
Anul XXXIII Nr. 6276

Noua stație de dezbenzinare de la Țlcleni, regiunea Oltenia Foto R. Costin

buna gospodărire a produselor petroliere

VALOAREA 
DE ȚIȚEI

Cine trece pe la rafinăria Cîm- pina nu poate să nu observe un panou interesant care se află în a- propierea secției depozit-expediție. „Dacă se scurge o picătură în fiecare secundă — se arată în acest panou — într-un an se irosesc 1 544 litri de produs. Dacă scurgerea se face sub forma unui fir subțire, într-un an se pierd 129 vagoane de produsă“.Acest calcul, familiar rafinorilor de aici, a fost făcut pentru a ilustra importanța gospodăririi raționale a materiei prime, a valorificării ei superioare. Asemenea panouri au fost amenajate și în alte secții ale rafinăriei Peste tot, aici, se desfășoară o acțiune susținută pentru evitarea risipei, acordîndu-se o mare a- tenție bunei funcționări a instalațiilor tehnologice, pompelor, remedierii operative a defecțiunilor care apar la conducte, ventile și rezervoare. In primele patru luni din a- cest an colectivul rafinăriei a economisit, prin reducerea pierderilor, mai bine de 300 tone țiței și produse petroliere.Pentru reducerea la maximum a pierderilor de materie primă și produse, pentru folosirea superioară a fiecărei tone de țiței, tot mai mulți petroliști din schelele de extracție și rafinăriile de petrol, lucrători de la bazele de aprovizionare și desfacere, acționează cu succes. Conducerile schelelor Boldești și Cîmpina, rafinăriilor Teleajen, Brazi, Dărmă- nești și Onești au format echipe speciale de lăcătuși care verifică zilnic starea conductelor și a utilajelor și înlătură defecțiunile ce apar, spre a evita orice sursă de risipă. în aceste întreprinderi s-au aplicat măsuri pentru simplificarea sistemului de pompare a produselor, în- lăturîndu-se pe cît posibil pompările intermediare, s-au amenajat diferite vase pentru captarea scurgerilor provenite din instalațiile tehnologice și de la încărcarea văgoa- nelor-cisterne ; totodată, s-au organizat cursuri de ridicare a calificării personalului care lucrează în secțiile de depozit-expediție ele.Un bilanț al, rezultatelor tuturor acestor acțiuni arată că numai în rafinăriile de petrol au fost econo-
TRACTORUL U-651

La Uzina „Tractorul" din Brașov 
se află în fabricație de serie o nouă 
variantă a tractorului universal de 
65 CP. Acest tractor, denumit U-651, 
are dublă tracțiune și se fabrică 
paralel cu tractorul U-650. El este 
destinat în special pentru aratul pă
mânturilor dure și altor lucrări agri
cole pe terenuri accidentate. Noul 
trăctor are același motor ca și tipul 
U-650 și, la fel ca acesta, este înzes
trat cu pornire electrică, cu servo- 
comandă hidraulică a direcției, are 
o viteză sporită de lucru și reduc- 
tor planetar, ceea ce ușurează con
dițiile de exploatare. El poate . să 
furnizeze energie pentru o gamă 
largă de lucrări în agricultură, ca și 
în' construcții, economia forestieră, 
transporturi etc. Față de tractorul 
U-650, noul tractor are o producti
vitate cu 30 la sută mai mare, iar 
forța normală de tracțiune atinge 
2 000 kg, față de 1 600 kg cît avea 
tractorul anterior. Trecerea de la 
tracțiunea pe două roți la aceea pe 
patru roți poate fi efectuată chiar 
în. centrele de °yoloatare, într-un 
timp scurt. ' (Agerpres)

Miercuri 3 iunie 1964

PICĂTURII
misîte, în primele 4 luni din acest an, peste 5 500 tone de țiței și produse. Dacă din această cantitate jumătate s-ar prelucra în benzină — lucru pe deplin posibil — un autocamion ar putea înconjura de două ori pămîn- tul la Ecuator. Pentru succesele, do- bîndite anul acesta în reducerea pierderilor de țiței, gaze de sondă și produse finite, schelele petroliere Boldești și Craiova, Rafinăria Dăr- mănești și întreprinderea de desfacere și transport a produselor petroliere (I.D.T.P.P.) Ploiești au fost premiate de conducerea Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei.Experiența din ultimii ani à dovedit că — mai ales în lunile calde — o eficacitate sporită în lupta pentru economisirea materiei prime are aplicarea unor soluții tehnice a- vansate în transportul și depozitarea țițeiului și produselor petroliere. în schele, de pildă, organizarea circulației țițeiului în regim închis contribuie la înlăturarea evaporărilor. Tot pentru micșorarea evaporării produselor — prin evaporare se irosesc mai ales fracțiile de hidrocarburi cu valoare mare—la I.D.T.P.P.- Ploiești și în unele rafinării s-au montat ecrane plutitoare din material plastic la rezervoarele de produse ușoare. Prin aplicarea acestor dispozitive pierderile au scăzut la mai puțin de jumătate.Aplicarea unor asemenea soluții tehnice noi, de mare eficacitate e- conomică, trebuie să stea mai mult* în atenția colectivelor din schele și rafinării. în prezent, extinderea e- cranelor plutitoare din. mase plastice la rezervoarele cu benzină se realizează cu destulă încetineală. Este necesar să se studieze posibilitatea perfecționării' acestor ecrane și adaptării lor la diferite construcții de rezervoare existente la noi în țară. în ultima vreme, Direcția generală a prelucrării țițeiului a procurat pentru rafinării garnituri din materiale sintetice pentru etanșarea pompelor care lucrează la presiuni mai ridicate. Aceste garnituri asigură . o . etanșare perfectă, eliminînd . total scurgerile, ur- mînd să- fie introduse în. scurtă vreme la toate instalațiile de pompare a produselor ușoare. •Nu trebuie neglijate nici: acele măsuri care, la prima vedere, par de mică însemnătate, mărunte. In 
(Continuare în pag. IlI-a)
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PRODUSE
DE CALITATE SUPER50ARĂ

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul rafinăriei Onești obține 
produse cu o valoare tot mai ridi
cată. In primele patru luni ale a- 
cestui an, valoarea produselor obți
nute aici dintr-o tonă de țiței supu
să prelucrării a crescut de două ori 
față de realizările din 1959. Se obțin 
produse de calitate superioară, cum 
sînt benzine cu cifră octanică mare, 
motorine speciale în culori deschise 
și grad de congelare scăzut, cocs de 
petrol etc. în ultima vreme la a- 
ceastă rafinărie s-au luat noi măsuri 
în scopul valorificării superioare a 
țițeiului.

CONS0MÜR! SPECIFICE MICI
Petroliștii de la rafinăria Teleajen 

se străduiesc să prelucreze fiecare 
tonă de țiței cu un consum redus 
de chimicale și materiale auxiliare. 
Respectînd indicațiile tehnologice și 
aplicînd unele măsuri organizatori
ce, colectivul secției ulei III a eco
nomisit în 4 luni chimicale, alte ma
teriale și energie în valoare de 
790 000 lei. In vederea reducerii 
consumului de alcooli grași s-au in
stalat cîteva dispozitive de control 
la reactoarele de clorurare. O serie de 
pierderi au fost înlăturate prin ve
rificarea permanentă a etanșeității 
filtrelor, coloanelor și pompelor, prin 
perfecționarea procesului de sinteză 
și centrifugare, asigurarea unor re
gimuri de funcționare optime a in
stalațiilor. Pentru valorificarea su
perioară a țițeiului s-a trecut la o 
nouă priză în zona dintre petrol și 
motorină, schimbîndu-se astfel frac
ționarea pe coloana atmosferică. S-a 
obținut o motorină cu punct de con
gelare foarte coborît.

ECONOMII LA EXTRACȚIE

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
In schela Țicleni, prin aplicarea in
jecției de apă în vederea menținerii 
presiunii straturilor, a sporit simți
tor debitul sondelor. Aici, ca și la 
schela Craiova, s-a introdus cu 
succes perforarea cu jet abraziv a 
coloanelor sondelor și s-au extins 
operațiile de consolidare a forma
țiilor productive cu nisip cuarțos. 
De la începutul anului, petroliștii din 
regiunea Oltenia au obținut o pro
ducție globală suplimentară în va
loare de 4 500 000 lei; productivi
tate^ muncii a sporit cu 6,3 la sulă 
și s-au. realizat, prin reducerea pre
țului de cost pe tona de țiței, 
3 651 000 lei economii.

In ziarul de azi MEDICINA SOLULUI
® Teodor Marian ; Ion Raianu —
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Lucrările
a g r i c © 8 e
A doua prașOă la porumbîn raionul Giurgiu, zilele mai puțin ploioase din ultima vreme au fost folosite din plin de colectiviștii și mecanizatorii care lucrează la prașila porumbului. Pentru ca porumbul și celelalte culturi prășitoare să nu fie năpădite de buruieni, la recomandările specialiștilor, consiliile de conducere ale gospodăriilor colective au folosit toate mijloacele la prășit. Colectiviștii din Arsache au efectuat prașila a doua pe 400 hectare din cele 450 cultivate cu porumb și au rărit porumbul pe întreaga suprafață. Pînă în prezent, pe raion s-a efectuat prașila a doua la porumb pe o suprafață de peste 11 000 hectare.
Pregătiri pentru strîngerea

pâioaselorLa S.M.T. Făcăieni, din raionul Fetești, s-a executat un mare volum din lucrările de reparație a tractoarelor și mașinilor agricole ce vor lucra în vară la recoltarea păioase- lor. 80 din cele 84 de combine, precum și toate presele de balotat paie, tocătorile de furaje și remorcile de tractor au fost puse în stare de funcționare. (De la Constantin Frîncu corespondent voluntar).
A

întreaga recoltă 

strânsăBÂILEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Gospodăria agricolă colectivă dii Băilești cultivă cu lucerna 260 hec tare. Consiliul de conducere al gospodăriei s-a îngrijit din timp de strîngerea in condiții bune a întregii recolte de fin. Atunci cînd plantele au îmbobocit, a început prima coasă. în 4 zile, peste 60 de colectiviști — cu coasele și cu clouă cositori jpecanice.— ș;u cosit finui .de pe întreaga suprafață ' cultivată. Spre a împiedica pierderile de frunze, pentru prima dată în gospodărie, lucerna cosită de pe o suprafață de 80 hectare a fost balotată. S-a asigurat, de asemenea, transportul rapid și depozitarea finului în șire. Colectiviștii au cosit, uscat și depozitat prima recoltă de 400 tone fin de lucernă.

Mecanizarea lucrărilor forestiere Emisiuni filatelice
Nivelul de mecanizare prevăzut la 

doborîtul și secționatul arborilor 
pentru anul 1965 a fost îndeplinit 
încă din 1963. Anul trecut exploată
rile forestiere au fost dotate cu cîte
va mii. de utilaje și instalații. Ca 
rezultat al mecanizării lucrărilor de 
exploatare, indicele lemnului de lu
cru de fag din masa lemnoasă ex
ploatată a crescut de la 45,4 la sută, 
cît era în 1959, Ia 59,4 la sută în 
1963, iar productivitatea muncii a 
sporit în aceeași perioadă cu 29 la 
sută. în 1964 întreprinderile fores
tiere vor primi 1 500 fierăstraie me
canice, 370 tractoare rutiere, 300 
funiculare, 200 trolii pentru tractoa
re, peste 100 macarale cu cablu și 
alte utilaje. Cea mai mare parte 
dintre acestea au și fost date în fo
losință în primele patru luni ale a- 
nului. în centrele școlare forestiere 
și pe lîngă întreprinderi se pregă
tesc 2 000 de mecanizatori, care vor 
intra în producție în acest an. Indica
torii de mecanizare vor cunoaște o 
creștere simțitoare, fiind prevăzut 
ca la sfîrșitul acestui an să atingă 
peste 64 la sută la doborîtul și sec-

® 0 consultație neobișnuită și efectele ei • 220 000 
de analize • A. B. C.-ul agriculturii științifice

In lunca Dunării, la gospodăria agrico
lă de stat Bertești, a fost amenajată cu 
mai mulfi ani în urmă o ore.zărie. Se în
tindea pe cîteva zeci de hectare. Prima 
recoltă a fost bună. După 3—4 ani pro
ducția a îoceput să scadă. A venit la fafa 
locului un specialist și a început să cer
ceteze de-a fir a păr fiecare porțiune de 
teren. A plecat și s-a întors curînd ; adu
cea cu el „diagnosticul" pentru acest 
teren care, din cauza lipsei canalelor de 
desecare pentru evacuarea surplusului 
de apă, se transformase într-o adevărată 
sărătură.

De data aceasta, amenajările pentru 
irigafii, administrarea îngrășămintelor, a 
apei și toate celelalte lucrări s-au făcut 
întocmai după recomandările lui. Produc
ția a ajuns la peste 4 000 de‘kg orez la 
hectar.

Ameliorarea unor asemenea terenuri se 
datorește pedologului. In multe privințe 
munca acestuia se aseamănă cu cea a 
medicului. Ca și el, pedologul pune diag- 
nosticuri, prescrie refete. II întîlnim la lu
cru deîndată ce s-a topit zăpada. Cînd 
poposește în sat, face mai înfîi o recu
noaștere generală a terenului. El pornește 
de la cercetarea antecedentelor : îl inte
resează cum a fost folosit pămintul îna
inte, ce producție a dat, ce lucrări s-au 
aplicat. Studiază cu atenție zona de vege
tație naturală, adună informații cu privire 
la relieful, hidrologia și hidrografia terito
riului ; stafia meteorologică cea mai a- 
propiată îi furnizează date în legătură cu 
regimul precipitațiilor și temperaturilor. 
Acești factori au o mare importantă pen
tru cunoașterea evoluției solului, pentru 
stabilirea mijloacelor de ridicare a ferti
lității lui. Toate investigațiile de pînă a- 
cum nu constituie însă decît punctul de 
pornire a activității sale.

De obicei, terenul unei unități agri
cole, cercetat de pedolog, se ca
racterizează printr-o mare varietate de 
soluri. Care sînt acestea ? Pe ce suprafețe 
se întind ele ? Ce proprietăți are fiecare 
unitate de sol în parte ? lată doar cîteva 
întrebări de mare importanță pentru pro
ducția agricolă. Pentru a afla răspuns la 
aceste întrebări, după munca de cerce

In laboratorul de analiză a solurilor Foto m. Cioc

ționatul arborilor, 61 la sută la sco
sul și apropiatul lemnului și peste 
41 la sută la încărcare.

O atenție deosebită se acordă ex
tinderii mecanizării lucrărilor la 
depozitele forestiere. In acest scop 
s-a trecut la organizarea și moder
nizarea unor depozite în care se 
manipulează însemnate cantități de 
material lemnos, cum sînt cele de la 
Rebrișoara (regiunea Cluj), Săcel și 
Gîlgău (regiunea Maramureș), Ia- 
blanița (regiunea Banat) și altele.

Pînă la 15 iunie tși încheie cursurile 
cele 47 universități muncitorești și popu
lare organizate de Comitetul pentru cul
tură și artă al orașului București și Con
siliul local al sindicatelor. Funcfionînd în 
marile uzine, fabrici, instituții și în cadrul 
unor case de cultură din Capitală, uni
versitățile muncitorești și populare au fost 
frecventate în acest an de 9 000 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni, funcțio
nari, gospodine. Programul, stabilit în 
funefie de cerințele cursanților și de pro
filul întreprinderii sau instituției respec
tive, a cuprins trei sau patru discipline 
la alegere : socialism știinfific, istoria

Premierea câștigătorilor concursului 
de literatură pentru elevi

Ieri a avut loc festivitatea de pre
miere a câștigătorilor concursului 
de literatură pentru elevii din 
școlile de cultitră generală, pe
dagogice, profesionale și tehnice. 
La faza republicană a concursului au 
participat 223 de elevi din toate re
giunile țării, selecționați în etapele 
anterioare. Dintre aceștia, 34 de elevi, 
ciștigători ai actualei ediții a con

TELEGRAMAîn numele Comediei Franceze, Jean Marchat, societar al Comediei Franceze, profesor la Conservatorul Național de Artă Dramatică, a trimis președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, o telegramă în care exprimă „omagiul recunoștinței pen- I tru primirea de neuitat care a fost I făcută Comediei Franceze în Repu- I blica Populară Romînă“. „Prezența

la prima noastră reprezentație a șefului și conducătorilor eminenți ai statului — se spune în telegramă — frumusețea țării și a capitalei, căldura și finețea publicului, avîntul admirabil care se resimte în toate domeniile și în special în domeniile cultural și teatral vor rămîne în a- mintirile noastre și în adîncul inimii noastre“.

tare a solului la suprafafă, pedologul în
cepe să facă tatonări în adîncime. Tere
nul este împînzit de o refea de gropi : 
unele mai la suprafață, numite profile se
cundare și sondaje de control, altele ia 
adîncimi mai mari, cărora specialiștii le 
spun profile principale. Cu ajutorul profi- 
lelor secundare și al sondajelor de con
trol se stabilesc categoriile de sol și li
mitele lor. Profilele principale îl duc pe 
pedolog pînă la roca-mamă, stratul din 
care s-au format solurile respective. Roca- 
mamă îi spune multe specialistului : pe 
baza profilelor principale, el tace carac
terizarea unităților de sol. Pe măsură ce 
se fac săpăturile, pedologul adună un 
mare număr de probe de sol.

Zile în șir, specialistul pedolog străbate 
terenul. Verifică și iar verifică fiecare ob
servație. Nu se grăbește să dea rețeta de
finitivă ; după studiul pe teren, ur
mează să-și spună cuvînful și laboratorul, 
unde se face analiza probelor de sol. O 
dată ajunsă aici, fiecare probă este mai 
întîi măcinată și apoi așezată în niște 
cutiufe numerotate și stivuite în rafturi. 
Privindu-le, ai în față un adevărat biblio
raft al solurilor, un depozit al tainelor lor. 
Un întreg univers într-un pumn de țărînă I 
Dar el nu-și dezvăluie însușirile dintr-o- 
dată. Trebuie scoase la iveală una cîte una. 
Rolul hotărîtor îl au aici aparatele de 
înaltă precizie și tehnicitate. Cu numai 
0,2 grame de pămînt luate dintr-o probă 
se poate determina conținutul de azot al 
solului respectiv. Alte cantități, mai mari 
sau mai mici, supuse la tot telul de ana
lize fizice și chimice cu ajutorul unor a- 
parate speciale, servesc la stabilirea reac
ției solului (pH), în funefie de care se 
poate ști daca acesta este acid sau bazic, 
la aflarea conținutului de carbonați, hu
mus, potasiu asimilabil, fosfor total și mo
bil etc. Unele analize se fac rapid. Pen
tru altele, proba de sol este supusă zile 
întregi la diferite tratamente. Bineînțeles, 
aici totul se face cu cea mai mare preci
zie : pînă și cîteva firicele de praf pot 
să influențeze rezultatele lor I In medie, 
pedologii adună într-un an și trimit celor 
14 laboratoare de pe lingă oficiile re-

printre care„Olimpiada de la Inns- și altele s-au bucurat de deosebit în rîndurile fi- din numeroase țări
Ultimele emisiuni filatelice ro mînești, printre care „Navigații cosmică“, bruck“ un interes lateliștilor Printre noile emisiuni se numără de asemenea, aceea intitulată „Flori de grădină“, formată din opt valori ; mărcile sînt tipărite în patru culori. Tot din opt valori este formată și emisiunea filatelică „Pești din acvariumul de la Constanța“. (Agerpres)

»

patriei, probleme de politică internațio
nală, istoria diplomației, biologie, geo
grafie, astronomie, literatură, artă, mu
zică. Programul a inclus și o disciplină 
tehnică pentru cei din producție. Cursu
rile au fost predate de peste 300 de lec
tori — oameni de știință, cadre didactice 
universitare, specialiști în diferite dome
nii. S-au folosit pentru exemplificări di
verse materiale demonstrative, îndeosebi 
proiecții la epidiascop, filme de scurt 
metraj ; au fost organizate vizite la unele 
din marile obiective industriale, institute 
de cercetări, muzee.

cursului, au fost distinși cu premii 
și mențiuni în cărți și obiecte. Pre
miul I a fost acordat elevilor Ion Pe- 
leanu din clasa a VllI-a a Școlii me
dii nr 22 „Gh. Lazăr“ din București, 
Monica Dumitrescu, din'clasa a IX-a 
a Școlii medii nr. 3 din Craiova, și 
Rodica Popescu, din clasa a IX-a a 
Școlii medii nr. 1 din Buzău.

gionale de proiectare și organizare a te
ritoriului, aproximativ 36 000 de probe ds 
sol. Acestea sînt supuse la peste 220 000 
de analize.

In stîrșit, laboratorul și-a spus cuvîniul. 
Avind la îndemînă toate elementele ne
cesare, pedologul începe alcătuirea hărții 
solurilor de pe raza unilă|ii agricole în 
care a lucrat zile de-a rindul. Paralel, 
trece la redactarea memoriului agrope- 
dologic, în care sînt expuse condițiile 
naturale specifice ale teritoriului, se face 
descrierea fiecărei categorii de soluri și 
— în funcție de însușirile acestora — se 
dau recomandările necesare. Se indică 
sortimentul și doza de îngrășăminte, a- 
mendamentele, măsurile de combatere a 
săraturilor, a eroziunii, culturile cele mai 
potrivite.

Multiplicate, harfa și memoriul agrope- 
dologic sînl trimise unităților agricole, 
unde constituie cartea de căpătîi a unei 
agriculturi rationale, așezate pe baze 
știinjifice. Acesfe studii, care reprezintă o 
prețioasă evidentă calitativă a solurilor, 
își găsesc numeroase aplicații în activi
tatea practică. Cu ajutorul lor se stabilesc 
căile și mijloacele cele mai bune pentru 
folosirea rațională și intensivă a pămîn- 
tului, pentru generalizarea experienței 
înaintate, repartizarea judicioasă a cul
turilor. Pe baza hărților executate de pe- 
dologi se pot rezolva o serie de proble
me importante pentru dezvoltarea agri
culturii : raionarea și microraionarea pro
ducției agricole, organizarea teritoriului 
agricol, extinderea suprafețelor arabile, 
în ultimii am s-au făcut asemenea studii 
și hărți pedologice la scări mari 
(1:25 000, 1:10 000) pentru o suprafață 
de 9 300 000 hectare. S-au întocmit hărți 
și sfudii pedologice la scări foarte mari 
(1:5 000, 1:2 000) pentru o suprafață de 
peste 167 000 ha, necesare lucrărilor de 
plantafii vitipomicole pe terenuri în pan
tă ș< amenajării antierozionale a pășu
nilor degradate. Anul acesta, specialiștii 
vor executa pentru agricultură cartări la 
scară mare pe o suprafafă de peste 
600 000 de ha și la scări foarte mari pe 
alte 50 000 de ha, care urmează să fie 
plantate cu viță de vie și pomi fructiferi.

Prin activitatea lor, pedologii contri
buie la buna cunoaștere a solului și a po
sibilităților sale. Indicațiile lor au o mare 
însemnătate practică. Aplicate în produc
ție, ele aduc sporuri importante de re-- 
coltă.

Dumitru TÎRCOB

INSTANTANEE

Durabil
De o vreme încoace, o dată cu ridi

carea multor blocuri de locüinje, în Ca
pitală se efectuează și alte lucrări, cu 
un profil aparte. Pe principalele artere 
de intrare în oraș au apărut utilaje spe
cifice construcției de drumuri. Bucureș- 
feanul este martorul unor acfiuni de 
modernizare a drumurilor Capitalei.

Nu-i vorba numai de o simplă repa
rare și înfrumusețare a paralelelor si 
meridianelor BucureȘtiului. Nimic de 
spus, și astfel de considerente stau 'n 
atenția proiecfanților și constructorilor 
noștri — noțiunile de estetică și bun 
gust au azi depline ecouri și prezențe 
in planurile de reconstrucție și dezvol
tare. Insă criteriile dinții care stau la 
baza modernizărilor de drumuri sînt de 
ordin economic, cu avantaje practice 
pentru stat, ca și pentru cetățean. Cir
culația mașinilor care crește în intensita
te, dezvoltarea transportului în comun 
cu autovehicule grele, autobuze și tro
leibuze au impus și impun măsuri pen
tru îmbunătățirea drumurilor existente.

Prîvifi ce se petrece in jur : pe lumi
noasa Cale a Grivifei de azi, pe Șo
seaua Kiselef șî Bulevardul Dacia, pe 
Șoseaua Panfelimon și Bulevardul Avia
torilor, aici și în alte multe locuri, con
structorii dau la o parte panglica de as
falt și toarnă o nouă fundație. In afară 
de faptul că e plăcut să călătorești pe 
drumuri netede ca-n palmă, că omul de 
la volan nu mai apasă pe frînă de cinci 
ori la suta de metri, trebuie să spunem 
că modernizarea drumurilor exprimă 
grija pentru evitarea repetatelor chel
tuieli de reparații și refaceri și pentru 
menajarea parcului de mașini. Totul se 
face sub semnul durabilității. Se așează 
piatră spartă, după care se toarnă be
ton și se așterne asfaltul. Drumuri so
lide, pe care să poată trece nu numai 
autobuze și troleibuze, dar și platforme 
cu utilaje de mare volum și tonaj, pașii 
grei ai industriei. Anul acesta construc
torii vor reface, sub acest aspect, peste 
200 000 mp de drumuri din Capitală.

Consemnăm acesfe fapte pozitive a- 
mintind în același timp că a construi du
rabil și la înalt nivel calitativ tre
buie să fie un scop al tuturora. 
Nu poți să închizi ochii, dintr-un dău
nător spirit de îngăduință, în fața lu
crului făcut de mîntuială. Se mai întîm- 
plă și astfel. In preajma zilei de 1 Mai 
constructorii au dat zor să amenajeze 
căile de acces și spațiile verzi din jurul 
blocurilor turn de la Floreasca. Dar cum 
au lucrat ? Pecetea improvizației este vi
zibilă.

Solid și durabil — acestea sînt, plas
tic vorbind, pietrele cioplite care se 
pun la temelia principalelor artere de 
circulație. Pentru că dintre toate cîte ne 
înconjoară, drumurile sînt, poate, pri
mele lucrări de construcție unde se pot 
adopta — și într-adevăr se și adoptă — 
soluții definitive. Dincolo de această 
îmbucurătoare activitate de pe străzi a 
constructorilor nu stau deloc preocu
parea vremelnică, faptul întîmplător, ci 
concepția nouă, sănătoasă și utilă, de a 
înlocui volumul mare de muncă de între
ținere cu drumuri construite o dată pen
tru totdeauna. Și această concepție se 
extinde și asupra altor lucrări similare, 
efectuate pe o bază industrială : au în
ceput să se folosească mai larg dalele 
de beton la pavarea trotuarelor, iar 
edilii noștri se preocupă — din aceleași 
considerente economice — de asigu
rarea unor tot atît de trainice drumuri 
de acces din și în marile ansambluri 
arhitecturale construite sau în ridicare.

Cerința de a realiza lucruri care să 
rămînă, care să îmbine durabilitatea cu 
înalta exigență pentru calitate se pune 
deopotrivă în fața tuturora, indiferent de 
sectorul de activitate.

Ștefan ZI DAR If À
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Un mijloc eficient de cointeresare materială a colectiviștilor
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Experiența gospodăriilor colective 
din raionul Făurei în aplicarea siste
mului de plată a muncii după pro
ducția realizată în sectorul vegetal, 
irai!«»Raionul Făurei este unul dintre cele mai mari raioane cerealiere din regiunea Galați și chiar din țară. Aici pămîntul este fertil și, lucrat în mod științific, răsplătește dili plin munca. Anul trecut, recolta de grîu a fost cu 3 723 tone mai mare decît în ,1962. De asemenea, fiecare hectar cultivat cu porumb a dat cîte 2 818 kg la ha ; la floarea-soare- lui s-au obținut 1 760 kg la ha. Veniturile bănești ale gospodăriilor colective au fost de peste 160 000 000 lei, cu circa 10 000 000 lei mai mari decît în 1962. Aceste venituri au fost realizate ca urmare a valorificării pe bază de contract cu statul a unor cantități sporite de produse agricole. 

O MAI BUNĂ ÎMBINARE 
A INTERESULUI OBȘTESC 
CU CEL PERSONALRezultatele tot mai bune obținute de gospodăriile colective din raionul Făurei sînt determinate, într-o măsură hotărîtoare, de aplicarea justă, consecventă, a unor măsuri eficace de cointeresare materială a colectiviștilor în creșterea producției și dezvoltarea avutului obștesc al gospodăriilor. între aceste măsuri, un rol dintre cele mai importante l-a avut și-l are retribuirea colectiviștilor nu numai după cantitatea și calitatea muncii depuse, ci și după producția obținută. Un asemenea sistem de retribuire a muncii întruchipează o mai bună îmbinare a interesului obștesc cu cel personal. Această formă de cointeresare s-a introdus încă din anul 1958. La început ea s-a aplicat într-un număr mic de gospodării colective, dar în urma rezultatelor bune obținute, s-a generalizat în toate unitățile din raion. Aceasta a contribuit la sporirea recoltei la hectar, creîndu-se astfel posibilitatea ca și plata suplimentară să fie maț substanțială. Dacă în 1958 sumele alocate în acest scop au fost de 241 OQO le^j, în 1962 au crescut la aproape ® milioane, iar anul trecut la peste ékmilioane lei.SocotinaEwăloroasă experiența raionului în aplicarea acestui sistem de retribuire, redăm mai concret cî- teva aspéfette 'din activitatea în acest domeniul ''gospodăriilor colective Bordei Verde, Ianca, Jirlău, Oprișă- nești, Găiseănca și altele.Conform recomandărilor Consiliului Superior al Agriculturii, în fie- ' care gospodărie colectivă terenul și mijloacele de lucru sînt repartizate pentru un timp mai îndelungat brigăzi gospodăriei sînt defalcate sarcinile de producție pe brigăzi și echipe, ținîndu-se seama de fertilitatea solului, de utilaj, de brațe de muncă. Executînd lucrările la timpul optim și de bună ■ calitate, membrii brigăzii sau echipei pot să depășească producția planificată. Din producția depășită, pe baza hotărîrii generale a colectiviștilor, brigada sau echipa primește un anumit procent — în produse sau bani — drept retribuție suplimentară, în a- fara retribuirii cuvenite pentru zilele-muncă efectuate.La G.A.C. Bordei Verde, brigăzile și echipele au în general terenul la fel. S-a căutat ca și forțele de muncă repartizate pe brigăzi să fie echilibrate. întrucît fertilitatea solului prezintă unele mici diferențieri, consiliul de conducere (președinte Vasile Hornea, inginer agronom Zisu Magder) a analizat toate condițiile, astfel că în planul de producție, Ia cultura porumbului, s-a prevăzut pentru două brigăzi o producție de 2 700 kg la hectar, iar pentru celelalte două cîte 2 800 kg la ha. O planificare justă, fundamentată din punct de vedere economic, constituie un element esențial în aplicarea retribuirii suplimentare.
EVIDENȚĂ PRECISĂ 
A FIECĂREI LUCRĂRIAu fost luate măsuri - pentru ținerea unei evidențe precise a lucrărilor executate, a zilelor-mun-

că realizate, precum țiilor obținute. Fără este posibilă a retribuirii suplimentare.Brigada a doua, condusă de Titi Danciu, a avut o suprafață cultivată cu porumb de 120 ha. Producția medie planificată la ha a fost de 2 700 kg. Datorită aplicării întregului complex de măsuri agrotehnice, străduinței colectiviștilor de a face lucrări de calitate și la timpul optim, producția medie realizată pe brigadă a fost de 3114 kg la ha. Din depășirea obținută peste plan, conform hotărîrii adunării generale, 40 la sută s-a alocat pentru retribuirea suplimentară a colectiviștilor sub formă bănească. Suma calculată a fost de 50 780 lei pentru cei.110 colectiviști din brigadă. Brigada cuprinde 4 echipe, cărora li s-au stabilit sarcini de plan diferențiate, în raport cu condițiile de lucru, de fertilizare a solului ș.a. Și realizările au fost diferite. în funcție de aceste rezultate, s-au stabilit drepturile colectiviștilor la retribuirea suplimentară, ținîndu-se seama de recolta obținută de întreaga echipă, precum și de numărul de zile-muncă reali-

2 900 kg la hectar, cît a fost producția planificată, a realizat 3 920 kg la ha. Zilele-muncă planificate pentru executarea lucrărilor la această cultură nu numai că nu au fost depășite, dar s-au economisit chiar cca. 20 la sută din ele. Echipei i s-a calculat un fond de retribuire suplimentară de 40 la sută din valoarea producției obținute peste plan, adică 21 000 lei. întrucît toți colectiviștii din echipă au participat la întreg ciclul de lucrări, pentru cele 45 zile- muncă realizate de fiecare colectivist s-au acordat ca retribuire suplimentară 725 lei, deci cîte 16 lei la zi- muncă. Recoltarea porumbului și măsurarea producției obținute s-au făcut pe întreaga echipă, aceasta fiind baza pentru determinarea depășirilor de plan și stabilirea retribuirii suplimentare.Acest principiu de cointeresare a colectiviștilor după rezultatele obținute în producție se aplică și la alte culturi prășitoare. în tabelul de mai jos se poate urmări cum s-au realizat sarcinile de producție la floarea-soarelui, consumul de zile- zate de fiecare colectivist la cultura munc® Și premiile pentru depășirea porumbului. Să luăm, de exemplu, producției cuvenite colectiviștilor din de Vasile cele 4 echipe din brigada a doua de la gospodăria colectivă Bordei Verde.
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kg. kg. kg. 1 leiI 11,46 377 376,35 19 200 21 193 1 993 539 1078
II 13,13 435 433,55 22 300 38 279 15 979 4 793 9 586
III 11 365 352,30 18 700 26 146 7 446 2 233 4 466
IV 11,90 393 380,70 19 900 19 951 — — —

pe și echipe. Din planul anual

Rezultă din tabel că echipele I, II și III, care au realizat producții mai mari decît cele planificatei au beneficiat .în mod corespunzător, pe baza hotărîrii adunării generale, de retribuire suplimentară. Echipa a IV-a însă, care n-a realizat decît producția ' planificată, a beneficiat numai de retribuirea de bază, după zilele-muncă'. efectuate.Trebuie menționat că în realizarea și depășirea producției planificate este cointeresat direct și brigadierul, căruia i s-a calculat o retribuție suplimentară reprezentînd nivelul mediu de retribuire a colectiviștilor din brigadă, majorat cu 50 la sută. în acest scop s-a ținut seama ca producția planificată pe întreaga brigadă să fie depășită. Premiul brigadierului a fost acordat în afara fondului constituit pentru stimularea colectiviștilor.La gospodăria colectivă din lança, ca de altfel și la alte unități, s-au depășit producțiile planificate pe brigăzi la toate culturile. în a- cest caz s-a acordat retribuirea suplimentară atît colectiviștilor, brigadierilor, cît și unor membri ai consiliului de conducere.în anii cu condiții climaterice nefavorabile, pentru a recompensa echipele și brigăzile care au obținut rezultate mai bune, cu toate că n-au atins nivelul producției planificate, unele gospodării colective au acordat totuși retribuirea suplimentară. La gospodăria colectivă din Strîmbu, din cauza calamităților provocate de grindină, unele brigăzi nu au realizat producția planificată la porumb, de 2 700 kg la hectar, ci o producție de 2 500 kg. Ținînd seama că această nerealizare nu a fost din vina colectiviștilor, consiliul de conducere al gospodăriei

zează pe echipe, între membri colectiviști, în raport cu numărul de zile-muncă efectuate de fiecare. E- chipa condusă de Gheorghe Ciurea a avut o suprafață de 5,54 ha, care a fost cultivată cu roșii, varză, ardei, castraveți, vinete. Valoarea planificată a produselor a fost de 122 000 lei. S-au realizat 186 000 lei, obținîn- du-se deci o depășire de 64 000 lei. Din această sumă s-au acordat ca retribuire suplimentară 16 000 lei. In echipă nu s-a depășit numărul de zile-muncă planificate. In această gospodărie, retribuirea suplimentară la legume s-a aplicat pentru prima oară anul trecut. Colectiviștii de la grădină s-au convins însă de a- vantajele acestei forme de prețuire a muncii lor și au cerut ca să se aplice la toate culturile
★In acest an, în toate colective din raion s-a plicarea formei de retribuire după producția ce se va realiza. Sub îndrumarea comitetului raional de partid, consiliul agricol raional a organizat dezbateri în adunările generale ale gospodăriilor colective în legătură cu sarcinile de plan și măsurile necesare pentru aplicarea cît mai corectă a sistemului de retribuire a colectiviștilor, care să asigure realizarea și depășirea prevederilor din planurile de producție.în scopul verificării lucrărilor ce s-ău întocmit în fiecare gospodărie colectivă și al uniformizării metodologiei de ținere a evidenței acestora, consiliul agricol raional a organizat instruirea contabililor de brigăzi din toate gospodăriile. Totodată, se urmărește îndeaproape ținerea evidenței în fiecare gospodărie și brigadă.întrucît controlul brigadierilor a- supra calității lucrărilor este destul de anevoios din cuprinde zilnic consiliul agricol zat pentru acest sabilității șefilor de echipă și, corespunzător cu aceasta, îmbunătățirea retribuirii, care să asigure o mai mare cointeresare a lor în realizarea și depășirea sarcinilor de producție ale echipei. Se preconizează ca în afară de retribuirea suplimentară pe care o primește pentru munca efectuată ca oricare membru al echipei, șeful acesteia să fie retribuit în plus cu 20—30 la sută din • retribuția suplimentară medie a u-

PENTRU LUCRĂRI DE M!CĂ 
MECANIZARE

cauză că ei nu pot întreaga brigadă, raional a preconi- an mărirea respon-

Muncitorul Gh. Siănescu ne-a informat 
că Uzina „24 ianuarie" din Ploiești n-a 
primit întreg creditul solicitat pentru efec
tuarea unor lucrări de mică mecanizare.

Banca de Stat a R. P. Romîne ne răs
punde că, fiind vorba de amenajări mai 
mari, Direcția creditării industriei grele, 
împreună cu organele Comitetului de Stat 
al Planificării, au analizat situația din u- 
zină și au aprobat majorarea creditului 
pentru executarea lucrărilor necesare.

ÎN CARTIERUL DRUMUL TABEREI

a stabilit ca retribuirea suplimentară să se acorde luînd ca bază producția obținută pe brigadă. în acest fel, colectiviștilor din echipele care au obținut producții mai mari decît cea realizată în medie pe bri- nui colectivist din echipă, gadă li s-a acordat retribuire supli- Acum, colectiviștii sînt preocu- mentară. păți țje executarea lucrărilor de în-O problemă mai nouă, care con- treținere a culturilor la timp și la un stituie o preocupare din ce în ce mai mare a gospodăriilor colective din raion, este introducerea și extinderea retribuirii suplimentare la culturile legumicole. Un început bun în această privință a fost realizat de către gospodăria colectivă Jirlău, care în anul 1963 a acordat pentru depășirile obținute la grădina de legume peste 70 000 lei.S-a ținut seama de producția planificată pe brigăzi și echipe în ce privește sarcinile cantitative, cît și de valoarea produselor. Acest lucru este important întrucît în valorificarea producției, obținerea legumelor timpurii și eșalonarea în tot timpul anului contribuie la a- provizionarea ritmică a populației și la realizarea unor venituri bănești mai mari. Aici se ia în considerație valoarea producției pe întreaga brigadă — care se reparti-

nivel superior. Fiecare este convins că munca lui e prețuită așa cum se cuvine, că o recoltă mai mare. înseamnă atît venituri mai mari pentru gospodăria colectivă, cît și pentru el personal. Evidența muncii fiecărui colectivist este ținută la zi.Experiența gospodăriilor colective fruntașe din raionul Făurei arată că aplicarea largă, în toate unitățile, a sistemului de retribuire suplimentară va ajuta la întărirea lor economică și organizatorică, la creșterea continuă a producției și productivității muncii, iar colectiviștii- vor realiza venituri tot mai mari, în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse de fiecare.
Teodor MARIAN 
Ion RAIANU

La sesizarea mai multor locatari din 
cartierul Drumul Taberei, Sfatul popular 
al Capitalei comunică redacției măsurile 
luate pentru amenajarea terenurilor din 
jurul blocurilor. Printre altele, în răspuns 
se precizează că atît drumurile cît și aleile 
de acces, la care acum se lucrează din 
plin, vor fi date în folosință eșalonat, în- 
cepînd cu a doua jumătate a acestei 
luni.

AU SOSIT ÎN MAGAZINE
Infr-o scrisoare către redacfie a cores

pondentului voluntar M. lonescu din Bîr- 
lad se semnala că lipsesc, de mai mult 
timp apele minerale „Borsec" și „Bu- 
ziaș". Adresindu-ne Sfatului popular al 
orașului Birlad, am fost informați că, in 
urma măsurilor luate de secția 
cială, în 
cantități

DUPĂ CERCETAREA SESIZĂRII

comer- 
prezent se găsesc în magazine 

suficiente de apă minerală.

Cititorul P. Pașcanu din Brașov ne-a 
semnalat că a plătit la Agen|ia O.N.T. 
din localitate un bilet de tratament în 
stajiunea Victoria, prin care urma să i se 
asigure cazarea, masa și tratamentul bal
near. Cînd a ajuns în stafiune nu a mai 
găsit loc de cazare, fiindu-i asigurate nu
mai masa și tratamentul balnear.

Cercetînd sesizarea, O.N.T. „Carpafi" 
ne informează că agenfia din Brașov a 
pus în vînzare un număr mai mare de 
locuri decît cel care i-a fost repartizat. 
S-au luat măsuri pentru a se restitui re
clamantului suma plătită pentru ca-

zare. Greșeala săvîrșită a fost discutată 
cu responsabilii de agenții și s-au stabi
lit măsuri pentru a se preveni repetarea 
unor situații asemănătoare.

0 PRACTICĂ ABUZIVĂ
Un grup de salariafi de la întreprin

derea „Metaloglobus" ne-a sesizat că în 
fiecare lună, o dată cu plata salariului, 
se rejin cite 2 lei pentru sprijinirea acti
vității sportive din întreprindere.

Consiliul local al sindicatelor din ora
șul București ne face cunoscut că sesizarea 
este întemeiată. S-au luat măsuri ca ast
fel de practici abuzive să nu mai fie fo
losite în cadrul întreprinderii.

DEFECȚIUNILE VOR F! ÎNLĂTURATE
Cititorul L. Lupu din Capitală ne-a in

format că și-a cumpărat anul trecut o gar
nitură de mobilă produsă de întreprin
derea „Partizanul“ din Alexandria. După 
pujină vreme a observat defecte la mo
bilă.

Cercetînd sesizarea, Sfatul popular al 
regiunii București ne face cunoscut că în
treprinderea s-a angajat să înlăture în cel 
mai scurt timp defecțiunile ivite.

CĂMINUL A FOST MA! BINE 
ÎNZESTRAT

Un grup de mineri de la Muncelul Mic, 
regiunea Hunedoara, care locuiesc în că
minul întreprinderii, ne-au sesizat că nu 
toafe camerele sînt dotate cu mobilie
rul necesar.

In răspunsul primit de la Consiliul Io-, 
cal al sindicatelor Ilia se arată că, re
cent, dormitoarele respective au fost do
tate cu mobilier corespunzător, lu‘ 
du-se și alte măsuri menite să ducă 
îmbunătățirea condițiilor de cazare.

PE TRASEELE DE AUTOBUZE 
DIN CONSTANȚA

Mai multi muncitori din Constanta ne-au 
scris că pe unele trasee din oraș autobu
zele circulă defectuos, sosesc cu întîr- 
ziere în stafii și sînt aglomerate.

Sfatul popular al orașului Constanta ne 
răspunde că, pentru înlăturarea acestor 
deficiente, s-a stabilit ca pe linia nr. 13, 
ca și pe alte trasee aglomerate, să plece 
zilnic în orele de virf cîte două autobuze 
in același timp.

In regiunea Argeș au fost con
struite și date in folosință in ultimii 
ani nouă complexe ale coope
rației meșteșugărești, în care 
funcționează diverse secții de deser
vire a populației. Cel din orașul Rîm- 
nicu Vîicea, din clișeul de mai sus, 
cuprinde secții de irizerie-coaiură, 
încălțăminte, croitorie, foto etc. A 
fost dat în folosință un complex a- 
semănător în stațiunea Oiănoști, iar 
constructorii execută ultimele lu
crări de iinisaj la alte două com
plexe din Cimpulung Muscel și Go
vora. Construcții de acest fel se ri
dică și în centrele raionale Horezu 

și Drăgănești-OIt.
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In cadrul lucrărilor de restaurare a unor monumente istorice se conso
lidează și Tumul Chindiei, parte componentă a vechil Curți domnești 

de la Tîrgoviște
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TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Rp- 

mine : Boema — (orele 19,30). Teatrul 
de stat-de operetă : Rosemarie — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne
— (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Mașina 
de scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din Bd. Magheru) : Act 
vonețian — (orele 19.30) ; (Sala Studio) : 
Zlzi și... formula ei de viață — (orele
20) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Sala din Bd. Schitu Mägureanu nr. 1) : 
Biedermann șl incendiatorii ; Inima mea 
este pe înălțimi — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
Jocul de-a vacanța — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.li.-Ciulești : Pa
harul cu apa — (orele 19,30). Teatrul 
pentru cöpii și tineret (Sala din str. C. 
Miile) : Andrea — (orele 20) ; (la Sala 
pentru copii, din str. Eremia Grigores- 
cu nr. 24) : Nu prea albă ca zăpada și 
Motanul descălțat — (orele 9,30). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) .: 
Revista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Șl băieții 
și fetele — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" (Sala din str. Academiei)' : Năzbî- 
tnie lui Țăndărică -? (orele 16), Eu și 
materia moartă — (orele 20,30).

CINEMATOGRAFE
Madame Sans "Gêne ~L- ,'ïilrh pentru e- 

cran panoramic : Sala Palatului'R. P. Ro- 
mîne (rulează la orele .17,15 cu. seria de 
bilete nr. 1113 și la 'orele 20,15 cu seria 
de bilete nr. 1185), - Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15). Cei patru călugări : Re
publica (10; 12; 14; 16,45; 18,45; 21), Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16; 18,45; 21; la grădi
nă — orele 20), Excelsior (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Flamura (10; 12; .14; 16; 
18,15; 20,30). Tinărul de pe vasul Colutab
— cinemascop . Bucegi (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . Golful Elena : Carpați (10; 12; 14; 
16), București (10; 12; 15; 17; 19; 21), Fe
roviar (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
seara prietenilor filmului : Carpați (ore
le 19). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd : Festival (9: 11; 13; 15; 17; 19;
21) , Grivlța (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). Grădina 
„Festival" (Pasajul „Eforia” — orele 20), 
Grădina „Doina" (str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,30), Stadionul ,,Dinamo" (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,15). Căpita
nul : victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea între popoare (14; 16; 18; 20), 
Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
1)4-1 înainte fără grijă : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Fără teamă 
și reproș : Lumina (rulează de la orele 
10 la orele 14 în continuare ; 16; 18,15;
20.30) , Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Dragoste lungă de-o seară : Union (16; 
18,15; 20,30). Program de filme pentru co
pil : Doina (orele 10). Valea Vulturilor : 
Doina (11,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30). A- 
venturlle unul tînăr — cinemascop: 
Giuleștl (9; 12; 15; 18; 21), Drumul Sării 
(15; 18; 20,45), Pacea (11; 16; 19). Anacon
da : Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la orele 21 în continuare). Lovitură 
de pedeapsă : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Anotimpuri : Buzeștl (16; 18,15), Lira 
(15,30; 18). Un surîs în plină vară : Crîn- 
gași (16; 18; 20), Grădina „Arta" (Calea 
Călărași nr. 153 — orele 20). Limuzina 
neagră — cinemascop : Unirea (16; 18: 
ia grădină — orele 20,15), Luceafărul (16; 
18,15; la grădină — orele 20,30). Un om 
care nu există : Tomis (10; 12; 14; 16,30: 
18,30; la grădină — orele 20,30), Aurora 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 la grădină — 
orele 20). Domnișoara... Barbă albastră : 
Flacăra (16; 18; 20). Păpușile rîd : Vltan 
(16; 18; 20), Cosmos (16; 13; 20). Imblînzi- 
torii de biciclete — cinemascop : Miori
ța (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Nu se poa
te fără dragoste : Munca (16; 18,15; 20,30), 
Viitorul (16; 18; 20). Frații corsicani — 
cinemascop : Popular (10,30; 16; 18,30; 
21), Moșilor (11; 15; 17,30; 20; la grădină
— orele 20,30), Grădina „Vltan“' (Calea' 
Dudești — orele 20,15). Kaloian : Arta 
(16; 18,15; 20,30). Liturghia de la miezul 
nopții — cinemascop : Colentina (16; 
18,15; 20,30). Cauze drepte — cinemascop : 
Floreasca (10,30; 16; 18,30; 21), Modern 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,30), Grădina 
„Progresul" (str. Ion. Vldu nr. 5 — orele
20.15) , Arenele Libertății (str. 11 Iunie
— orele 20,30). Dezrădăcinații : Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Cascada diavolului : Fe
rentari (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Nu ple
ca : Cotroceni (16; 18; 20). Pompierul a- 
tomlc : Grădina „Lira" (Calea 13 Septem
brie nr. 196 — orele 20,30). Tintin și mis
terul „Linei de aur" : Grădina „Modern” 
(str. 11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). O 
viață : Grădina „Bucegi“ (Bd. 1 Mai 
nr. 57 — orele 20.15). îndrăgostitul : Gră
dina „Buzești" (str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20,30). Generalul : Grădina „Colen
tina“ (Șos. Colentina nr. 84 — orele
20.15) .

forme greșite : „Programul mani
festațiilor sportive“ (str. Aristide Briand nr. 21) ; reșeuri (idem, nr. 6) ; trambulină fără schit (B-dul Bălcescu nr. 4)(Servim țuică feartă (B-dul Republicii nr. 15) ; Persoanele care au de semnalat eventuale abateri delà... (B-dul 1848 nr. 6) ; Se fac lucrări de reparații... Dease- 
meni se fac... (idem), cuvintele subliniate trebuind să devină : mani
festări, reșouri, schi, fiartă, de la, 
de asemenea.Cît privește termenii de origină străină, e de observat că unii dintre ei sînt întrebuințați nu numai în formele corecte. Astfel, formele juste : balonseide, hanorac, vindiac, 
marochinărie, alternează cu cele greșite: ballonseide și ballonsseide, 
hanorak, windiak, marochinerie.Acestea, desigur, nu sînt singurele aspecte pe care le prezintă limbajul firmelor și al anunțurilor și care merită să fie luate cu atenție în cercetare, spre a se elimina și ultimele imperfecțiuni, mult mai mici — e drept — față de cele existențe și lichidate cu cîțiva ani în urmă, dar, după cum ne dăm seama, nu cu totul neînsemnate.Dată fiind marea extindere a a- ceștui mijloc de publicitate pe care-1 reprezintă firmele și anunțurile comerciale, se înțelege de la cît de important este ca for- firme se află texte de acest fel : _d®,„Executăm reparații, obiecte de uz casnic, mașini de călcat, ventilatoa-, re, vopsitorie de nasturi“ (str. Aristide Briand nr. 6).în raita noastră prin București, cu privirile ațintite asupra feluritelor firme și anunțuri, am putut identifica și unele cuvinte folosite impropriu. De exemplu, în firma pe care se află scris, cu litere mari, 

Dulcețuri zaharoase (B-dul Bălcescu nf‘ 3—deslușim o exprimare texte și nu este, ca atare, deloc pleonastică, dulcețunle neputind fi nepotrivit ca, atunci cînd se ivesc decît... zaharoase. unele greutăți în ceea ce priveșteO latură importantă a problemei realizarea formulărilor corecte, cei care face obiectul rîndurilor de fată o constituie grafia cuvintelor — inclusiv a unor termeni proveniți din alte limbi. Din acest punct de vedere, sînt de refăcut în textul unor firme și al unor anunțuri o serie de

Limbajul firmelor și ai anunțurilorIn estetica orașului, firmele și a- nunțurile comerciale pot să aducă, prin grafica și prin execuția lor ■ tehnică, o notă de bun gust, sesizată totdeauna cu satisfacție de ochiul exigent al trecătorului. Ele prezintă însă nu numai sub acest aspect un interes deosebit, dacă ținem seama că unele propagă formele corecte ■ ale limbii, iar altele întăresc greșeli de exprimare și de ortografie.Prin însăși natura lui, textul firmei sau al anunțului comercial trebuie să fie lapidar. Aceasta pentru două motive: intîi — fiindcă spațiul ce i se rezervă este îndeobște destul de limitat și apoi — fiindcă o formulare concentrată izbește mai direct atenția și se reține mai ușor. Dar conciziunea ideii nu trebuie să se facă în detrimentul perfecțiunii expresiei. Cum se prezintă, din acest punct de vedere, o serie de firme și anunțuri prin care unitățile comerciale din București solicită a- tenția cumpărătorilor ?• Față de o perioadă nu cu mult anterioară și, mai ales, față trecutul ceva mai îndepărtat, cînd întreprinderile particulare își prezentau reclamele într-o redactare adesea incorectă, lucrurile se prezintă astăzi într-un remarcabil progres : sînt, în adevăr, vizibile semnele unei accentuate preocupări în sensul de a se asigura textelor cuprinse de firme și de anunțuri respectarea normelor în vigoare ale limbii literare. Au dispărut din exprimarea folosită în atari texte flagrantele dezacorduri gramaticale, care erau și cele mai supărătoare, de tipul : 
„Aici se vinde răcoritoare". Țin de asemenea de domeniul trecutului acele formulări într-atît de defectuoase îneît dădeau naștere, prin echivocul lor, unor efecte de-a dreptul comice. N-am uitat, bunăoară, acel anunț pe care un magazin de confecții din Calea Victoriei îl pusese la vedere' „Vindem în rate 
confecțiuni bărbați și copii" și nici

exprimarea corectă. Sînt rînd de semnalat acele în care textul e redactat omisiuni de cuvinte —

lefoane îl inserează la pag. 8 și care are următoarea redactare : „întreprinderile, instituțiile, școlile pot obține bilete la orice cinematograf din Capitală și orice film pe baza contractului cultural încheiat cu cinematograful care oferă posibilitatea vizionării filmelor dorite“. Cei cărora li se adresează anunțul s-ar putea întreba: „întreprinderile, instituțiile, școlile pot obține bilete 
la orice cinematograf și (pot obține) orice film“ sau „întreprinderile etc. pot obține bilete la orice cinematograf și la orice film“ ?...Unele imperfecțiuni de exprimare provin din faptul că anumite elemente cu valoare atributivă sînt dislocate de lîngă termenii respectivi. Un exemplu referitor la această categorie de construcții defectuoase: „Executăm încălțăminte ușoară de

de

indicația afișată de o altă unitate comercială — cum că acolo erau de vînzare „mănuși pentru copii fără 
degete"...După cum menționam, cu asemenea imperfecțiuni de exprimare nu ne mai întimpină astăzi limbajul firmelor și al anunțurilor afișate de magazinele din Capitală. Dar, adăugăm, pot fi încă întâlnite unele abateri de la în primul construcții cu uneleceea ce are drept consecință faptul că ideëa pierde din claritate. In multe cazuri omiterea unor prepoziții (cu, de, pentru) din compunerea atributului nu afectează înțelesul formulărilor respective, ca, de pildă: 
stilou pastă (stilou cu pastă), apara
te radio (aparate de radio) și mode 
copii (mode pentru copii), deși de comandă pentru femei cu talpă“. (Str. Biserica Enei, nr. 18—20).Pot fi întîlnite și alte situații în care, din același punct de vedere '— aL necesității de a se asigura legătura logică între elementele lexicale ale unei construcții — lucrurile nu se prezintă satisfăcător. Astfel, pe unele
preferat sînt exprimările complete. Dar, nu rară este și împrejurarea în care prezența cuvintelor de legătură este absolut necesară. Pe u- nele firme, de exemplu, din cauza suprimării anumitor prepoziții, cuvintele determinative, cu valoare adjectivală, devin... substantive — și trecătorii pot să creadă că la unitățile, comerciale respective nu se vînd, ’ bunăoară, numai conserve (de tot felul), dar și pește și'. 
carne; de asemenea, că nu se află de vînzare numai -fiole de benzină, ci și brichete sau că nu numai se 
efectuează lucrări de legătorie ar
tistică, ci se vinde și... piele / A- ceasta, deoarece pe firme se află scrise cuyintele conserve pește car
ne, fiole de benzină, brichete, lucrări 
de legătorie artistică piele — în loc de : Conserve de pește și de carne, 
Fiole de benzină pentru brichete, 
Lucrări de legătorie artistică in 
piele.Astfel de lacune pot fi observate și în redactarea unor anunțuri apărute în felurite publicații. Cu titlu ilustrativ, .cităm, în această privință, anunțul pe care actuala carte de te-

cu regulile gramaticale, cu normele limbii literare, multe dintre formulările și dintre cuvintele folosite pă- trUnzînd, pê această cale, în vorbirea de fiecare zi.Știm, necesitatea de a concentra un text în limitele spațiului rèstrîns pe care îl au, de obicei, firmele și anunțurile, constituie, adesea, o serioasă dificultate. Dar tocmai de aceea e nevoie să se acorde o atenție specială redactării unor astfel
interesați să se adreseze chiar Institutului de lingvistică al Academiei Republicii Populare Romîne, de la care pot primi îndrumarea cuvenită.

N. MIHĂESCU

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 iunie. In țară: Vreme călduroasă 
cu cer variabil. Innourări mal persis
tente se vor produce în jumătatea de 
nord-vest a țării și în regiunea de mun
te Local vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
se menține ridicată. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 grade. In București: 
Vreme călduroasă, cu cer variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura se 
menține ridicată.
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CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ITALIEI
Ritmul înalt al construcțiilor de 

locuințe și industriale ce se desfă
șoară în întreaga țară impune o 
dezvoltare accelerată a industriei 
materialelor de construcții — ci
ment, cărămizi, plăci ceramice, ele
mente prefabricate, geamuri, arti
cole de instalații. Unul din princi
palele obiective ale planului de in
vestiții în această ramură este șan
tierul fabricii de ciment de la Bîr- 
sești-Tg. Jiu, despre care ziarul nos
tru a relatat recent. In același 
timp, o mare dezvoltare vor cu
noaște fabricile existente de ele
mente prefabricate și se vor con
strui altele noi. La întreprinderea de 
prefabricate Roman, pe lingă secții
le recent puse în funcțiune, în scurt 
timp va începe producția de serie 
și o nouă linie de panouri mari 
prefabricate pentru 1 500 de aparta- 
mente/an. La fabrica de prefabricate 
din beton armat Craiova vor intra 
în funcțiune în acest an o secție de 
prefabricate cu o capacitate de 
51 000 mc/an, iar în anul următor — 
o secție de tuburi din beton pre- 
comprimat, avînd posibilitatea de a 
produce 100 km tuburi anual și o 
secție de beton celular autoclavi- 
zat, cu o capacitate de peste 200 
mii mc/anual.

Sînt avansate lucrările de con- 
strucții-montaj ale fabricii pentru 
producția de beton celular autocla- 
vizat de la Doicești, care va intra 
în funcțiune pînă la sfîrșitul trimes
trului III a.c„ cu o capacitate de 
peste 100 mii mc/anual. Betonul ce
lular autoclavizat este de aproxima
tiv 3—4 ori mai ușor decît betonul 
obișnuit. Aceasta face ca el să fie 
manipulat mai lesne. In același 
timp, el prezintă calități superioare 
în ce privește izolarea fonică și ter
mică. La Doicești, pentru prepararea 
acestui beton se va utiliza și cenușa 
de la termocentrală. Fabrica de 
produse din beton celular autocla
vizat București va folosi ca materii 

întreprinderea de prefabricate Craiova

în industria 
materaaleBor 
de construcții 
prime, printre altele, deșeurile de 
nisip rezultate de la turnătoriile în
treprinderilor metalurgice vecine și 
cimentul. Pe șantierul fabricii se 
desfășoară o activitate susținută 
pentru ca ea să intre în funcțiune în 
primul semestru al anului viitor. Ju
mătate din producția întreprinderii 
va fi alcătuită din plăci armate u- 
șoare pentru acoperișuri ; restul vor 
fi diferite produse din beton celular 
autoclavizat.

In acest semestru vor intra în 
funcțiune noi capacități de pro
ducție la fabricile de cărămidă Si
ghișoara și Piatra Neamț. Și aici se 
folosesc soluții tehnologice moderne 
— cuptoare-tunel automate, fasona
rea argilei la cald ș.a. La fabrica 
de materiale de construcții Bîrcea, 
regiunea Hunedoara, intră în func
țiune o secție de cărămidă dialit și 
a intrat în funcțiune o secție de 
vată minerală. Vor mai fi puse în 
funcțiune noi stații de măcinare a 
calcarului pentru amendamentele a- 
gricole la Bicaz, cu o capacitate de 
250 mii tone calcar/an, și la Aleșd, 
regiunea Crișana, în anul viitor.

La Fabrica de geamuri Scăeni ,va 
intra în funcțiune o linie tehnologi
că modernă pentru obținerea gea
mului armat de construcții. Noile 
unități sînt dotate cu utilaje produ
se de întreprinderile noastre con
structoare de mașini.

PROBLEME ECONOMICENumărul pe luna mai al revistei PROBLEME ECONOMICE cuprinde articolele : Creșterea puterii de cumpărare a salariului în anii puterii populare, de S. ȚAIGĂR ; Valorificarea superioară a resurselor naturale în scopul ridicării potențialului economic al țării, de AL. PUIU ; Retribuirea suplimentară a colectiviștilor din brigăzile de cîmp, de V. V. POPOVICI și C. VICTOR ; Rezerve de sporire a productivității muncii în comerțul socialist, de C. FLO- RESCU ; Pseudo-motivări teoretice ale „integrării” vest-europene, de M. OPRIȘAN. Rubrica „Din planul Institutului de cercetări economice“ cuprinde articolul Schimbări în structura comerțului exterior al Romîniei, de I. BURȘTEIN. Articolul Revoluția industrială în Romî- nia, de VALTER ROMAN, este publicat la rubrica „Discuții“. în cadrul rubricii „Economia țărilor insuficient dezvoltate“ revista publică articolul Economia Ghanei în transformare, de JACK WODDIS (Anglia). Rubrica „însemnări“ cuprinde materialele : Progresul tehnic și creșterea eficienței economice a producției Ia C. S. Hunedoara, de ȘT. DUMITRAȘCU ; Din experiența gospodăriilor agricole colective din raionul Negru Vodă în sporirea producției agricole vegetale, de D. STO- IAN. Revista mai publică articolele de critică și bibliografie : O lucrare însemnată despre aplicarea metodelor matematice în economie (V. S. Nemcinov : Ekonomiko-matemati- ceskie metodî i modeli), de V. TRE- BICI ; Fapte din viața clasei muncitoare americane (Labor Fact Book 16) de S. DĂNESCU ; Folosirea e- nergiei atomice în scopuri pașnice (Philip Müllenbach: Civilian nuclear power. Economic Issues and Policy Formation), de M. NEM- ȚEANU, și rubrica „Scrisori către: redacție“.

Ambasadorul Italiei la București, dr. Alberto Paveri Fontana; a oferit marți după-amiază o recepție cu prilejul aniversării, proclamării Republicii, sărbătoare națională a Italiei. Au luat parte Ștefan Bălan, ministrul învățămintului, Voinea Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor sociale; membri ai Consiliului de Stat, ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere, conducători ai unor instituții centrale, academicieni și alți oameni de știință și cultură. Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu același prilej, ambasadorul Italiei a vorbit la posturile noastre de radio și televiziune.

După Congresul național de chirurgie

Declarațiile unor oameni de știință 

din străinătate
Publicăm mai jos impresiile unor 

specialiști străini, invitați la recen
tul Congres național de chirurgie, 
împărtășite redactorului Agenției 
Romine de presă „Agerpres", Ștefan 
Bratu :Congresul dv. de chirurgie mi-a prilejuit revederea cu o serie de personalități ale vieții medicale din Romînia și din alte țări, cu care am avut schimburi de păreri deosebit de utile — a spus prof. P. Valdoni de la Universitatea din Roma. Acum, după ce am vizitat unele din spitalele din București, trebuie să mărturisesc că invidiez pe medicii ro- mîni atît pentru aparatajul și instrumentarul modern pe care îl au Ia îndemînă, cît și pentru felul în care ei știu să le folosească. Consider ca foarte, original sistemul aplicat la dv. de a asocia activitatea practică cu cea științifică, prin amplasarea laboratoarelor- în apropierea spitalelor, deoarece aceasta permite cercetătorilor să păstreze un contact strîns cu practica medicală.Satisfacția de a fi putut participa la lucrările congresului, care s-a desfășurat într-o organizare perfectă, este întregită de plăcuta impresie pe care mi-a făcut-o capitala dv. Am fost îneîntat de străzile largi și curate, de amploarea construcțiilor de locuințe, de numeroasele spații verzi. Oamenii, zîmbitori și comunicativi, întreaga atmosferă de care am fost înconjurat, m-au făcut să mă simt ca la miné acasă.Vizitez pentru a treia oară țara dv. — a declarat prof. F. G. Uglov, de la Institutul medical din Leningrad — și aceasta îmi permite să apreciez progresele făcute de chirurgia romînească, contribuția ei la dezvoltarea științelor medicale mondiale. în mod deosebit m-a impresionat dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare — domeniu în care am aflat că există clinici nu numai în București, dar și în alte orașe din Romînia — chirurgia pulmonară, urologică și de urgență, în care alături de eminenți specialiști, lucrează

Totodată, posturile noastre de radio au transmis un program special de muzică simfonică italiană.
SOSIREA NOULUI MINISTRU 

AL IZRAELULUI ÎN R. P. ROMÎNĂLa 2 iunie a sosit în Capitală Tsvi Ayalon, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Izraelului în Republica Populară Romînă. La sosire, Tsvi Ayalon a fost salutat de Dionisie Ionescu, ambasador, directorul Protocolului Ministerului A- facerilor Externe. Au fost de față Mordechai Avgar, însărcinat cu afaceri' ad-interim al Izraelului în Republica Populară Romînă, și membrii legației. (Agerpres) 

numeroși medici tineri, entuziaști și bine pregătiți. Făcînd bilanțul realizărilor remarcabile ale chirurgiei romînești, congresul la care am participat a constituit — prin nivelul științific înalt la care s-a desfășurat — un eveniment important nu numai în viața medicală romînească, dar și în chirurgia mondială actuală.Revăzînd Bucureștiul, în care noile ansambluri arhitecturale se îmbină armonios cu vechile construcții, constat cu plăcere că el se dezvoltă nu numai din punct de vedere urbanistic, dar și din acela al bunăstării populației.Prof. R. Benichoux, de la Facultatea de medicină din Nancy, a declarat printre altele : Temele pe care le-a dezbătut congresul dv. de chirurgie au fost bine alese, rapoartele foarte documentate, pătrunse de o adîncă obiectivitate. în vizitele pe care le-am făcut în unele unități medicale din București m-au frapat condițiile deosebite de asistență medicală și cercetare științifică, excepționala organizare administrativă. M-am convins că medicii romîni stăpînesc o tehnică perfectă și dispun de o dotație din cele mai moderne. Noi dorim să intensificăm relațiile de colaborare pe care le avem cu specialiștii romîni. în acest scop intenționăm să invităm o serie de medici din țara dv. în Franța.Țin să-mi exprim - recunoștința pentru invitația de a participa la a- cest congres, pentru ospitalitatea cu care am fost înconjurați pretutindeni' — a spus printre altele prof. Cheng Yi Hsiung de la spitalul nr. 2 din Șanhai. Lucrările prezentate, de un înalt nivel științific, m-au impresionat în mod deosebit. Prezența mea aici mi-a sporit respectul față de chirurgia romînească, despre ale cărei realizări valoroase cunoșteam deja multe lucruri. Felicit pe colegii mei romîni pentru rezultatele lor științifice și clinice deosebite, pentru dotarea tehnică modernă și completă de care dispun și pe care am avut prilejul să o cunosc vizitînd

Vizita delegației parlamentare romîne 
în R. P. UngarăBUDAPESTA. Corespondentul A- gerpres transmite : La 2 iunie delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne condusă de tovarășul Anton Moisescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, care se află în vizită în R. P. Ungară, a depus coroane de flori la monumentul eroilor unguri și la monumentul eroilor romîni din Rakos Li- get.Membrii delegației au vizitat apoi noul cartier de locuințe Jozsef Atila, stadionul poporului, insula Margareta și bastionul pescarilor. După- amiază, delegația Marii Adunări Naționale a vizitat Sfatul popular al capitalei, unde președintele Sfatului, Sarlos Istvan, a vorbit despre activitatea Comitetului executiv și des
La tîrgul internațional de la PadovaROMA 2 (Agerpres). — Luni s-a deschis cea de-a 42-a ediție a Tîrgu- lui Internațional de la Padova, la care participă 47 de țări, printre care și R P. Romînă, prezentă cu un Oficiu de informații comerciale. în aceeași zi, ministrul industriei și comerțului al Italiei, Medici, însoțit de celelalte persoa
A. Mikoian despre vizita 
parlamentarilor sovietici in JaponiaMOSCOVA 2 (Agerpres). — Anastas Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a vorbit la postul de televiziune din Moscova în legătură cu recenta vizită a delegației parlamentare sovietice în Japonia. El a apreciat că această vizită a constituit o contribuție la apropierea dintre cele două țări. Vorbitorul a arătat că în cursul convorbirilor pe care le-a avut cu primul ministru Ikeda, au fost a- bordate, printre altele, probleme privind încheierea tratatului de pace cu Japonia, stabilirea unor comunicații aeriene directe și interzicerea experiențelor nucleare subterane.
Raportul prezentat de A. Novo 
la conferința de partid de laPRAGA 2 (Agerpres). — După cum anunță C.T.K., Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a prezentat un raport la recenta conferință pe țară a președinților organizațiilor de bază și comitetelor organizațiilor de bază din industrie, construcție și transporturi. Raportorul a vorbit, în mod amănunțit, despre problemele conducerii economiei naționale. El a arătat că, în primele patru luni ale acestui an, planul producției globale a fost îndeplinit în industrie în proporție de 101,6 la sută. în a- gricultură au fost luate o serie de măsuri îndreptate spre sporirea producției de cereale. Vorbitorul a subliniat că va fi posibilă ridicarea nivelului de trai numai dacă volumul producției și productivitatea muncii sociale vor crește. Referin- 
Cüvîntarea lui W. Gomulka
la conferința de partid de la Katowice

pre planul de perspectivă de 20 de ani de dezvoltare a Budapestei. Membrii delegației au asistat apoi, la Casa de cultură a sindicatelor, la spectacolul dat de echipa de dansuri a Budapestei. Seara Sfatul capitalei a oferit în cinstea oaspeților o cină de gală. Pretutindeni membrii delegației au fost însoțiți de Polyak Janos, vicepreședinte al Adunării de Stat a R. P. Ungare, Huber Lajos și Bodonyi Pâine, deputați în Adunarea de Stat, Bondor Jozsef, vicepreședinte al Sfatului popular al capitalei, și de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Delegația a fost însoțită, de asemenea, de Mihail Roșianu, ambasadorul R. P. Romîne la Budapesta.
ne oficiale, a vizitat Oficiul de informații comerciale al R. P. Romîne Oaspeții s-au întreținut cu directorul Oficiului și cu reprezentanți ai întreprinderilor noastre de comerț exterior, manifestîndu-și interesul pentru dezvoltarea relațiilor comerciale romîno-italiene.

S-a constatat o mai bună înțelegere decît în trecut și s-a făcut un pas considerabil înainte. Totodată, A. Mikoian a vorbit despre divergențele care mai există în problemele discutate.Referindu-se la convorbirile cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri din Japonia, vorbitorul a relevat dorința lor de a dezvolta comerțul și colaborarea tehnico-științifi- că între U.R.S.S. și Japonia. El a arătat, de asemenea, că au fost făcute o serie de propuneri pentru lărgirea contactelor dintre parțțjțnpn- tele U.R.S.S. și Japoniei.

du-se apoi la problemele situației internaționale, vorbitorul a relevat, printre altele, primejdia reînvierii forțelor militariste și revanșarde. El a menționat o recentă declarație făcută de ministrul vest-german al transporturilor, Hans Seebohm, la o adunare revanșardă de la Nürnberg, potrivit căreia acordul de la München din 1938 privitor la apartenența regiunii sudete de teritoriul Germaniei ar fi încă în vigoare. Pentru această declarație Seebohm a fost criticat chiar în R.F.G. — a spus vorbitorul. „Vrem să trăim în prietenie cu poporul R F. Germane — a declarat A. Novotny — așa cum trăim cu poporul R. D. Germane“. în încheierea lucrărilor conferinței a fost, adoptată o rezoluție care a aprobat raportul prezentat.

VALOAREA PICĂTURII
DE TITEI» •>

(Urmare din pag. I-a)cadrul unor asemenea măsuri pot fi socotite, de pildă, reviziile curente ale instalațiilor. Nu întîmplător, la Rafinăria Ploiești, limita admisă de pierderi a fost depășită în acest an; aici, din cauza întreținerii necorespunzătoare, se produc din cînd în cînd întreruperi în funcționarea instalațiilor tehnologice, care necesită golirea cuptoarelor — deci risipă de materie primă cu această ocazie.în folosirea rațională a fiecărei tone de țiței și produse un rol ho- tărîtor au inițiativa creatoare a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, grija lor pentru perfecționarea procesului tehnologic, pentru îmbunătățirea condițiilor de depozitare și transport. Bine au procedat organizațiile de partid de la schela Boldești, rafinăriile Cîmpina și Dărmănești, care au analizat, cu sprijinul a numeroși specialiști din activul de partid, posibilitățile și rezervele interne de micșorare a pierderilor și au urmărit ca măsurile preconizate să capete cît mai repede viață. în multe unități, cu sprijinul organizațiilor de partid se organizează între specialiști și muncitori convorbiri în care fruntașii în producție împărtășesc și ;altora din experiența lor. în felul acesta se popularizează căile de economisire a produselor petroliere, eficacitatea economică a acestei acțiuni, se subliniază necesitatea aplicării metodelor înaintate și a respectării cu strictețe a indicațiilor tehnologice ; sporește totodată 'nițiativa colectivelor în ce privește valorificarea superioară și economisirea fiecărei picături de produs petrolier.Din țiței — această mare bogăție a patriei noastre — se obțin prin prelucrare în rafinării și prin chimizare produse cu’ o mare valoare economică, necesare diferitelor ramuri industriale și uzului casnic. Iată de ce se impune ca lupta pentru fiecare tonă de țiței, pentru folosirea ei superioară, să constituie o preocupare principală a tuturor celor care lucrează în industria extractivă și prelucrătoare de petrol.

întreceri internaționale
ale pugiIiștiIor romîni

© La 14 iunie va avea loc la Galați 
meciul international de box dintre echi
pele olimpice ale R. P. Romîne și Olan
dei. Ieri federația de specialitate a alcă
tuit lotul echipei. Printre cei selecționați 
sînt C. Ciuca, N. Puiu, C. Buzuliuc, M. 
Cîrciumaru, I. Dinu, C. Niculescu, I. Ol- 
teanu, V. Mîrza, I. Monea, St. Cojan, Gh. 
Negrea, V. Mariufan etc. Federația olan
deză a anunfaf telegrafic că va deplasa 
pe campionii Jan Huppen (cocoș), Her
man Schregardus (semimijlocie), Jean de 
Rooy (pană), Joop Verbon (mijlocie- 

Pista de canotaj academic de là Toda (Japonia), pregătită pentru 
Jocurile olimpice

mică) Rudy Lubbers (semigrea), Eddie 
Kiks (grea) și alți boxeri valoroși.

® Infre 10 și 14 iunie se va desfășura 
la București „Dinamoviada de box", 
competifie internațională care reunește pe 
cei mai valoroși boxeri de la cluburile 
Dozsa Budapesta, Spartak Sofia, Gwardia 
Varșovia, Ruda Hvezda Praga, Dynamo 
Berlin (R.D.G.) și Dinamo București.

• Selecționata olimpică a R. P. Romî
ne va întîlni la 27 iunie, la Belgrad, echi
pa Iugoslaviei. Apoi, olimpicii noștri vor 
întîlni la 5 și 7 iulie la București și res
pectiv Constanta, echipa R. F. Germane.

(Agerpres)

Reîncep competițiile 
oficiale de fotbal
AZI ȘI MÎINE
ÎN „CUPA R. P. ROMÎNE"

întrecerile din cadrul popularei 
competiții fotbalistice se reiau cu 
„optimile de finală". Programul me
ciurilor este următorul: azi: Metalul 
Tr. Severin-Crișul Oradea (la Hune
doara); mîine: Flacăra roșie Bucu- 
rești-Rapid București (stadionul Giu- 
lești, ora 17), Carpați Sinaia-Știinja 
Timișoara (la Pitești), A. S. Aiud- 
Farul Constanța (la Cîmpina), Mine
rul Baia Mare-Dinamo București (la 
Sibiu), Textila Sf. Gheorghe-C.S.M. 
Sibiu (la Făgăraș), Siderurgistul Hu- 
nedoara-C.S.M.S. Iași (la Brașov).

DUMINICĂ ÎN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A

Echipele fruntașe vor susține du
minică partidele din cadrul etapei a 
XXII-a a campionatului. Iată care 
sînt aceste meciuri: București : Pro- 
gresul-Siderurgistul, Rapid-Știința 
Timișoara; Ploiești : Petrolul-Dinamo 
București; Brașov: Steagul roșu- 
C.S.M.S.; Arad : U.T.A.-Dinamo Pi
tești; Constanța : Farul-Steaua; O- 
radea : Crișul-Știința Cluj.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - 

BONSUCŒSO (BRAZIL!A) 34 (2-0)

Jocul a suscitat un interes deosebit 
(peste 20 000 de spectatori) și s-a înche
iat cu victoria meritată a fotbaliștilor 
brașoveni. Aceștia au practicat un joc 
modem, cu dese schimbări de ritm, 
care i-a incomodat vădit pe oaspeți. 
Punctele au fost înscrise de Necula, în 
minutul 35, cu capul, la o. lovitură li
beră executată de Hașoti, Năftănăilă, în 
minutul 42, cu un șut plasat de la 16 
metri, și Selymesi, în minutul 50, care 
a fructificat o centrare a lui Hașoti. 
Pentru oaspeți a înscris José în minu
tul 85. De remarcat este faptul că în 
minutul 6 Szigeti a ratat o lovitură de 
la unsprezece metri. 

spitalul Fundeni și un spital de copii. Sînt convins că, în asemenea condiții, specialiștii romîni vor obține succese și mai mari în interesul general al medicinei. Vizitele reciproce ale medicilor măresc posibilitățile de cunoaștere nemijlocită a progreselor științifice, de întărire a prieteniei dintre popoarele noastre.

POPULAȚIA GLOBULUI

Potrivit anuarului statistic al O.N.U. 
în 1962 se numărau pe glob 
3135 000 000 locuitori, ceea ce re
prezintă o creștere a densității popu
lației de 25 la sută față de anul 1952.

FILMUL „PATRU ZILE 
ÎN NOIEMBRIE”

La New York s-a anunțat că cineas
tul David Wolper, în colaborare cu 
agenția de presă „United Press Inter
national", lucrează la un film docu
mentar de 90 de minute intitulat 
„Patru zile în noiembrie”, în legătură 
cu asasinarea președintelui Kennedy. 
Documentarul urmărește firul eveni
mentelor în ziua asasinării președin
telui și în cele trei zile care au urmat. 
Wolper a declarat că documentarul 
„Patru zile în noiembrie“ va repro
duce scena asasinării și va prezenta 
evenimente care nu au fost date pu
blicității pînă în prezent. Directorul 
de producție, Mei Stuart, a intervievat 
martori oculari ai scenei asasinării lui 
Kennedy și a asasinării lui Lee Os
wald, folosind totodată un vast mate
rial documentar.

„MICA SIRENĂ" ȘI-A RELUAT 
LOCUL

„Mica Sirenă“, celebra statuie din 
rada portului Copenhaga, care a fost 
decapitată acum mai bine de o lună 
de niște necunoscuți, și-a reluat lo
cul la intrarea în portul din capitala 
daneză, după ce i s-a turnat un nou 
cap. Operațiile de restaurare a sta
tuii au durat 36 de zile. Restaurato
rii au folosit aceeași formă care a ser
vit la turnarea inițială a capului sta
tuii. Inspirată din basmul cu același 
nume al cunoscutului povestitor da
nez Andersen, „Mica sirenă" a fost 
sculptată în anul 1913 de către Ed

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în Polonia se desfășoară conferințele voievodale de partid, consacrate tezelor de pregătire a Congresului al IV-lea al P.M.U.P. și alegerii de- legaților la Congres. La conferința de la Katowice a luat cuvîntul Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. El a arătat că în cei 20 de arii care au trecut de la eliberare au fost obținute importan

te succese în dezvoltarea economiei naționale. Industria și-a sporit producția, în comparație cu producția antebelică, de 9 ori. în prezent, Polonia este o țară industrială de nivel mijlociu. Referindu-se la tezele de pregătire a Congresului, vorbitorul a subliniat că ele constituie doar orientări generale și că următorul plan cincinal va fi elaborat și aprobat ulterior.
TUTIN

Duminică a fost inaugurat, în Palatul Expozițiilor din Torino, pri
mul salon internațional de aeronautică și aparate de aeroport oglin

dind progresul tehnic mondial în acest domeniu.

vard Eriksen, care a luat drept model 
o celebră frumusețe a timpului — ba
lerina Ellen Price.

14 BĂRCI CU PÎNZE 
TRAVERSEAZĂ ATLANTICUL

La sfîrșitul săptămînii trecute, din 
portul englez Plymouth au pornit 
peste Atlantic, într-o cursă de 4 500 
km, 14 bărci cu pînze cu destinația 
Rhode Island din fața New Yorkului. 
In fiecare barcă se află doar un sin
gur concurent, fapt care a determinat 
presa occidentală să denumească com
petiția „o cursă marină în totală izo

lare“. Conducătorii ambarcațiunilor 
speră să ajungă în 30—35 zile în 
S.U.A. Deocamdată, pe primul loc se 
află ambarcațiunea „Pen-Duick II“, 
condusă de ofițerul francez de marină 
E. Tabarly. Al 15-lea concurent, da
nezul Axel Pedersen, care, datorită 
vîntului nefavorabil, a ajuns prea tîr- 
ziu pentru a participa la startul o- 
ficial, încearcă acum să ajungă din 
urmă celelalte bărci. Anul trecut, o 
competiție similară a fost cîștigată de 
englezul Francis Chichester, care a 
traversat Atlanticul în 33 zile și 
15 ore.
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La încheierea tratativelor dintre delegațiile guvernamentale Delhi Lal Bahadur Shastrî VIZITA ÎN U. R. S. S. A DELEGAȚIEI

Cuvintările rostite 
de conducătorii delegațiilor. WASHINGTON Z — Trimisul special, L. Rodescu, transmite : în cursul ultimei ședințe a tratativelor dintre delegațiile guvernamentale ale Republicii Populare Romîne și S.U.A., conducătorii celor două delegații au rostit cuvîntări.în cuvîntarea sa, Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne a spus: „Convorbirile noastre oficiale cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre Romînia și Statele Unite au a- •juns la sfîrșit. Ele sînt încheiate cu •semnarea unor documente importante care deschid noi perspective relațiilor dintre țările noastre.Consider că în cursul celor două săptămîni de tratative au fost realizați pași importanți pentru găsirea de noi căi în vederea lărgirii schimburilor economice și comerciale și pentru rezolvarea unor probleme generale, cum sînt ridicarea nivelului reprezentării diplomatice din cele două țări și creșterea schimburilor culturale și științifice.Astfel de tratative, cuprinzînd un cîmp atît de larg de probleme, nu au mai avut loc vreodată între reprezentanții Romîniei și Statelor Unite. Este deci normal ca anumite chestiuni să nu fi putut fi rezolvate acum — și îmi permit să subliniez pe acelea legate de asigurarea unui flux susținut de mărfuri romî- nești către țara dumneavoastră — rămînînd ca ele să constituie obiectul preocupărilor noastre în viitorul apropiat“.

Conferință de presă 
la Departamentul de StatWashington 2 (Agerpres). — Corespondență specială: Luni după- arhiăză, după semnarea Comunicatului comun romîno-american, la Departamentul de Stat a avut loc o conferință de presă consacrată exclusiv negocierilor dintre delegațiile guvernamentale ale celor două țări. Interesul deosebit a atras o participare masivă a reprezentanților presei și radioteleviziunii, a corespondenților unor mari ziare și agenții.S-a arătat cu acest prilej dorința Administrației S.U.A. de a îmbună
Recepție la ambasada R. P. RomîneWASHINGTON, — Corespondență specială : Cu prilejul încheierii tratativelor romîno-americane, Petre Bălăceanu, ministrul R. P. Romîne în Statele Unite, a o- ferit luni seara o recepție în cinstea delegației guvernamentale romîne condusă de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Au fost prezenți Gheorghe Gaston Marin, șeful delegației guvernamentale romîne, Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, George Macovescu, adjunct 
»1 ministrului afacerilor externe, Mihai Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, consilieri și ex- perți ai delegației.Au luat parte : doamna Dean Rusk, care a reprezentat pe secretarul de stat, plecat din S.U.A., Orville Freeman, ministrul agriculturii, A- Verell Harriman, sub-secretar de
Conferința pentru comerț 
și dezvoltareGENEVA 2 (Agerpres). — Comisia pentru probleme instituționale ale comerțului internațional, una din principalele comisii ale Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, a adoptat un proiect de rezoluție asupra instituțiilor, prezentat de grupul țărilor în curs de dezvoltare. Rezoluția a fost adoptată cu 83 de voturi pentru, printre care cele ale țărilor socialiste, inclusiv R. P. Romînă, 20 de voturi contra, printre care cele ale țărilor industrializate din Occident, trei abțineri și 13 absențe.
REUNIUNEA COMISIEI
ELECTROTEHNICE INTERNAȚIONALEPARIS 2 (Agerpres) — între 19-30 mai a.c. a avut loc la Aix-les Bains — Franța — cea de-a 29-a reuniune generală a Comisiei Electrotehnice Internaționale.Din țara noastră, la reuniune a participat o delegație de specialiști condusă de acad. R. Răduleț, președintele Comitetului Electrotehnic Romîn. în ședința din 30 mai a Consiliului, acad. R. Răduleț a fost ales în unanimitate în funcția de președinte al Comisiei Electrotehnice Internaționale, pe termen de 3 ani.

ale R. P, Ro mîne și Statelor Unite însărcinat cu formarea noului guvern indian DE ACTIVIȘTI Al

Adresîndu-se conducătorului delegației americane, vorbitorul a spus: „Apreciez că sînt în asentimentul dv. ca și al delegației americane a- tunci cînd afirm că ceea ce a caracterizat convorbirile noastre a fost dorința de înțelegere și de găsire a soluțiilor convenabile pentru ambele părți“.în continuare, șeful delegației romîne a mulțumit — pentru spiritul de colaborare fructuoasă pe care l-au manifestat în tot cursul tratativelor și ospitalitatea caldă acordată delegației — lui Averell Harriman, șeful delegației americane, și doamnei Harriman, tuturor personalităților și instituțiilor americane și în mod deosebit secretarului de stat, Dean Rusk, ministrului comerțului, Luther Hodges, și ministrului agriculturii, Orville Freeman, precum și soțiilor lor.„îmi exprim speranța, a spus Gheorghe Gaston Marin, că ceea ce s-a făcut în prezent constituie o bază trainică pentru noi progrese în viitor, pentru o mai bună înțelegere și prietenie între popoarele țărilor noastre. Aș dori să fiți interpretul meu și al delegației romîne pe lîngă președintele Johnson și să-i transmiteți mulțumirile noastre pentru atenția pe care a manifestat-o fată de delegația noastră, ca și urările noastre de sănătate și fericire personală și prosperitate pentru poporul american“.

tăți relațiile cu țările socialiste, în cazul de față cu Romînia, făcîndu-se totodată referiri la principalele prevederi pe care le conține Comunicatul comun. Menționîndu-se faptul că Statele Unite au rămas în urma Europei occidentale în ce privește comerțul cu țările socialiste, la conferința de presă s-a arătat că în privința Romîniei există posibilități și perspective pentru lărgirea relațiilor economice viitoare.Ziariștii nrezenți au pus numeroase întrebări, insistînd asupra princi
stat, șeful delegației guvernamentale americane, William Crawford, ministrul Statelor Unite la București, Jack Behrman, adjunct al secretarului Departamentului comerțului, Richard Davis, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru problemele europene, Philip Trezise, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru problemele economice, și alți membri ai delegației a- mericane, consilieri și experți ai delegației ; Peter Jones, adjunct al secretarului Departamentului comerțului, G. G. Johnson, adjunct al secretarului de stat pentru probleme economice, Loy Anderson, fost secretar de stat adjunct, președintele Asociației „Washington Institute of Foreing Affairs“, înalți funcționari și reprezentanți ai Administrației S.U.A. ; George Lendegger, președintele societății „Parsons and Whitzmore“, G. Linder, președintele
ALGERIA A HOTÀRÎT RUPEREA RELAȚIILOR 
COMERCIALE CU PORTUGALIA Șl R.S.A.ALGER 2 (Agerpres). — Adunarea Națională a Republicii Algeriene Democratice și Populare a adoptat o lege privind ruperea tuturor relațiilor comerciale cu Portugalia și Republica Sud-Africană. Legea, a- doptată în unanimitate, a fost prezentată de președintele Ahmed Ben Bella.Agenția Associated Press anunță că noua acțiune algeriană este un

O imagine a discriminărilor rasiale in Republica Sud-Afrlcanâ : „Oameni 
de culoare" așteaptă la Johannesburg zile in șir sâ poată căpăta per

mise fără de care nu pot obține nici măcar munci necallficate

Exprimîndu-și satisfacția pentru rezultatele, tratativelor și relevînd faptul că au fost făcuți pași importanți înainte și că există necesitatea de a face și mai mult, subsecretarul de stat al S.U.A., Averell Harriman, a declarat în cuvîntarea sa :„Aceste ■ discuții au avut o mare amploare, cuprinzînd unele din aspectele fundamentale ale relațiilor noastre. Noi nu am putut să dăm răspunsuri definitive la toate problemele discutate. în orice caz, însă, cred că aceste discuții trebuie să fie judecate nu numai în ceea ce privește rezultatelë lor din prezent dar, și poate că acest lucru este și mai important, și în ceea ce privește perspectivele pe care ele le deschid pentru viitorDupă ce a relevat că Romînia posedă potentiale pentru un viitor prosper, șeful delegației americane a spus: „Doresc să menționez spiritul și atmosfera de cooperare a acestor discuții. Au fost evidente hotărîrea ambelor părți de a elabora soluții pentru problemele dificile și dorința de a ține seama de problemele celeilalte părți în chestiunile speciale. Acest spirit reprezintă un simbol al progreselor realizate acum în relațiile noastre și al speranțelor noastre pentru evoluția de viitor. Aș spune, de asemenea, că hotărîrea reciprocă de a ridica misiunile noastre diplomatice la rangul de ambasadă are o semnificație simbolică importantă.Sînt. încredințat că dv. și colegii dv. vă veți reîntoarce acasă satisfă- cuți de realizările pe care le veți duce cu dv. și fiind conștienți de sentimentele personale de prietenie pe care le-ați lăsat în urma dv".
palelor prevederi și semnificații ale comunicatului, solicitînd amănunte și precizări asupra unor aspecte ca : ritmul ridicat de dezvoltare a economiei Romîniei, posibilitățile de creștere a volumului de schimburi în ambele sensuri, liberalizarea regimului licențelor, chestiunea creditelor pe termen lung și mecanismul a- cestora, achiziționarea de către Romînia a unor utilaje și instalații din S.U.A. etc. în cadrul conferinței de presă s-a accentuat, de asemenea, faptul că în cursul tratativelor nu s-au pus condiții politice și că s-au înregistrat noi și importanți pași în direcția unei dezvoltări progresive a relațiilor romîno-america- ne în avantajul reciproc al celor două țări.
firmei „Export-Import Bank“, Frank Dennis, președintele firmei „American Petroleum Institute", Raymond Firestone, președintele societății „Firestone“, conducători și reprezentanți ai altor mari firme americane ca : „Goodyear“, „General Electric', „Westinghouse“, „Ferguson“, „Standard oil', „R.C.A.“, „Phillips Petroleum“, „Bank of America“, „Chase Manhattan Bank“, „Black Clowson“ etc ; membri ai Congresului S.U.A. ; oameni de știință și cultură americani ; ambasadori, șefi ai misiunilor diplomatice și membri ai acestor misiuni din următoarele țări : U.R.S.S., R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, Marea Britanie. Franța, Italia, Austria, R. F. Germană, India, Japonia, Indonezia, Brazilia, Argentina, Republica Arabă Unită, Suedia și altele ; reprezentanți de vază ai presei americane și străine ; cetățeni a- mericanl de origină romînă.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.

act de protest împotriva politicii de apartheid a guvernului de la Pretoria, precum și împotriva refuzului Portugaliei de a acorda independentă teritoriilor Angola, Mozambic și Guineea Portugheză. Această lege este în deplină conformitate cu rezoluțiile adoptate de Organizația U- nității Africane, care cheamă țările africane să rupă toate relațiile cu cele două țări.

DELHI 2 (Agerpres). — Lal Bahadur Shastri a fost ales luni lider al fracțiunii parlamentare a partidu- dului Congresul național indian. în aceeași zi, el a fost însărcinat de către președintele Republicii India, Radhakrishnan, să formeze noul guvern indian. Luînd cuvîntul în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare a partidului Congresul național indian, Lal Bahadur Shastri a mulțumit pentru alegerea sa în unanimitate în fruntea partidului și implicit în fruntea guvernului indian și a declarat că va activa neobosit pentru bunăstarea poporului și prosperitatea țării.
600 de studențiSEUL 2 (Agerpres). — Peste 2 000 de studenți de la colegiile Universității din Seul și din alte școli superioare au organizat o demonstrație în capitala Coreei de sud, cerînd demisia președintelui Pak Cijan Hi. Un mare detașament de poliție a intervenit folosind grenade cu gaze lacrimogene. Au avut loc ciocniri între demonstranți și polițiști. Potrivit agenției, peste 600 de studenți au fost arestați, iar 10 au fost transportați la un spital fiind grav răniți.

★SEUL 2 (Agerpres). — Președintele Coreei de sud, Pak Cijan Hi, a respins recomandarea făcută de 40 de deputați ai Adunării Naționale din partea partidului republican democrat, de a-1 demite pe actualul președinte al acestui partid Kim Chung Pil. După cum s-a mai anunțat, recomandarea deputaților a fost făcută în urma intensificării mișcării de protest a studenților împotriva tratativelor japono-sud-coreene la care Kim Chung Pil a participat
Răspunsul 
guvernului R. P. Chineze 
la mesajul guvernului britanicPEKIN 2 (Agerpres). — Guvernul Republicii Populare Chineze a făcut cunoscut, la 1 iunie, răspunsul său la mesajul guvernului britanic din 27 mai, în care se propunea ținerea Ia Vientiane a unor consultări la nivelul ambasadelor între țările semnatare ale acordurilor de la Geneva, din 1962, cu privire la Laos. în acest răspuns se arată că guvernul chinez consideră că nu ar fi suficiente asemenea consultări și propune în schimb întrunirea la Pnom Penh a unei conferințe a miniștrilor de externe, avînd în vedere situația încordată existentă în capitala laoțiană.După cum relatează agenția China Nouă, în răspunsul său, guvernul chinez își exprimă părerea că această conferință trebuie să adopte măsuri eficiente pentru normalizarea imediată a situației din Laos, în spiritul acordurilor de la Geneva. Nota de răspuns a fost înmînată luni însărcinatului cu afaceri al Marii Britanii la Pekin, pentru a fl transmisă guvernului englez.
MALTA PE CALEA INDEPENDENȚEI

Micul popor maltez se află în preajma unui eveniment important al istoriei sale : obținerea independenței. în acest scop, de cîteva zile se poartă la Londra tratative între primul ministru al Maltei, George Borg Olivier, și reprezentanți ai guvernului britanic. Borg Olivier și-a exprimat speranța că data independenței va fi stabilită în decurs de o lună.Situat în inima Mării Mediterane, arhipelagul maltez este format din insulele Malta (247 km p) și Gozo (68 km p). Datorită poziției strategice pe care i-o conferă așezarea sa la încrucișarea drumurilor maritime ale Mediteranei, el a stîrnit din cele mai vechi timpuri dispute serioase între diverși cuceritori, deoarece cine stăptnea arhipelagul stăpînea, de fapt, marea. Astfel Malta a fost ocupată succesiv de fenicieni, grecii antici, cartaginezi, romani, arabi, normanzi, francezi, spanioli, cavaleri cruciațl, din nou de francezi și, în cele din urmă, în anul 1800, de Anglia.Populația Maltei — aproximativ 300 000 de locuitori — se îndeletnicește în cea mai mare parte cu agricultura. Pe o suprafață agricolă redusă, doar 17 000 de hectare, se cultivă în special arbori fructiferi, viță de vie etc. Aceasta își pune amprenta șl asupra exportului, constînd în principal din portocale, struguri, curmale, caise, piersici. Viața țăranilor este deosebit de grea. Ei sînt nevoiți să-și împartă roadele muncii cu moșierii și clerul catolic, care stăpînesc de altfel cele mai bune pămînturi. O altă parte a populației este legată de șantierele navale, în

Lal Bahadur Shastri s-a născut la 2 octombrie 1904 într-un sat din statul Uttar Pradesh. La vîrsta de 17 ani, a intrat în mișcarea de eliberare condusă de Mahatma Gandhi. Shastri și-a petrecut mulți ani în închisorile colonialiste. După cucerirea independenței de către India, în 1947, el a devenit ministru al poliției și transportului. în anii următori, Shastri a deținut diverse funcții în guvern sau în conducerea partidului Congresul național indian, iar cînd fostul prim-ministru Nehru s-a îmbolnăvit, el a fost numit ministru fără portofoliu, îndeplinind unele din atribuțiile primului ministru.
arestați la Seulîn calitate de șef al delegației Coreei de sud. Totodată, agențiile de presă anunță că guvernul sud-co- reean a fost nevoit să promită studenților că mai mulți colegi de-ai lor, arestați în cursul marilor demonstrații care au avut loc recent la Seul, vor fi eliberați.

La Santiago de Chile, iuncționarii publici care au demonstrat împo
triva creșterii costului vieții se apără de aruncătoarele de apă ale 

polițiștilor

BOLIVIA DUPA ALEGERI
• Demonstranți atacați de poliție cu gaze 
lacrimogene • Incidente în centrele miniereDupă scrutinul realegerii președintelui Paz Estenssoro — transmite agenția France Presse — o anumită agitație continuă să domnească în cercurile studențești și în unele centre miniere. în capitală poliția a făcut luni uz de gaze lacrimogene, pentru a dispersa pe manifestanții ce se grupaseră în jurul clădirilor universității și voiau să întrerupă circulația. Un student a fost rănit, în cursul unei demonstrații care a avut loc luni în capitală, reprezentanții partidelor de opoziție au reluat acuzațiile de fraudă electorală aduse partidului guvernamental, reprezentanților armatei și poliției. O- ratorii au reafirmat intenția de a continua campania antiguvernamentală. în timpul serii, studenții au revenit și au încercat să ridice baricade pe străzile vecine cu universitatea. în același timp, conducătorii sindicali continuă greva foamei 

deosebi engleze, sau de întreprinderile de produse chimice șl textile.în timpul ultimului război mondial, Malta, ca și alte țări, a avut mult de suferit de pe urma bombardamentelor crîncene naziste și a asediului îndelungat. După război ea a rămas o bază militară engleză. în o- rașul La Valetta — capitala și centrul politico-administrativ al Maltei — se află în prezent statul major al comandamentului mediteranean al N.A.T.O.Locuitorii insulei nu s-au împăcat niciodată cu ocupația străină. Ei au desfășurat de-a lungul anilor o luptă susținută pentru libertate și independență, în urma căreia au obținut unele schimbări în statutul Maltei. Astfel, în 1921 Malta a primit o constituție, iar în 1946 autoguvernarea.Cincisprezece ani mai tîrziu a fost alcătuită o comisie specială pentru studierea „situației din Malta și elaborarea de propuneri în vederea promulgării unei noi constituții“. Această comisie însă nu a făcut nimic altceva decît să schimbe denumirea arhipelagului în aceea de Statul Malta.Anul trecut, în cursul lunii iulie, la Londra a avut loc o conferință în vederea acordării independenței Maltei, la care au participat reprezentanți ai celor cinci partide politice din insulă și reprezentanți ai guvernului englez. Tratativele însă s-au încheiat fără nici un rezultat. La aceasta a contribuit într-o anumită măsură și faptul că reprezentanții curentelor politice din Malta n-au adoptat o poziție comună în ce privește principala problemă aflată în discuție, și anume stabilirea da

VOLGOGRAD (de la corespondentul nostru). — Marți, delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Romîn, condusă de tovarășul Chivu Stoica, a vizitat edificii sociale și noi cartiere de locuințe construite pe faleza Volgăi, la Kuibîșev. Membrii delegației s-au oprit la „Casa muzeu Lenin“. Un grup de pionieri au oferit oaspeților flori. Despărțin- du-se de reprezentanții organelor locale de partid și de stat, oaspeții romîni au mulțumit pentru căldura și ospitalitatea cu care a fost înconjurată delegația în timpul șederii sale în regiunea Kuibîșev și au urat noi succese în dezvoltarea continuă a regiunii.în aceeași zi, delegația a sosit la Volgograd. în întîmpinarea delegației romîne, pe aeroportul orașului erou au venit K. K. Cerednicenko, prim-secretar al Comitetului regional de partid pentru industrie, A. M. Șkolnikov, prim-secretar al Comitetului regional de partid pentru agricultură, N. I. Cimutov, președintele Comitetului executiv al Sovietului regional pentru industrie, I. F. Sinițîn, președintele Sovnarhozului Volga de Jos, și alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.însoțiți de V. N. Titov, secretar al 

ca protest împotriva alegerilor, iar organizațiile studențești au ținut luni noaptea o consfătuire pentru a studia noi mijloace de „rezistență pasivă“.
BRAZILIA VA SISTA VÎNZÀRILE 
DE ZAHĂR PE PIAȚA MONDIALĂRIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). — Directorul pentru problemele exportului al Institutului brazilian al zahărului a declarat că țările A- mericii Latine vor trebui să se întrunească într-o conferință pentru a examina situația gravă în domeniul prețurilor la zahăr. în ultimele 30 de zile, a arătat el, prețul zahărului a scăzut la jumătate.Brazilia, a spus directorul, va o- pri din această cauză vînzările de ziahăr pe piața mondială.

tei la care urmează să fie proclamată independența. Partidul naționalist (partidul de guvernămînt) și partidul laburist s-au pronunțat pentru acordarea imediată a independenței. Reprezentanții celorlalte trei partide, invocînd „considerente de ordin economic și financiar“, s-au pronunțat pentru o amînare.între 2 și 4 mai, în Malta a avut loc referendumul referitor la proiectul viitoarei constituții malteze. Rezultatul referendumului a fost strîns. Partidul laburist a obținut 54 919 voturi, iar partidul de guvernămînt — 65 714.Proiectul de constituție, inițiat de actualul prim-ministru, prevede, printre altele, că după obținerea independenței, Malta va fi inclusă în Commonwealth, față de care noul stat va fi legat printr-un guvernator general numit de regina Marii Britanii. Partidul laburist, condus de Dom Mintoff — principalul partid de opoziție — care se pronunță pentru un stat republican în frunte cu un președinte ales o dată la cinci ani a votat împotriva acestui proiect, considerîndu-1 de natură să favorizeze menținerea îndelungată la putere a actualului partid de guvernămînt. El a cerut ținerea unor alegeri libere, limitarea puterii politice a bisericii catolice. Anton Buttigieg, lider adjunct al partidului laburist din Malta, a declarat recent că partidul său cere alegeri generale înainte de proclamarea independenței și se pronunță împotriva bazelor militare străine din Malta.
Constantin BENGA

P. M. R.C.C. al P.C.U.S., și de conducători ai organelor locale de partid și de stat, oaspeții au vizitat două din marile uzine ale Volgogradului. La uzinele metalurgice „Octombrie Roșu“, directorul P. P. Matevesian a înfățișat oaspeților aspecte din activitatea a- cestei întreprinderi fruntașe producătoare de oțeluri de calitate. Oaspeții au vizitat apoi muzeul întreprinderii. La uzinele de aluminiu, directorul A. P. Kliukin și secretarul organizației de partid, E. S. Mo- lukaev au informat pe oaspeți asupra realizărilor colectivului și experienței organizației de partid. Seara, la palatul cultural al uzinelor „Octombrie Roșu“ delegația a asistat la un spectacol oferit în cinstea sa de formații de artiști amatori din Volgograd. La încheierea spectacolului, după ce a felicitat pe artiști, tovarășul Chivu Stoica a spus : „In numele delegației de activiști al P.M.R., mulțumesc tuturor celor prezenți pentru primirea frățească pe care ne-ați făcut-o. în lupta pentru socialism și comunism popoarele se sprijină pe unitatea lor". Urările tovarășului Chivu Stoica, rostite în cinstea prieteniei dintre popoarele romîn și sovietic au fost îndelung șl viu aplaudate de cei prezenți.
întrevederea 
lui N. S. Hrușciov 
cu H. WilsonMOSCOVA 2 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, N. S. Hrușciov, prim-secretar al C. C. al P.C.U.S,, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe Harold Wilson, liderul Partidului laburist din Marea Britanie, care se află în Uniunea Sovietică la invitația grupului parlamentar al U.R.S.S. La 2 iunie Harold Wilson a avut o convorbire cu N. Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. în timpul convorbirii s-a făcut un schimb de păreri asupra situației comerțului anglö- sovietic și asupra posibilităților dez- I voltării continue a acestuia.
SCURTE ȘTIRI
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HELSINKI. Marți au început con
vorbirile politice oficiale dintre Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, și Urho Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda. Guvernul 
finlandez a oferit un dineu de gală în 
cinstea președintelui Tito.

BRUXELLES, Agențiile occidentale 
relatează, din surse informate, că 
Comisia C.E.E. a fost însărcinată să 
ducă negocieri economice cu Spania, 
fără a se face preciziuni asupra even
tualității unei asocieri. în problemele 
legate de stabilirea prețului unic la 
cereale, Consiliul ministerial n-a în
registrat nici un progres și „nu există 
în mod virtual nicio speranță de 
succes“.

BONN. Deschizînd congresul parti
dului liber democrat, care face parte 
din coaliția guvernamentală, Erich 
Mende, președintele partidului și 
vicecancelar, a prezentat o declarație 
program. Declarația conține o serie 
de propuneri privitoare la strînge- 
rea contactelor între R. F. Germană 
și R. D. Germană și îmbunătățirea re
lațiilor dintre R.F.G. și țările socia
liste. Totodată, Mende s-a pronunțat 
împotriva recunoașterii frontierei O- 
der-Neisse și a cerut întărirea politică 
și militară a N.A.T.O.

GEORGETOWN. Ministrul de in
terne al Guyanei britanice, d-na Janet 
Jagan, a prezentat Senatului demisia 
sa din funcția de ministru de interne, 
ca protest împotriva sprijinirii de că
tre șeful poliției a valului de tulbu
rări rasiale dezlănțuit în țară.

PARIS. Curtea Securității de Stat 
din Franța a aprobat hotărîrea Curții 
de jurați din Troyes privitoare la 
condamnarea la închisoare pe viață a 
lui Dominique Cabanne de la Prade, 
unul din inițiatorii atentatului de la 
12 septembrie 1961 la viața președin
telui Franței, de Gaulle.

LONDRA. Guvernul britanic a dat 
publicității o carte albă în care anunță 
acordarea autoguvernării interne pro
tectoratului Bechuanaland, situat în su
dul Africii. Se prevede ca acest pro
tectorat, care numără 300 000 de locu

itori, să aibă un consiliu executiv pre
zidat de un prim-ministru. De aseme
nea, va fi constituită o adunare legis
lativă, ai cărei membri vor fi în cea 
mai mare parte aleși, unii urmînd să 
fie desemnați de înaltul comisar bri
tanic.
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