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în aceste zile pe ogoare

BRAȘOV (coresp. „Scînfeii“). Con
structorii de tractoare din Brașov ca
ută să folosească cît mai gospodărește 
metalul, să găsească noi soluții pentru 
economisirea lui. In această acțiune 
'o contribuție deosebită aduce sectorul 
de concepția al uzinei. Inginerii, pro- 
dectanții și specialiștii de aici', prin re- 
:prolecfarea țevii de evacuare, a trom
pei semiaxe, a sistemului de remorca
ră șl a altor repere au adus uzinei eco
nomii de aproape 100 de tone 
de metal. Și folosirea maselor plastice 
a dat posibilitatea constructorilor de 
tractoare să economisească Importante 
cantități de metal. Numai prin execu
tarea bușonului de motorină din masă 
plastică se realizează o economie lu
nară de aproape 5 tone de metal.

Datorită acestor Inițiative șl altora, 
de la începutul anului șl pînă acum s-a 
reușit să se economisească peste 130 
tone metal.

încheierea lucrărilor ședinței
Consiliului Superior al Agriculturii
Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 

ședinței Consiliului Superior al A- 
griculturii.

La ședința plenară de încheiere 
au luat parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Moghioroș, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

Vicepreședinții Consiliului Supe
rior al Agriculturii au prezentat 
proiectele planurilor de muncă ale 
secțiilor.

La discuțiile care au avut loc nu
meroși membri ai Consiliului au 
împărtășit din experiența unităților 
în care lucrează și au făcut propu
neri pentru îmbunătățirea proiecte
lor de plan.

A fost adoptat apoi în unani
mitate planul de muncă al Consi-

liului Superior al Agriculturii pe 
anul 1962, care cuprinde măsurile 
necesare rezolvării cu succes a sar
cinilor puse de partid în fața agri
culturii, în vederea sporirii produo 
ției și consolidării continue a unită
ților agricole socialiste.

în încheierea lucrărilor tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a rostit o cu- 
vîntare.
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In excursie

Noi localități electrificate
TIMIȘOARA (coresp. „Soînteii“). — 

De curînd localitățile Gătala, Com- 
plașu Mare și altele din regiunea 
Banat au fast racordate la sistemul 
energetic național. Astfel, numărul
localităților rurale din regiune racor
date în acest an se ridică la 12, iar 
al celor electrificate la 10.

Cu aceste 22 sate și comune, în 
regiunea Banat lumina electrică a 
pătruns în 361 de localități 
în raioanele Orșova, Arad 
nicolau Mare electrificarea 
se apropie de sfîrșit.

rurale, 
șl Sin- 
rurală

(Agerpres)

în regiunea Argeș

Lucrările Ä întreținere 
a culturilor trebuie grăbite

'1Mecanizatorii de la G.A.S. j 
Pătule, regiunea Oltenia, exe- j 
cută prașila I Ia floarea-soa
relui. (Foto : Agerpres)

J
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însuflețiți da prețioasele învățămin
te cara sa desprind din lucrările se
siunii exfraordinare a Marii Adunări Na
tionale, oamenii muncir-de pe ogoare
le regiunii Arge} muncesc spornic 
pentru a obține recolta bogate la 
ioaie culturile, ,

In gospodăriile colectiva }l de sfat, 
se lucrează de zor. Din zori și pînă 
seara tîrziu, ogoarele sînt împînzife de 
oameni, atelaje și tractoare. Pînă în 
seara zilei de 17 mai îh gospodăriile 
colective din regiunea Argeș se prăși
seră aproape 22.000 ha cu porumb șl 
circa 7.000 ha cu floarea-soarelui. în 
gospodăriile de stat au fost efectuata 
lucrări de întreținere pe 5800 ha cul
tivate cu porumb și 1490 ha cu floarea- 
soarelui.

Fruntașe la întreținerea culturilor sînt 
gospodăriile colective din raionul Dră- 
gănești-Olf. Colectiviștii din Stoicăneșfi 
s-au angajat ca de pe toate cele 1.000 
ha însămînțate cu porumb să obțină 
cîfe 5.000 kg de porumb la ha. Din cîmp 
sînt nelipsiți președintele Dumitru Tu- 
dose, Erou al Muncii Socialiste, ingi
nerul agronom Constantin Neofit care 
îndrumă pe colectiviști să facă numai 
lucrări de bună calitate. Bilanțul e rod
nic : pe 800 ha însămînțafe cu porumb 
s-a făcut prașila I, iar pe întreaga su
prafață însămînțafă cu floarea-soare
lui și sfeclă de zahăr, această lucrare 
este terminată. Cu fasole și dovleci 
printre porumb s-au însămînțat 1.000 
ha. Fruntașe sînt brigăzile conduse de 
llie Rădulescu, Constantin Vieru, Con
stantin Rotaru și Constantin Stăncu- 
lescu.

La gospodăria colectivă „Viața Nouă“ 
din Călineșfi culturile au fost controla
te încă de la răsărire, tarla cu tarla, 
de către președinte și brigadieri, șefi 
de echipă. Aceasta a dat posibilitatea 
colectiviștilor să înceapă la timp’ lucră
rile de întreținere. Pe 250 ha cu po
rumb ei au executat o primă lucrare cu 
sapa rotativă, iar pe alte 360 ha pra
șila I. Au terminat buchetaful și pră- 
șitul sfeclei precum și prașila I la 
floarea-soarelui. Pe 300 hectare au în
sămînțat fasole șl dovleci printre po

rumb. Grîul și ovăzul au fost plivite pe 
1.050 ha. In întrecerea ce se desfășoară 
la întreținerea culturilor, fruntașe sînt 
brigăzile conduse de Florea Roșu și 
Florea Dindiri. Tractoriștii Florea Tache 
și Marin Udrea execută numai lucrări 
de calitate.

Infr-o serie de alte gospodării co
lective din raionul Drăgănești-Olt cum 
sînt cele din Crîngeni, Balta Sărată, 
Crăciunei, Dăneasa, Coman, Frunzaru 
etc. prașifa I la porumb și floa
rea-soarelui este mult avansată sau 
chiar terminată. Și în raionul Slatina 
colectiviștii din Tesluiu, Piafra-sat, Co- 
teana și Oporelu au prășit porumbul 
și floarea-soarelui pe mari suprafețe, 
în unele gospodării colective însă — 
la Comănifa, Mărgineni, Perieți — 
prașila a începuf cu întîrziere. Mult în- 
tîrziaf este prășitul florii-soarelui și po
rumbului în raioanele Pitești, Costeșfi 
și Găiești.

Bunăoară să vedem cum stau lucru
rile la gospodăria colectivă din Al- 
bofa. în ziua în care am fost la a- 
ceastă gospodărie, la ora 8 și jumătate 
tractoarele nu se aflau încă în cîmp. 
Unul era în pană de cauciuc în curtea 
gospodăriei. Tractoristul aștepta să i se 
aducă materialo pentru reparații de la 
S.M.T.-Costeșfi, cale da 15 km. Pe o- 
goarele gospodăriei porumbul a răsărit 
frumos, l-au crescut 4—5 frunze. în 
multe locuri însă lanul • plin de bu
ruieni...

La gospodăriile colective din Valea 
Mare și Șfefăneșfi, comune aparfinînd 
orașului Pitești, e aceeași situație. Pe 
parcela de 80 ha din lunca Argeșului, 
porumbul a crescut de aproape 2 pal
me. La fel au crescut însă și buruieni
le. Brigadierul de cîmp Nicolae P. 
Ion s-a convins de aceasta abia cu pri
lejul vizitei noastre.

Organele de partid șl sfaturile 
populare din raioanele amintite au da
toria să intensifice controlul și îndru
mările pe teren încîf lucrările de în
treținere a culturilor să se desfășoare 
fără întîrziere.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

In gospodăriile de stat 
și colective din regiunea Cluj

CLUJ (coresp. „ScînteU“) — Deși 
vegetația este puțin întîrziată în re
giunea Cluj totuși din gospodării de 
stat ți colective vin mereu vești des
pre succesele obținute la întreținerea 
culturilor. Se plivesc chimic sau ma
nual holdele de grîu, se prășesc 
culturile de sfeclă, floarea-soarelui 
etc. In multe locuri a început prima 
prașilă la porumb.

Pe regiune s-au prășit pînă în 
prezent peste 3.000-ha cu sfeclă de 
zahăr, 1.600 ha cu floarea-soarelui, 
peste 700 ha cu porumb. La gospo
dăriile de stat din Mihai Viteazu s-a 
executat buchetatul ți răritul sfeclei 
de zahăr, s-au prășit 10 ha cu mor
covi furajeri. Pe 60 ha unde a răsă
rit porumbul s-a lucrat cu sapa ro
tativă. La gospodăria de stat din 
Ocna Mureș s-a executat prășitul pe 
30 ha cu sfeclă, 100 ha cu porumb 
și 35 ha cu cartofi timpurii. La gos
podăria colectivă din Luna de Jos, 
raionul Gherla, s-a plivit întreaga 
suprafață cu păioase ți s-au prășit 
10 ha cu sfeclă ți 14 ha cu floarea- 
soarelui.

Vești bune cu privire la mersul 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor vin ți din 
din Cuzăplac, 
câni și Luna, 
tele.

gospodăriile colective 
raionul Huedin, Lun- 
raionul Turda, și al-
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Victoria Turcii, Viorica Frățilă șl Marla Mitea sînt muncitoare frun
tașe în producție la fabrica de c'c rspi „7 Noiembrie“ din Sibiu. Pro
dusele realizate de ele sînt de bună calitate, iar din firele economisite 
numai in luna aprilie se pot confecționa circa 400 perechi ciorapi. Toate 
trei urmează cursurile școlii medii serale, unde sînt fruntașe la învă- 
țăhiră. (Foto : R. Costin)

Sînt momente 
de răscruce, cînd 
omul își deapănă 
în fața privirilor
întreaga viață, ca pe un film, și își 
pune întrebarea hotărîtoare : oare 
am făcut tot ce mi-a stat în puteri 
pentru cauza în care cred ? Un a- 
semenea moment a trăit și colectivis
ta Maria Ciuciuc din comuna Ari
cești, raionul Ploiești, în seara cînd 
secretarul organizației de bază a 
deschis adunarea de partid cu cu
vintele :

— Dragi tovarăși, la ordinea de 
zi a adunării noastre avem un sin
gur punct : reducerea stagiului de 
candidat cu trei luni și primirea în 
rîndurile membrilor de partid a to
varășei Maria Ciuciuc...

Erau în sală, printre cei aproa
pe patruzeci de membri și candidați 
de partid prezenți, oameni care o 
cunoșteau pe Maria Ciuciuc de o 
viață întreagă și alții care o știau 
numai de cîțiva ani, de cînd mun
cesc cot la cot în gospodăria colec
tivă. Unii o văzuseră crescînd sub 
ochii lor, într-o familie de oameni 
harnici, care o deprinseseră de mică 
cu dragostea pentru muncă, cu cin
stea, cu respectul pentru munca al
tora. îi cunoșteau părinții, îi cunoș
teau soțul, membru de partid din 
1946, îi cunoșteau copiii, elevi 
fruntași la școala din sat. Viața ei 
se afla în fața lor ca o carte des
chisă, fără nici o umbră.

Era, deci, pe deplin firesc ca, după 
ce s-a dat citire documentelor lega
te de cererea Măriei Ciuciuc de a 
fi primită în partid, mulți dintre ei 
să se înscrie la cuvînt. Fiecare a- 
vea ceva de spus, fiecare voia să 
lumineze un aspect sau altul al ac
tivității ei, fiecare voia s-o ajute 
ca să înțeleagă mai bine ce însușiri 
prețioase trebuie să-și dezvolte, pen
tru a deveni cu adevărat o bună co
munistă, și cu ce cusururi mai tre
buie încă să lupte.

— Pe tovarășa Maria Ciuciuc am 
cunoscut-o mai bine îndeosebi în 
perioada cînd s-a dus munca pen
tru colectivizarea totală a comunei 
noastre — a spus Ion Necula, 
președintele gospodăriei colective. 
Mi-am dat seama atunci cît de dra-

Lucrări de împăduriri
Silvicultorii de la întreprinderile forestiere Botoșani, 

Suceava și Fălticeni au îndeplinit planul împăduririlor 
de primăvară. Această acțiune este pe terminate și în 
raioanele Gura Humorului ți Rădăuți. De la începutul 
campaniei ți pînă acum au fost împădurite în regiunea 
Suceava peste 4.000 de ha.

O contribuție de preț la lucrările de împădurire o 
aduce tineretul, care a făcut plantări de puieți pe 

aproape 1.200 de 
hectare, economi
sind circa un mi
lion de lei. Tine
rii din raionul 
Fălticeni, de e- 
xemplu, au împă
durit prin muncă 
patriotică 234 de 
ha. (Agerpres),

TELEGRAMA
Excelenței Sale DR. SUKARNO

Președintele Republicii Indonezia
DJAKARTA

Permiteți-mi Excelență ca în numele Consiliului de Stat, al poporului 
romîn și al meu personal să exprim indignarea noastră față de atentatul 
îndreptat împotriva Dv. de către uneltele colonialismului și imperialis
mului, dușmani înverșunați ai independenței și integrității teritoriale a 
Indoneziei.

Totodată, ne exprimăm bucuria că planurile criminalilor au eșuat 
și vă urăm din partea noastră viață îndelungată și activitate rodnică, 
în ‘ “slujba poporului indonezian și a prieteniei între popoare.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

------------------- - ' •/ ....................

obține realizări și mai mari
Telegrame trimise C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat, tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej de către unități agricole socia

liste decorate cu „Ordinul Muncii” cl. I
Alte gospodării agricole colective distinse recent de Consiliul de 

Stat al R. P. Romîne cu „Ordinul Muncii" cl. I au trimis t.elegrame pe 
adresa Comitetului Central al P.M.R., Consiliului de Stat ți tovarășu
lui Gheorghe Gheorfrhiu-Dej, prin care mulțumesc pentru această 
distincție care constituie o înaltă apreciere a muncii, a realizărilor 
obținute sub îndrumarea și conducerea organizațiilor de partid ți un 
puternic imbold spre noi succese -în activitatea lor de viitor.

„Drept răspuns la această înalfă a- cuți, vom acorda și de acum înainte o 
preciere din parfea partidului și sfatu
lui nostru — se arafă în telegrama tri
misă de membrii gospodăriei agricole 
colective „Viață Nouă" din comuna 
Sîntana, règiuhê’a Crișana — he anga
jăm ca pe temelia succeselor de pînă 
acum să obținem realizări și mai mari. 
In acesf an vom obține producții de 
pesfe 2.300 de kg grîu, 2.500 do kg 
orz șl 5.000 de kg porumb boabe la 
ha, 3.000 litri lapte de la fiecare vacă 
și aproape 3 vagoane sfeclă de zahăr 
la ha.

O mare atenție vom acorda dezvol
tării sectorului zootehnic. Pînă la sfîr- 
șiful anului gospodăria va dispune do 
950 de taurine, 1.834 de porcine, 1.340 
de ovine și 6.000 de păsări. De ase
menea vom lupta penfru sporirea pro
ducției de lapte, carne, lînă, ouă și alfe 
produse. Aceasta ne va permite să con
tractăm cu stalul penfru vînzare 586.000 
de kg grîu, 851.000 de kg porumb, 
120.000 de kg floarea-soarelui, 180 de 
taurine, pesfe 700 de oi, 500.000 de 
litri de lapte precum șl alle produse 
agricole".

„Invățînd din experiența anilor tre-

gă îi este gospodăria noastră 
tivă, cît de devotată este vieții 
tre noi. Pe multe dintre femeile care 
se mai codeau, a căror șovăială îi 
influența și pe soții lor, tocmai cu- 
vîntul inimos, cald și, mai ales, e- 
xemplul personal al tovarășei Ciu
ciuc le-a convins că drumul lor și al 
familiilor lor este numai gospodăria 
colectivă...

Mulți dintre cei de față și-o amin
teau pe tovarășa Maria Ciuciuc, din 
zilele acestei ierni și acestei primă
veri, bătînd ulițele înghețate. ale sa
tului împreună cu grupele de agi
tatori, oprindu~se îndelung în fața

colec- 
noas-

La o adunare de primire 
în rînduriîe lui

cîte unei porți spre a sta de vorbă 
cu femeile, despre problemele care 
le frămîntau, explicîndu-le cu răb
dare și, în același timp, cu o mare 
putere de convingere, avantajele 
gospodăriei colective.

— Vezi tu, Vasilico — îi spunea 
vecinei sale, Vasilica Radu — și 
eu mi-am închipuit multă vreme că 
nu poate fi o altă viață decît 
în gospodăria individuală, pe pe
ticul nostru de pămînt, cu grijile și 
amărăciunile pricinuite de faptul că 
niciodată recolta nu-ți ajunge pen
tru toate nevoile pe care le ai de 
acoperit. Nici eu nu m-am hotărît 
așa, dintr-odată, să intru la colec
tivă. M-au lămurit alții, mai lumi
nați ca mine. Și nu mi-a părut rău. 
Ba dimpotrivă...

Și începea, pe loc, cu hîrtia și 
creionul în mînă, să facă socoteli 
din care reieșea limpede, cu forța 
faptelor de netăgăduit, cit au cîști- 
gat ea și familia ei din intrarea în 
gospodărie. Argumentele erau așa 
de clare, de convingătoare, îneît, 
pînă la urmă, atît Vasilica Radu, 
cit și Maria Ștefan, cît și alte fe
mei cu care a stat de vorbă, au în
ceput la rîndul lor să ducă „muncă

ii

atenția deosebită dezvoltării averii ob
ștești, baza dezvoltării gospodăriei co
lective și a creșterii nivelului nostru de 
frai — se arată în telegrama trimisă de 
colectiviștii din comuna Baba Ana, re
giunea Ploiești. La sfîrșitul acestui an, 
valoarea fondului de bază la suta de 
hectare teren va fi de 250.000 da lei, 
iar în 1965 el va ajunge la pesta 
400.000 de lei.

In acest scop încă din acest an, fo
losind posibilitățile existente în gospo
dăria noastră, vom realiza în medie la 
ha cîfe 2.300 de kg grîu, 3.500 de kg 
porumb iar pe 250 de ha cîte 5.000 
de kg porumb boabe la ha, 1.950 de 
kg floarea-soarelui șl 29.000 de kg 
sfeclă de zahăr“,

In telegrame, colectiviștii din comu
nele Sînfana și Baba Ana își exprimă 
totodată hofărîrea de a munci cu în
suflețire pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor trasate agriculturii de că
tre Congresul al Ill-lea al P.M.R. și de re
centa sesiune extraordinară a Marii A- 
dunărî Naționale, contribuind astfel la 
înflorirea patriei noastre dragi, la creș
terea bunăstării întregului popor.

de lămurire" cu 
soții lor spre a in
tra în
Astăzi

colectivă. 
Vasilica 

Radu și Maria Ștefan muncesc chiar 
în . echipa de cîmp a cărei șefă este 
Maria Ciuciuc. Ele însele au cerut 
acest lucru...

— Noi cunoaștem foarte bine 
munca depusă în gospodărie de to
varășa Ciuciuc — a spus în cadrul 
adunării colectivista Emilia Ghiță. 
Faptele ne-au arătat că tovarășa 
Ciuciuc nu cunoaște alt interes de
cît cel al gospodăriei colective. Și, 
ceea ce este mai însemnat, a știut 
să le facă pe toate membrele echi
pei sale să vadă și să înțeleagă lu
crurile la fel cu ea...

Echipa Măriei Ciuciuc este recu
noscută de toată lumea ca o echi
pă fruntașă. Cele douăzeci de 
membre ale echipei sînt strîns unite 
prin devotamentul față de munca în 
gospodărie. Niciodată șefa de echipă 
nu s-a văzut nevoită să le cheme la 
muncă : totdeauna au fost alături 
de ea, atît la 
cît și la cele 
cut echipa 
hectar, de 
le-a avut în 
rumb, 25.000 
1.200 kg de
Ciuciuc a făcut anul trecut peste 200 
de zile-muncă, iar în primăvara a- 
ceasta, pînă în prezent, aproape 30 
de zile-muncă. Dar întreaga muncă 
a Măriei Ciuciuc în gospodărie, sîr- 
guința ei inimoasă, nu încap în nici 
o cifră, oricît ar fi ea de grăitoare...

■— Maria Ciuciuc nu e numai o 
bună șefă de echipă — a spus, în 
cadrul adunării, Maria Nuță. Cu
noaștem cu toții activitatea neobo
sită pe 
dintă a 
știe că 
fruntea
frumusețarea comunei noastre ?

întreba 
din co- 
văzut-o 
singură

V. BÎRLEA

muncile 
ușoare, 

obținut, 
loturile

mai grele 
Anul tre
ia fiecare 

pe care 
kg de po-

a
Pe 
grijă, 2.800 
kg de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui. Maria

care o desfășoară ca preșe- 
comisiei de femei. Cine 
tovarășa Ciuciuc este 
tuturor acțiunilor pentru

nu 
în 

în-

Și, într-adevăr, dac-ai 
pînă și cel mai mărunt țînc 
mună, ți-ar răspunde că a 
Pe „tușa. Maria“, nu într-o

(Continuare în pag. Il-a)

Gara de 
de voioșia 
viziteze locurile pitorești ale patriei. 
Ieri după-amiază aproape 1.400 de 
turiști, muncitori din diferite între
prinderi și instituții ale Capitalei, au 
plecat cu trenul la Poiana Narci
selor. Cu un alt tren 
turiști au pornit spre 
Bucegi.

Tot ieri mai mulți
au plecat cu autocarele O.N.T. Car- 
pați în excursie pe Valea Prahovei, 
Valea Oltului și Valea Oituzului.

nord a fremătat din nou 
excursioniștilor plecați să

peste 700 de 
cabanele din

excursioniști

Premieră 
teatrală

Cu prilejul co
memorării a 50 de 
ani de la moartea 
marelui scriitor cla
sic romîn Ion Luca 
Caragiale, Teatrul 
de stat din Timișoa
ra a prezentat sîm- 
bătă seara în pre
mieră drama „Nă
pasta”. Rolul prin
cipal al piesei, Ion, 
a fost interpretat de 
artistul emerit Gh. 
Leahu. Regia spec
tacolului aparține 
Iui Emil Reus.

9 U

Complex 
de deservire

Pentru a satisface 
cerințele cetățenilor 
din cartierul Rakoczl 
din Cluj cooperativa 
„Deservirea” a con
struit aci un modern 
complex de deser
vire. în cadrul Iul 
s-au deschis ateliere 
da frizerie, coafură, 
croitorie, reparații 
de aparate de radio 
ți electrotehnice, re
parații de încălță
minte etc.

A Început cu
lesul cireșelor 
timpurii. Numai 
in două zile, 
combinatul agro- 
alimentar „30 De
cembrie” din ra
ionul N. Băl- 
cescu a livrat 
magazinelor „Go
stat” din Capita
lă peste 2.500 de 
kg. cireșe.
(Foto : M. Cioc)

9 u

Penfru o întreprindere de construc
ții, ca penfru oricare alfa, una din cele 
mai însemnate îndatoriri este îndepli
nirea planului, respectarea cu strictețe 
a termenelor prevăzute. In 
privință, activitatea unor țanfiere lasă 
încă de dorit. Dar despre alt aspect 
vrem să discutăm în cele ce urmează:

S-au terminat lucrările pe un șantier 
de locuințe. Beneficiarul ia apartamen
tele în primire, se mufă locatarii! Se 
mută și șantierul, în altă parte. Și acolo 
reîncepe fotul: măsurători, săpături, 
fundații, etaje. Dar 
pe locul de unde 
au plecat construc
torii, la blocurile pe 
care |e-au terminat 
— a rămas toful în 
ordine atît din 
puncf de vedere al 
curățirii terenului, 
cîf și din acela al 
finisajului clădirilor? 
în unele cazuri — 
da. în Capitală, de 
pildă, la blocurile 
din Calea Călărași 
53 și bd. Republicii 
35. Odafă cu termi
narea lucrărilor, în
treprinderea de 
construcții-monfej©

nr. 1 n-a 
un fel de 
șantier“, 
procedat 
prinderea 
sfrucții-montaje
2 pe șantierul blocurilor din sfr. Kuibî- 
șev. Așa și trebuie să se lucreze. Dar 
în

lăsat nici 
„urme de 
La fel a 
ți Infre- 
de con-

nr.

această

întîrziere, ca în cazul aparfamentului 1 
din blocul G 1 al complexului Dimitrov. 
Administratorul acestui bloc a anunțat 
la 1.1.M.l. că instalația de încălzire cen
trală nu e pusă la punct. După nu
meroase insistențe, reparația s-a făcut 
abia după vreo două iluni.

In alfe locuri instalatorii trebuie să 
cheme după ei pe muncitorii întreprin
derii de construcții ca aceștia să repa
re zidul, să așeze la loc faianța. Și 
această simplă operație durează une
ori nejusfificat de

— Am terminat ! Vă predau blo
cul numărul doi !

>— ...Și o mizerie... numărul unu ! 
(Desen de RIK AUERBACH)

alte cazuri...

SESIZĂRI $1 REPARAȚII

Comisia de recepție nu reprezintă 
doar sfatul popular care are calitatea 
de beneficiar, ci și interesele viitorilor 
locatari. De aceea ea trebuie să verifice 
cu cea mai mare atenție fiecare insta
lație, fiecare amănunt, cu ochii celor 
care vor locui în apartamente, să pri
vească munca constructorilor prin priz- 
ma familiilor de oameni ai muncii pen
tru care se construiește. O recepțio
nară exigentă ajută conducerea unui 
șantier să lase pînă în cele mai mici 
amănunte semnul unei munci de cali
tate, contribuie la înlăturarea unor de
fecțiuni care în viitor s-ar putea agra
va și ar aduce prin aceasta avarii imo
bilului.

La recepționarea blocurilor din car
tierul Dimitrov (Obor) din București, 
procesul verbal întocmit la 13 ianua
rie a.c. înregistra o serie de defecțiuni 
la instalații, punînd în vedere în
treprinderii de instalații, montaj și izo
lații necesitatea de a le remedia. 
S-au stabilit atunci 
te din reparații au fost 
au mai 
zări de 
țiuni la 
reparat 
pe. De 
dintre care unele s-ar putea executa 
în cîteva zile ? Sînt defecțiuni din vina 
întreprinderii de instalații, montaj șl 
izolații, iar sesizările repetate rămîn 
fără răspuns sau sînt rezolvate cu maro

de a le
și termene. Par- 

făcute. Dar 
rămas de făcut unele etanșei- 
conducte, de remediat defec- 
vasele de hidrofor, nu s-au 
venfilele de reținere la porn
ea se tărăgănează afîfa lucrări

mult. Ce împiedică 
însă întreprinderea 
de instalații să or
ganizeze și să folo
sească în astfel de 
cazuri o echipă vo
lantă, alcătuită din- 
fr-un instalator și un 
zidar, așa 
după ce 
terminat 
al doilea 
facă totul 
lui ?

Pe alocuri, cu 
toate că lucrările nu 
s-au terminat încă, 
șantierul nu trimite 
meseriași pentru re
parațiile necesare la 
blocurile predate 
din apropiere. Ex
plicația e simplă : 
unele întreprinderi 
de construcții sau 
de instalații sînt 
tentate să tacă doar 
Reparațiile „nu le 

însă admite un

fel încîf 
primul a 
reparația, 
să și re- 
în urma

lucrări noi, mari, 
convin“. Se poate 
punct de vedere atît de îngust, atît 
de dăunător și fondului de locuințe și 
locatarilor î

ÎN JURUL BLOCULUI

Dar oare numai inferiorul apartamen
telor inferesează pe constructor sau 
comisia de recepție ? Doar în jurul blo
cului se află o curte interioară, tro
tuare, sînf drumuri de acces. Și nu 
totdeauna după darea în folosință a 
lucrărilor acestea au înfățișarea cuve
nită. în spatele unor blocuri termina
te am văzuf mormane de moloz, că
rămizi, lemne, surcele efc. Au rămas 
acolo de pe vremea 
blocurile sînf 
rul din jurul blocurilor nu este gafa. 
Spațiul verde n-a pufuf fi amenajat.

La blocul 3 de pe sfr. Dinicu Golescu 
din Capitală nu sînf asigurate căile de 
acces pentru locatari, precum și cele 
pentru evacuarea gunoiului, în spatele 
blocului. în fața acestui bloc, recepțio
nat din martie a.c., se execută lucrări 
necesare termofîcării blocului 7. La re- 
cepționare, accesul în blocul 3 era asi
gurat prinfr-un podeț. Recepția a trecut 
însă, șanțul a fost acoperit, iar podețul 
a fost ridicat. Locatarii blocului trec 
acum spre casă călcînd pe moloz.

La fel esfe situația în spatele blocu
rilor noi de pesfe drum de cinemato
graful „Patria“, la cele ale complexu
lui din Piața Splaiului, de pe Calea

EM. MIHÄILESCU

șantierului, dar 
date în folosință. Țrotua-

(Continuare în pag. Va)
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Ne scriu cititorii

Covoare cit mas

sînt cauzele ? Inginerul șef 
tov, Dumitru 

a redat, succint, a-

că, atunci cînd
Anul acesta, producția întreprin

derii „Electromotor" din Timișoara 
aproape șe va dubla față de anul 
I960. Acest lucru este determinat de 
cerințele tot mai mari de motoare 
electrice, ale industriei și de bunuri 
electrice de larg consum, ale popu
lației. în același ritm, crește și ni
velul tehnic al produselor, care co
respund în măsură tot mai mare 
exigențelor beneficiarilor.

Realizarea cu succes a acestor sar
cini sporite cere colectivului efor
turi susținute pentru punerea în va
loare de noi rezerve interne, să ia 
măsuri tehnice și organizatorice care 
să asigure creșterea continuă a pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor, Introducerea în 
fabricație a noi bunuri de larg con
sum a necesitat, de asemenea, un 
mare volum de muncă.

La toate aceste sarcini, colectivul a 
răspuns cu însuflețire. In primele 
patru luni ale acestui an, planul la 
producția globală și marfă a fost 
realizat. S-a acordat o mare atenție 
folosirii judicioase a mașinilor și 
utilajelor, aplicării și extinderii pro
cedeelor tehnologice de înaltă pro
ductivitate. Unul din aceste proce
dee turnarea sub presiune — va 
fi mult extins în acest an prin insta
larea a două mașini noi de turnare. 
De asemenea, au fost organizate 
cursuri de ridicare a calificării, care 
au dat posibilitate muncitorilor să-și 
însușească cunoștințe tehnice bo
gate, să stăpîneașcă mai bine teh
nica, să obțină rezultate de seamă 
în producție.

îndeplinirea planului la producția 
globală și marfă nu poate însă mul
țumi colectivul de aici, atîta timp 
cît unii indicatori principali ai pla
nului — sortimente, productivitate, 
preț de cost — nu au fost realizați. 
Care 
al întreprinderii, 
Gligpreseu, 
ceste cauze „Suplimentări de plan 
din partea direcției tutelare, intro
ducerea în fabricație a unor produse 
noi fără a se asigura și măsu
rile tehnico-organizatorice necesa
re, deficiențele în aprovizionarea 
cu scule, și, în special, slaba organi
zare a muncii în unele sectoare, ne
glijarea în unele perioade a produc
ției. curente". Intr-adevăr, întreprin
derea a fost suplimentată cu comenzi 
urgente în primele luni ale anului și 
a avut, firește, de întîmpinat unele 
greutăți din această cauză — deși a 
făcut față sarcinilor, îndeplinind 
global planul. Principala cauză a 
neîndeplinirii unor indici importanți 

(Urmare din pagi l-a)

duminică, muncind la văruitul gar
durilor, la curățirea șanțurilor, la 
plantarea pomilor, Maria Ciuciuc se 
îngrijește și de ridicarea nivelului 
cultural al femeilor. Chiar la ea a- 
casă funcționează unul din nume
roasele cercuri de citit în cadrul că
rora se fac, săptămînal,' lecturi din 
ziare, din broșuri de popularizare a 
cunoștințelor agrozootehnice, din 
cărți literare

...Unul dintre cele mai emoționan
te momente ale adunării a fost a- 
cela cînd s-a ridicat la cuvînt bă- 
trlnul învățător Gheorghe Cocoș, di
rectorul școlii din sat :

— Am avut-o cîndva elevă pe 
Maria Ciuciuc, iar acum îi am elevi 
pe copiii ei, Eugenia și Ștefan. Ce 
pot să vă spun ? Mi-aduc aminte că 
Maria, deși avea acasă destule griji 
și nevoi, nu lipsea nici o zi de la 
școală, învăța cu sîrguință, era una 
dintre cele mai bune eleve din cla
să. Aceeași dragoste pentru învăță
tură a transmis-0 și copiilor ei. Eu
genia și Ștefan vin întotdeauna la 
școală curați, bine îngrijiți, cu lec
țiile făcute. Maria Ciuciuc nu e nu
mai o colectivistă bună, ci și o bună 
gospodină, o bună mamă. Și aceas
ta este o trăsătură care o face dem
nă să fie primită în rîndurile mem
brilor de partid,,.

Nu numai despre calitățile Măriei 
Ciuciuc s-a vorbit în cadrul adună-

la Teatrul de Comedie
Cei care au avut prilejul să cu

noască și să trăiască, în această me
morabilă primăvară, entuziasmul și 
freamătul ' de muncă al satului co
lectivizat recunosc în noua piesă a 
lui Sütö Andrâs. „Nuntă la castel” 
— prezentată recent publicului 
bucureștoan de Teatrul de Come
die — nu numai probleme actuale, 
ci mai ales o întreagă atmosferă și 
o întreagă galerie de personaje spe
cifice acestui moment din viața sa
tului nostru, Pe președinții de gos
podării colective Anton și Mihai Mă
dăraș, pe brigadiera legumicolă Ma
ria, pe mama ei, Ana, pe crescăto
rul de animale Gliga, pe agronomul 
Ioșca, pe contabilul Golovicz și pe 
multi alți eroi ai acestei spumoase 
comedii, parcă i-am întîlnit abia 
ieri pe ulița satului, la sediul gos
podăriei colective, la răsadnițe, la 
cîmp, în adunările organizației de 
partid, în adunările generale ale 
colectiviștilor, discutînd aprins des
pre viața de azi și despre per
spectivele gospodarièi lor colec
tive. Meritul principal al comediei 
lui Sütö este tocmai autenticitatea 
ei, vădită în Situații, în reacțiile per
sonajelor. în redarea limbajului, co
lorat, savuros al piesei, un rol im
portant îl joacă traducerea — o a- 
devărată recreare a piesei în romî- 
nește — realizată cu mult simț ar
tistic Și meșteșug de Margareta și 
V. Em. Galan.

Pe scena Teatrului de Comedie 
apar oamenii satului, colectiviști de 
azi, într-un moment de cotitură care 
permite dezvăluirea vie a unor ca
ractere puternice. Membrii a două 
gospodării colective din aceeași co
mună — una fruntașă, cealaltă ră- 

ai planului .o constituie deficiențele 
în .organizarea producției — fapt care 
s-a făcut simțit în mai toate., sectoa
rele de fabricație.

Pentru acest an, colectivul între
prinderii „Electromotor" a primit 
sarcinile .de plan cu 6 luni înainte, 
avînd astfel timpul necesar să-și or
ganizeze temeinic producția, să ia 
măsurile tehnice impuse de creșterea 
considerabilă a sarcinilor de plan. 
Dezbătînd cifrele de plan, muncito
rii, inginerii și tehnicienii au scos 
la iveală importante rezerve interne, 
au făcut prețioase propuneri de mă
suri menite să asigure, în condiții 
bune, îndeplinirea ritmică a sarci-
.illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllli,.

Din activitatea colectivului 
întreprinderii „Electromotor" - 
Tiiuișoara pentru îndeplinirea 

planului

nilor de plan. Aceste propuneri au 
fost incluse în planul de măsuri teh
nico organizatorice, care cuprinde 
măsuri de mare eficacitate econo
mică, cu termene precise.

Dar, deși ș-a întocmit un aseme
nea plan de măsuri, pregătirea pro- 
priu-zisă a producției pentru acest 
an a întîrziat. Nu s-a urmărit în su
ficientă măsură să se asigure, chiar 
din primele zile ale anului, sculele 
și dispozitivele necesare, să se cre
eze un decalaj între diferitele faze 
ale procesului tehnologic. S-au ivit 
astfel, pe parcursul lunilor care au 
trecut de la începutul anului, greu
tăți create de lipsa unei temeinice 
pregătiri tehnice a producției. în 
special la ștanțarea tolelor, a carca
sei bobinei de releu etc., muncitorii 
au simțit adesea lipsa sculelor.

în secția motoare, unde munca a 
fost mai bine organizată, s-a asigu
rat un decalaj între fazele de pro
ducție, ceea ce a permis ca produc
ția să se realizeze în condiții de mai 
bună ritmicitate. în schimb, la sec
ția micromotoare, din cauză că nu 
s-a asigurat un asemenea decalaj, 
munca ș-a desfășurat „în asalt". în 
timp ce în primele două decade se 
dădea mai puțin de jumătate din 
producția lunară, în decada a treia 
se realiza 50—50 la sută din produc
ția planificată pe întreaga lună. 
Aceasta a influențat realizarea rit
mică a planului pe întreaga între
prindere.

Pe măsură ce organizarea muncii 

ni. Cu o adevărata grijă tovărășeas
că cei ce au luat cuvîntul i-au ară
tat și lipsurile, îndemnînd-o să lupte 
cu intransigență pentru a le înlă
tura.

— E bine să știe tovarășa Ciu
ciuc — a spus colectivistul Pavel 
Dumitru — Că atitudinea de îngă
duință față de neajunsurile altora 
este și ea o lipsă destul de însem
nată. La ședințele consiliului de con
ducere, din care face parte, tova
rășa Ciuciuc nu ia întotdeauna cu
vîntul, iar atunci cînd vorbește dă 
impresia că se sfiește să spună lu
crurilor pe nume, să critice lipsurile 
în muncă ale președintelui sau ale 
brigadierilor, Oare tovarășa Ciuciuc 
gîndește că în felul acesta ajută ca 
lucrurile să meargă mai bine, ca gos
podăria să devină mai puternică, mai 
înfloritoare? în nici un caz. îi cerem 
tovarășei Ciuciuc să pună și în cri
ticarea lipsurilor pe care le obser
vă tot atîta energie cît pune în 
muncă,,,

Cînd s-a pus la vot primirea Mă
riei Ciuciuc, cu trei luni înainte de 
expirarea stagiului de candidat, în 
rîndurile membrilor de partid, s-au 
ridicat mîinjle tuturor celor prezenți. 
Era în aceasta întreaga încredere a 
tovarășilor ei, care o primeau în 
mijlocul comuniștilor din gospodărie 
cu conștiința limpede că rîndurile 
lor se întăresc cu un tovarăș harnic 
și inimos, devotat trup și suflet cau
zei partidului.

masă în urmă — vor să-și unească 
forțele într-o unică gospodărie, pu
ternică și înfloritoare. Această nă
zuință întîmpină rezistența unor oa
meni stăpîniți de o stupidă înfumu
rare, cum e președintele Anton Mă
dăraș, și a unui element retrograd, 
„consilierul" său, contabilul Golo
vicz. E drept că gospodăria „Progre
sul" obține venituri bune, iar colec
tiviștii trăiesc astăzi mai bine ca 
ieri, dar conducătorii ei nu se stră-

Pe scenele teatrelor

de 
în
de 
că 
că

duiesc să privească înainte, nu dez
voltă gospodăria pe măsura posibi
lităților existente, spre a o face și 
mai înfloritoare.

Pas cu pas, fiind puși să compare 
situația lor cu situația existentă în 
gospodăria vecină, unde președinte 
este fratele lui Anton. Mihai Mă- 
dăraș, și unde primează spiritul gos
podăresc, simțul perspectivei, men
talitatea sănătoasă, colectiviștii 
la „Progresul" — ajutați și de 
structorul comitetului raional 
partid, Bologa — își dau seama 
drumul lor nu poate fi altul și 
prin unificarea celor două gospodă
rii nimeni nu are de pierdut, ci toți 
au de cîștigat. In vreme ce Anton 
Mădăraș, trecînd printr-o serie de 
încurcături de un comic spumos și 
prin serioase frămîntări sufletești, 
ajunge la concluzia — concluzia u- 
nui om cinstit, aflat o bucată de 
timp sub înrîurirea concepțiilor lui 
Golovicz — că e necesar să renunțe 
la părerile sale greșite, Golovicz sa 

s-a îmbunătățit, s-a asigurat o mai 
bună ritmicitate a producției. Acest 
lucru dovedește
există preocupare, cînd sînt puse în 
valoare rezervele interne, cînd se 
iau măsuri eficace, se poate asigura 
o ritmicitate perfectă în îndeplinirea 
planului — și, prin aceasta, pot fi 
realizați în bune condiții toți indicii.

în sprijinul realizării sarcinilor de 
plan, al asigurării unei producții 
ritmice, trebuia să vină măsurile 
tehnico-organîzatorice stabilite o 
dată cu dezbaterea cifrelor de plan. 
Făcînd bilanțul primului trimestru, 
conducerea întreprinderii a consta
tat că nu s-au realizat multe din 
măsurile tehnico-organizatorice me
nite să asigure capacitatea necesară 
îndeplinirii sarcinilor de plan spo
rite.

Era de așteptat ca, în urma aces
tei constatări, să sporească atenția și 
grija conducerii întreprinderii pentru 
realizarea, pas cu pas, la termenele 
stabilite, a planului de măsuri teh
nico-organizatorice, să se urmăreas
că îndeaproape realizarea lor. Totuși, 
la sfîrșitul lunii aprilie, raportul din
tre măsurile prevăzute în plan și 
cele realizate a continuat să fie ne
favorabil.

Cea mai mare rămînere în urmă 
a existat la secția micromotoare. Or, 
dacă aici se puneau în funcțiune 
mașinile de bobinat, mașina de con
fecționat bobine, benzile de montaj 
pentru micromotoare și se înfăp- 
tuiau și celelalte măsuri prevăzute 
pentru primele patru luni în planul
M.T.O., se puteau asigura din plin 
condițiile necesare îndeplinirii rit
mice a planului acestei secții.

Lucrul în „asalt“ la sfîrșit de lună 
a influențat negativ și asupra cali
tății unor produse. Remedierile au 
necesitat multe ore de muncă în plus. 
De bună seamă, aceste remedieri 
puteau fi înlăturate dacă funcționa 
mai bine controlul tehnic de calitate, 
în special, controlul pe faze. S-a în- 
tîmplat, deseori, ca la diferite faze 
de producție unii controlori să treacă 
cu vederea defecțiunile constatate, 
pentru ca, în faza finală să se res
pingă produsul. Conducerea între
prinderii a analizat nu de mult acti
vitatea serviciului C.T.C. și a luat 
măsuri pentru încadrarea lui cu 
personal care are o temeinică pre
gătire profesională și tehnică. Acum, 
cînd a sporit exigența controlului de 
calitate, la standurile de probă rar 
ajung produse care să nu cores
pundă calitativ.

Pentru a-și îmbunătăți activitatea, 
colectivul întreprinderii „Electromo
tor" din Timișoara trebuie să fie 
mai mult sprijinit de direcția gene
rală din ministerul tutelar. Prea pu
țin se interesează direcția generală 
și de asigurarea aprovizionării între
prinderii cu materiale necesare bu
nei îndepliniri a planului.

★
Rezultatele obținute în ultimul 

timp dovedesc că colectivul între
prinderii „Electromotor" are posibi
lități de a îndeplini planul la toți 
indicii. Pentru aceasta este necesar 
să fie puse mai larg în valoare re
zervele existente, să se acorde toată 
atenția înfăptuirii prevederilor pla
nului de măsuri tehnico-organizato
rice. Este necesar să se ia în special 
măsuri pentru îmbunătățirea ritmi
cității producției în toate secțiile în
treprinderii. în fiecare 'secție să se 
asigure un decalaj rațional între di
feritele faze ale producției.

îndeplinind ritmic sarcinile de 
plan, colectivul întreprinderii „Elec
tromotor" din Timișoara va asigura 
industriei mai multe motoare și echi
pament electric, iar populației — mai 
multe bunuri de larg consum, de 
bună calitate.

GH. RADEL
Oeo

Lumină fluorescentă în comună
De cîteva zile comuna Ghelar este 

iluminată fluorescent, aceasta fiind 
prima comună din regiunea Hune
doara unde s-au introdus lămpi cu 
vapori de mercur. In alte localități
— la Brănișca, Boz, Vinerea și Totoi
— a fost introdus de curînd ilumi- 
ramaoaaaaisannMBaæKQœaiasnaBnaasaaaaœ

dezvăluie pînă la capăt ca un de
magog, care știe numai să mane
vreze formule pompoase, fiind pus 
mai mult pe reclamă decît pe trea
bă adevărată.

O trăsătură prețioasă a comediei 
lui Sütö este faptul că problemele 
importante aduse pe scenă sînt lumi
nate prin zugrăvirea unor tipuri 
bine conturate, prin ciocnirea lor în
tr-un conflict de mentalități, de psi
hologii.

Regizorul spectacolului, Lucian 
Giurchescu, a dovedit și de această 
dată o înțelegere profundă a speci
ficului acestui tip de comedie, rea
lizînd un spectacol popular în ade
văratul sens al cuv.întului — un 
spectacol care solicită necontenit 
participarea vie a spectatorului la 
dezbaterea problemelor care fră- 
mîntă personajele. Și nu e vorba nu
mai de contactul direct cu sala — 
prin replici adresate direct publicu
lui, prin intrarea în scenă a unor 
personaje din sală — ci mai ales de 
tonul întregului spectacol, tonul unei 
convorbiri sincere, deschise, pline de 
vioiciune, cu niște prieteni apropiați, 
spectatorii. Din păcate, regia nu a 
putut menține tot timpul ritmul a- 
lert care caracterizează prima parte 
a spectacolului — și aceasta în bună 
măsură din pricina piesei. Inițial 
scrisă într-un act, „Nuntă la castel” 
a căpătat, prin lărgirea cadrului, 
prin îmbogățirea personajelor, nu 
numai o mai mare amploare dra
matică, ci și unele lungimi, o pier
dere a suflului în desfășurarea con
flictului, în special în ultima parte.

Marea majoritate a interpreților 
au sesizat autenticitatea tipurilor, 
creionînd, fiecare în parte, un pro- 

ffe ce 0.SJJ. ocolește 
stșțft'iwea noastră ?

Stațiunea Borsec s-a pregătit de 
primirea oaspeților. Pe lingă dife
rite măsuri administrative, colectivul
de conducere al stațiunii s-a îngrijit 
de alcătuirea unui bogat program 
cultural-distractiv. Casa de cultură 
a inițiat cîteva concursuri ,,Cine știe 
cîștigă“ pe teme care popularizează 
marile construcții și realizări din îm
prejurimile Borsecului, precum și 
locurile turistice. Excursiile la Hi
drocentrala „V. I. Lenin“ de la Bicaz, 
la Combinatul de industrializare a 
lemnului de la Gălăuțaș, Lacul Roșu, 
Ceahlău etc., vor întregi programul 
Casei de cultură din stațiunea 
noastră.

Dar oaspeții noștri vor să vadă și 
unele spectacole de teatru, concerte 
de estradă ș.a. prezentate de forma
țiile profesioniste. Or, la noi ajung 
foarte rar asemenea echipe. Anul tre
cut ne-a vizitat doar o singură dată, 
un colectiv de la Teatrul muzical 
„Gheorghe Dima" din Brașov.

La începutul anului 1961 ne-am a- 
dresat printr-o scrisoare la 21 de 
teatre din țară, și la O.S.T.A., prin 
care solicitam să includă în itinera- 
riul turneelor teatrale și stațiunea 
Borsec. De peste tot am primit ace
lași răspuns: „Nu putem: stațiunea e 
departe de gară“. Asemenea argu
ment nu ne poate convinge. Există 
doar o bună legătură cu autobuzele 
I.R.T.A. Nici colectivele care au pre
zentat spectacole în orașul Toplița, 
reședința de raion, n-au avut curiozi
tatea să guste apa de la Borsec.,,

Credem că în sezonul acesta Mi
nisterul învățământului și Culturii 
va ține seama de propunerea- noa
stră și va programa în timpul verii 
diferite formații artistice, astfel ca 
oamenii muncii veniți la odihnă să 
se poată bucura și de spectacole pre
zentate de artiști profesioniști.

AL. CONSTANTINESCU 
directorul Casei 
de cultură-Borsec

natul electric, lucrările de electrifi
care continuînd în numeroase alte 
comune și sate. 0 linie electrică în 
lungime de 15 km, în curs de con
struire, va asigura alimentarea sa
telor îndepărtate din raionul Sebeș.

fil scenic care rămîne în memorie, 
. Ștefan Ciubotărașu în rolul lui An
ton Mădăraș și N. Gărdescu în ro
lul lui Golovicz au izbutit un cu
plu satiric de bună calitate. Cu o 
mare vigoare scenică, Ciubotărașu a 
interpretat drama lăuntrică reală a 
personajului, fără a abdica nici o 
clipă de la mijloacele proprii co
mediei. Gărdescu a mers mai mult 
pe linia caricaturii, stîrnind hohote 
de rîs și totodată antipatia publicu
lui față de Golovicz (deși în unele 
momente a pus un accent exagerat 
pe sărăcia de duh a personajului). 
Vasilica Tastaman a dăruit vervă și 
sensibilitate rolului de fată inteli
gentă și voluntară al brigadierei le
gumicole, iar D. Rucăreanu a înfă
țișat, cu mijloace în continuă as
cendență, figura agronomului Ioșka. 
Gh. Dinică izbutește, în rolul scurt 
și nu prea consistent al instructoru
lui de partid Bologa, un portret plin 
de naturalețe. Nineta Guști în ro
lul Anei și Agnia Bogoslava în ro
lul Sofiei au creionat cu bogat umor 
două tipuri extrem de firești de ță
rănoi din Ardeal. Și-au mai adus 
contribuția la reușita spectacolului 
D. Chesa (realizînd cu finețe, cu evi
dentă grijă pentru nuanțe, îndeosebi 
scena beției), Al. Lungu (interpre
ted cu un umor savuros rolul paz
nicului), N. Gh. Mazilu, Mircea Mu- 
șatescu și alți actori care alcătuiesc 
nu o simplă figurație de fundal, ci 
un grup de tipuri autentice din zi
lele noastre. Din păcate, Costel Con- 
stantinescu, actor înzestrat, nu a 
putut depăși limitele declarative ale 
rolului său (Mihai Mădăraș) lăsînd 
personajul oarecum în afara tonu
lui general al spectacolului.

„Nuntă la castel” reprezintă, în 
liniile sale mari, un spectacol izbu
tit, menit să se integreze în creația 
scenică dedicată mersului înainte al 
țărănimii noastre colectiviste pe 
drumul vieții noi.

VICTOR BÎRLADEANU

Toți cei care participă la elaborarea 
proiectelor și la realizarea construcțiilor 
noi sînt permanent preocupați de crea
rea unor locuințe cit mai luminoase și 
mai confortabile. Spre același obiectiv 
își îndreaptă efortul și cei ce lucrează 
la echiparea interioarelor din noile con
strucții. Fie că este vorba de mobilier, 
de perdele, covoare, stofe de mobilă 
sau diverse obiecte decorative, pe lin
gă satisfacerea unor nevoi practice, ele 
trebuie să creeze o ambianță plăcută 
încăperilor, să sublinieze, prin caracte
rul lor specific, funcțiunea acestora. 
De aceea, este nevoie ca diferitele o- 
biecte ce împodobesc un interior, deși 
concepute divers, să creeze un tot uni
tar, să fie o expresie a bunului gust.

Un aspect important, uneori chiar 
determinant pentru înfățișarea Unei în
căperi, este modul de acoperire a par
doselii. Parchetul camerelor de locuit, 
marmora holurilor din clădirile publice 
sau din foaierele teatrelor sînt de multe 
ori acoperite cu covoare. Or, este 
cazul să spunem că producția de co
voare nu ține pasul cu celelalte arti
cole destinate decorării și amenajării 
locuințelor. Se produc astăzi perdele 
mai frumoase și mai variate, industria 
de mobilă creează tipuri noi de mobi
lă mai ușoară, în culori deschise, 
realizînd frumoase combinații din 
lemn, mase plastice și sticlă. Dar in
dustria de covoare continuă să dea 
multe modele băfrîneșfi, supraîncăr
cate, cu un colorit nepotrivit, uneori 
strident și în dimensiuni prea puțin 
variate.

Folosind aceleași mijloace tehnice și 
aceeași materie primă, se pot fabrica 
covoare 
găsi o 
covoare simple, în desene geometrice, 
dungi sau ape colorate ce se între
pătrund (cu întrebuințarea atentă de 
culori potrivite și plăcute) atît la co
voarele țesute cu două ițe, cît și cele 
de iută. Cred, de asemenea, că ar 
fi utilă punerea la dispoziția consu
matorilor a unor covoare-mochefă 
(fără modele decorative), țesute în
tr-o gamă bogată de culori pas
telate și vii, de dimensiuni variate ; a- 
semenea produse s-ar putea vinde și la 
metraj, pentru a fl folosite la acoperi
rea întregii pardoseli. Crearea lor ar 
permite mai ușor cumpărătorului să-și 
armonizeze covorul cu mobila.

Pentru realizarea celor arătate mai 
sus, ar fi de mare importanță atrage-

cu mult mai frumoase. Ar 
mare căutare modele noi de
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DE STAT DE OPERETA :

NATIONAL „I. L. CARA-

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : George Georgescu
— Artist al Poporului, Laureat al Pre
miului de Stat. — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R, P. ROMÎNE : TRAVIATA - (orele 
11) ; SEARA DE BALET (Simfonia fan
tastică, Vals, Bolero și Șeherezada) — 
(orele 19,30).

TEATRUL . „ ____  ..._
VIȚELUȘUL TĂRCAT — (orele 10,30) ; 
LĂSAȚI-MA SÄ CINT — (orele 19,30).

TEATRUL
GIALE" (Sala Comedia) : MACBETH - 
(orele 10) ; FIICELE — (orele 15) ; OR- 
FEU ÎN INFERN — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : SICILIANA — (orele 10) ; OMUL 
CU MÎRȚOAGA — (orele 15) ; BULE
VARDUL DURAND — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : SCANDALOASA LEGĂTURA 
DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI DOAM
NA MOON — (orele 10) ; VLAICU VODĂ
— (orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII 
VESELI — (orele 10,30 și orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : SFINTA IOANA — (orele 
10) ; MAMOURET — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : C'RED IN TINE — (orele 10) ; 
TACHE, IANKE ȘI CADÎR — (orele
19.30) .

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : ÎN FIECARE 
SEARA DE TOAMNA - (orele 11) ; DE 
N-ar fi IUBIRILE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : SALUT VOIOS — (orele 
10 și orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : ROMAGNOLA — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) ; VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 
20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POT
COVITE - (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
MÎNA CU CINCI DEGETE — (orele
20.30) . (Sala Academiei) : HARAP ALB
— (orele 11) ; MICUL PRINȚ — (ore
le 19).

CINEMATOGRAFE : LUNGA NOAPTE 
A LUI '43 ; Patria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . ANII FECIORIEI: Republica (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15:17; 
19; 21). OMUL AMFIBIE: 1 Mal (10; 12; 15;

muncii,

sau

de amidon 
apă, dacă 
caldă etc,

frumoase
rea unor cadre calificate, artiști plas
tici, decoratori care, pe baza unei largi 
documentații, să pună la dispoziția in
dustriei creațiile lor. O contribuție mai 
mare ar putea da, în această direefie, 
consilierii artistici de pe lingă unitățile 
producătoare.

Ar mai fi necesară coordonarea pro
ducției de covoare cu cea de stofe 
pentru mobile, draperii și perdele, ba 
chiar și cu cea de mobilier, de corpuri 
de iluminat etc. Iar avizarea tehnică-ar- 
tistică a diferitelor modele ar trebui să 
fie făcută cu tot mai multă exigentă.

Socotesc că, în felul acesta, produc
ția de covoare ar corespunde într-o mă
sură tot mai mare exigentei oameni
lor

Arhitect H. NOVAC 
Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu”-București 

*
NOTA •REDACȚIEI. Asemenea sesi

zări au mai sosit și din partea altor 
cititori. Este necesar ca Ministerul In
dustriei Ușoare, UCECOM să-ia măsuri 
pentru mărirea și îmbunătățirea pro
ducției de covoare, pentru punerea în 
practică a numeroaselor propuneri și 
sugestii interesante primite din partea 
cumpărătorilor.

Am primit Ia redacție, din partea unui cititor, fotografia 
unei mese de călcat pliante, prevăzută, la un capăt, cu un 
suport metalic pentru așezarea fierului de călcat, iar Ia mar
ginea ei cu unul pentru călcat mlr.eclle. Scîndura este îm
brăcată Intr-un material moltonat acoperit cu pînză. Propu
nerea de a se fabrica în serie astfel de mese merită să fie 
studiată de către organele Ministerului Comerțului Interior. 
Asemenea obiecte folositoare de uz casnic ar putea fi co
mandate industriei.

17; 19; 21), Flacăra (10; 12; 15; 17: 19; 21), 
Olga Bancic (10; 15; 17; 19; grădină —
20.30) , Grădina Tudor Vladimirescu (20).
— APARTAMENTUL — cinemascop; Gh. 
Doja (10; 12,30; 16,15; 18,45; 21,15), Alex. 
Sahia (0; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,30). G. Coș- 
buc (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Drumul 
Serii (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). ȘOFE
RII IADULUI rulează la cinematografele 
Magheru (9,30; 11,15; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
I. C. Frimu (9; 11,30: 14; 16,30; 10; 21,30;
— grădină 20; 22,30), înfrățirea între po
poare (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grădina Elena Pavel (orele 20,45), Sta
dionul Glulești (orele 20) Volga (9,30; 
12; 14,30; 16,30; 19; 21,15). Libertății (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Stadionul Di
namo (orele 20), Grădina Progresul 
(orele 20). V. Alecsandrl (13; 15,30: 18;
20,45). POST-RESTANT : C-tln David (15; 
17; 19; 21), 30 Decembrie (12; 16; 18; 20). 
IUBIRE ÎNCĂTUȘATA: Lumina (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la orele 
14, după-amlază 16; 18,15; 20,30). CURCA
NII rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 15.30: 
17.30; 19,15), Miorița (15; 17; 19; 21). TOM 
DEGEȚELUL: Maxim Gorki (9,15: 11,30; 
13,45; 10). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN: Central (9,45; 12; 14.15; 16.30; 
18.45; 21), Moșilor (11; 16; 18,15 - grădină
20.30) . TOT AURUL DIN LUME : Victo
ria (0.30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21). FILME 
DOCUMENTARE (rulează la cinemato
graful Timpuri Noi în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : 13
Septembrie (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30).
HANUL DIN SPESSART : Tineretului 
(11; 15; 17; 19: 21). S-A FURAT O BOMBA; 
Cultural (10,30; 16; 18; 20). INTRE DOUA 
IUBIRI rulează la cinematografele Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 21) șl N. Bălcescu (16; 18.15; 20,30). 
MAI TARE CA URAGANUL ; 8 Martie 
(11; 15; 17; 19). 23 August. (10; 12; 15; 17; 19; 
21 — grădină 20). ULTIMUL MEU TAN- 
ÇO: Arta (11; 16; 18,30; 21). GARDIANUL: 
8 Mai (15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12). 
EXPRESUL DE SEARA : B. Delavran- 
cea (11; 16; 18; 20). IN NOAPTEA DE 
AJUN : Unirea (16: 10). CASA SURPRI
ZELOR: T. Vladimirescu (16; 18; 20). CÎN- 
TECUL ÎNTRERUPT : Munca (12; 16,30: 
18,15; 20,30). EXPERIENȚA PRIMEJDIOA
SA rulează la cinematograful Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30). RĂZBOI ȘI PACE— 
ambele serii : Donca Simo (16; 19,30). UL
TIMA REPRIZA: 16 Februarie (16; 18; 20). 
FRUMOASA LURETTE ; M. Eminescu 
(11,30; 15; 17; 19; 21).

Manîfesîârî 
culiurai-asiisiice 

in parcurile și pădurile - 
Capitalei

Pentru ca bucureștenii să-și pe
treacă plăcut și util timpul liber, în ' 
unele parcuri și păduri din Capitală 
se organizează bogate manifestări 
cultural-artistice și demonstrații 
sportive. Aceste manifestări vor a- 
vea loc pe estradele din parcurile d 
Herăstrău, 8 Mai, Izvor, 23 August, ■
N. Bălcescu, Vitan și in pădurile Bă- , 
neasa, Mogoșoaia., Buda-Mihăilr- 'i. 
Andronache și Pustnicul. La He- 
răstrău, 8 Mai, Vitan și Izvor se or
ganizează de trei ori pe săptămână 
conferințe, jurnale vorbite, simpozi
oane, întîlniri cu scriitorii etc., ur
mate de spectacole artistice sau de
monstrații sportive — gimnastică, 
box, lupte etc.

Săptămînal vor avea loc manifes- 
țări cultural-artistice la teatrele dei 
vară 23 August și N. Bălcescu. în', 
piețele Unirii, Obor și în unele 
parcuri vor rula filme.

In fiecare duminică, în pădurile' 
Andronache, Pustnicul, Băneasa, Mo- ' 
goșoaia și Buda-Mihăilești vor avea 
loc serbări cîmpenești.

In rafturile bibliotecii din co
muna „23 August“ (aparținînd o- 
rașului Constanța) există peste 
5.000 de volume pe care tov. 
Georgeta V’ădoianu, bibliotecara, 
ie recomandă cititorilor după pro
fesia, vîrsta și preocupările fie
căruia.

Propuneri rezolvate
CÎRLIGE PENTRU TABLOURI
In legătură cu corespondenta intitu

lată „Rame și cîrlige pentru tablouri”, 
apărută la rubrica „Căminul nostru” 
din „Sclnteia” nr. 5492, Direcția ge
nerală pentru comerțul de produse me- 
talo-chimice, mobilă și materiale de 
construcții din Ministerul Comerțului 
Interior ne comunică :

„Acest produs a fost fabricat pînă 
anul trecut de cooperativa „Metalica” 
din București, str. Doamnei nr. 7. Pen
tru anul acesta, cooperativa amintită a 
refuzat să contracteze cantitățile co
mandate de I.C.R.M.-București.

Spre a satisface cererile cumpărăto
rilor, Direcția noastră a luat măsuri 
de contractare a cirligelor pentru ta
blouri cu un alt furnizor, care a și li
vrat pentru vînzare primele cantități”

Lipsește wmodul 
de întrebuințare“

întreprinderea „Amillemn” din Sin 
Simion, raionul Ciuc, produce, printre 
altele, amidonul pudră. El se dizolvă 
ușor și tn întregime, fără să facă co
coloașe, apretează bine rufele.

Produsul nu este însă însoțit de un 
„mod de înlrebuințare”, în care să se 
arate ce cantitate de pudră 
trebuie folosită la litrul de 
se dizolvă în apă rece

știri șl rezultatele

I 0 Ghid muzical

TELEVIZIUNE. Orele 9,00 — Emisiunea , 
pentru copil și tineretul școlar. 10,30 —, 
Emisiunc-a pentru sate. în jurul orei 1S 
transmisie de fotbal de la stadionul „23 
August“. 18,00 — VARIETĂȚI — transmi
siune din studioul de concerte al Radio- 
televiziunii. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,15 — Partea a Il-a a emisiunii de va
rietăți. 20.15 — „MORAVURI“ — Din pa
ginile satirice și umoristice ale scriito
rilor noștri din trecut. 20,45 — Filmul ar
tistic „CRONICA AMANȚILOR SĂRĂCI*
— o producție a studiourilor italiene. în
încheiere : Ultimele " ' '
sportive.

RADIO, DUMINICA 20- MAI. 9 Clubul 
voioșiei — orele 8,30 - li o școala șt 
viața — orele 9.00 — ’ "
— orele 9,50 —.Ie Revista presei stră
ine — orele 10,30 — I o Simfonia a Hl-a, 
„Eroica“ de Beethoven — orele 11,00 — 
II 9 Vorbește Moscova — orele 11,30 — I 
e interpreți de muzică ușoară — orelg 
12,00 - I e Programe muzicale alcătuite 
de ascultători — orele 12,25 — Ie Dirt 
muzica popoarelor — orele 13,15 — II o 
Din cele mal îndrăgite melodii populare 
romincștl — orele 14,05 — 1 e Ciută Rașld 
Bcibutov — orele 14,10 — II 9 Cine știe: 
cîștigă — orele 14,30 — II o Fragmente • 
din opereta „O noapte la Veneția“ de I. 
Strauss — orele 15,15 — Il a La șeză
toare — orele 15,30 —Ie Noi cîntece 
închlnato încheierii colectivizării agri
culturii — orele 16,10 — Ie Din muzica 
țărilor prietene : cîntece din Cuba — 
orele 17,00 — II © Cintărețî romînl de 
operetă — orele 17,15 — Ie Din creația 
lui Ghcrasc Dcndrino — orele 17,25 —> 
II o Din spectacolele săptămîni! la Tea
trul de Operă și Balet al R. p. Romîne
— orele 18,05 — II • Emisiune de muzică
ușoară romînească — orele 19,05 — I
9 Teatru : „Șapte inși într-o căruță“ de 
Mircea Mureșan după o povestire de 
Paul Angliei — orele 20,00 — I o Alraa-' 
nah muzical — orele 21,00 — II © Album 
dc romanțe — orele 22,00 — II o Muzică 
de cameră — orele 23,10 — I.

CUM VA FI VREMEA? !
Timpul probabil pentru zilele de 21,, 

22 șl 23 mai : Vreme în general căldu-' 
roasă și ușor instabilă. Cer schimbător,! 
temporar noros în vestul țării. Vor că-' 
.iea ploi locale, mai frecvente în vest, i 
fiind însoțite de descărcări electrice.' 
Temperatura se menține ridicată. Mini-! 
mele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade,' 
Iar maximele între 20 și 30 de grade.
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Rodajul chimic al motoarelor Folosirea apelor minerale
Motoarele moderne eu ardere in

ternă, folosind drept combustibil 
benzina sau motorina, constituie un 
element de bază în industria trans
porturilor, pe autovehicule, locomo
tive Diesel sau pe nave, în agri
cultură, pe tractoare, la instalațiile 
folosite pentru extracția petrolului, 
în centralele electrice sau în nume
roase alte ramuri industriale.

Pentru a se realiza performanțe 
oît mai ridicate se recurge la o teh
nologie de fabricație tot mai per
fectă, cu un grad înalt de finisare 
a pieselor. Cu toate acestea, un mo
tor nou sau ieșit din reparație prezin
tă încă unele imperfecțiuni de 
montaj sau de fabricație, care nu 
îngăduie darea lui directă în ex
ploatare. Pentru a se ajunge la o 
utilizare în condiții normale este 
necesară o perioadă de „adaptare', 
de continuare a prelucrării piese
lor, care se face de data aceasta 
nu în uzină, ci de mașina în func
țiune. Această operație finală, care 
poate fi considerată ca o prelun
gire a lucrărilor de uzinare, este cu
noscută sub denumirea de rodaj. 
Cu oît execuția motorului este mai 
îngrijită, ou atît rodajul ulterior va 
dura mai puțin. In mod obișnuit el 
se efectuează intr-un interval de 
30—50 ore de funcționare, sau 
2.500—3.000 km de parcurs pentru 
motoarele de autovehicule.

Rodajul începe chiar din fabrică, 
unde, pentru efectuarea probelor de 
recepție la banc, motorul este întîi 
antrenat la rece de alt motor, apoi 
pus în funcțiune și încărcat progre
siv. Faza aceasta preliminară durea
ză 3—5 ore pentru motoarele de 
tractor și de automobil. In conti
nuare, rodajul se efectuează la locul 
de utilizare ; operația necesită deci 
funcționarea mașinii mai departe, 
fără efectul util sau cu un efect re
dus, și cu o cheltuială neproductivă 
de manoperă, combustibili și lubri- 
fianți. De aceea, există deseori ten
dința de a se scurta a doua fază, 
ceea ce poate avea însă consecințe 
grave pentru întreaga durată de uti
lizare ulterioară a mașinii.

Un rodaj bine efectuat asigură 
jocurile optime dintre piese și poate 
fi caracterizat ca un proces de fi
nisare sau de uzură controlată, la 
finele căruia geometria și așezarea 
relativă a elementelor componente 
ale mașinii corespund celor mai 
bune condiții de funcționare. Prin 
aceasta se asigură și formarea unei 
perne de ulei între piesele în miș
care, se evită contactul direct me
tal pe metal ; ca urmare, uzura mo
torului este foarte redusă, iar du
rata sa dp utilizare crește consi
derabil.

Pentru evitarea avariilor și-a do
vedit importanța practică și econo
mică rodajul chimic, care se per
fecționează în prezent.

In timpul rodajului . se introduce 
uneori grafit coloidal în uleiul de 
ungere. Acesta asigură numai pro
tecția suprafețelor cu care vine în 
contact, dar nu intervine ca un ele
ment activ în procesul de rodaj 
descris mai sus și deci nu scur
tează durata lui'. Pentru a accelera 
acest proces și a obține totodată un 
control asupra desfășurării sale, se 
adaugă în ulei substanțe chimice 
cu proprietăți adecvate. Sînt așa- 
numiții aditivi de rodaj care înlo
cuiesc rodajul mecanic prin abra-

transformare 
de material,

ziune cu un proces de 
chimică a surplusului 
care trebuie eliminat. Compușii ast
fel formați nu sînt nocivi ; ei înșiși 
devin lubrifianți sau se dizolvă în 
uleiul de ungere.

In Uniunea Sovietică se folosește 
pe scară largă sulful amestecat în 
ulei ; în contact cu metalul, el dă 
naștere la sulfuri me’talice care se 
aștern în straturi subțiri pe suprafe
țele de frecare. Aceste sulfuri sînt 
ușor desprinse de pe suprafețe prin 
mișcarea relativă a pieselor și au 
proprietăți de ungere remarcabile 
(unul dintre cei mai buni lubrifianți 
cunoscuți în prezent este bisulfura 
de molibden). Ca urmare, rodajul 
are loc într-un ritm accelerat, fără 
pericol de gripare sau de blocare

pieselor. Procedeul este aplicat pea pieselor. Procedeul este aplicat pe 
scară largă în uzine, pentru roda
jul motoarelor mari destinate nave
lor. El dă rezultate foarte bune, dar 
implică o calificare ridicată a per
sonalului care efectuează lucrarea.

Un alt procedeu de rodaj chimic 
a fost pus la punct în țara noastră. 
S-a folosit în acest scop lecitina, o 
substanță complexă din grupa fos- 
fatidelor, cu aspectul cerii moi. Ea 
se obține în diferite procese indus
triale, între altele ca deșeu la fa
bricarea uleiului de soia. Pînă la 
110°—130° Celsius, lecitinele sînt 
stabile, iar la temperaturi mai ridi
cate se descompun, dînd naștere 
acidului ortofosforic și altor acizi 
grași. In cantități variabile cu tipul 
de motor și cu mărimea suprafețe
lor care trebuie rodate, ea se ames
tecă în uleiul de ungere a motoru
lui nou.

Care este mecanismul procesului 
de rodaj în aceste condiții 7 Am 
arătat că imperfecțiunile geometrice 
și mecanice care subsistă după uzi- 
nare produc zone limitate de supra
încălzire a metalului, așa-numiteie 
„puncte calde". Numai în aceste 
zone aditivul din ulei intră în ac
țiune, prin eliberarea acidului orto
fosforic care are o acțiune de di
zolvare locală a proeminențelor co
respunzătoare defectelor de fabrica
ție. Procesul de uzură chimică în
cetează în mod automat odată cu 
dispariția defectelor amintite, ur
mată de scăderea temperaturii și 
de reducerea presiunii dintre piese. 
Suprafețele noi, formate prin înlătu
rarea metalului în surplus, suferă 
transformări în contact cu acizii 
grași rezultați din reacția chimică 
și dobîndesc proprietăți de frecare 
mai bune decît cele. care nu au 
fost supuse acțiunii aditivului de 
rodaj. Aditivul (lecitina) apare deci 
ca un adaos cu funcțiuni complexe : 
antigripant, antioxidant și aditiv de 
presiune, adică suprimă posibilita-

tea de zgîriere sau de gripare a 
pieselor, asigură o protecție a su
prafețelor cu care vine în contact 
împotriva oxidării lor și permite 
funcționarea în bune condiții a pie
selor supuse la forțe și presiuni 
foarte mari.

Experiențele urmărite întîi în la
borator, apoi pe motoare, au con
firmat pe deplin ipotezele teoretice 
ale cercetătorilor. Pe această cale 
rodajul devine un proces chimic 
controlat, care scurtează la o cinci
me, pînă la a zecea parte durata 
rodajului mecanic obișnuit. Calita
tea motoarelor rodate astfel este 
superioară, se asigură performanțe 
mai bune și o funcționare mai înde
lungată a acestora. Totodată se 
realizează economii însemnate ca 
urmare a dării mai rapide în exploa
tare a mașinii, reducerii consumului 
de combustibil și de manoperă în 
timpul rodajului și evitării avariilor 
care pot să apară în această fază. 
Operația nu necesită personal spe
cializat și poate fi făcută ușor în 
atelierele de reparații sau chiar pe 
teren, lucru foarte important mai 
ales pentru mașinile agricole.

în prezent, metoda de rodaj chi
mic este în curs de generalizare în 
țara noastră. Peste 4.000 de motoare 
de autobuze și camioane au suferit 
această operație și se comportă 
foarte bine în exploatarea normală. 
Din datele existente la institutul 
nostru rezultă că economiile realizate 
numai prin rodaj depășesc 1.000 lei 
de motor ; la ele se adaugă acelea, 
mai greu de evaluat, care rezultă 
prin ridicarea performanțelor și pre
lungirea duratei de utilizare a ma
șinilor. în agricultură, . tractoarele 
reparate în atelierele S.M.T.-urilor
pot fi date imediat în exploatare 
normală, mărindu-se parcul de ma
șini în funcțiune, în perioadele de 
lucru intens. Din datele obținute de la 
S.M.T. ■' ‘ '
nomii 
motor 
astfel 
foarte 
agricole ce au 
crat în condiții 
cu o brazdă de

Astfel, în agricultură, în sectorul 
transporturilor, metoda elaborată de 
Institutul de mecanică aplicată al 
Academiei R. P. Romîne își găsește 
în prezent o largă aplicare. Colec
tivul de cercetători lucrează la ex
tinderea rodajului chimic pe alte a- 
gregate, ca diferențiale și cutii de 
viteză, pentru a cuprinde toate păr
țile componente ale autovehiculelor 
și tractoarelor noi fabricate. Se vor 
urmări în viitor și alte aplicații pe 
motoare stabile, în industria petro
lieră și pe diferite categorii de ma
șini fabricate în țara noastră.

Conf. N. TIPEI
șeful secției de teoria mașinilor 

din Institutul de mecanică aplicată 
al Academiei R. P. Romîne

Sf. Gheorghe, au rezultat eco- 
de 1.200 lei pentru iiecare 
rodat chimic, iar tractoarele 
rodate au avut o comportare 

bună în cursul campaniilor 
urmat, deși au lu- 
grele, în teren dur 
30 cm.
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In parcul de cultură și odihnă din Rm. Vîlcea se află un copac 
de peste două secole. Grosimea copacului a permis amenajarea unui 
ingenios foișor, așa cum se vede în fotografia de mai sus.

(Foto : R. Costin)
î

Aviatorii ogoarelor
— Atențiune! Aici 

YR-ANP. Venjm la 
punctul de aterizare. 
Pregătiți o nouă încăr
cătură,

După puțin timp, la 
marginea unei întinderi 
de pămînt se așează un 
avion.

Colectivizarea agri
culturii a creat condiții

-

Cu cîteva minute înainte de decolare, pilotul-prlm Vasile Petrilă studiază harta Impre- 
secundul său. <Fot° : M- Cioc>

favorabile folosirii avia
ției la tratarea semănă
turilor cu îngrășăminte 
chimice și la combate
rea dăunătorilor care 
atacă pădurile și recol
tele.

Aerodromul-bază al 
acestor avioane este la 
Otopeni. De cu iarnă și 
pînă toamna tîrziu, pi- 
loții aviației utilitare își 
împletesc munca cu cea 
a tractoriștilor, a colec
tiviștilor, a muncitorilor 
din gospodăriile de stat 
etc.

în acest an avioanele 
bazei de aviație utilita
ră de la Otopeni au lu
crat pe pămînturile a 
sute de gospodării co
lective și de stat din re
giunile București, Do- 
brogea, Galați, Oltenia, 
Banat și Ploiești la în- 
grășarea suplimentară 
a ogoarelor. Totodată, 
au fost stropite cîteva 
zeci de mii de hectare 
de pădure în regiunile 
Banat, Maramureș și Ol
tenia.

In primele zile ale lui 
aprilie, ploile dese au 
favorizat în unele pă
duri răspîndirea rapidă 
a unei omizi. In vestita 
Pădure Verde de lîngă 
Timișoara omizile făcu
seră ravagii. Au fost

chemați aviatorii. Esca
drila formată din echi
pajele comandate de 
Tadeus Sloneșki, Vasile 
Petrilă și Nicolae Du- 
mitriu a sosit imediat 
la fața locului. Pentru 
a stropi marile întinderi 
de pădure atacată, era 
nevoie de 10 zile. Dar 
cei trei piloți și-au pro
pus să nu precupețească 
nici un efort pentru a 
salva pădurea. Au urmat 
multe ore de zbor exe
cutate în condiții grele, 
puțin deasupra vîrfuri- 
lor copacilor. Și numai 
după 4 zile, escadrila a 
raportat că și-a îndepli
nit misiunea : fuseseră 
stropite și salvate astfel 
peste 5.000 ha de pădure.

Numai de la începutul 
anului și pînă acum, a- 
vioanele aerobazei uti
litare Otopeni au „aco
perit” în zbor aproape 
85.000 ha de ogoare și 
păduri, răspîndind în
grășăminte chimice, ier- 
bicide sau stropind cu 
soluții și prafuri con
tra dăunătorilor.

La belșugul recolte
lor ca și la protecția 
pădurilor își aduc din 
plin contribuția și avia
torii ogoarelor.

ION PLEAVA

(Urmare din pag. IlI-a)

E A R T A
— Cu cine vorbești, tovarășe inginer ! Burugă 

s-a întors puțin stînjenit.
— A, nu, murmuram un cîntec.
— A răsărit frumos. Ce ziceți, ne dă cinci 

mii ? Și Hăloiu imbrățișă cu privirea tarlaua 
întinsă pe care rîndurile drepte păreau trase 
cu linia.

— Musai să ne dea.
— Ar însemna că la anu’ s-avem curaj să pu

nem numai „porumb cinci mii“ pe toată supra
fața.

— în orice caz merită să încercăm, 
adio întoarcere. Aici rămîn. Simt eu că din Iz- 
voreni n-o să mă mai urnesc“, a adăugat în gînd 
pentru el. Nu știa de ce, dar îi venea să-l îm
brățișeze pe bărbatul scund și îndesat de lîngă el.

Acum, Burugă se pregătea sufletește pentru 
confruntarea cu nevastă-sa. Amândoi se înțele- 
seseră, pentru a evita certurile, să nu mai dis
cute despre plecare pină ce nu se împlinește 
termenul celor două luni cît stabiliseră să stea. 
Cînd se întîlneau acasă, la prînz ori seara, se 
informau unul pe celălalt despre întîmplările 
mai importante de peste zi și atîta tot.

însă de la o vreme observa la nevastă-sa o 
anumită schimbare. Renunțase la obișnuitele 
mofturi. Ba chiar o dată, ducîndu-se la grajd, 
a găsit-o mulgînd. Maria Dumitrache, îngriji
toarea, o femeie voinică, legată peste cap cu 
un batic, o privea atentă.

Pe Burugă l-a pufnit risul.
— Te recalifică ? a întrebat-o In glumi.
e Ce vă hliziți ? i-a luat apărarea Maria. Q

„Și așa,

tovarășa ingineră să-mi arate cum 
__ „„ mai bine...

în realitate lucrurile stăteau tocmai pe dos. 
Maria îi arăta Eugeniei cum se mulge. „Noi în
vățăm de la dv. teorie, iar dumneavoastră de 
la noi practică...“.

într-o seară, în drum spre casă, trecînd pe 
lîngă căminul cultural, Burugă a auzit zvon de 
cîntec. S-a apropiat de geam și a privit înăun
trul sălii. O zări înăuntru pe nevastă-sa diri- 
jind un cor de tineri și tinere. Solistă era o 
fetișcană bălaie. Văzîndu-l, Eugenia i-a făcut 
semn să vină înăuntru.

— Dragul meu, am descoperit o voce fenome
nală. Hai, Irină, cîntă ceva să audă și dumnea
lui.

într-adevăr, fata avea voce frumoasă.
— Să știi că nu mă las pînă ce n-o văd stu

dentă la conservator. Din ea poate ieși o mare 
cintăreață.

rugai pe 
se mulge

pe

'k
...Șț iată că a sosit și ziua sorocită de care 

bineînțeles, nu știau decît ei doi. Se împlineau 
două luni. Insă nici unul din ei nu aducea vorba 
de întoarcere. Dimpotrivă, ca de obicei, se pre
găteau să plece fiecare la treburile lui. Din 
curte auziră un glas :

— Sinteți acasă ?
Era Hăloiu. Avea în mină o coală de hârtie 

făcută sul. Bine că v-am găsit. Aseară, consiliul 
de conducere a hotărit să vă facem o surpriză.

Și în fața lor desfășură coala pe care era aș
ternută schița unei case.

— Ce-i. cu asta ? ! s-a mirat Eugenia.
o Nu vedeți ? O casă de locuit. Mi-a dese-

nat-o un inginer de la raion. In toamnă vă și 
mutați în ea. Am vrut să știu dacă vă place sau 
nu. Poate mai modificăm pe ici pe colo.

Eugenia se interesă de toate ; cum vin situa
te camerele, dacă primesc lumină destulă etc.

Tudor sta de o parte și doar trăgea cu coada 
ochiului.

— Vasăzică, vă place.
— Cum să nu ne placă, răspunse Eugenia pen

tru amândoi.
— E-n ordine. Cum facem rost de material o 

și dau pe mîna brigăzii de constructori. Să știți 
că avem niște meșteri pe cinste.

După plecarea președintelui, Eugenia îi aruncă 
o căutătură încruntată lui bărbatu-său.

— Ce stai ca un mut, doar n-oi fi vrînd să-ți 
ridice un bloc cu zece etaje ?

„Ia să te fierb și eu nițel că și tu mi-ai scos 
mie sufletul" își spuse el.

— Ba să fie și cu douăzeci de etaje. Ai uitat 
că astăzi sc împlinesc două luni ?

— Ai dreptate, se prefăcu ea că-și amintește. 
Ei, nu-i nimic. Hai să mai stăm așa la vreo... 
Știi ce zic eu, să nu ne mai impunem nici un 
termen. Abia am cumpărat 140 de vițele. Gîn- 
dește-te cit o să am de lucru. Și tinerilor din 
brigada artistică le-am promis că le dau ajutor...

— Ți-am făgăduit să nu stăm mai mult de două 
luni, gata, mă țin de cuvînt.

— N-ai decît. Eu una nu te rețin...
Și Eugenia ieși- trîntind ușa.
...Burugă lăsă geamantanul căscat ca un cioc 

de rață și, mulțumit că-și luase revanșa, o por
ni peste cîmp să facă semănăturilor vizita lui 
obișnuită.

in cura
Unul dintre elementele prețioase care 

fac parte din complexul de factori tera
peutici naturali din stațiunile balneare 
II constituie izvoarele minerale. In func
ție de concentrația lor, acestea pot fi 
folosite pentru cura externă (băi) sau 
pentru cura internă (ape de băut).

In cura internă a unei ape minerale, 
trebuie să se fină cont de o serie de 
elemente legate de starea bolnavului și 
a organului lezat, cit și de proprietățile 
fizico-chimice ale apei minerale. Din a- 
ceastă cauză, tratamentul cu ape mine
rale — crenoterapia — trebuie condus 
de medic.

Felul izvorului mineral e ales In func
ție de acfiunea lui și de afecțiunea de 
care suferă bolnavul. Astfel, în gastritele 
cu secreția și acidi
tatea crescută și în 
maladia ulceroasă se 
utilizează apele al
caline de tipul Sin- 
georz — izvorui 
Hebe, Valea Ciungetului, Slănic-Moldo- 
va, izvorul I, 1 bis și 3 sau Bodoc, care 
fac să scadă secreția gastrică și să se 
neutralizeze aciditatea.

In gastritele cu secreție și aciditate 
scăzută se folosesc ape care să stimu
leze da maximum activitatea secretorie 
a mucoasei stomacale și anume cele de 
la Slănic (izvorul 6, 8 și 13), Călimă- 
nești (izvorul 7 și 8), Covasna, Șarul 
Dornei etc. Bolile intestinale cu coriști- 
pafie beneficiază de izvoarele cu acțiu- 
ne purgativă și laxativă, sulfatate, mag- 
neziene și sodice, numite și ape amare. 
Acestea se găsesc la Ivanda (Banat), 
Băljătești (Bacău), Slănic-Moidova.

Unele ape de la Borsec, Buziaș, Lipo- 
va cîf și apele sulfuroase de la Călimă
nești, Govora, Pucioasa reduc procesele 
inflamatorii de la nivelul intestinului. 
Bolile intestinale cu diaree sînt bine in
fluențate de apele arsenicale, feruginoa- 
se și calcice.

Un grup de afecțiuni care beneficia
ză mult de tratamentul cu ape minerale 
sînt acelea ale ficatului și căilor biliare. 
Cele mai folosite în acest scop sînt la 
Ivanda, unele izvoare de la Slănic, apele 
de la Olănești, Călimănești, Căciulata.

In bolile rinichiului și căilor urinare, 
apele se folosesc cu prudență. Urmărim 
prin utilizarea lor creșterea cantității de 
urină, eliminarea produselor reziduale, 
spălarea căilor urinare cu evacuarea ni
sipului sau calculilor mici, Sînt foarte cu
noscute pentru acfiunea lor în acest 
sens izvorul Olănești 24, apele de la 
Buziaș, Lipova, Zizin, Biborjeni, Bodoc, 
Căciulata 2, Păușa, unele izvoare de la 
Călimănești etc.

De cura internă mai beneficiază și alte 
boli cum sînt : guta, diabetul, obezitatea.

Concentrația apelor minerale în săruri 
și gaze e foarte diferită și uneori nece
sită modificări. Se impune astfel dilua-

SFATUL MEDICULUI

internă
rea unor ape cu concentrație mare, evl 
apă obișnuită sau cu lapte, înainte de a 
li folosite. Dacă dorim să eliminăm ac
fiunea gazelor cu efect dăunător în unele 
afecțiuni realizăm acest lucru prin în
călzire.

In ce privește cantitatea sau doza de 
apă minerală, la început se vor folosi 
cantități mici, crescînd apoi zilnic, pro
gresiv, pînă ajungem la doza necesară 
indicată de medic.

Jn constipafiile cronice, apa se bea 
dimineafa pe nemîncafe, în doză de 
300—500 ml ; In bolile de rinichi, cea 
mai mare cantitate se bea de asemenea 
dimineafa, iar restul, care poate atinge 
un litru, se completează între mese.

Ritmul de administrare e conditional 
de boală. De obicei, 
apa • minerală se 
prescrie de 3 ori pe 
zi : dimineafa, înain
te de masa de prînz 
și de seară (mala

dia ulceroasă) ; alteori numai de 2 ori 
pe zi (afecțiunile ficatului și căilor bi
liare).

Momentul administrării diferă de la 
boală la boală. Apa se poate bea Încet, 
cu înghițituri mici, la 15—30 de minute 
înaintea mesei, atunci cînd vrem să pre
lungim acfiunea ei asupra stomacului, 
slimulînd activitatea secretorie a aces
tuia. In caz de dureri și arsuri după mese, 
se poate folosi în cantitate de 100 ml. 
Dacă dorim să obținem scăderea secrefiei 
de suc gastric, vom bea apa cu 1—2 ore 
înainte de masă.

In general, apa minerală se adminis
trează la temperatura camerei. Dacă în 
afecfiunea respectivă predomină durerile 
sau spasmele, se va folosi apa caldă la 
temperatura de 40—50 grade sau 20— 
30 grade. In bolile ficatului și căilor- bi
liare nu se va bea niciodată apă sub 
temperatura de 20—30 grade.

Poziția bolnavului în timpul ingerării 
apei terapeutice e și ea diferită. Bolna
vul poate face acest lucru plimbîndu-se 
sau culcat în pat, pe partea dreaptă, mai 
ales în bolile ficatului și căilor biliare. 
Durata de tratament e în general de 3—■ 
4 săplămîni. O cură se poate repeta 
după 6 luni.

Apa multor izvoare cu proprietăți cu
rative se îmbuteliază și se transportă. 
Acest lucru dă posibilitate celor ce nu 
pot beneficia de cură direct la izvor, să 
urmeze o cură la domiciliu. Pe de altă 
parte înlesnește continuarea curei la bol
navii care au fost în stațiuni și au ne
voie de prelungirea tratamentului. Indi
cațiile și conduita în această sltuafie sînt 
identice cu cele expuse mai sus,

Dr. ELENA BERLESCU 
Institutul de balneologie 

și fizioterapie

Studierea scoarței Pământului
La Institutul de geologie al U.R.S.S. au fost puse 

la punct instalații care permit studierea condițiilor 
exlsiente la mare adîncime pentru stabilirea posi
bilităților de foraj. Instalațiile sînt capabile să re
producă condițiile existente în interiorul Pămîntului 
la o adîncime de 20 km. Felurite roci sînt supuse 
la temperaturi înalte (3.500 grade) și la presiuni 
mari (5.000 atmosfere).

Aparatul poate măsura cu precizie deformarea la 
care sînt supuse rocile. în felul acesta s-a stabilit 
că rezistența mecanică a.tuturor rocilor sporește 
proporțional cu presiunea și că la o adîncime de 
10 km, unde temperatura este mai mare de 200°C, 
rezistența mecanică a unui mare număr de roci în
cepe să scadă.

Inimă de moșier
O băfrînă, care de 20 

ani ocupă o cămărufă 
fr-o clădire ce aparține 
unui moșier scoțian, a re
fuzat să plătească chiria 
majorată de circa
Proprietarul a luat
toarea 
cu un 
astfel 
celulă

de 
în-

6 ori. 
urmă- 

măsură : a închis ușa 
lacăt. Bătrîna a fost 

înfemnifată ca într-o 
de închisoare — scrie

ziarul englez „Daily Wor
ker".

Moșierul afirmă că fe
meia nu este prizoniera lui. 
„li voi deschide ușa, dacă 
vrea — a declarat el. Dar 
ea nu va intra în cameră 
pînă nu va achita chiria".

Vecinii au venit în ajuto
rul femeii, în vîrstă de 76 
de ani, aprovizionînd-o prin 
fereastră cu alimente și apă.

Au preferat 
dea foc caselorv sa

în cursul lunii martie, în diferi
tele părți ale Vietnamului de sud 
au izbucnit 
rora au ars 
case.

Incendiile
oada cînd clica lui Ngo Dinh Diem 
aplica planul de evacuare forțată 
a locuitorilor în lagăre de concen
trare, numite „sate strategice".

incendii în urma că- 
aproximativ 3.000 de

au fost puse în peri-

STATISTICA GRĂITOARE
Judecind după titlurile apărute în 

presa vest-germană, din 1945 și pînă 
în ianuarie 1962 în R.F.G. au fost acu
zate de crime săvîrșite în perioada na
zismului 12.715 persoane — anunță zia
rul hamburghez „Die Andere Zeitung”. 
Este suficient să se urmărească pînă la 
capăt procesele pentru a se constata :

în 4.011 cazuri au fost pronunțate 
achitări , 2.549 de procese au fost ca
sate ; 114 acuzați au fost condam
nați la amenzi ; în 5.178 de cazuri s-au 
pronunțat pedepse cu închisoare, prin
tre care 68 pe viață (urmate de obicei, 
de reducerea pedepsei) și 12 la moarte 
(deoarece în R.F.G. nu există pedeapsă 
capitală, cei condamnați așteaptă gra
țierea lor).

Fostul SS-ist — Oberführer Erhlinger, 
acuzat de complicitate la 1.045 de asa
sinate, a fost condamnat la 12 ani în
chisoare : 41 de zile pentru fiecare
viață de om ucis. în alte cazuri re
vin chiar 10 minute închisoare pentru 
un asasinat.

Sub controlul dolarului

„Urechea 
electronică“

Inginerul A. Krî- 
lov de la Institutul 
pentru industria 
lianților din Gro- 
sowitsk (R. P. Po
lonă) a construit 
un aparat electro
nic care distinge 
toate nuanțele de 
zgomot produse de 
bilele de oțel care 
macină clincherul 
la fabricile de ci
ment. Pe baza in
tensității sunetelor, 
această „ureche e- 
lectronică“ permite 
ca morile cu bile 
să fie umplute au
tomat.

Fabrica de apa
ratură energetică 
din Katovlce va 
pune la punct pro
ducția în serie 
acestui aparat.

aflată sub do- 
dolarului, cu o 

controlată și 
de americani

O tară 
minația 
industrie 
condusă
care propagă intens mo
dul de viată american — 
așa- vede Anglia de mîine 
Francis Williams, autorul 
cărții „Invazia america
nă”, apărută la Londra

la 9
se ai'ată că aproximativ 
800 de firme engleze, 
printre care cîteva dintre 
cele mai mari, se și află 
sub controlul american. 
In ultimii zece ani, inve
stițiile de capital ameri
can în industria engleză 
s-au dublat aproape.

aprilie a.c. In carte

a

In comparație cu'această anvelopă, una obișnuită 
pare pitică. Diametrul ei este de peste 2 m iar greu
tatea atinge 850 kg. Această anvelopă gigantică, fa
bricată la uzina din Voronej, suportă o încărcătură 
de 15 tone. „Cămașa" ei este alcătuită din 30 de 
straturi de capron: Noul tip de anvelope va fi uti
lizat pentru uriașe autotractoare, destinate șantie
relor de construcție, în transporturi și alte ramuri 
ale economiei sovietice.

ȘTIATl C Ă...
Timofeiev a descoperit urme microscopice de origine organică 
de piatră care a căzut în urmă cu 70 de ani pe teritoriul

...savantul B. 
pe un meteorit 
Ucrainei ?

...în Anglia s-a construit un aspirator de praf care omoară microbii ? Or
ganismele care provoacă boli sînt distruse de lămpi ultraviolete, cînd curen
tul de aer trece prin aspirator. Acest aparat este foarte util în spitale.

...în Japonia copiii sînt învățați la școală să scrie cu ambele mîinl ?

...pentru a face o ascensiune pe munte la înălțimea de 1.200 m, omul chel
tuiește o cantitate de energie egală cu cea necesară pentru a parcurge 50 km 
pe drum drept ?

...gîtul vrabiei are un număr de două ori mai mare de vertebre dectt al 
girafei ?

...în anul școlar 1057—1958, In America de Nord, din totalul celor înscriși în 
școli, 28,9 la sută reprezentau școli medii și superioare, în țările din nordul 
Europei șl din Europa occidentală — 31,2 la sută, iar in U.R.S.S. — 47,9 la 
sută, adică o dată și jumătate mal mult 1
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Președintele Parlamentului Gotong Royong al Republicii Indonezia 
DJAKARTA

Dv. în numele 
și al meu per- 
pus la cale de

Am aflat cu neliniște de atentatul comis împotriva 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
sonal exprim indignarea 
agenții colonialismului și imperialismului.

Totodată, vă dorim Excelență însănătoșire grabnică și vă urăm 
multă fericire și succes în activitatea Dv. pusă în slujba poporului 
indonezian.

noastră față de acest atentat

ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
O ©O--------------

Solidaritate 
cu muncitorii greviști 

din Spania
Consiliul Central al sindicatelor 

din R. P. Romînă a trimis o tele
gramă în care își exprimă solidari
tatea cu muncitorii greviști din Spa
nia și condamnă cu tărie măsurile 
fasciste ale guvernului franchist de 
încălcare a celor mai elementare 
drepturi ale omului.

hotărîre, se spune 
telegramă, să se 
excepționale, să 
și arestările în 

în libertate mun-

Colaborarea pașnică intre cele două state germane 
este necesară și posibilă

Cuvîntarea lui W. Ulbricht

„Muncitorii și țăranii din 
sînt prieteni, frați“

Cuba

al Cooperației
Lucrările celui de-al III-lea Con

gres al Cooperației meșteșugărești 
din R.P. Romînă au luat sfîrșit sîm
bătă la amiază.

Trecîndu-se la ultimul punct de pe 
ordinea de zi, delegații la congres 
au ales prin vot secret organele con
ducătoare ale U.C.E.C.O.M. Din Con
siliul U.C.E.C.O.M. fac parte 73 de 
membri și 11 membri supleanți.

In prima sa ședință, Consiliul 
U.C.E.C.O.M. a ales Comitetul Exe
cutiv. Ca președinte a fost ales tov. 
Gheorghe Vasilichi, iar ca vicepre
ședinți tovarășii Alexe Ilie, Jean 
Ilie, Acațiu Rufei și Nagy Dezideriu. 
Președinte al Comisiei de revizie a 
fost ales tovarășul Adam Simion.

Delegații au adoptat în unanimita
te rezoluția celui de-al III-lea Con
gres al Cooperației meșteșugărești 
din R.P. Romînă.

Congresul a adresat o scrisoare 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri.

In scrisoare se spune, printre al
tele: „Salutul adresat Congresului 
nostru de către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Con
siliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, a- 
precierea făcută muncii rodnice pe 
care am desfășurat-o, indicațiile 
extrem de valoroase pentru activi
tatea noastră de viitor au fost pri
mite de toți delegații cu multă bu
curie și entuziasm și constituie un 
puternic imbold pentru noi realizări. 
In numele tuturor membrilor coope-

---- ---- o©<>

meșteșugărești
rației meșteșugărești noi, delegații 
la cel de-al III-lea Congres al orga
nizației noastre, asigurăm Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne că vom munci cu pasiune 
și perseverență și ne vom consacra 
întreaga forță și capacitate pentru 
înfăptuirea cu cinste a sarcinilor 
trasate cooperației meșteșugărești de 
Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru a ne a- 
duce contribuția la măreața operă de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în țara noastră.

In încheiere, participanții au ova
ționat îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru Comite
tul său Central, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe Vasilichi, 
președintele U.C.E.C.O.M., a rostit 
cuvîntul de închidere a celui de-al 
III-lea Congres al Cooperației meș
teșugărești.

„Cerem cu 
printre altele în 
pună capăt stării 
înceteze teroarea 
masă, să fie puși 
citorii arestați.

Urăm deplin succes tuturor mun
citorilor greviști din Spania în 
lupta lor dîrză și curajoasă împotri
va reacțiunii fasciste, pentru o via
ță mai bună, pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru pace și 
progres social. (Agerpres)

*
Uniunea Asociațiilor Studenților 

din R. P. Romînă a trimis o tele
gramă în care protestează împotri
va teroarei și represiunilor la care 
sînt supuși cei mai buni fii ai Spa
niei, exprimîndu-și solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului, tineretului 
și studenților spanioli. în telegr; 
se cere punerea în libertate a 
turor patrioților întemnițați.

Informații

■ama
tu-

★
Uniunea Centrală a 

lor Meșteșugărești din 
nă a oferit sîmbătă 
Ioanele Casei Centrale 
masă tovărășească cu ocazia înche
ierii lucrărilor celui de-al III-lea 
Congres al Cooperației Meșteșugă
rești.

Au luat parte delegații și invitații 
și membrii delegațiilor organizațiilor 
cooperatiste de peste hotare care au 
participat la lucrările Congresului.

(Agerpres)

Cooperative
le. P. Romî- 
seara, în sa- 
a Armatei o

Solemnitatea unor

• Lucrările Conferinței profesionale 
internaționale a oamenilor muncii din 
textile, îmbrăcăminte și pielărie au con
tinuat sîmbătă în ședința comisiei teh
nice profesionale din ramura textilă.

Lucrările conferinței vor continua în 
ședințe pe comisii tehnice profesionale.

® In cadrul turneului pe care îl în
treprinde in țara noastră, violonistul so
vietic Boris Kuniev a fost sîmbătă seara 
solistul unui concert de muzică simfo
nică la Timișoara. Violonistul sovietic a 
dat o minunată interpretare Concertului 

mi minor pentru vioară și orchestră 
Mendelsson Bartholdy fiind aplaudat 
căldură.

PR AGA 19 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Ceteka, la 18 
mai în Adunarea Națională a R. S. 
Cehoslovace a luat cuvîntul W. Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, conducătorul 
delegației de partid și guvernamen
tale a R.D. Germane.

Refer'indu-se la relațiile dintre 
R.D. Germană și Germania occiden
tală, W. Ulbricht a arătat între al
tele :

Noi sîntem pentru normalizarea 
relațiilor dintre cele două state ger
mane. Considerăm că o colaborare 
pașnică și rațională între acestea, 
în condițiile respectării principiilor 
coexistenței pașnice, este nu numai 
necesară ci și posibilă.

O formă a coexistenței pașnice în
tre cele două state germane o con
stituie, după părerea noastră, o con
federație germană în care am putea 
include și Berlinul occidental demi
litarizat, neutru și liber.

Noi sprijinim tratativele dintre re
prezentanții S.U.A. și U.R.S.S. în 
problemele legate de încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și de 
soluționarea problemei Berlinului 
occidental și dorim ca acestea să se 
soldeze cu rezultate pozitive. R.D.

Germană este gata să garanteze 
viitorul Berlinului occidental, ca o- 
raș neutru liber.

In ce privește comunicațiile ora
șului liber, Berlinul occidental, cu 
lumea exterioară, aș vrea să subli
niez din nou că noi sîntem gata să 
discutăm problema instituirii unui 
organ internațional de arbitraj, că
ruia să i se poată adresa toți cei 
care ar folosi comunicațiile R.D. 
Germane în drum spre Berlinul oc
cidental, dacă ar considera că mă
surile luate de R.D. Germană nu co
respund acordurilor respective.

Puterile occidentale doresc însă să 
creeze în locul unui organ de arbi
traj un organ internațional de con
trol. Noi nu vom risca suveranitatea 
R.D. Germane în interesul vreunei 
instituții internaționale care în re
alitate ar dori să domine pe terito
riul nostru ca într-o colonie oare
care.

Premiza accesului liber în Berlinul 
occidental o constituie lichidarea si
tuației anormale din Berlinul occi
dental, adică lichidarea regimului 
de ocupație și a politicii orașului 
de front, evacuarea unităților de 
ocupație, lichidarea centrelor sub
versive și respectarea suveranității 
R.D. Germane.

---------oeo-

Concentrări de trupe americane 
la frontierele Laosului

în 
de 
cu

Cocteil la ambasada

Declarațiile lui
HAVANA 19 (Agerpres). — în zi

lele de 16 și 17 mai, la Havana a 
avut loc plenara Asociației Națio
nale a micilor proprietari de pă
mînt din Cuba, care a discutat pro
bleme de importanță vitală pentru 
producția agricolă din Cuba și a 
aprobat statutul asociațiilor agricole.

în ședința de închidere a plena
rei a luat cuvîntul primul ministru 
al Cubei, Fidel Castro. El a acordat 
o mare atenție celei de-a treia ani
versări a adoptării legii cu privire 
la reforma agrară în Cuba. Castro a 
declarat, între altele, că această lege 
a consolidat alianța muncitorilor și 
țăranilor din Republica Cuba. Prin 
adoptarea legii cu privire la refor-

Fidel Castro
în viața țăra- 
întregului po*

ma agrară, a spus el, 
nilor din Cuba și a 
por cuban a început o nouă etapă : 
s-a întărit alianța muncitorilor și 
țăranilor, țăranii au scăpat de rentă, 
pămîntul a trecut în proprietatea 
lor, copiii țăranilor au obținut posi
bilitatea de a învăța, la sate se 
construiesc spitale și șosele.

Clasa muncitoare din Cuba, a su
bliniat Castro, acordă țărănimii un 
ajutor multilateral în special prin 
mașini și credite, care se cifrează la 
zeci de milioane de pesos. Muncito
rii și țăranii din Cuba, a declarat el 
în încheiere, sînt prieteni, frați și 
aliați.

La Palatul R. P. Romîne a avut 
loc sîmbătă la amiază solemnitatea 
unor decorări. Au fost înmînate „Or
dinul Muncii” clasa a IlI-a, Ordi
nul „Steaua Republicii Populare Ro
mîne” clasa a IV-a și Medalia Mun
cii, conferite de Consiliul de Stat 
unui număr de 227 de tovarăși pen
tru merite în muncă 
vitate îndelungată 
meșteșugărească.

La solemnitate au 
varășii Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Gheorghe Vasilichi, președintele 
U.C.E.C.O.M.

înmînînd înaltele distincții tova
rășul Ștefan Voitec a felicitat căl-
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Conferința Comitetului 
orășenesc al femeilor 

din Capitală
în cursul zilei de ieri s-au desfă

șurat lucrările conferinței Comite
tului orășenesc al femeilor din Ca
pitală. La ordinea de zi a fost pre
zentarea dării de seamă asupra acti
vității Comitetului, alegerea noului 
comitet și a delegatelor la Confe
rința națională a femeilor.

în darea de seamă prezentată de 
tov. Emilia Gheorghe, membru în 
biroul comitetului ca și în cuvîntul 
multora din cele peste 430 de 
delegate prezente la conferință, a 
fost subliniat aportul important adus 
de femeile din Capitală în toate do
meniile de activitate. Vorbitoarele 
au împărtășit din experiența lor, au 
analizat cu exigență activitatea des
fășurată și au făcut totodată nume
roase propuneri pentru îmbunătăți
rea continuă a muncii.

A fost ales apoi noul Comitet oră
șenesc al femeilor Președintă a fost 
aleasă tov. Georgeta Dumitriu, asis
tent universitar la Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin“.

Au fost, alese de asemenea 200 de 
delegate ale femeilor din Capitală 
la Conferința pe țară a femeilor.

decorați urîndu-le noiduros pe cei 
succese în activitatea de viitor.

în numele celor decorați tovară
șul Ilie Alexe, vicepreședinte al 
U.C.E.C.O.M. a mulțumit pentru 
înaltele distincții ce le-au fost acor
date. (Agerpres)

R. P. Bulgaria
Cu prilejul prezenței în țara noas

tră a delegației de medici bulgari la 
manifestările „Săptămînii medicale 
balcanice“, ambasadorul R.P. Bulga
ria la București, Ivan Kinov, a ofe
rit vineri seara un cocteil.

Au luat parte Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și prevede
rilor. sociale, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
participant la lucrările „Săptămînii 
medicale balcanice".

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice ale țărilor balcanice a- 
creditați la București. (Agerpres)

și pentru acti- 
în cooperația

luat parte to-
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Cine deretică după constructori?
(Urmare din pag I)

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Conform ordinului președintelui 

Kennedy, în Tailanda au și fost de
barcați cei 1.800 de soldați ai infan
teriei marine. Ei au fost transportați 
la baza militară maritimă din Bang
kok. Avioane americane de tran
sport îi duc pînă la centrul feroviar 
Korat, iar apoi se deplasează spre 
granițele cu Laosul. Infanteria ma
rină americană și unitățile terestre 
sînt concentrate pe o lungime de 
circa 500 de mile din frontiera cu 
Laosul. Potrivit agențiilor america
ne, transportarea infanteriei ameri
cane va fi terminată în decurs de 
două zile. Pe teritoriul Tailandei se 
află, de asemenea, avioane ameri
cane de vînătoare — bombardiere cu 
reacție „F-100“, avioane de asalt cu 
reacție „A4-D“ care pot transporta 
arma nucleară, precum și alte tipuri 
de avioane.

După cum anunță corespondentul 
agenției Associated Press, la 17 mai 
a început, de asemenea, transporta
rea celor 200 de soldați din regimen
tul 27 de infanterie și a celor 300 de 
soldați din infanteria marină ameri
cană aflați în Havai.

XIENG KUANG 19 (Agerpres).— 
Postül de radio al unităților Patet 
Lao a declarat la 17 mai că trimite
rea de trupe americane în Tailanda 
reprezintă o primejdie serioasă pen
tru pacea Laosului și a Asiei de sud- 
est. Această acțiune demonstrează 
încă o dată că principala cauză pen
tru care nu s-a format anul trecut 
guvernul de coaliție al Laosului 
este sabotajul american.

★

LONDRA 19 (Agerpres). — Cores
pondentul de la Singapore al agen
ției Reuter transmite :

Un reprezentant al forțelor mili
tare aeriene ale Angliei a declarat 
la 18 mai că de 24 de ore se află în 
stare de luptă escadra avioanelor de 
vînătoare cu reacție și un grup de 
sprijin format de trupe terestre, care 
se pregătesc 'să plece în Tailanda.
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Peste 5.000 de muncilor! dsn Guayaquil (Ecuador) au organizat un 
marș al foamei pe străzile orașului. Datorită fermității demonstranților 
poliția a fost nevoită să renunțe la intenția de a-i împrăștia.

o«o-

Guyana britanică lupta pentru independența 
economicăpolitica și

LONDRA 19 (Agerpres). — Guver
nul Guyanei britanice își ■iropune 
ca sarcină să obțină nu numai in
dependența politică, ci și indepen
dența economică a țării, să dea po
sibilitate oamenilor muncii să se bu
cure de roadele muncii lor, a decla-

o®o

Guvernul grec aspru criücat în parlament

Grivijei — deși toate sînt de mult 
date în folosință-,

Oare de ce uneori întreprinderea 
de construcții lucrează ca acele gos
podine care deretică doar în mijlocul 
casei, în timp ce mai rămîne gunoi 
și după ușă ? Astfel a procedat între
prinderea de consfrucjii-montaje Nr. 5. 
In spatele blocurilor J și K din lotul 1 
al șantierului Grivifa Ateliere cît și 
după blocurile 1—6 din lotul 2 au fost 
lăsate grămezi mari de pămînt, mate
riale de schelă, sfreifuri de sticlă, 
blocuri de beton de la construcțiile 
demolate etc. De altfel, la blocurile 
2 și 3 de aici întîlnești același neplă
cut peisaj și în fața clădirilor. Cum 
se ajunge la această situație ? Simplu. 
S-au făcut, de pildă, săpăturile de 
fundajie. A rezultat o mare cantitate 
de pămînt, care trebuie scos de pe 
șantier.' Dar nu fot pămîntul acesta 
este îndepărtat din preajma construc
ției. Din pricina slabei organizări a 
muncii sale, șantierul nu planifică 
numărul necesar de autocamioane pen
tru eliberarea terenului de aceste 
mormane. Aceeași atitudine se mani
festă uneori din partea organizațiilor 
de consfrucjii în ce privește termi
narea lucrărilor după recepjionarea 
parțială și darea în folosinjă a unor 
blocuri. Ca și cum aceasta ar fi fost 
ținta finală a muncii desfășurate de 
ei acolo, unii șefi de șantiere „își pun 
șapca pe-o ureche“, cum se spune, și 
pe-aici ji-e drumul. Ei uită cu desă
vîrșire că a fi constructor înseamnă a 
fi și un bun gospodar.

De muite ori, mormanele de pămînt 
provin din neglijența subanfreprenori- 
lor — I.C.H.F., care execută termofi- 
carea, întreprinderile de electricitate, 
distribuire a apei și gazului, etc. care 
dizlocă în timpul lucrărilor mult pă
mînt, dar lasă șantierul să se descurce 
cum va ști cu relieful accidentat din 
preajma blocurilor respective. Oare 
subantreprenorii nu trebuie să dea do
vadă de același simț gospodăresc ca 
și întreprinderea de construcții ?

Desigur că în această direcție o vină 
poartă și secția tehnică de investiții a 
sfatului popular, care nu a acționat cu 
destulă energie pentru coordonarea lu
crărilor de bază cu cele edilitare. Abia 
începînd din trimestrul 
1961, s-a luat măsura
se începe o lucrare se întreprinde o 
cercetare a întregului teren, de față 
fiind reprezentanții beneficiarului, ai 
întreprinderii de construcții și proiec
tantului, pentru evitarea nepotrivirilor, 
discuțiilor ulterioare, Ceea ce întărește 
și obligația 
urma sa locul

Deputății opoziției au cerut 
unor noi

IV al anului 
ca atunci cînd

șantierului de a lăsa în 
curat și bine amenajat.

★
încă și încă un șantier.S-a închis

Locatarii ocupă apartamentele, blocurile 
prind viață, dar urmele șantierului nu 
s-au șters încă, 
unor astfel de 
strucfii î

Fără îndoială , .
Capitalei, celelalte sfaturi populare din 
orașele unde se mai ivesc asemenea 
neajunsuri, vor stabili măsurile necesare 
care vor constitui răspunsul cel mai 
potrivit și mai eficace.

Cine deretică în urma 
întreprinderi de con-

că Sfatul popular al

Val de teroare 
în Vietnamul de sud
SAIGON 19 (Agerpres). — Dicta

torul sud-vietnamez Nko Dinh Diem 
a dezlănțuit o campanie pentru li
chidarea totală a opoziției politice. 
După cum anunță agenția United 
Press International, de patru zile în 
țară se operează arestări în rîndul 
liderilor organizațiilor politice care 
sînt acuzați de a fi pus la cale lovi
tura de stat la 11 noiembrie 1960. 
Printre cei arestați și aruncați în în
chisoare se află foști miniștri, depu- 
tați ai parlamentului, cunoscuți oa
meni politici.

ATENA 19 (Agerpres). — T.A.S.S. 
La 17 mai, în Parlamentul grec a 
început discutarea propunerii opo
ziției de a se da vot de neîncredere 
guvernului. Dezbaterile s-au desfă
șurat într-o atmosferă furtunoasă. 
Deputății opoziției au criticat cu ve
hemență guvernul pentru falsifica
rea alegerilor parlamentare, pentru 
politica sa-internă și externă. Ei cer 
demisia de urgență a guvernului, 
ținerea de noi alegeri parlamentare 
libere. Iliu, deputat din partea parti
dului Uniunea Democrată de Stingă 
(E.D.A.), a criticat guvernul pentru 
faptul că jertfește interesele națio
nale ale țării în. favoarea N.A.T.O., 
punînd la dispoziție teritoriul grec 
pentru baze de rachete ale N.A.T.O.

demisia sa și organizarea 
alegeri

Grecia, a declarat Uiu, trebuie să 
iasă din N.A.T.O. și să semneze un 
acord internațional cu privire la 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și în nici un caz să nu 
pășească pe calea înarmării atomice 
și nucleare.

Liderul blocului burghez al parti
delor de opoziție „Uniunea de Cen
tru", Papandreu, a spus că în Grecia 
cresc lipsurile, șomajul și povara im
pozitelor. Țara aderă la „piața co
mună" știind bine că o așteaptă ca
tastrofa. Grecia face parte dintre 
primele țări ale Occidentului în ce 
privește cheltuielile militare pe cap 
de locuitor și se află pe unul din 
ultimele locuri în ce privește chel
tuielile pentru învățărpînt.

Implicațiile „scandalului Estes“

BASCHET „Dinamoviada“ de la Tbilisi

Aproape zilnic, presa americană publică sub titluri mari amă
nunte asupra așa-numitului „scandal Estes”, a cărui amploare are 
repercusiuni crescînde în viața politică a țării. Ziarele relatează des
pre îngrijorarea cercurilor de la Washington, care, în urma grave
lor dezvăluiri asupra corupției și mituirilor în care sînt implicate 
înalte personalități din administrație, s-au văzut nevoite să ia mă
suri pe linie judiciară. Este încă un exemplu grăitor al moravurilor 
proprii societății burgheze.

Ziarul „New York Herald Tribune“ a început să publice de cî- 
teva zile, o suită de articole semnate de cunoscutul comentator poli
tic Earl Mazo, despre „cazul Estes“. Extragem următoarele din pri
mul său articol :

succeselor la 
Tbilisi. Bas- 

romîni au obținut cea 
victorie consecutivă, în- 
71—41 (28—-28) pe Dyna- 
In prima repriză, dina-

Echipa de baschet Dinamo Bucu
rești continuă seria 
„Dinamoviada" de la 
chetbaliștii 
de-a treia 
vingînd cu 
mo Berlin.
moviștii bucureșteni au primit o re
plică dîrză din partea jucătorilor 
berlinezi, care au avut în Karl Stal 
pe cel mai bun realizator, 
de-a doua parte 
zentanții noștri

In cea 
a întîlnirii, repre- 
și-au impus supe-

rioritatea, conducînd în permanență. 
Cel mai în formă jucător romîn a 
fost Mihai Kis, care a înscris 18 
puncte.

Iată celelalte rezultate înregistra
te în ziua a treia a turneului : Di
namo (U.R.S.S.) — Ruda Hvezda 
(R.S. Cehoslovacă) 75—59 (44—25) ; 
Cian Vei (R.P. Chineză) — Dozsa 
(R.P. Ungară) 63—42 (38—25) ; Spar
tak (R.P. Bulgaria) — Gwardia (R.P. 
Polonă) 63—52 (33—32).

Turneul internafional 
feminin de șah

Partida centrală din cea de-a 8-a run
dă a turneului internațional feminin de 
șah s-a disputat între fruntașele clasa
mentului : Gaprindașvili (U.R.S.S.) și Ni
colau (R.P. Romînă). Nicolau, cu ne
grele, a ales apărarea Siciliană și chiar 
din faza de deschidere 
nevre active pe flancul 
dul său, Gaprindașvili 
obținînd un ușor avantaj 

pentru victorie, 
remiză.

a început ma
damei. La rîn- 
a contraatacat, 
pozițional, dar, 

i, astfel căinsuficient 
partida s-a terminat

Cîștigînd partida întreruptă la Konar- 
kowska, șahista sovietică Nona Gaprin- 
dașvili continuă să conducă în clasament 
cu 7 puncte, urmată de Alexandra Ni
colau — 6 puncte.

8 n
a turneului interna-In ziua a doua 

țional de polo pe apă de la Magdeburg 
echipa R.P. Romîne a jucat în compania 
echipei R.S. Cehoslovace. Jucătorii ro- 
mini au desfășurat un joc rapid și eficace 
obținînd victoria cu scorul de 4—1 (1—0 ; 
l_0 ; 1—0 ; 1—1) prin punctele marcate 
de Zahan, Firoiu. Szabo și Kroner, Pen
tru cehoslovaci a înscris Bacik. In celă
lalt joc, echipa R.D. Germane a învins 
cu 6—2 echipa Suediei.

Concursul internațional de scrimă delà 
Budapesta a continuat cu desfășurarea pro
belor de spadă pe echipe și floretă in
dividual. Floretistul sovietic Midler a 
ocupat primul loc cu 6 victorii, urmat 
în clasament de coechipierul său Șisi- 
kin cu 4 victorii. Pjoba de spadă pe e- 
chipe a fost cîștigată de echipa R. P. 
Ungare, învingătoare cu 12—4 în me
ciul cu R.P. Polonă și cu 8—7 în în- 
tîlnirea cu U.R.S.S.

cîteva ringuri
Miercuri 23 mai începe la Sofia cea 

de-a 3-a ediție a competiției internațio
nale de box „Cupa orașelor balcanice”. 
La actuala ediție echipa țării noastre va 
fi alcătuită din : C. Ciucă, N. Puiu, 
C. Gheorghiu, I. Dinu, I. Mihalik, N. 
Stoenescu, V. Badea, I. Monea, M. Ni
colau și V. Mariuțan. Boxerii romîni 
vor pleca astăzi spre Sofia.

Intîlnirea de tenis R.F. Germană—-R.P. 
Romînă contînd pentru „Cupa Davis” a 
continuat sîmbătă cu desfășurarea probei 
de dublu. Perechea Bungert-Kunhke a 
învins cu 6—0 ; 
Năstase. 
cu 3—0 
următor 
ultimele 
tilnirii.

La turneul candidaților pentru titlul 
mondial de șah s-au disputat partidele

întrerupte. Două partide a avut de con
tinuat Fisher. El a pierdut la Gheller 
și a remizat cu Filip. Clasamentul după 
10 runde : 1. Korcinoi (U.R.S.S.) 6,5 punc
te ; 2—4. Keres, Petrosian, Gheller
(U.R.S.S.) 6 puncte ; 5—6. Fisher, Ben
ko (S.U.A.) 4,5 puncte ; 7. Tal (U.R.S.S.) 
3,5 puncte ; 8. Filip (R.S. Cehoslovacă) 3 
puncte. La 19 mai a fost zi de repaus, 
tn runda a 11-a se joacă partidele : 
Fisher — Tal ; Benko — Korcinoi ; Ke
res — Petrosian și Filip — Gheller.

6—3 ; 6—4 pe Tiriac, 
Echipa R.F. Germane conduce 
și este calificată pentru turul 
al competiției. Astăzi au lpc 
două probe de simplu ale In-

Etapa a Il-a a Circuitului ciclist al re- 
jiunii Ploiești desfășurată sîmbătă pe 
ruta Ploiești—Văleni—Sinaia (116 km) a 
fost cîștigată de rutierul bucureștean D. 
Munteanu (Olimpia) cronometrat în 
3h01’4/10. In clasamentul individual con
duce D. Munteanu iar pe echipe Dinamo 
București. Astăzi are loc ultima etapă 
Sinaia—Ploiești, (Agerpres)

„Scandalul Billie Sol Estes, care pînă 
la urmă poate discredita cîteva dintre 
figurile politice americane cele mal 
proeminente, a început destul de ino
cent cu un proces de fraudă. Estes, 
care este un magnat financiar din Te
xas în vîrstă de 37 de ani și un dona
tor generos la fondurile partidului de
mocrat, a fost arestat la 29 martie de 
către Biroul Federal de Investigații, în
vinuit de a fi strecurat dincolo de fron
tierele statului ipoteci false în valoare 
de 20 pînă la 30 milioane de dolari, 
asigurate pe baza unor cisterne cu 
îngrășăminte lichide care de fapt nu 
existau.

Peste noapte, vastul complex de 
afaceri agricole aparfinînd lui Estes, 
evaluat la un moment dat la 150 mi
lioane de dolari, a fost dat peste cap.

în birourile „Billie Sol Estes Enter
prises“ din orășelul Pecos (statul Texas) 
au început să mișune agenți ai ministe
rului de justiție , ’ 
procurorul general 
iimp ce corporații particulare au avut 
de suportat facturi neplătife în valoare 
de multe milioane

După trei zile de la începerea anche
tei, ministrul agriculturii, Orville L. 
Freeman, a cerut F.B.I.-uIui să contro
leze afirmațiile cu privire la mituiri și 
abuzuri din ministerul său. Un înalt 
funcționar oficial, purfînd responsabili
tăți în domeniul mașinațiilor săvîrșite 
de Estes, a demisionat brusc din Mi
nisterul Agriculturii, un al doilea a fost 
demis, iar James T. Ralph, ministrul ad
junct al agriculturii, s-a trezit — și mai 
este încă — în încurcătură.

Treptat, operațiile lui Estes, realizate 
cu ajutorul politicienilor, au început să 
capete dimensiunile unui mare scan
dal național.

Printre cele mai noi fapte din săptă- 
mîna trecută se numără descoperirea

de către anchetatorii de stat a faptu
lui că Estes înainte de călătoria sa la 
Washington în cursul lunii ianuarie, a 
luat cu el 
mai mare 
40.000 de

Au fost găsite două cecuri supli
mentare pentru bani lichizi, unul în va
loare de 64.139 dolari, celălalt — de 
40.876 dolari. Toate aceste cecuri

bani gheafă o sumă cu mult 
decît
dolari.

cea presupusă de

Răsfoind presa străină

al Statelor Unite și 
I al sfatului Texas, în

de dolari.

purtau data de 16 ianuarie 1962, adică 
ziua cînd Estes a luat avionul din 
Pecos pentru a pleca la dineul con
sacrat primei aniversări a adminisfrajiei 
Kennedy, la care Estes a declarat mai 
tîrziu că a objinut 60 de bilete la pre- 
|ul de 6000 de dolari.

Ca de obicei, Estes a rămas 
Washington aproape 3 săptămîni, 
muzîndu-se, dar totodată aranjînd
mare volum de afaceri la ministerul 
agriculturii, ministerul muncii și în 
locuri care erau de folos pentru 
treprinderile sale.

Potrivit declarajiilor făcute
purtătorul de cuvînf al ministerului 
justiției, F.B.I.-ul își continuă și își 
lărgește ancheta. în afară de F.B.I. și 
de procurorul general al sfatului Te
xas, se afirmă că scandalul Estes este 
urmărit de două comitete ale con
gresului".

la
a-
un

alte 
în-

de

★

cuIată ce relatează în legătură 
acestea agenția France Presse :

„In cursul conferinței sale 
presă de joi, președintele Kennedy

de

a declarat că este hotărît să facă 
lumină deplină în scandalul Sol 
Estes care amenință să compromită 
administrația sa, cu șase luni înain
tea alegerilor legislative.

Președintele a dezvăluit că de pe 
acum 75 de agenți ai F.B.I.-ului ur
măresc această afacere care a pro
vocat demisia a patru funcționari și 
— după cîte afirmă presa america
nă — s-ar găsi la originea a două 
morți misterioase.

Billie Sol Estes și-a găsit calea sa 
în labirintul legislației agricole, reu
șind să-și clădească un imperiu de 
multe milioane de dolari din stoca
rea de cereale și cultura bumbacu
lui. Președintele a arătat că aface
rile lui Estes care acționa prin inter
mediul a „aproape 23 de companii, 
erau dintre cele mai complicate“. 
Estes se găsește în libertate, sub o 
cauțiune de 100.000 de dolari, la re
ședința sa din Texas, pe care ziarele 
o califică drept „palat".

Printre funcționarii demiși în urma 
acestui scandal se numără Jerry 
Holleman, ministru adjunct al mun
cii, prieten al vicepreședintelui Lyn
don Johnson.

Cît despre „morțile misterioase" 
de care pomenește presa, este vorba 
de moartea lui Henry Marshall, 
tuncționar la departamentul agricul
turii din statul Texas, și de moartea 
lui George Krutilek, cantabilul lui 
Estes.

Organele judiciare din Texas au 
hotărît să redeschidă ancheta asu
pra morții misterioase a lui Henry 
Marshall, care era însărcinat cu a- 
iacațiile pentru bumbac în Texas. 
Marshall fusese găsit mort într-o li
vadă, la 3 iunie 
cinci 
însă 
că e

Cu 
legislative, republicanii au intenția 
să tragă tot avantajul posibil din 
acest scandal. Președintele a ținut 
să sublinieze în conferința sa 
de presă de joi că din 7 milioane 
de dolari primiți de Estes pentru lo
cația silozurilor sale, cinci erau plă
tite de administrația Eisenhower. 
„Asta nu va împiedica totuși ele
fantul republican să atîrne tini
cheaua de coada măgarului demo
crat" — se spune în cercuril" poli
tice din capitala S.U.A.“.

rat Cheddy Jagan, primul ministru 
al Guyanei britanice, care se află la 
Londra. Luînd cuvîntul la mitingul 
organizat de Asociația de luptă pen
tru libertatea Guyanei britanice, în 
sala Conwey-Hall din Londra, Jagan 
a subliniat că în această luptă pen
tru lichidarea vechiului sistem eco
nomic, bazat pe exploatarea oameni
lor muncii și pe jefuirea nerușina
tă a resurselor țării, forțele progre
siste din Guyana britanică ca și din 
alte țări slab dezvoltate se lovesc de 
rezistența îndîrjită a forțelor impe
rialismului.

Evenimentele din Egipt și din 
Cuba au arătat, a spus el, că a trecut 
timpul cînd imperialismul putea cu 
ajutorul intervenției deschise să 
răstoarne guvernul care nu-i era pe 
plac.

Cu toate acestea, a spus în conti
nuare Jagan, el recurge la presiuni 
economice și uneori chiar la ames
tec direct în treburile interne ale 
țării.

Acesta a fost adevăratul substrat 
al recentelor evenimente din Geor
getown, a spus primul ministru, 
cînd opoziția, pierzîndu-și speranța 
de a veni la putere pe calea alegeri
lor și stimulată din afară, a organizat 
tulburări care au adus mari preju
dicii.

Totuși, în ciuda manevrelor și 
subterfugiilor folosite de imperialiști, 
a declarat Jagan, epoca colonialis
mului s-a încheiat. Imperialismul se 
retrage pretutindeni, pe toate fron
turile, în timp ce socialismul își do
vedește pretutindeni superioritatea.

O condiție indispensabilă pentru 
crearea unei Guyane libere și pros
pere, a spus în încheiere Jagan, este 
lupta perseverentă pentru pace și 
socialism.

•k

LONDRA 19 (Agerpres). Primul 
ministru al Guyanei Britanice, 
Cheddy Jagan, a declarat la 18 mai, 
la o conferință de presă, că este 
nesatisfăcut de tratativele sale cu 
ministrul englez al coloniilor. Data 
acordării independenței țârii noas
tre, a spus Jagan, nu a fost stabi
lită.

---- <>•

Nazistul Oberländer 
are și pretenții...

1961. El primise 
focuri de pușcă în abdomen 
ancheta deschisă conchisese 
vorba de o sinucidere.
șase luni înainte de alegerile

BONN 19 (Agerpres). — Crimina
lul de război, Oberländer, fost mi
nistru în guvernul de la Bonn, a dat 
în judecată ziarul antifascist „Die 
Tat“ care apare la Frankfurt pe 
Main. El cere ziarului să-i plătească 
50.000 de mărci drept „daune” pen
tru faptul că a fost inițiatorul cam
paniei în urma căreia Oberländer 
„a trebuit să plece din postul său 
dè ministru federal“.

După cum se știe, ziarul „Die Tat” 
a publicat în septembrie 1959 o se
rie de articole care demască vina lui 
Oberländer pentru asasinarea în 
masă a locuitorilor pașnici din Lvov 
de către trupele hitleriste în ■ anul 
1941. Bazîndu-se pe aceste articole, 
procuratura de la Bonn a deschis 
atunci o anchetă în cazul Oberlän
der și, sub presiunea opiniei publi
ce, el a fost nevoit să demisioneze 
din guvernul R.F.G.

Lucrurile s-au schimbat însă re
pede. Procuratura de la Bonn a în
cetat curînd ancheta, iar apoi i-a 
luat chiar apărarea lui Oberländer.

încurajat de această 
criminalul de 
desfășoare o 
de o parte a 
cu toți care 
său criminal,
ru] „Die Tat“. Pe de altă parte, și-a 
intensificat acțiunile politice de ațî- 
țare.

atitudine, 
război a început să 

activitate intensă. Pe 
început să se răfuiască 
au demascat trecutul 
în primul rînd cu zia-
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LA SOFIA
SOFIA 19. — De la trimisul spe

cial Agerpres, M. Moarcăș :
Sîmbătă după-amiază a avut loc 

tn Piața „9 Septembrie“ din cen
trul Sofiei un mare miting al oa
menilor muncii din capitala Bulga
riei, consacrat vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice în frunte cu N. S. Hruș
ciov.

Cu multe ore înaintea începerii 
mitingului grupuri nesfîrșite de oa
meni din toate colțurile orașului se 
îndreptau spre locul manifestației. 
Erau muncitori din fabricile și uzi
nele orașului, țărani din împrejuri
mile orașului, oameni de cultură, 
studențl, militari.
, în piața pavoazată sărbătorește,

Cuüîntarea rostită de Todor Jiükoü
în cuvîntarea sa, Todor Jivkov a 

vorbit despre prietenia seculară și 
veșnic înfloritoare dintre popoarele 
Bulgariei și Uniunii Sovietice.

Relațiile politice, economice și 
culturale dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Bulgaria sînt 
relații internaționaliste cu adevărat 
frățești. Ele constituie un exemplu 
al felului în care o țară socialistă 
cu o înaltă dezvoltare, cum este 
Uniunea Sovietică, acordă un ajutor 
dezinteresat și generos Bulgariei, 
țară mică și în trecut înapoiată.

Todor Jivkov a relevat rolul 
uriaș al Uniunii Sovietice și al
P.C.U.S., precum și personal al lui 
N. S. Hrușciov în ce privește men
ținerea păcii în întreaga lume, în 
destinderea situației internaționale.

Oprindu-se asupra situației inter
naționale, Todor Jivkov a subliniat 
că dacă astăzi situația internaționa
lă este bună, după cum a apreciat-o 
N. S. Hrușciov, meritul revine în 
primul rînd Uniunii Sovietice, 
P.C.U.S., guvernului sovietic.

Partidul nostru și guvernul R. P. 
Bulgaria, a spus el, urmează cu con
secvență politica de pace, sprijină 
activ acțiunile de pace sovietice. El 
a subliniat că Bulgaria sprijină în
tru totul propunerile Uniunii Sovie
tice și ea însăși aduce un aport la 
opera de dezarmare generală și to
tală, la opera de dezvoltare econo
mică și culturală a popoarelor, la 
lichidarea urmărilor celui de-al doi
lea război mondial, la rezolvarea 
problemei germane, la lichidarea co
lonialismului, la cauza păcii.

Noi nu considerăm drept o poli
tică rezonabiliLacțiunile pe care le 
înfăptuiesc astăzi imperialiștii ame
ricani în Laos, a adăugat Todor 
Jivkov.

Cuüîntarea rostită
de Nikita Sergheeüici Hrușciov

SOFIA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La începutul cuvîntării sale N. S. 
Hrușciov a exprimat sincere mulțu
miri pentru titlul de cetățean de 
onoare al orașului Sofia ce i-a fost 
decernat. Aceasta este o mare cin
ste, a spus el, pe care o consider 
în primul rînd ca o manifestare a 
sentimentelor frățești nutrite de oa
menii muncii din capitala Bulgariei 
față de țara noastră, față de între
gul popor sovietic. El a mulțumit 
conducătorilor partidului și guver
nului, tuturor oamenilor muncii bul
gari pentru primirea cordială, fră
țească care a fost făcută delegației 
sovietice.

Adesea, a spus apoi N. S. Hruș
ciov, citești în presa burgheză că 
țările socialiste europene ar fi pro
gresat prea puțin în dezvoltarea lor 
economică după instaurarea puterii 
populare. Dar care din țările capi
taliste — vecine ale Bulgariei — ar 
putea spune că a realizat succese 
ca acelea pe care le-a obținut po
porul bulgar în condițiile socialis
mului ?

în anii puterii populare în Bul
garia producția industrială a sporit 
de 14 ori, s-a creat o puternică a- 
gricultură cu o înaltă productivi
tate, a progresat mult dezvoltarea 
științei și culturii, a crescut consi
derabil nivelul de trai al poporului. 
Bulgaria populară s-a transformat 
într-un stat industrial-agrar dezvol
tat, a devenit o țară cu adevărat in
dependentă care ocupă un loc demn 
în puternica comunitate socialistă. 
Iată succesele pe care le obține un 
popor care construiește socialismul !

Apărătorii rînduielilor capitaliste, 
pentru a speria pe omul de rînd, ne 
înfățișau pe noi comuniștii ca pe 
niște oameni care nimicesc totul, 
care închid calea progresului, oa
meni care nu vor lăsa nici piatră 
pe piatră din realizările civilizației 
umane. Dar iată că, sub conducerea 
comuniștilor, popoarele au venit la 
putere mai întîi în Rusia, iar apoi 
într-o serie de alte țări din Europa 
și Asia, și lumea și-a dat seama de 
întreaga absurditate a acestor năs
cociri. Da, într-adevăr, comuniștii 
scot din rădăcini cioturile putrede 
pe care se bazau vechile rînduieli 
ale oprimării și violenței. Dar acea
sta nu este decît prima noastră sar
cină. Principalul pentru noi nu este 
distrugerea, ci crearea, înălțarea 
unui edificiu spațios și luminos pen
tru o viață demnă și fericită a omu
lui.

Fiecare pas al socialismului de
monstrează tot mai evident și mai 
convingător admirabila sa superio
ritate asupra capitalismului. N. S. 
Hrușciov a vorbit despre creșterea 
impetuoasă a forței marelui stat so
vietic, despre mărețele sarcini tra
sate de Programul P.C.U.S., despre 
lupta pentru construirea bazelor co
munismului în Uniunea Sovietică și 
a citat o serie de cifre care atestă 
succesul îndeplinirii planului sep- 
tenal.

Oamenii sovietici, a declarat N. S. 
Hrușciov, consideră construirea co- 

străjuita de mausoleul gloriosului 
conducător al poporului bulgar și 
eminent fruntaș al clasei muncitoa
re internaționale Gheorghi Dimi
trov, domnește o atmosferă sărbă
torească. Deasupra zecilor de mii de 
capete fluturau în bătaia vîntului 
faldurile a nenumărate steaguri ro
șii și tricolore bulgare.

La ora 18 la tribuna mausoleului 
urcă N. S. Hrușciov, Todor Jivkov, 
Anton Iugov, membrii delegației so
vietice, ceilalți conducători de partid 
și de stat bulgari. Ei sînt primiți cu 
puternice ovații, cu urale ce nu con
tenesc minute în șir. N. S. Hrușciov, 
conducătorii bulgari răspund cu 
căldură aclamațiilor mulțimii.

Mitingul este deschis de Vladimir

globului.

Aceste acțiuni împing lumea îna
poi, spre o nouă agravare a încor
dării în această parte a 
Poporul nostru sprijină profund 
lupta poporului laoțian împotriva 
imperialiștilor americani și a cozi
lor lor de topor, lupta pentru liber
tate și independență. Această luptă 
este o luptă dreaptă și ea nu se 
poate termina decît cu o victorie. 
Poporul Laosului va fi liber și in
dependent.

Vorbitorul a relevat eforturile pe 
care le depune Bulgaria pentru în
tărirea păcii în Balcani, pentru re
zolvarea pe calea tratativelor a pro
blemelor nereglementate din aceas
tă regiune declarînd că politica P.C. 
Bulgar și a guvernului Bulgariei în 
privința Balcanilor constituie o parte 
a liniei generale pe care o urmează 
Uniunea Sovietică și țările socia
liste. Jivkov s-a oprit apoi asupra 
politicii agresive a imperialismului 
în Balcani. Urmînd politica blocu
rilor agresive, imperialiștii caută să 
transforme Balcanii într-o bază de 
atac împotriva Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Bulgaria și a 
celorlalte țări socialiste. Datorită a- 
cestui fapt nu este întîmplător că 
strategii și diplomații S.U.A. și ai 
pactului Atlanticului de nord, care 
construiesc cu atîta zel baze mili
tare, transformă teritoriile Greciei 
și Turciei într-o trambulină pentru 
agresiune, se dedau la provocări și 
zăngăne armele la frontierele noa
stre sudice. Asemenea acțiuni nu pot 
fi caracterizate altfel decît ca ac
țiuni aventuriste.

Todor Jivkov a declarat din nou 
că politica P.C. Bulgar 'și a guver
nului bulgar în Balcani 
scop unic întărirea păcii 

are drept 
în această

cale își pot dobîndi po- 
fericirea.

la căile de dezvoltare ale

munismului în Uniunea Sovietică 
drept datoria lor internațiohalistă 
față de mișcarea comunistă din lu
mea întreagă, față de întreaga ome
nire progresistă.

Situația internațională ne este în 
prezent favorabilă. Dar ea este des
tul de complicată. Trăim într-o pe
rioadă în care sistemul mondial al 
socialismului se află într-o nouă eta
pă a dezvoltării sale impetuoase.

Forțele reacționare văd succesele 
uriașe obținute în dezvoltarea ță
rilor socialiste și se tem de aceste 
succese. Ele văd că înaintarea noas
tră rapidă, realizările noastre în 
domeniul economiei, științei și cul
turii sînt în felul lor un magnet cu 
o mare forță de atracție care atra
ge nestăvilit pe calea socialismului 
toate popoarele și, în special, popoa
rele care s-au eliberat abia recent 
de sub robia colonială sau luptă încă 
pentru eliberarea lor.

Oamenii înaintați înțeleg bine că 
numai pășind pe drumul socialismu
lui țările lor pot ajunge la progres 
și la o adevărată libertate. Numai 
lichidarea exploatării omului de că
tre om, trecerea la modul de pro
ducție socialist — potrivit căruia 
fabricile, uzinele, pămîntul și sub
solul acestuia aparțin societății — 
asigură o înflorire rapidă a econo
miei și culturii naționale. N.umai pe 
această 
poarele

N. S. Hrușciov s-a referit în con
tinuare 
țărilor care și-au cucerit recent' in
dependența. El a subliniat că în ță
rile care s-au eliberat de colonia
lism, burghezia națională, are un 
dublu caracter. în condițiile con
temporane ea nu și-a epuizat încă 
rolul său progresist. însă, pe măsura 
sporirii contradicțiilor dintre oame
nii muncii și clasele avute ea osci
lează tot mai mult spre o înțele
gere cu reacțiunea.

Printre liderii țărilor care au pă
șit pe 
dente, 
există 
să-și 
pentru libertatea și fericirea 
poarelor lor. Mulți dintre ei au lup
tat și luptă cu abnegație împotriva 
imperialismului fiind conștienți de 
pericolul grav pe care acesta îl re
prezintă pentru dezvoltarea liberă a 
poDoarelor.

Cu toate acestea însă, nu se poate 
să nu vedem și părțile slabe ale po
liticii lor. Mulți conducători ai țări
lor care și-au cucerit independența 
națională încearcă să ducă un fel 
de politică intermediară pe care o 
denumesc politică în afara claselor, 
să ignoreze structura societății și 
lupta de clasă care există realmente 
în țările lor.

Doar nu noi comuniștii am îm
părțit societatea în clase. Existența 
lor este rezultatul obiectiv al evo
luției istorice. Marxiștii nu au făcut 
decît să constate acest fapt și au 
tras din el concluziile corespunză
toare în vederea luptei noastre pen
tru reorganizarea revoluționară a 
societății.

drumul dezvoltării indepen- 
a declarat N. S. Hrușciov, 
numeroși oameni buni, gata 
consacre toate forțele luptei 

po-
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Videnov, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Sofia al P. C. Bulgar.

Au luat cuvîntul Todor Jivkov, 
Pîrvan Toșev, tehnolog la uzinele de 
motoare electrice de înaltă tensiune 
„Vasil Kolarov", Elena Tecova, stu
dentă.

în aplauzele puternice, prelungite 
ale celor aproape 250.000 de partici
pant la miting care umpleau piața 
și străzile învecinate, președintele 
Consiliului orășenesc Sofia a înmînat 
lui N. S. Hrușciov titlul de cetățean 
de onoare al Sofiei și cheia orașului.

A luat apoi cuvîntul N. S. Hruș
ciov care a rostit o amplă cuvînta- 
re subliniată în repetate rînduri de 
îndelungi aplauze.

Mitingul a luat sfîrșit în acordu
rile solemne ale Internaționalei.

parte a Europei, normalizarea depli
nă a relațiilor dintre statele balca
nice. crearea unor relații trainice 
de bună vecinătate între ele. El a 
subliniat că relațiile Bulgariei cu 
Romînia sînt relații trainice, cu a- 
devărat frățești.

Relațiile cu Iugoslavia se îmbu
nătățesc tot mai mult. Vom face și 
în viitor tot ce depinde de noi pen
tru dezvoltarea colaborării bulgaro- 
iugoslave deoarece acest lucru co
respunde intereselor celor două po
poare vecine, intereselor socialismu
lui și ale păcii în Balcani — a de
clarat T. Jivkov.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar a subliniat că Bulgaria a 
sprijinit cu căldură ideea lui N. S. 
Hrușciov de a transforma Balcanii 
și regiunea Mării Adriatice într-o 
zonă în care să nu existe arme ra
chetă și nucleare, într-o zonă a pă
cii trainice, iar în prezent sprijină 
ideea transformării Mării Negre în
tr-o mare a păcii și prieteniei în
tre popoare. Aceste idei găsesc un 
ecou larg în rîndurile popoarelor 
balcanice, inclusiv în rîndurile pătu
rilor largi ale cercurilor de afaceri 
din Grecia și Turcia. Acest lucru 
este pe deplin firesc întrucît aceste 
idei sînt viabile, dictate de evoluția 
obiectivă a lucrurilor.

în încheiere T. Jivkov a declarat 
că în comunicatul cu privire la tra
tativele dintre cele două delegații 
de partid și guvernamentale — sem
nat cu puțin înainte de miting — 
este confirmată deplina unitate de 
păreri dintre P.C.B. și P.C.U.S.. din
tre guvernele bulgar și sovietic pe 
marginea tuturor problemelor si
tuației internaționale, mișcării comu
niste internaționale, construirii 
cialismului și comunismului.

so-

Acum, într-o serie de țări din Asia 
și Africa eliberate de lanțurile co
lonialismului se vorbește că acolo 
se construiește socialismul. Nu pu
tem decît să ne bucurăm că po
poarele eliberate își leagă viitorul de 
socialism, că ele resping calea ca
pitalistă, falimentară, a dezvoltării. 
Este semnificativ și faptul că în zi
lele noastre numeroși conducători ai 
țărilor eliberate vorbesc de socia
lism ca de o posibilitate de a birui 
într-un termen scurt înapoierea de 
veacuri.

Dar despre ce fel de socialism este 
vorba? Ce se înțelege prin aceasta? 
Pe care anume forțe vor ei să se 
sprijine în construirea socialismu
lui?

Sîntem convinși de un singur lu
cru, a spus în continuare N. S. Hruș
ciov, timpul și procesul evoluției is
torice vor pune fostele țări coloniale 
în fața următoarei alternative — să 
pășească pe calea dezvoltării capi
taliste sau necapitaliste. Calea care 
va trebui aleasă o vor hotărî po
poarele însele. Iar conducătorii că
rora le sînt cu adevărat scumpe in
teresele poporului, ale maselor de 
oameni ai muncii, vor trebui mai 
devreme sau mai tîrziu să înțeleagă 
că numai bizuindu-se pe clasa mun
citoare ca pe cea mai consecventă, 
cea mai revoluționară clasă a so
cietății, în alianță cu țărănimea și 
cu sprijinul tuturor forțelor progre
siste, se poate obține victoria și re
zolvarea justă a problemelor sociale 
fundamentale. Sau ei vor înțelege 
aceasta, sau după ei vor veni alți 
oameni care vor înțelege mai bine 
imperativul vieții.

Mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor acumulează forțe. în 
lupta crîncenă împotriva imperialis
mului ea va obține victoria hotărî- 
toare.

în teama pentru viitorul lor im
perialiștii mizează pe violență, cre
ează o primejdie pentru pace și pen
tru securitatea popoarelor. Imperia
liștii se tem de mișcarea de elibe
rare a maselor, se tem de clasa 
muncitoare. Ei au nevoie de arme, 
ei au nevoie de forțe armate pentru 
ca, sprijinindu-se pe ele, să repri
me popoarele și năzuința popoare
lor spre o viață nouă, fericită.

De aceea imperialiștii sabotează în 
fel și chip tratativele cu privire la 
dezarmarea generală și totală. Ei nu 
vor să discute cu seriozitate propu
nerile Uniunii Sovietice în această 
problemă, propuneri care prevăd re
nunțarea la înarmare sub un strict 
control internațional inclusiv inter
zicerea experiențelor cu arma terr 
monucleară.

N. S. Hrușciov a condamnat poli
tica .dusă de puterile imperialiste 
care sabotează tratativele cu privire 
la dezarmarea generală și totală. 
Reprezentanții capitalismului sînt 
nevoiți să recunoască tot mai frec
vent că sistemul socialist nu este 
mai prejos din punct de vedere al 
puterii sale decît lagărul imperia
list. însuși președintele Statelor 
Unite a declarat, după cum se știe, 
că forțele statelor occidentale și ale

țarilor socialismului sînt acum egale. 
Am salutat cu satisfacție această a- 
preciere realistă, deși considerăm 
că, în timpurile noastre, forțele care 
sînt pentru pace predomină asupra 
forțelor agresiunii și războiului.

Din păcate, ulterior președintele 
Kennedy nu a putut rezista ispitei 
și s-a angajat pe calea primejdioasă 
a predecesorilor săi, recurgînd la 
amenințări la adresa Uniunii Sovie- 

: tice. El nu s-a sfiit să declare că 
s-ar putea ca, în unele împrejurări, 
Statele Unite să manifeste „iniția
tivă într-un conflict nuclear cu 
Uniunea Sovietică“.

Este adevărat că ulterior președin
tele a încercat să atenueze într-un 
fel declarația sa. Dar cuvîntul 
este ca o vrabie, dacă îi dai dru
mul, nu-1 mai prinzi.

Noi nu putem să nu ținem sea
ma de declarația făcută de domnul 
Kennedy deoarece ea introduce un 
nou aspect în relațiile dintre țări
le noastre. Nu înseamnă oare aceas
tă declarație că președintele S.U.A. 
vrea să mă determine pe mine, ca 
șef al guvernului sovietic, să mă în
trec cu el în ce privește cine „va 
apăsa pe buton" mai întîi ?

Noi sîntem împotriva întrecerilor 
de acest soi. Fiecare om cu jude
cată sănătoasă ar trebui să înțelea
gă cît de primejdios, inuman și ne
săbuit ar fi acest lucru. Cunoscînd 
caracterul agresiv al imperialismu
lui noi trebuie să ținem praful de 
pușcă uscat, trebuie să fim pregătiți 
de luptă.

Președintele Statelor Unite a fă
cut o declarație nesăbuită. Este oare 
înțelept să-1 ameninți pe acela care 
este cel puțin egal cu tine în ce pri
vește forța ? A apăsa pe buton și a 
manifesta „inițiativă în conflictul 
nuclear cu Uniunea Sovietică" ar 
însemna în esență o sinucidere. Cel 
carș ar îndrăzni să dezlănțuie un a- 
semenea conflict armat, ar primi o 
lovitură de răspuns nimicitoare cu 
folosirea tuturor și celor mai mo
derne mijloace de ducere a războiu
lui. Iar lagărul socialist, Uniunea 
Sovietică, dispun de aceste mijloa
ce în cantitate suficientă.

Politica cursei înarmărilor pro
movată de statele imperialiste creea
ză o mare încordare în situația in
ternațională. Imperialiștii impun o 
viață grea și agitată popoarelor din 
toate țările lumii, deoarece în con
dițiile existenței tipurilor moderne 
de armament, în lume nu va exista 
nici un sector care să nu fie cu
prins de incendiul unui nou război.

Popoarele de pe întregul glob nu 
trebuie să se împace cu politica pri
mejdioasă care poate să ducă lumea 
la o catastrofă termonucleară. Tre
buie să existe conștiința că de uni
tatea și hotărîrea milioanelor de

★

SOFIA 19 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 18 mai la mitingul ță
ranilor bulgari din satul Obnova, 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a spus 
printre altele: „Guvernul sovietic 
consideră ca și pînă acum că cel mai 
rezonabil ar fi să se urmeze calea 
stabilită de comun acord pentru re
zolvarea problemei laoțiene, adică 
crearea unui guvern de coaliție în 
frunte cu prințul Suvanna Fumma“.

Șeful guvernului sovietic a spus 
că hotărîrea președintelui S.U.A., 
Kennedy, de a debarca trupe în Tai- 
landa, este nechibzuită. El a spus că 
această hotărîre „nu va duce la pa
cificare în această regiune a globu
lui pămîntesc, ci . la vărsări de 
sînge".

El a subliniat, de asemenea, că 
vinovați pentru vărsările de sînge 
din Vietnamul de sud sînt imperia
liștii americani. Sub masca de con
silieri ei au trimis acolo trupe care 
luptă împotriva poporului vietna
mez pentru a salva pe agenții im
perialiștilor care mai devreme sau 
mai tîrziu vor fi oricum izgoniți de 
popor. Francezii au luptat șapte ani 
în Vietnam. S-ar putea ca america
nii să lupte și mai mult. Ei însă vor 
fi nevoiți să plece și stăpîn pe si
tuație va fi poporul. Imperialiștii își 
văd periclitate pozițiile nu numai 
în Laos, ci și în Tailanda, în în
treagă această regiune geografică. 
Pentru S.U.A., a spus N. S. Hrușciov, 
ar fi cel mai bine să renunțe la 
funcțiile de jandarm, să renunțe la 
rolul de jandarm internațional“.

„Trupele americane debarcate a- 
cum în Tailanda vor fi ca un fel 
de catalizator pentru avîntul revo
luționar al poporului în această re
giune a globului pămîntesc, ceea ce 
va constitui un impuls și o chemare 
la luptă pentru cei care doresc să-și 
cucerească adevărata independență 
și libertate“.

„Simpatiile noastre sînt totdea
una de partea celor care luptă pen
tru libertate, independență, pentru 
eliberarea lor“, a subliniat Hrușciov.

Reliefînd că „în străinătate există 
unii care spun : „Iată Hrușciov a- 
firmă că este pentru pace, dar în
deamnă la război“, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a sub
liniat : „aceasta este o denaturare 
grosolană a concepțiilor noastre. 
Sîntem pentru pace între state, dar 
sîntem pentru lupta de clasă, pentru 
lupta împotriva colonialiștilor, pen
tru războaiele de eliberare națio
nală“.

Referindu-se la tratativele de la 
Geneva cu privire la dezarmare, 
N. S. Hrușciov a remarcat cu regret 
că la Geneva „mai mult se bea 
ceai, decît se face treabă“. El a a- 
dăugat : „este trist și regretăm acest 
lucru“.

Pentru a-șl consolida, probabil, 
pozițiile, la tratativele de la Ge
neva guvernul S.U.A. a început chiar 
experiențele cu arma nucleară. Șe
ful guvernului sovietic a subliniat 
din nou că Uniunea Sovietică se 
pronunță în mod ferm pentru inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară și este gata să semneze un 
tratat corespunzător, dar numai cu 
condiția ca controlul asupra înde
plinirii lui să fie înfăptuit pe bază 

oameni simpli, ,de acțiunile lor de
pinde, în primul rînd, dacă va fi sau 
nu pace pe pămînt.

Dăm o înaltă prețuire eforturilor 
guvernului bulgar îndreptate spre 
consolidarea păcii generale, a păcii 
în Balcani, spre normalizarea rela
țiilor politice, economice și cultura
le cu vecinii săi, în special cu Gre
cia. Provoacă neliniște faptul că 
cercurile conducătoare din Grecia, 
nesocotind interesele securității po
porului lor, merg tot mai departe pe 
drumul primejdios al agravării în
cordării internaționale în această re
giune a globului pămîntesc.

Interesele vitale ale poporului 
grec cer renunțarea necondiționată 
la această orientare politică reacțio
nară, încetarea cursei înarmărilor, 
lichidarea bazelor militare străine 
de pe teritoriul Greciei, transforma
rea Balcanilor într-o zonă în care 
să nu existe arme nucleare și ra
chete, statornicirea unor relații de 
bună vecinătate și prietenie între 
toate țările peninsulei.

Un reazem de nădejde al păcii 
este sistemul mondial socialist. Noi 
sîntem puternici nu numai prin pu
terea noastră economică și militară, 
ci și prin unitatea și caracterul de 
monolit al rîndurilor noastre. Pen
tru noi, comuniștii, aceasta este 
arma cea mai sigură. Să călim deci 
și să ascuțim această armă nepre
cupețind forțele, să întărim unita
tea rîndurilor noastre comuniste, să 
întărim prietenia popoarelor din ță
rile socialiste !

Relațiile dintre Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Partidul Co
munist Bulgar, dintre popoarele so
vietic și bulgar se caracterizează 
printr-o cordialitate și căldură cu a- 
devărat frățească, a declarat în în
cheiere N. S. Hrușciov. Dăm o înaltă 
prețuire marii contribuții a Partidu
lui Comunist Bulgar la cauza luptei 
pentru întărirea unității și coeziunii 
de nezdruncinat a popoarelor sovie
tic și bulgar, a întregii mișcări co
muniste mondiale, pentru puterea 
lagărului socialist.

Noi, oamenii sovietici, prețuim 
mult prietenia cu poporul bulgar și 
cu Partidul Comunist Bulgar. Puteți 
fi siguri, dragi tovarăși, că poporul 
bulgar va .avea întotdeauna în Uniu
nea Sovietică un prieten credincios 
și de nădejde.

*

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiul Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria și 
Consiliul de Miniștri al R. P. Bul
garia au oferit sîmbătă seara în sa
loanele hotelului „Balkan“ din So
fia o recepție cu prilejul vizitei de
legației de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S. în frunte cu N. S. Hruș
ciov. * t

*

națională. Guvernul S.U.Ä. nu vrea 
să semneze tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma ter
monucleară. Dar, a spus N. S. Hruș
ciov, dacă veți detona bombe și 
noi vom fi nevoiți să efectuăm ex
periențe. In prezent dispunem de o 
forță efectivă uriașă. însuși preșe
dintele S.U.A. îmi spunea că forțele 
noastre armate sînt egale. Nu i-am 
obiectat, deși de fapt sîntem mai 
puternici ca imperialismul, pentru că 
forțele noastre includ nu numai sta
tele socialiste, ci și toate forțele pro
gresiste și iubitoare de pace de pe 
pămînt, inclusiv pe toți oamenii că
rora le este scumpă pacea.

Aceste forțe iubitoare de pace sînt 
mai mari decît forțele imperialis
mului, decît forțele războiului.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a reafirmat că Uniu
nea Sovietică este gata să semneze 
oricînd tratatul cu privire la de
zarmarea generală și totală sub un 
strict control internațional, dacă re
prezentanții țărilor occidentale vor 
accepta aceasta. Situația internațio
nală a Uniunii Sovietice — a con
tinuat el — este bună deoarece în 
prezent avem forțe suficiente pen
tru a ne apăra patria, întregul la
găr socialist. Nu intenționăm să a- 
tacăm pe nimeni. Dar sîntem gata 
de apărare și de a da o ripostă zdro
bitoare dușmanului.

Nikita Hrușciov a vorbit despre 
uriașa influență a ideilor atotbirui
toare ale marxism-leninismului. A- 
ceste idei, a spus el, au pătruns în 
toate țările lumii și nici un fel de 
N.A.T.O., nici un fel de C.È.N.T.O., 
S.E.A.T.O., nici un fel de blocuri 
militare, nici un fel de rachete nu 
vor opri ideile nemuritoare ale co
munismului științific.

Și dacă nu de mult Uniunea So
vietică era singura țară socialistă, 
în prezent lagărul socialist și-a lăr
git mult granițele, unind într-o sin
gură familie frățească numeroase 
țări socialiste din Europa, Republi
ca Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Vietnam. în Eu
ropa postbelică lipsesc multe state 
capitaliste. în prezent, în Cuba flu
tură mîndrul steag al socialismului.

Țările în care se înalță steagul 
roșu al socialismului sînt pierdute 
pentru capitalism pentru totdeauna. 
Mai mult decît atît, pe an ce trece 
o dată cu noile succese în dezvolta
rea noastră ideile socialismului vor 
exercita o influență tot mai puter
nică asupra tuturor popoarelor. Din 
exemplul țărilor noastre ele văd tot 
mai clar că numai socialismul, co
munismul, aduc oamenilor adevăra
ta libertate și fericire.

Semnarea declarației comune 
sovieto-bulgare

SOFIA 19 (Agerpres). — La 19 
mai, după încheierea tratativelor, a 
fost semnată la Sofia declarația co
mună a delegațiilor de partid și gu
vernamentale ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Bulgaria.

Declarația comună a fost semnată 
de : N. S. Hrușciov, prim-secretar al

Solidaritate cu proletariatul 
Spaniei

„Libertate pentru Spania", „Jos fascismul“ — sub aceste lozinci, 
scrise în limbile engleză, spaniolă și norvegiană, tineri norvegieni au 
demonstrat în fața ambasadei spaniole din Oslo.

In ciuda amenințărilor 
muncitorii spanioli continuă lupta

MADRID 19 (Agerpres). — In pri
mele rînduri ale mișcării greviste a 
oamenilor muncii din Spania se află 
minerii. Și aceasta nu numai în As
turia, cunoscută prin tradițiile ei re
voluționare, ci și departe în sud, 
la Puertollano, (provincia Ciudad- 
Real). începînd de la 8 mai, în acest 
bazin carbonifer, relativ mic, sînt în 
grevă 6.000 de mineri și oameni ai 
muncii din alte ramuri, care reven
dică cu hotărîre majorarea salarii
lor, restabilirea libertăților sindicale 
și dreptul la grevă.

înceicînd să pună cu orice preț
-o® o

Noi manifestații studentesti 
în Portugalia

LISABONA. In seara zilei de vi
neri, relatează agenfia France Presse, 
un grup de studenji de la Universita
tea Coimbra a ocupat cu forja localu
rile Asociafiei academice. Totodată a 
fost organizată o manifestafie în cen
trul orașului. în timpul ciocnirilor cu

Demonstrație la Viena împotriva experiențelor 
nucleare ale S. U. A.

VIENA 19 (Agerpres). — Explo
ziile nucleare efectuate de Statele 
Unite sînt condamnate cu energie 
de populația din Austria.

în seara zilei de 18 mai, în 
pitala Austriei a avut loc o 
ternică demonstrație de protest 
potriva experiențelor nucleare 
S.U.A. la care au participat 
meroase femei și tineri. Demon
stranții purtau pancarte care che
mau

ca- 
pu- 
îm-
ale 

nu-

la luptă hotărîtă în apărarea

La 18 mai, V. A. Zorin, 
ministrului afacerilor 

U.R.S.S., reprezentantul

o
La începutul

Zorin a răspuns apoi la 
întrebări ale corespon-

GENEVA, 
locțiitor al 
externe al 
sovietic în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, a organizat 
conferință de presă.
conferinței de presă V. A. Zorin a 
făcut o declarație în care a prezen
tat unele rezultate ale discutării în 
Comitet a măsurilor primei etape 
de dezarmare și a arătat care este 
calea spre înlăturarea divergențelor 
ivite. V. A. “ 
numeroase 
denților.

în seara aceleiași zile V. A. Zo
rin a oferit o recepție în cinstea de
legațiilor țărilor socialiste și neutre 
care participă la lucrările Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare.

VARȘOVIA. în capitala R. P. Po
lone și-a' început lucrările confe
rința tehnico-științifică consacrată 
problemelor folosirii instalațiilor 
tehnice în construcții.

La această conferință participă 350 
de specialiști polonezi și 70 de spe
cialiști din alte țări, printre care și 
din R.P. Romînă.

MOSCOVA. La 19 mai, primul 
cosmonaut, Iuri Gagarin, a plecat 
cu avionul în Japonia. El va face o 
călătorie prin această țară ca invi
tat al Asociației „Japonia-U.R.S.S.“.

PROCESUL LUI SALAN. 
BANDELE O.A.S. AMENINȚĂ 
CU MOARTEA PE MEMBRII 

TRIBUNALULUI

a 
la

PARIS. în cea de-a patra zi 
procesului Salan, care se judecă 
Tribunalul militar suprem, a conti
nuat audierea martorilor. Totodată 
s-a dat citire unei scrisori care a- 
rată cit de impertinenți au devenit
O.A.S.-iștii. în scrisoare se spune 
printre altele : „Veți răspunde cu 
viața dacă generalii Salan și Jou- 
haud vor fi executați". Acest aver
tisment primit de procurorul general 
este semnat de fostul colonel Go
dard, O.A.S.-ist notoriu. La 19 mai, 
a luat cuvîntul la proces, în calitate 
de martor, fostul prim-ministru 
Debré.

C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., condu
cătorul delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice, și 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, conducătorul de
legației de partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria. 

capăt luptei eroice a proletariatu
lui spaniol, Franco a trimis la 
Oviedo (oraș principal din Asturia), 
pe colaboratorul său apropiat, José 
Solis Ruiz, secretarul general al 
Falangei (partidul fascist—-n.r.), in
vestit cu „putere absolută". La 17 
mai, el a rostit o cuvîntare radio
difuzată în care i-a amenințat pe 
greviști. Totuși, după cum reiese din 
știrile din 18 mai ale coresponden
ților străini, Asturia și regiunea in
dustrială Bilbao rămîn principalele 
centre ale luptei greviste a oameni
lor muncii spanioli.

poliția mai mulți sfudenți au fosf ră
niți. Au fosf efectuate arestări.

Manifestațiile din ziua de 18 mai se 
încadrează în mișcarea revendicativă 
a studenților pentru apărarea drepturi
lor lor democratice.

O® O--------------

păcii și pentru interzicerea armei 
nucleare.

Ei au difuzat manifeste în care 
se subliniază necesitatea coeziunii 
tuturor forțelor în lupta pentru 
realizarea dezarmării generale și 
totale, pentru înlăturarea primej
diei unui nou război și în care se 
relevă, de asemenea, importanța 
uriașă a Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace care 
va avea loc la Moscova.

ALGER. In după-amiaza zilei de 
18 mai, huliganii din O.A.S. au ucis 
în mod bestial pe o tînără algeria
nă rănită în timp ce era transpor
tată cu salvarea la spital. Membri 
ai O.A.S.-ului au aruncat de aseme
nea în aer un automobil, omoaînd 
și rănind mai multe persoane prin
tre care femei și copii. Ei au tras 
asupra cartierelor arabe din Alger 
și asupra prefecturii din Philippe- 
ville. în total. în cursul zilei de 18 
mai asasinii din O.A.S. au comis 
36 atentate, omorînd 80 de persoane.

SAIGON. După cum transmite a- 
genția de presă „Eliberarea“, în 
noaptea de 11 spre 12 aprilie 30.000 
de țărani adunați cu forța în așa- 
numitele „sate strategice“ din pro
vincia Din Tyong s-au răsculat, au 
distrus o parte din sate, au înlătu
rat împrejmuirile din sîrmă ghimpa
tă și apoi s-au împrăștiat.

APEL LA GREVĂ GENERALĂ 
ÎN ARGENTINA

BUENOS AIRES. Confederația 
Generală a Muncii din Argentina, 
care reprezintă 3.000.000 de oameni 
ai muncii, a anunțat vineri decla
rarea unei greve generale de 24 de 
ore în ziua de 29 mai. Muncitorii 
cer între altele, sporirea salariilor, 
îmbunătățirea condițiilor de trai.

PARIS. Primul ministru al guvernului 
laoțian regal, prințul Suvanna Fumma, 
a părăsit la 18 mai Parisul îndreptîn- 
du-se spre patrie. După cum anunță 
agenția France Presse, la plecarea din 
Paris prințul Suvanna Fumma a subli
niat că pentru rezolvarea problemei 
laojiene este necesară o nouă întîl- 
nire tripartită, „de la care 
Boun Oum și colaboratorii săi 
chivat pînă în prezent“.

BONN. Secretarul de stat 
al Departamentului de I . 
S.U.A., George Ball, întreprinde în 
prezent o călătorie prin mai multe 
capitale occidentale — Stockholm, 
Paris, Roma, Bonn. După cum re
latează agenția de presă vest-ger- 
mană DPA, demnitarul american va 
discuta în special problema aderă
rii Angliei la „piața comună".

MEXICO. Directorul general al 
Băncii naționale de comerț exterior 
al Mexicului, Ricardo Sevada, s-a 
pronunțat pentru lărgirea comerțu
lui cu U.R.S.S. și celelalte țări ale 
lagărului socialist. Mexicul trebuie 
să-și lărgească piețele sale pentru a 
obține condiții mai bune de desfa
cere a mărfurilor. „El își va conti
nua politica de prietenie cu toate 
țările lumii”. Dependența comer
cială de S.U.A., a spus Sevada, tre
buie să fie lichidată.
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