua 
sanitar-veterinară, modul 
cum se respectă programul 
și rația de hrănire a tau
rilor. S-a îmbunătățit și îngrijirea celor aflați în taberele de vară. Dacă înainte, ei erau lăsați să se

BRAȘOV

I

Sporirea efectivelor matcă și îmbunătățirea lor continuă constituie o preocupare permanentă a consiliilor agricole regional și raionale. Sub îndrumarea acestora, în cele mai multe 
cooperative de producție 
s-a făcut un calcul al evo
luției normale a efectivelor 
și s-au organizat loturi de 
selecție, care cuprind nu
mărul de vițele necesar 
atît pentru înlocuirea măt
eii, cît și pentru sporirea 
efectivelor. De ce am făcut acest lucru ?în general, în cooperativele agricole de producție nu putem oferi întregului tineret taurin aceleași condiții de întreținere. în a- ceastă situație, s-a reco
mandat membrilor coope
ratori să asigure loturilor 
destinate prăsilei condițiile

hrănească cu ce găseau pe pășune, acum s-au asigurat furaje suplimentare. Așa se face că în vreme ce anul trecut procentul reproducătorilor reformați a fost mare, anul acesta situația îngrijirii lor este mult mai bună, iar natalitatea s-a îmbunătățit. S-au realizat peste 19 000 de viței și mai există 10 800 de vaci și juninci gestante.O serie de măsuri au fost luate în vederea reducerii pierderilor prin mortalitate îa taurine. Această problemă a fost analizată pe raioane, în ședințele plenare ale consiliilor agricole, la care au participat toți președinții cooperativelor a- gricole de producție, brigadierii zootehnici. Cu acest prilej s-a demonstrat membrilor cooperatori im
portanța deosebită pe care 
o prezintă reducerea mor
talității la animale și nece
sitatea unei bune îngrijiri, 
îndeosebi a tineretului bovin. în asemenea ședințe s-a arătat, pe bază do calcule și exemple concrete, Cît au pierdut unele cooperative în urma mortalității pe care au avut-o, cum a influențat aceastavalorii zilei-muncă. Acum, consiliul agricol, cu medicii veterinari, analizează de două ori pe lună cauzele mortalității la animale.

oheind cu ei înțelegeri scrise privitoare la animalele pe care le iau în primire, s-a reușit ca cei mai mulți îngrijitori să se lege de sectorul respectiv pe o durată de mai mulți ani. Totodată, cooperativele a- 
gricole au adoptat o serie 
de criterii pentru stimula
rea materială a îngrijitori
lor, acordîndu-le plată su
plimentară. Știind că sînt retribuiți în funcție de depășirea planului privind creșterea efectivelor și a producției de carne și lapte, ei se străduiesc să muncească mai bine, cu răspundere. Vreau să arăt că din cele 225 cooperative a- gricole din regiune 150 a- cordă plata suplimentară în zootehnie.Cointeresarea materială nu reprezintă totul. Este 
necesar ca fiecare îngriji
tor să-și însușească temei-

I nice cunoștințe privind 
! creșterea animalelor. Pe lingă faptul că aproape toți ■ au urmat cursurile învăță- mîntului agrozootehnic, consiliul agricol a luat măsuri pentru instruirea lor periodică la „Casa agronomului“. Anul acesta au fost instruiți aproape 600 de îngrijitori. în perioada de vară, instruirea îngrijitorilor s-a făcut și la alte două centre : Prejmer și Tg. Secuiesc. Au fost instruiți și brigadierii zootehnici după tematicile primite de la Consiliul Superior al Agriculturii pe care noi i le-am îmbunătățit cu pro- I bleme din regiunea noas- i tră.

Tn perioada de stabula
ție, prin rotație, în fiecare 
zi, inginerii zootehniști 
medicii veterinari
la programul de grajd, 
conform graficului stabilit 
și apoi fac aprecieri asu
pra muncii îngrijitorilor. Asemenea măsuri permis să obținem măr mai mare de ;tinere, care sînt la turma de bază odată producții sporite de lapte.

asupra

Cui încredințați asistă

animalele
Experiența a dovedit 

ce mare 
prezintă 
torilor 
animale 
o mare 
deosebi 
re, această 
cooperativelor agricole, 
de care depinde viitoa
rea cireadă de vaci, tre
buie date în seama ce
lor mai pricepuți oa
meni, care dau dovadă 
de multă răspundere 
pentru munca 
dințată. Ce s-a între
prins în această 
ție în regiunea șov ? Ne răspunde tov.

însemnătate 
munca îngriji- 

pentru a avea 
sănătoase și cu 

producție. In
animatele tine- 

comoară a

încre-

direc- 
Bra-

Gheorghe ADAM, 
vicepreședinte al 
Consiliului agricol 
regional Brașov:în unele cooperative a- gricole din regiunea noastră exista pînă anul trecut o fluctuație mare a îngrijitorilor. Acest lucru a avut drept urmare obținerea u- nor producții mici, dezvoltarea necorespunzătoare a tineretului bovin etc. în

vederea remedierii situației, cooperativele agricole 
au fost îndrumate să în
treprindă măsuri pentru 
permanentizarea și cointe
resarea îngrijitorilor. în-

ne-au un nu- animale trecute și tot-

optime de cazare, nere și furajare, respective sînt date în primire celor mai buni îngrijitori. De întreținerea lor se ocupă îndeaproape brigadierii, conducerea cooperativei, inginerii zootehniști și medicii veterinari de circumscripție. Ei urmăresc dezvoltarea fiziologică a a- nimalelor și stabilesc momentul optim pentru reproducție. în felul acesta s-au evitat situațiile cînd tineretul taurin era dat la montă la o vîrstă prea mică sau o greutate redusă, ceea ce ducea la obținerea unor rezultate nesatisfăcătoare. Menționez că tineretul taurin obținut în a doua jumătate a anului 1964 și cel din 1965 este bine dezvol-

întreți- Loturile

SUCEAVA

tat, foarte frumos și înregistrează sporuri mari de creșteri în greutate.
Tn vederea îmbunătățirii 

structurii măteii s-a acor
dat o deosebită atenție și 
tineretului taurin femei, 
care a ajuns la o vîrstă 
bună pentru reproducție. Din acesta s--a ales ceea ce a fost mai bun, consti- tuindu-se loturi de reproducție. Acestor animale li s-au creat condiții bune de creștere. Se pot vedea peste tot asemenea loturi, cărora li se aplică cîte un semn distinctiv. Pe cornul stîng s-a făcut litera „S“, ceea ce arată că animalul respeotiv este destinat reproducției. Celelalte sînt crescute și valorificate pentru carne.în primele șase luni ale anului, din cele 18 000 vițele, care la 1 ianuarie a- veau vîrstă de 18 luni, 8 700 au fost trecute la turma de bază. Ca unmare a măsurilor luate, există posibilitatea ca, din vițelele existente, care pe parcurs depășesc vîrstă de 18 luni, încă 10 000 să fie montate și să treacă la turma de bază a cooperativelor agricole de producție.Au fost luate o serie dé măsuri și pentru menținerea și protejarea vițelelor bune pentru prăsilă existente în gospodăriile personale ale membrilor cooperatori. De aceea se acordă o atenție deosebită ținerii unei evidențe cît mai reale a vițelelor ce se obțin la membrii cooperatori și la țăranii individuali. Sînt acțiuni care vor duce cu siguranță la sporirea efectivelor matcă pentru a realiza sarcinile prevăzute de Congresul partidului noe- tru.în urma măsurilor luate s-a îmbunătățit mult asistența zoo veterinară. Conform unui grafic, medicii veterinari vizitează periodic oooperativele agricole, unde găsesc totdeauna brigadierul respectiv, pe tehnicianul veterinar și stabilesc împreună măsurile ce trebuie luate. Asemenea măsuri au dus la obținerea unor rezultate din ce în ce mai bune în ce privește creșterea efectivelor de animale.

Și în gospodăriile
personale

în afară de fermele 
cooperativelor agricole 
există numeroase ani
male în gospodăriile 
personale ale membrilor 
cooperatori sau în gos
podăriile țăranilor din 
zonele de deal și munte 
necooperativizate. în
deosebi tineretul taurin 
din aceste gospodării 
trebuie crescut cu cea 
mai mare grijă pentru a 
contribui la creșterea 
efectivelor de vaci. Ce 
se întreprinde în acea
stă direcție în regiunea 
Suceava ? Răspunde tov.

Lucian MARIN, 
vicepreședinte al 
Consiliului agricol 
regional Suceava:în regiunea noastră, condițiile naturale sînt deosebit de favorabile pentru creșterea animalelor și îndeosebi a taurinelor. Cooperativele agricole au fost îndrumate să pună în valoare aceste condiții, iar rezultatele sînt dintre cele mai bune. Tn acest an efec

tivele de vaci și juninci 
proprietate obștească au 
crescut cu 2 000 de capete,

iar pînă la sfirșitul anului, 
sporul va fi de 5 000 de 
capete.O rezervă de sporire a numărului de vaci o constituie tineretul taurin crescut în gospodăriile personale ale cooperatorilor și în gospodăriile din comu- munte Consi- preocu-nele de deal și necooperativizate. liul agricol s-a pat ca și în acest sector să se obțină un număr cît mai mare de vițele. în zonele necooperativizate s-au asigurat reproducători proprietatea statului, iar la Cîmpulung, s-a înființat și un centru de însămînțări artificiale, care cuprinde aproximativ 15 puncte.
Țăranii, stimulați de avan
tajele acordate celor 
care cresc și livrează a- 
nimale pe bază de contract, 
au contractat cu statul nu
meroase taurine de toate 
vîrstele. Tn urma acestor 
măsuri, efectivele de ani
male cresc continuu.în scopul menținerii vitelor pentru prăsilă, în regiune se desfășoară o acțiune largă. Prin măsurile ce s-au luat vom contribui la creșterea continuă * efectivelor de vaci.

Solicitat să ne vorbească, pe scurt, despre măsurile actuale' care 
trebuie Întreprinse In vederea sporirii electivelor de vaci și juninci, 
tovarășul

Emil BALOMIRI, vicepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, ne-a răspuns:

— Creșterea electivelor de vaci, astiel ca să se realizeze sarcinile 
prevăzute de Congresul al IX-lea al partidului, necesită ca, încă de pe 
acum, să se la o serie de măsuri în toate unitățile agricole socialiste. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît, în ultimul an, în unele regiuni ca Banat, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Crișana și Hunedoara efectivele nu au spo
rit pe măsura posibilităților. Ce trebuie întreprins î in primul rînd este 
necesar să se asigure un număr cît mai mare de produși de la animalele 
matcă. De aceea, planul de montă și fătări trebuie urmărit cu răspun
dere de către conducerile unităților agricole, medicii veterinari, ingi
nerii zootehniști și agronomi. A doua problemă, tot atît de importantă, 
este creșterea rațională a tineretului taurin, de la tătare și pînă la re
producție, astfel ca să se realizeze vaci capabile să dea producții mari 
de lapte. O atenție deosebită trebuie acordată și asigurării unor can
tități îndestulătoare de furaje. Este necesar să se termine grabnic re
coltarea fînețelor naturale, sa se siringă și depoziteze cu grijă cocenii 
de porumb, să continue acțiunea de însilozări, folosind în acest scop 
toate sursele de furaje. Consiliile agricole regionale și raionale, cadrele 
de specialiști din agricultură au datoria să acorde tot sprijinul coope
rativelor agricole în acțiunile ce le iau pentru sporirea efectivelor 
de vaci.



OSTILITĂȚILE
INDO-PAKISTANEZESRINAGHAR 13 (Agerpres). — Comunicatele militare și declarațiile oficiale din capitalele Indiei și Pakistanului menționează ca luptele dintre trupele celor două țări au devenit tot mai intense.Un purtătoi’ de cuvînt al Ministerului Apărării al Indiei a declarat, potrivit agenției Reuter, că trupele indiene au continuat să înainteze pe frontul de nord în direcția orașului pakistanez Sialkot, ocupînd două poziții deținute pînă acum de trupele pakistaneze. A- ceeași agenție menționează, referin- du-se la surse oficiale din Delhi, că trupele indiene controlează în întregime împrejurimile podului Mirpur din zona pakistaneză a Cașmirului.Postul de radio Rawalpindi a a- nunțat, potrivit agenției Associated Press, că aviația pakistaneză a e- fectuat raiduri asupra unor baze militare indiene, printre care Am

ritsar, Pathankot, Adampur și Halwara. Totodată, el a arătat că și aviația indiană a atacat baza militară din Saragodha. Luni după- amiază, agenția France Presse a transmis o declarație a purtătorului de cuvînt pakistanez în care se arată că trupele pakistaneze au ocupat centrul feroviar Munabao, din statul Radjastan.Agențiile de presă anunță că în timpul luptelor care au avut loc ambele părți au avut pierderi serioase în oameni și armament.Secretarul general ai O.N.U., U Thant, care a sosit la Delhi pentru a avea convorbiri cu autoritățile indiene în vederea încetării focului, a avut duminică o primă convorbire cu primul ministru indian, Lal Bahadur Shastri.Luni după-amiază, U Thant a avut convorbiri cu președintele Indiei, Radhakhrishnan, consacrate acelorași probleme.
Deschiderea Conferinței arabe 
la nivel înalt

Pro 
și contra

Scrisoarea liderului socialist Pie
tro Nenni adresată militanjilor 
partidului continuă să se afle în 
afenfia cercurilor politice italiene. 
Acum, la începutul sezonului de 
toamnă, cînd parlamentul nu și-a 
reluat încă lucrările, cînd princi
palele partide sînt cuprinse de 
febra pregătirilor pentru congre
sele respective, scrisoarea prin 
care Nenni se pronunță pentru 
menjinerea coaliției guvernamen
tale de centru-sfînga, din care 
P.S.I. face parte, a declanșat reac
ții puternice. „O adevărată sabie 
a lui Damocles va afîrna asupra 
congresului socialist. E oare des
tul de trainic legată pentru a nu 
intra în aefiune ca o ghilotină ?" 
întreabă un comentator.

Atitudini favorabile sau nu te
zelor cuprinse în scrisoarea lui

ROMA

Noi debarcări de trupe
americane in Vietnamul de sud
• Numeroase ciocniri armate la Da Nang • Arestarea mal 

multor ofițeri superiori

PLENARA C. C.
AL FRONTULUI PATRIEI
DIN VIETNAMHANOI 13 (Agerpres). — în zilele de 9 și 10 septembrie s-au desfășurat la Hanoi lucrările celei de-a 10-a plenare a C.C. al Frontului patriei din Vietnam. Plenara

CASABLANCA 13 (Agerpres). — Luni și-a început lucrările la Casablanca cea de-a treia conferință arabă la nivel înalt, la care participă șefii de state din 12 țări ale Ligii Arabe. Tunisia nu participă la conferință. Președintele Burghiba a adresat note partici- panților la conferință în care explică motivele absenței sale. înainte de începerea lucrărilor conferinței, miniștrii de externe din țările arabe s-au întrunit luni la
Reuniunea 
cabinetului 
britanicLONDRA 13 (Agerpres). — La reședința primului ministru englez de la Chequers a avut loc duminică o ședință a cabinetului britanic. Cu acest prilej a fost examinată •ituația din cadrul Commonwealth- ului în lumina conflictului indiano- pakistanez, precum și problemele economice ale Angliei. O atenție deosebită a fost acordată planului național economic, care urmează să fie dat publicității joi. Planul stabilește obiectivele țării pînă în 1970. în ce privește problemele financiare, miniștrii și-au exprimat convingerea că deficitul balanței de plăți a Marii Britanii va fi redus pînă în următoarele patru luni cu 300 milioane lire și că echilibrul bugetar va fi restabilit înainte de sfîrșitul anului 1966.Printre problemele discutate a figurat și aceea a desemnării unui nou președinte al Camerei Comunelor, ca urmare a încetării din viață a lui Harry Hylton-Foster. Dfeși nu a fost adoptată nici o ho- tărîre, în cercurile observatorilor se menționează posibilitatea ca primul ministru Wilson să apeleze la un deputat din partea partidului liberal pentru a ocupa acest post. Această măsură ar avea drept scop să mențină majoritatea de trei voturi deținută în prezent de laburiști în Camera Comunelor. în cazul unui refuz al liberalilor, și mai ales datorită faptului că pe lîngă președintele Camerei Comunelor vor trebui desemnați și doi ad- juncți ai acestuia, care nu au drept de vot, majoritatea laburistă s-ar vedea redusă la un singur vot. Potrivit agenției Associated Press, Wilson ar fi declarat că este ho- tărît să continue politica guvernului său chiar și în condițiile e- xistenței unei astfel de majorități precare.

prînz pentru a pune la punct ordinea de zi definitivă asupra căreia șefii de state își vor concentra activitatea. în cadrul conferinței vor fi discutate printre altele colaborarea economică și politică dintre statele arabe, situația politică din Arabia de sud și emiratele din Golful Persic, problema palestiniană etc. Un punct important îl va constitui situația din Republica Arabă Yemen.Ministrul informațiilor al Pakistanului, care a sosit de asemenea la conferință, urmează să aibă o serie de întrevederi cu liderii arabi, cărora le va expune aspecte ale conflictului dintre țara sa și India.Deschizînd conferința, președintele Nasser a dat cuvîntul secretarului general al Ligii Arabe, Hassouna, care a subliniat importanța acestei întruniri pentru unitatea țărilor arabe. A luat apoi cuvîntul regele Marocului, Hassan al II-lea, care i-a salutat pe participant. Secretarul general adjunct al Ligii Arabe, Sayed Nofal, a dat citire mesajelor de sprijin sosite pe adresa conferinței.Lucrările conferinței continuă cu ușile închise.
Președintele S.U.A. 
a ordonat încetarea 
grevei feroviarilorWASHINGTON 13 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a ordonat încetarea grevei feroviarilor, declarată vineri seara în regiunile feroviare Atchison, Topeka și Santa Fe, și la care participă 6 000 de angajați. Ordinul prevede crearea unui organ special care urmează să intervină în disputa dintre greviști și patroni.

Nenni au fosf luate de cadre de 
conducere ale partidului socialist. 
Vorbind duminică la Capri, Lom
bardi și-a îndreptat focul polemi
cii spre o singură țintă : coaliția 
de centru-sfînga : „Cînd noi ce
rem ieșirea din guvern, nu cerem 
ieșirea dinfr-un guvern de centru- 
sfînga ci dintr-unul cenfrisf-mode- 
rat, pentru că centristă și mode
rată este linia politică a acestuia".

Un grup de socialiști din Sicilia, 
în frunte cu Pizzo, membru al 
C.C., au declanșat la rîndu-le un 
puternic atac, calificînd drept inac
ceptabilă propunerea de unifica
re cu partidul social-democrat. A- 
cest grup arată că este în schimb 
necesară unitatea forțelor popu
lare, între care Partidul Comunist 
Italian este forța cea mai puterni
că. Deosebit de polemic față de 
poziția adoptată de Nenni și de 
politica actualei coaliții guverna
mentale este discursul rostit la 
Carrara de Vechietti, secretarul 
Partidului Socialist al Unității Pro
letare. El a arătat că în actuala 
sa compoziție, guvernul nu are 
altă perspectivă decît aceea de a 
se deplasa și mai mult spre 
dreapta.

Pe de altă parte, Tanassi, se
cretar al partidului social-demo
crat, insistă din nou într-un ar
ticol publicat în revista „Socialis- 
mo Democratico’ asupra urgenței 
unificării între socialiști și social- 
democrați. Același lucru îl susține 
și un alt reprezentant social-de
mocrat, Lupis.

La încheierea celui de-al 19-lea 
festival național al ziarului „Uni
tă*, desfășurat la Genova, secre
tarul general al partidului comu
nist, Luigi Longo, a spus : „Gra
va amenințare pe care o re
prezintă poziția Iui Nenni pen
tru solidaritatea și unitatea cla
sei muncitoare trebuie combă
tută printr-o acțiune politică con
cretă a partidului comunist, a 
P.S.I.U.P., a stîngii partidului so
cialist ca și a tuturor celor ce au 
la inimă viitorul socialismului".

Ion MARGINEANU
Prin telefon.

SAIGON 13 (Agerpres). — Alți 5 000 de soldați și ofițeri ai diviziei I de trupe aeropurtate americane au debarcat luni în portul sud-vietna- mez Qui Nhon pentru „a se alătura eforturilor S.U.A. de intensificare a războiului“ (U.P.I.). Un purtător de cuvînt al trupelor americane a declarat că în curînd va fi creată o nouă bază de unde divizia va acționa împotriva partizanilor sud- vietnamezi.Aviația americană a executat luni 283 raiduri împotriva localităților aflate sub controlul forțelor de eliberare națională, sau unde se bănuiește existența acestora.în vecinătatea bazei americane de la Da Nang au avut loc luni numeroase ciocniri între trupele americane și unități ale forțelor patriotice. Duminică seara, un grup de partizani a atacat cu grenade un post întărit din vecinătatea bazei Da Nang, provocîndu-i pierderi importante. Agențiile de presă relatează că între autoritățile americane și guvernul de la Saigon s-au ivit o serie de neînțelegeri, soldate, deocamdată, cu o cerere de retragere din Vietnamul de sud a trei ofițeri americani, în- vinuiți de „colaborare cu elementele ostile guvernului sud-vietna- mez“, adică cu grupurile disidente din regiunea platourilor înalte.Pentru a evita o lovitură de stat care să ducă la înlăturarea sa de la putere, generalul Nguyen Ky a arestat numeroase persoane bănuite de „a se afla în rîndurile opoziției“. Printre persoanele arestate

se află generalii Tran Van Don, Mai Huu Xuan, Le Van Kim, precum și fostul prim-ministru Nguyen Xuan Oanh.HANOI 13 (Agerpres). — La 12 septembrie, numeroase grupuri de reactoare de luptă americane au bombardat și mitraliat în repetate rînduri centre populate din provincia Ha Tay, la vest de Hanoi. Forțele antiaeriene locale au doborît trei avioane. Numărul total al avioanelor americane dobo- țîte — începînd din 5 august 1964 — s-a ridicat la 547.

a stabilit sarcinile imediate în vederea mobilizării întregului popor vietnamez pentru intensificarea luptei împotriva agresiunii imperialiste americane. în ședința de închidere, plenara a adresat întregului popor vietnamez apelul de a-și strînge rîndurile în vederea înfrîngerii agresiunii S.U.A., și a adoptat un mesaj exprimînd solidaritatea cu Frontul național de eliberare din Vietnamul de sud. Plenara a ales pe Tran Huu Duyet în funcția de secretar general al C.C. al Frontului patriei din Vietnam.
APÀRÎND CERUL PATRIEI

O baterie antiaeriană în regiunea orașului Vlnh, din R. D. Vietnam

ADEVĂRUL DESPRE „L S. T.
O telegramă lapidară 

anunfa recent moartea 
a doi marinari japonezi 
din cadrul așa-numite- 
lor echipaje L.S.T. în 
parlament, un deputat 
socialist a adresat o in
terpelare guvernului ce- 
rîndu-i să explice, în 
mod oficial, împrejură
rile în care au dispărut 
cei doi marinari. Auto
ritățile s-au eschivat de 
la un răspuns concret, 
în schimb, în presa ja
poneză s-au strecurat, 
chiar din ziua urmă
toare, informații revela
toare.

Echipajele „L.S.T.*, în 
componența cărora in
tră și aproximativ 1 200

de japonezi, deservesc 
vase militare de trans
port aparjinînd Statelor 
Unite. Aceste vase sînt 
folosite pentru trans
portul de armament de 
la bazele situate pe te
ritoriul Japoniei în Viet-

NOTE
namul de sud. Din vara 
acestui an, paralel cu 
intensificarea acțiunilor 
agresive ale imperialiș
tilor americani în Viet
nam, asemenea curse 
au devenit fot mai dese. 
Nu o dată, arată ziarele 
japoneze, vasele cu e-

chipajele „L.S.T.* au 
primit din partea co
mandamentului S.U.A. 
ordinul de a transporta 
munifii și echipament 
militar în zona opera
țiilor de război împo
triva pafrioților sud- 
vietnamezi.

împrejurările morții 
celor doi marinari japo
nezi se clarifică așadar. 
Ei au căzut victimă po
liticii primejdioase de 
sprijinire a acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. pe 
care guvernul japonez 
o duce siîrnind nemul
țumirea maselor largi 
populare.

Dumitru ȚINU

L Brejnev a făcut o vizită 

in R.P. PolonăVARȘOVIA 13 (Agerpres). — A- genția P.A.P. anunță că la invitația lui Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită în Polonia în zilele de 11 și 12 septembrie. W. Gomulka și L. Brejnev au avut convorbiri prietenești în problemele dezvoltării continue și adîncirii colaborării între Republica Populară Polonă și U.R.S.S., între P.C.U.S. și P.M.U.P. și au discutat un cerc larg de probleme de politică internațională.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă frățească și cordială, au participat Z. Kliszko, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.U.P., și A. Aristov, ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Polonă.

atena : Negocieri pentru formarea guvernului

locurilor de muncă

:

ATENA 13 (Agerpres). — Luni dimineața au fost reluate la Atena negocierile între șefii partidelor politice în încercarea de a rezolva criza guvernamentală care a intrat în cea de-a treia lună. Liderul partidului de dreapta Uniunea na- țional-radicală, Canellopoulos, s-a întîlnit cu liderul partidului progresist, Markezinis, pentru a încerca să pună bazele unui nou guvern. După cum s-a anunțat, la sfîrșitul convorbirilor, acestea au decurs într-o atmosferă cordială și înțelegere reciprocă, dar nu a fost realizat nici un acord. Canellopoulos își menține rezervele față de un guvern de coaliție (format din disidenții din Uniunea de centru, sprijiniți de cele două partide de dreapta, E.R.E. și progresist), Markezinis, dimpotrivă, se pronunță în favoarea unui asemenea guvern.Liderul E.R.E. s-a întîlnit cu

fostul vicepremier în guvernul Pa- pandreu, Stephanopoulos, despre care se crede că va forma noul guvern. Acesta din urmă s-a întîlnit apoi cu liderul partidului progresist, Markezinis.Agenția Reuter anunță că cei 36 de disidenți, deputați ai Uniunii de centru, erau încrezători luni dimineața considerînd aproape cert faptul că alți 10 deputați adepți ai lui Papandreu li se vor alătura. Surse bine informate, subliniază a- genția, arată că numele celor 10 deputați vor fi cunoscute de abia atunci cînd guvernul va primi votul de învestitură, deoarece toți aceștia vor primi posturi în noul cabinet.Uniunea de centru, precum și Uniunea democrată de stînga, E.D.A., continuă să ceară alegeri generale imediate.
SCHIMBURI DE FOCURI II SWO DOilIlDO
• Numirea ministrului forțelor armate • Continuă operațiunea 

de dezarmare a juntei militare

La Sheffield în Anglia a avui loc 
o manlfostație a membrilor sindi
catului mecanicilor de la oțelârla 
Dunford and Elliott, cerlnd recu
noașterea de câtre autorități a or

ganizației lor

SANTO DOMINGO 13 (Agerpres). — Președintele guvernului provizoriu al Republicii Dominicane a confirmat principalele funcții militare ale țării. Astfel, ministrul forțelor armate a fost numit Francisco Rivero Caminera. Cu privire la situația politică din țară, Godoy a declarat că dezarmarea juntei militare continuă în condiții bune. De asemenea, potrivit condițiilor stipulate în actul de reconciliere, constituționaliștii depun armele pe care le-au deținut. Totuși, după cum transmite France Presse, la 12 septembrie în cursul

dimineții au avut loc schimburi de focuri în centrul orașului. S-au făcut auzite, de asemenea, împușcături în diferite părți ale orașului Santo Domingo. Agențiile de presă relatează că plecarea din țară a generalului Wessin a dat posibilitate să înceapă dezarmarea trupelor credincioase juntei militare. După aceastaj arată agenția Associated Press, punctele de control instalate de-a lungul liniei de separație între zonele constituționa- liste și restul orașului urmează să dispară, iar forțele interamericane vor fi grupate într-un loc al orașului, care nu a fost încă anunțat.

Revista vest-germană 
„DER SPIEGEL“ publi
ca. un articol despre creș
terea șomajului în An
glia, în care se spune : 

„Guvernul laburist va 
realiza în curînd ceea ce, 
potrivit vechii teorii capita
liste, stimulează cel mai pu
ternic sîrguința muncitori
lor : o jumătate de milion 
de șomeri.

De la 280 000 în luna iu
lie, armata industrială de 
rezervă a Marii Britanii a 
crescut, în august, la 
340 000. Expertul conserva
tor în problemele economi
ce, sir Cyril Osborne, a de
clarat că, pînă la sfîrșitul 
anului, numărul șomerilor 
ar putea crește pînă la un 
milion.

Concedierile sînt urmarea 
măsurilor de restricție cu 
ajutorul cărora ministrul de 
finanțe, Callaghan, vrea să 
combată deficitul cronic al 
balanței de plăți. Numai în- 
fr-un singur an, rezervei» 
valutara au scăzut de la a- 
proape 11 miliarde mărci 
(în primăvara lui 1964) la 
9,3 miliarde mărci (la înce
putul anului 1965) (valorile 
reclamate în mărci vesf- 
germane — n.r.).

Prin scumpirea creditelor 
destinate economiei națio
nale și construcțiilor de lo
cuințe, resfrîngerea progra
mului de construcții publice 
și reducerea termenului de 
achitare a bunurilor achizi
ționate cu plata în rate, 
producția internă urmează 
să fie redusă, în schimb 
încurajată cea destinată ex
portului.

Dificultățile introduse de 
Callaghan în ce privește a- 
chizițiile cu plata în rate 
au avut ca urmare că, în 
primele șase luni ale anului, 
producția de automobile 
s-a redus cu 72 000 de uni
tăți. Datorită posibilităților

scăzute de desfacere, cei 
10 000 de muncitori de la 
„Ford" lucrează doar patru 
zile pe săptămînă. în uzi
na din localitatea Halewood, 
benzile rulante de montaj 
au fost oprite pînă la 7 
septembrie. Reducerea pro
ducției lunare de automobi
le însemnează 7 000 de ma
șini.

Și în alte ramuri ale in
dustriei a fost restrînsă pro
ducția. Deoarece în prima 
jumătate a anului s-au des
făcut cu 13 la sută mai pu
ține mașini de spălat, con
cernul Hoover a redus pen
tru 4 000 de muncitori săp- 
fămîna de lucru. Uzina de 
aparate de radio Pye și-a 
închis fabrica din localita
tea Larne din Irlanda de 
nord. Cei 800 de muncitori

de la această fabrică sînt 
nevoiți acum să stea la 
coadă în fața oficiilor de 
plasare.

Plîngerile sindicatelor că 
tocmai un guvern care se 
intitulează socialist creează 
o primejdie pentru locurile 
de muncă au rămas, pînă 
acum, fără ecou în cadrul 
cabinetului lui Wilson. Mi
nistrul de finanțe, Calla
ghan, și ministrul economiei, 
Brown, invocă faptul că ba
lanța de plăți a Angliei a 
înregistrat și în primul se
mestru al anului 1965 o 
pierdere de 206 milioane 
de lire sterline.

Guvernul laburist speră 
că șomajul va exercita și 
cuvenita influență asupra 
așa-ziselor „greve neofi
ciale".

în curfea uzinelor „Ford* 
din Halewood se află sto
cate 8 000 de automobile 
datorită unei greve de so
lidaritate declarate de mun
citorii de la expediție. 
20 000 de muncitori de la 
„British Motor Corpora
tion" au declarat, de ase
menea, o grevă de solida
ritate cu un muncitor care 
și-a pierdut locul de muncă. 
O altă fabrică de automobi
le a fost nevoită să-și o- 
prească producția, deoarece 
86 de carosieri au declarat 
grevă.

Institutul național de eco
nomie și cercetări sociale 
prezice că, datorită acestor 
măsuri. Marea Britanie va 
avea de făcut față unor tim
puri grele".

Realități ale Spaniei
Ziarul „AVANTI“ 

publică interviul a- 
cordat de Enrique 
Tierno Galvan, pro
fesor de drept politic 
la Universitatea din 
Salamanca, destituit 
de curînd de regimul 
lui Franco pentru 
convingerile sale de
mocratice.Poziția profesorului Enrique Tierno Galvan — se arată în introducerea interviului — este o reflectare a luptei de zi cu zi împotriva tiraniei, care timp de 26 de ani n-a putut ucide ideea de libertate.— „Măsurile de liberalizare de care vorbește guvernul spaniol sînt doar formale — i-a declarat Galvan reporterului

lui „Avanti*. Orice schimbare reală în cadrul actualului sistem este imposibilă. Există o deosebire fundamentală între „aerele" pe care și le dă regimul și realitate. Tn Spania băncile sînt adevărate feude. Pe de altă parte, salariații, îngrădiți în cătușele sindicatelor franchis- te, nu pot obține satisfacerea revendicărilor lor economice. Acestea sînt probleme de bază, pe care regimul fran- chist nu este dispus să le rezolve... Contractul colectiv de muncă este o bătaie de joc. Muncitorii nu pot folosi presa pen-

de azitiu a-și spune cuvîntul.Spaniolii sînt con- știenți de această situație. Toți doiesc schimbări, dar ei cunosc foarte bine puterea aparatului represiv. In acest moment au loc însă importante deplasări. Ar fi greu să enumerăm exact toate cercurile care formează opoziția față de regimul lui Franco. Sînt socialiști, de- mocrat-creștini, comuniști, falangiști de stînga etc. Unii sînt în această mișcare din 1936. Pentru a împiedica coalizarea a- cestor grupuri, guvernul folosește toată forța de care dispune".
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SCURTE ȘTIRI
GENEVA. După trei zile de dezbateri Consiliul pentru comerț și deizvoltare al O.N.U. (U.N.C.T.A.D.) a aprobat cu 47 de voturi pentru și cinci abțineri (Australia, Japonia, Canada, S.U.A., Marea Britanie) rezoluția care propunea amînarea discuțiilor în problema stabilirii viitorului sediu al acestei organizații. Această chestiune va fi luată în discuție la o sesiune specială a U.N.C.T.A.D. care va avea loc la 28 octombrie la New York în cadrul Adunării Generale a O.N.U. După cum s-a anunțat, cinci orașe, Roma, ' ddis Abeba, Lagos, Londra- și Geneva s-au oferit să găzduiască sediul acestui organism al O.N.U. Sediul provizoriu al U.N.C.T.A.D. continuă să fie la Geneva.
MOSCOVA. Antonin Novotny' - oferit în saloanele Ambasadei R.S. Cehoslovace la Moscova o recepție cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a delegației de partid și de stat a R.S. Cehoslovace. Din partea sovietică la recepție au luat parte Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Anastas Mikoian și alte persoane oficiale.
Tîrguri internaționala

o S-a Închis Tîrgul de Ia LEIPZIG. 
La ediția din toamna aceasta a Ttr- 
gulul au participat fi 500 de ilrme și 
întreprinderi din 60 de țari.

• La Tirgu! internațional de toamnă 
de la ZAGREB a fost organizată du
minică „Ziua Republicii Socialiste Ro
mânia“. Cu acest prilej, Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul României la Belgrad, 
și Nicolae Vrabie, directorul pavilio
nului românesc, au oierit o recepție.

• Duminică s-a deschis Ia VIENA 
cea de-a 82-a ediție a Tîrgulul inter
național de mostre. La actuala ediție 
participă 2 254 ilrme din 31 de țări 
străine șl 2 711 firme austriece. Re
publica Socialistă România este pre
zentă cu o expoziție generală de măr
furi, printre care tractoare, autoca
mioane, mașini-unelte, utilaj electro
tehnic etc.

BERLIN. După cum anunță a- genția A.D.N. la 12 septembrie .a avut loc la Berlin cea de-a ' >-a sesiune a Consiliului de Stat al R. D. Germane. Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat, a vorbit despre problemele asigurării păcii și despre pregătirile pentru apropiatele alegeri în organele locale.
Descoperirea unul complot 

în Bolivia
LA PAZ. Junta militară bolivian« 

a anunțat că duminică a descoperit 
un complot împotriva regimului mili
tar. Un anunț oficial dat publicității 
în capitala Bolivie! pretinde că acest 
complot a fost pus Ia cale de parti
zanii fostului președinte Victor Paz 
Estenssoro.

BERLIN. întrucît la 24 septembrie expiră acordul intervenit anul trecut între guvernul R.D.G. și Senatul vesf-berlinez cu privire la eliberarea autorizațiilor pentru vizitele cetățenilor vest-berlinezi în capitala R. D. Germane, guvernul R. D. Germane a propus prelungirea acestui acord pentru perioada 25 septembrie 1965 ■— 31 ianuarie 1966.
NEW YORK. Uraganul „Betsy“ cJ. e 

s-a abătut vineri asupra statalul 
Louisiana a produs pagube care pot 
fi evaluate Ia peste o sută de milioa
ne de dolari.

Pe străzile orașului New Orleans 
după inundațiile provocate de 

uraganul Betsy

LIMA. O escadră navaiă"rnord- americană a pătruns în apele teritoriale peruviene pentru a participa la manevrele ce urmează să înceapă la 15 septembrie. In cercurile observatorilor din Lima se face o legătură între sosirea escadrei navale a S.U.A. și intensificarea acțiunilor antiguvernamentale duse de partizanii peruvieni.
ATENA. In capitala Greciei 

s-au deschis lucrările celui de-al 
16-lea Congres al Federației in
ternaționale de astronautică, la 
care participă peste 1500 de so- 
vanți și tehnicieni în domeniul 
cercetărilor spațiale din 45 țje 
țări. Din partea Republicii Socia
liste România la congres ia par-l- 
acad. Elie Carafoli.
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