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Modernizarea mașinilor-rezervă importantă
de creștere a productivității muncii

în uzina noastră acțiunea de mo
dernizare a mașinilor și a utilajelor 
a început încă de acum cinci ani. 
Proiectanții, tehnologii, muncitorii 
au acumulat în acest timp o bogată 
experiență. Această importantă acți
une și-a dovedit pînă acum marea ei 
eficacitate: în diferite sectoare s-au 
îmbunătățit tehnologiile de fabrica
ție, productivitatea muncii a crescut 
simțitor, s-au redus consumurile 
specifice de materiale folosite la 
realizarea unor produse. Am reușit să 
transformăm un număr important 
de mașini, reducînd prin aceasta ne
cesarul de mașini-unelte noi.

Una din concluziile la care am a- 
juns pe baza experienței de pînă a- 
cum este aceea că modernizările 
eficace sînt cele realizate pe sub
ansambluri normalizate pe bază 
de proiecte-tip. în felul acesta se 
poate asigura o largă extindere a 
modernizărilor cu cheltuieli mai re
duse. Proiectanții din uzina noastră 
au întocmit proiecte-tip pentru dis
pozitive de strunjit din spate pe 
strunguri paralele, pentru strîngerea 
pneumatică pe același tip de ma
șină, precum și pe strunguri revol
ver. Primul dispozitiv aplicat pe 65 
strunguri paralele la noi și pe alte 
300 mașini din uzinele ce aparțin 
Ministerului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini a permis creș
terea productivității muncii cu circa 
10 la sută și îmbunătățirea simți
toare a calității pieselor ; al doilea 
dispozitiv a micșorat manopera pe 
mașină cu 8 la sută reducînd cu 
mult și efortul fizic al muncitorului.

Proiectanții noștri au mai realizat 
și proiectul tip al modernizării 
„Bohrwerk“-ului MU-3 în vederea 
îmbunătățirii preciziei axului prin
cipal, măririi cursei transversale cu 
250 mm și a perfecționării sistemu
lui de ungere și a capetelor multi
broșe de găurit, alezat și filetat. A- 
daptarea acestor dispozitive 
la dublarea productivității 
la operațiile respective.

La modernizarea mașinilor 
tribuție importantă aduc 
logii. Atenți la desfășurarea 
mală a procesului de 
ei observă cauzele ce determină 
existența locurilor „înguste", cău- 
tînd cele mai potrivite rezolvări, le
gate de multe ori de anumite mo
dernizări. Așa s-a întîmplat — r~ 
să dăm un exemplu — la linia ar
borelui motor. Aici efortul muncito
rului la executarea operațiilor de a- 
lezare, eboș și finițiune era relativ 
mare, se lucra cu o productivitate 
scăzută. Tehnologul Marin Bucur a 
observat acest inconvenient și a 
propus să se realizeze o moderniza
re care să permită executarea si
multană a 3 alezaje. Colectivul de 
ingineri și proiectanți de la serviciul 
tehnologului șef a ținut seama de 
această propunere justă și a înfăp
tuit modernizarea respectivă. Rezul
tatul : productivitatea muncii a 
crescut cu aproape 100 la sută, ma
nopera la operațiile respective scă-

zînd de la 21,8 minute la 13,6 mi
nute.

Pentru a asigura o bună desfășu
rare a acțiunii de modernizări au 
fost necesare o serie de măsuri, mai 
ales de ordin organizatoric. Un timp 
eram foarte strîmtorați la proiectări 
din cauza lipsei de cadre. Ca să so
luționăm această situație, am trecut 
la recrutarea celor mai bune elemen
te inginerești din sectoarele de fabri
cație. în același timp, am luat mă
suri pentru a întări la locurile de 
muncă rolul și răspunderea mais
trului în organizarea procesului de 
producție, în așa fel încît munca în 
secții să nu sufere cu nimic prin 
scoaterea inginerilor respectivi și 
transferarea lor în sectoarele de

concepție. Trecînd cadre pregătite 
în sectoarele de concepție, am asi
gurat serviciilor tehnologului-șef, 
metalurgului-șef și secțiilor speciale 
un număr mare de ingineri proiec- 
tanți și tehnicieni proiectanți.

S-au luat de asemenea o serie de 
măsuri pentru asigurarea executării 
în termen a lucrărilor de moderni
zări. în cadrul serviciului mecanic- 
șef a luat ființă o unitate separată 
de montaj-mecanizări, despărțin- 
du-se astfel de montajul mașinilor- 
agregate. Luînd toate aceste măsuri, 
am asigurat condiții optime de în
deplinire a planului pe 1962.

Din tabelul de mai jos se poate 
vedea atît proporția planului de mo
dernizări, cît și eficacitatea acestora.

Denumirea 
utilajului 

modernizat

Plan 
anual 

(bucăți)

Plan 
realizat 

pînă la 
15.XI.62

Efect 
economic 
pe buc.
(în lei)

Efect 
economic 

total 
(în lei)

Efect 
economic 
antecal- 

culat anual 
(în lei)

Creșterea 
produc
tivității 
muncii

Strung paralel 
S-3. 300 291 1500 436 000 450 000 10,8%

Bohrwerk M 
U-3 13 10 3000 30 000 39 000 8 %

Diverse utilaje 
în acț. descen
tralizată. 53 48 99 000 114 300 12,4%

Total mașini 
modernizate. 368 349 — 565 000 603 300 —

Reiese, după cum se observă, o 
îndeplinire bună a planului, căci 
pînă la sfîrșitul anului au mai ră
mas de realizat doar 17 moderni
zări. Trebuie să spunem că, pe 
lingă sutele de mii de Iei economii 
aduse, avantajul mare al moderni
zărilor constă mai ales în faptul că 
unele dintre mașinile noi nu mai tre
buie aduse în uzină, precum și în 
îmbunătățirea calității pieselor. 
Mai trebuie, de asemenea, mențio
nat că în urma acțiunilor între
prinse s-a pus în valoare un în
semnat număr de mașini-unelte care 
n-aveau utilitate și care ocupau 
spații de producție.

Tot prin modernizarea utilajelor 
s-a urmărit și reducerea ciclurilor 
de prelucrare a pieselor. Pe mai 
multe mașini s-a mărit numărul a- 
xelor principale care lucrează si

ca multan. Rezultatul a fost micșorarea 
duratei de prelucrare și îmbunătă
țirea calității produsului. Astfel, la 
linia de prelucrat carterul volantu
lui s-a modernizat mașina de găurit 
tip 2 170, adaptîndu-se un cap cu 26 
broșe, ceea ce a avut ca urmare re
ducerea manoperei de la 10 minute 
la 4,2 minute și eliminarea comple
tă a rebutului. Tot la această linie, 
pe.un. strung vechi s-au- adaptat 2 
capete de găurit și alezat cu 12 
broșe, sporindu-i-se mult producti
vitatea. Dacă am fi construit din 
nou aceste două mașini, ne-ar fi 
costat circa 300 000 lei, pe cînd 
dernizările ne-au costat mult 
puțin.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria 
SOFIA

Scumpe tovarășe Todor Jivkov,
Cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului 

Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, vă felicităm călduros în nu
mele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, în numele poporului 
romîn și al nostru personal.

Vă urăm din toată inima ani mulți de viață, sănătate si depline 
succese în activitatea dv. consacrată fericirii și bunăstării ~ poporului 
bulgar, desăvîrșirii construcției socialiste în Republica Populară Bulgaria.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre 
țările noastre se vor dezvolta necontenit, în interesul ambelor popoare 
și al întăririi unității lagărului socialist.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn,

Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Romîne

EXPOZIȚII 
LA SATEîntr-o săptămînă 22 vagoane 

de fier vechi colectat de tineri
ORADEA (coresp. „Scin

teii“). Organizațiile U.T.M. 
din regiunea Crișana au 
inițiat o săptămînă a co
lectării fierului vechi, la 
care au participat mii de 
tineri și tinere din ora
șele și satele regiunii. 
Această largă acțiune, în
drumată de comitetul re
gional al U.T.M., a dat re
zultate bune. Tinerii din

orașul și raionul 
au colectat în 
săptămînă circa 7 vagoa
ne fier vechi, 
raionul Beiuș * 
din raioanele I 
Marghita cîte 
etc. In stația 
format astfel 
de 22 vagoane 
vechi avînd destinația 
țelăria Reșița.

Oradea 
această

cei din 
4 vagoane, 
Șimleu și 
3 vagoane 

Oradea s-a 
o garnitură 

ou fier
o-

Un nou vas lansat la âpă
deGALAȚI (coresp. „Scinteii”). — Constructorii 

vase de la Șantierul naval din Galați au terminat și 
lansat la apă un nou șlep pentru transportul fructe
lor, cu o capacitate de 1 700 tone. Este a 4-a navă 
de acest fel lansată la apă în cursul anului 1962. La 
construcția acestui vas au adus o contribuție deosebită 
muncitorii din brigada condusă de Vasile Ionescu, 
precum și constructorii navali Gheorghe Făleam, Con
stantin Stanciu, Gheorghe Moise și alții.

Pregătirea șantierelor pentru iarnă
Pe șantierele din centrul 

siderurgic Hunedoara urmea
ză să se execute în anotim
pul friguros un volum de lu
crări mai mare cu aproxima
tiv 20 la sută decît în iarna 
trecută. Pregătirile făcute de 
către constructori permit des
fășurarea lucrărilor în condiții 
bune. Au fost puse în funcție

două stafii centrale de mare 
capacitate ..pentru fabricarea 
betoanelor, prevăzute cu in
stalași de încălzire și de ali
mentare cu apă caldă.

La mai multe blocuri de 
locuințe se vor face în timpul 
iernii lucrările interioare de fi
nisaj.

(Agerpres)

Stabilirea de relații diplomatice 
între R. P. Romînă și Regatul Laos

scopul dezvoltării relații-
de prietenie și colaborare 

cele două țări, guver-între
nul romîn și guvernul regal al 
Laosului au hotărît să stabileas-

s-a înapoiat înMarți la amiază
Capitală, venind de la Budapesta, de
legația Partidului Muncitoresc Ro
mîn condusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., care a parti
cipat la lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres al. partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

Din delegație au făcut parte to
varășii Dumitru Coliu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Iosif Banc, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comi-

relații diplomatice la rang 
ambasadă între Republica Popu-

că
de
Iară Romînă și Regatul Laos și 
să efectueze schimb de reprezentanți 
diplomatici.

tetului regional P.M.R. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, și Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.M.R., ambasa
dorul R. P. Romîne în R.P. 
gară.

La sosire, în Gara de Nord, 
brii delegației au fost salutați
varășii Chivu Stoica, Leontin Sălă- 
jan, de membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R.P. Ungare în R.P. Ro- 
mînă.

Un-

mem- 
de to-

(Agerpres)

CONSTANȚA (co
resp. „Scinteii"). De 
curlnd, In comunele 
Dorobanfu, 
Medgidia, 
Cercheză, 
Istria, s-au 
două expozifii 
graiică inspirată din 
munca poporului no
stru pentru constru
irea socialismului. 
Cele 83 de lucrări 
expuse aici slnt exe
cutate de gralicieni 
cunoscut!, ca Jules 
Perahim, Corina Beiu- 
Anghelu/ä, Gy Szabo 
Bela, Gheorghe Ivan- 
cenco și alții.

In perioada de iar
nă, cele două expo
ziții volante vor ii 
prezentate tn mai 
multe comune ale 
regiunii.

ralonul 
și Slava 

raionul 
deschis 

de

Activitatea teatrelor în discuția 

comitetului regional 
pentru cultură și artă

CLUJ (coresp. „Scin
teii"). — Ieri a avut loc 
ședința comitetului regio
nal pentru cultură și 
artă. Au participat mem
brii comitetului, membrii 
comisiei pentru artă, oa
meni de artă și cultură, 
redactori ai revistelor li
terare. Tovarășul Dumi
tru Isac, vicepreședinte 
al comitetului 
pentru cultură 
președinte al 
pentru artă, a 
tat un referat

regional 
și artă, 
comisiei 
prezen- 

cu pri-

vire la activitatea tea* 
trelor din regiune. Atît 
referatul, cît și discuțiile 
s-au referit pe larg la o- 
rientarea și varietatea re- 
pertoriilor, la calitatea ar* 
tistica a spectacolelor, la 
legătura teatrelor cu spec
tatorii etc.

In continuare a avut loc 
ședința comisiei pentru a- 
șezămintele culturale, care 
a dezbătut probleme le
gate de pregătirea festiva
lului filmului la sate.

S T
A. I. MIKOIAN, prim vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a sosit la New York 
venind de la Havana, a avut con
vorbiri cu secretarul general provi
zoriu al O.N.U., U Thant, cu repre
zentanți ai S.U.A., a făcut declarații 
presei. (Telegrame în pag. IV-a).

INTÎLNIREA dintre președintele 
S.U.A., Kennedy, șl primul ministru 
englez, Macmillan, va avea loc în 
zilele de 19 și 20 decembrie în insu
lele Bohama (colonie engleză în 
Oceanul Atlantic).

rile din Bavaria. Uniunea creștin-so-' 
cială, al cărei șef este Strauss, a 
anunțat că va rupe cu Adenauer, 
dacă acesta va satisface cererea 
liber-democraților cu privire la de
misia lui Strauss.

GEORGES POMPIDOU a fost însăr
cinat ou formarea noului guvern 
francez.

CHRISTOPHE GBENYE, tovarăș a- 
propiat de luptă a lui Patrice Lu
mumba, șl alți trei parlamentari con
golezi, arestați de mai multe săptă- 
mîni, au fost puși în libertate, în 
urma presiunii opiniei publice.

CRIZA GUVERNAMENTALĂ DE LA 
BONN. Partidul liber-democrat con
tinuă să refuze de a accepta pre
zența lui Strauss într-un guvern de 
coaliție, în ciuda rezultatelor obți
nute de partidul acestuia în alege-

Concert 
pentru ojelari

TIMIȘOARA (co
resp. „Scinteii”). Zi
lele acestea formația 
de muzică ușoară a 
casei de cultură a 
studenților din Ti
mișoara a prezentat 
un concert în fata 
muncitorilor de la 
Uzina „Oțelul roșu“. 
Orchestra și soliștii 
au fost primiți cu 
multă căldură.

nu

Doua 
în comuna Iernut, 
raionul Luduș. La 
parter — un com
plex comercial.

(Foto : R. Costin)

Prin modernizarea unor mașini 
și utilaje am urmărit șl soluțio
narea unor probleme legate de o 
mal perfectă prelucrare a pieselor. 
Fțpza de tăiat dantură tip 532 avea 
o serie de vibrații care aveau reper
cusiuni asupra calității prelucrări
lor. I s-a aplicat un volant special, 
eliminator al vibrațiilor, și în felul 
acesta s-a asigurat executarea în 
bune condiții a operațiilor respecti
ve. Prin echiparea unor mașini uni
versale cu capete multibroșe, colec
tivul de la secția șasiu a asigurat 

numai reducerea manoperei pe

„Omul- slințește locul’ glăsuiește 
o zicală din bătrîni. Și dacă acest 
adevăr nu e străin de nici un do
meniu de activitate, cu atît mai 
mult se potrivește muncii culturale 
de masă. Rezultatele și eficacitatea 
acestei munci depind în mare mă
sură de însușirile personale ale ce
lui ce o îndeplinește, de cunoștin
țele, priceperea, pasiunea activistu
lui cultural. Poate să iie zidit în sat 
cel mai arătos cămin cultural, poate 
să fie înzestrat cu tot ce e de trebu
ință, dar el nu va căpăta viață și 
căldură decît dacă directorul sau 
bibliotecarul se dăruiesc cu irup și 
suflet acestei munci pline de frumu
sețe.

...Pe Traian Pîrlea, directorul că
minului cultural din Șocariciu, raio
nul Fetești, îl poți întreba oricînd : 
„Ce producție medie de grîu la 
hectaT au obținut colectiviștii anul 
acesta ?“ sau „Care e fondul de 
bază al gospodăriei?“ sau „Cîte pă
sări a crescut gospodăria?". îți dă 
răspunsul imediat. Cunoaște treburi
le gospodăriei ca și cum ar fi mem
bru în consiliul ei de conducere. 
Directorul participă adesea la ședin
țele operative ale conducerii gos
podăriei cu brigadierii și își notează 
cu atenție tot ce poate fi de folos 
muncii căminului cultural. Nu de
geaba oamenii din sat glumesc: „Pe 
lîngă brigadierii de la culturile de 
cîmp, noi avem în gospodărie și un 
brigadier la cultura minții și a su
fletului".

In toamna aceasta unii colectiviști

plină de
erau do părere să se mai amîne 
începutul însămînțărilor, susținînd 
că, în urma secetei prelungite, nu 
se poate semăna în miriște. Traian 
Pîrlea a organizat la cămin o sea
ră de întrebări și răspunsuri, în ca
drul căreia inginerul agronom a răs
puns pe larg și documentat la 
trebările colectiviștilor, arătînd 
vantajele însămînțării din timp 
griului de toamnă. In programul

în- 
a- 
a 

bri-

Despre activiștii 
culturali de la sate

a se 
munca 
biblio- 
De la 

largă a hotărîrilor 
guvernului pînă la

găzii artistice de agitație, care a 
urmat, a fost inclus și un cuplet nou 
inspirat din tema dezbătută.

De cîte probleme nu are 
ocupa un activist cultural în 
de zi cu zi a căminului sau 
tecii pe care o conduce 1 
popularizarea 
partidului și
Tăspîndirea experienței înaintate a 
fruntașilor gospodăriei colective, de 
la buna organizare a propagandei 
agrozootehnice și ținerea cu regula
ritate a conferințelor pe aceste teme 
pînă la informarea promptă asupra 
evenimentelor politice interne și in
ternaționale, de la cultivarea prin 
exemple vii a însușirilor înaintate 
ale omului nou pînă la lărgirea ori
zontului științific-cultural al colecti-

viștilor. Viața arată că toate aceste 
earcini pot fi înfăptuite cu succes 
dacă activistul pune la temelia ac
tivității sale cunoașterea profundă- 
a realităților satului, a muncii și 
perspectivelor gospodăriei colective.

Cunoscînd bine problemele gos
podăriei, bibliotecara Teodora Cio- 
banu din Roznov, raionul Buhuși, a 
inițiat așa-numitul „raft tematic" cu 
compartimente diferențiate astfel : 
„Ce să citească președintele și mem
brii consiliului de conducere", „Ce să 
citească brigadierii de cîmp (legu
micoli. zootehnici)", „Ce să ci
tească șefii de echipă" etc. Prin 
grija bibliotecarei s-au ținut la că
minul cultural consfătuiri în jurul 
unor broșuri cu privire la cerințele 
agrotehnicii porumbului, îngri
jirea culturilor în timpul iernii, 
seri de întrebări și răspunsuri pe 
teme ca : „Să cunoaștem și să apli
căm statutul G.A.C.", „Cartea agro
tehnică — sprijin prețios în muncă' 
— toate acestea fiind însoțite de 
expoziții sugestive de cărți. Biblio
teca a atras în primele șapte luni 
ale acestui an 600 noi cititori.

întreaga activitate a căminului 
cultural și bibliotecii este chemată 
să-și aducă contribuția la formarea 
conștiinței socialiste, dezvoltarea 
spiritului de răspundere pentru tre-

VICTOR BÎRLADEANU

(Continuare în pag. III-a)

LA ROMA, muncitorii constructori 
greviști au manifestat ieri pe străzi 
și au organizat un miting în semn de 
protest împotriva refuzului patroni
lor de a le 
și împotriva

100 000 DE 
declarat ieri
protestînd împotriva concedierilor în 
masă.

satisface revendicările 
represiunilor poliției.

MINERI JAPONEZI au 
o grevă de 24 de ore,

CEA DE-A 3-A CONFERINȚĂ A 
SOLIDARITĂȚII AFRO-ASIATICE va 
avea loc la Dar-Es-Salam (Tanga- 
nica) între 7 șl 12 ianuarie, — după 
cum a anunțat secretariatul perma
nent al Consiliului de solidaritate 
al țărilor afro-asiatice.

PREȘEDINTELE ITALIEI, SEGNI, a 
sosit într-o vizită de 3 zile la Atena, 
fiind însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Piccioni și alte persoane o- 
ficiale.

Din experiența G.A.C. Goicea Mare, 
raionul Segarcea, în cultura porumbului

Anul acesta noi am cultivat cu porumb 700 hectare. Cu 
toate că timpul a fost secetos — două luni șl jumătate, toc
mai în vremea cînd porumbul avea mai mare nevoie, n-a 
căzut strop de ploaie — am obfinut o producjie medie pe 
gospodărie de aproape 3 200 kg porumb boabe la hectar.

Cum am reușit să obfinem totuși acest rezultat, în condi
cile cînd prin părfîle noastre, din pricina secetei, recoltele 
au fost slabe 1 Colectiviștii noștri și mecanizatorii de la 
S.M.T. au muncit cu hărnicie pentru aplicarea metodelor agro
tehnice înaintate.

Întreaga supraiafă de teren a lost arată adine din toamnă 
la 35—37 cm. In primăvară, preocuparea principală a brigă
zilor noastre a los* reținerea apei în sol. Din primele zile cînd 
s-a putut int'a pe arătură, am trecut cu toate forjele la grăpa- 
tul ogoarelor, după care am lucrat terenul cu cultivatorul, de 
cîteva ori, întrefinîndu-l cura* de buruieni pînă la semănat. 
Cînd temperatura în sol la adîncimea de semănat s-a menfinut 
mai multe zile la 8<>C, am trecut la semănat. Această lucrare 
am terminat-o in 6 zile.

Am însăminjat hibrizii dubli de porumb care s-au dovedit 
a fi cei mai potrivifi pentru condițiile noastre de climă și 
sol. O mare grijă am avut pentru asigurarea densității plan
telor la hectar. Din experiența anilor trecufi, am observat că 
rărind prea mult porumbul aveam la recoltare numai 25 000 
plante la hectar. Inginera gospodăriei, fov. Latona Pîrvu, a 
ajuns la concluzia că pentru terenurile noastre densitatea cea 
mai potrivită este de 30 000—32 000 plante la hectar.

La 3-4 zile după semănat s-a aplica* prima lucrare cu grapa 
cu colți reglabili. Prin această lucrare am sfărîmat crusta for
mată și am distrus buruienile abia apărute. Pînă ce-a ajuns 
porumbul la 3-4 frunze am mai aplicat lucrări cu sapa rota
tivă ca să păstrăm terenul bine afinat. Odată cu pri
ma prașilă manuală am făcut și răritul, urmărind să rămînă la 
hectar 30 000—32 000 de plante. Au urmat apoi alte două 
prașile mecanice și două manuale.

Trebuie să spun că, deși fertilitatea terenului e aceeași 
pe toate tarlalele, acolo unde lucrările s-au executat mai 
bine s-au obținut produefii mai mari. Echipele lui Marin Bur- 
nea și Ștefan Gigea au recoltat de pe parcele de cîte 26 
ha cîte 5 987 kg, respectiv 5 975 kg porumb știulefi la hec
tar. Colectiviștii din brigada condusă de Florea Pîrvu au ob
ținut, pe 97 ha, in medie cîte 3 222 kg porumb boabe la 
hectar.

Aceste diferente de p'oducfie ne arată că avem posibili
tatea să obținem -ecolte mult mai mari. De pe acum luăm 
toate măsurile ca în anul viitor să lucrăm și mai bine.

DUMITRU DINIȘOR 
președinte G.A.C., 

comuna Goicea Mare, raionul Segarcea

Cu promisiuni nu se repară imobilul
Acum 6 ani m-am 

adresat întreprinderii 
de administrație loca- 
tivă (I.A.L.) de pe 
lingă Sfatul popular 
al raionului T. Vladi- 
mirescu din Capitală 
cu o cerere prin care 
solicitam executarea 
unor reparații la imo
bilul în care locuiesc. 
In cerere arătam că 
tabla de pe acoperiș 
prezintă pe alocuri fi
suri. Cînd plouă, apa 
se prelinge pe tavan 
și pe pereți. De ase
menea, arătam că sînt 
necesare refacerea u- 
nor sobe, înlocuirea 
cazanului de la baie și 
altele.

M-au vizitat tehni
cieni de la I.A.L. Con- 
vingîndu-se că cele 
semnalate sînt reale, ei 
mi-au promis că 
scurt timp vor fi 
cute reparațiile.

Promisiunea a 
mas însă vorbă 
lă. Am 
din nou la

în 
fă-

ră- 
goa- 

intervenit 
I. A. L.

în 
de cite

1958, 
două 

an cu

în 1957, 
în 1959...
și trei ori pe 
cereri scrise și verba
le. De fiecare dată vi
zitări imobilul Comi
siile, cercetau cele 
semnalate și mă asi
gurau că se vor lua

IA ntMCÎil
măsuri. Unele 
rații mai mici 
gente le-am 
singur.

Fapt este că 
momentul de 
I.A.L. nu a executat 
vreo reparație la imo
bil. In schimb am pri
mit o nouă promisiu
ne pentru trimestrul I 
al anului 1963 — de 
astă dată din partea 
Secțiunii de gospodă
rie, locuințe și localuri 
a Sfatului popular al 
Capitalei. Să-i dau 
crezare ? O promisiu
ne, ce-i drept, este o

repti- 
și ur- 
făcut

nici în
față

speranță, dar starea 
imobilului este de așa 
natură că reparațiile 
nu mai suferă nici o 
amânare, 
tabla 
s-au 
s-au 
laite 
imobil, 
care cu ani în 
ar fi costat doar cîte- 
va mii de lei. acum 
vor costa cîteva zeci 
de mii de lei.

Iată cîte necazuri 
provoacă locatarilor și 
cîte pagube materiale 
sfatului popular unii 
salariat! ai I.A.L.-ului 
care neglijează sarcina 
de mare răspundere 
de a asigura repara
rea și întreținerea în 
bune condiții a fon
dului de locuințe.
DAN DEMETRESCU 
str. Meșterul Manole 
nr. 26, raionul Tudor 

Vfadimirescu, 
București

Fisurile în 
de pe acoperiș 

înmulțit. La fel 
agravat și cele- 

defecțiuni la 
Reparațiile, 

urmă
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MARK TWAIN

VORBESC DIN MORMÎNT“
Activitatea cultu- 
ral-educativă pe 

șantierele 
de consirucfii

ca cultural-educativă de 
luni ale anului, pe șantierele d 
de con/erin/e tehnice la cam au 
salariafi. Pe lingă acestea, p* 
ceeași, perioadă 51 de r. 
fica internă și externă a partidului și :

Organizafiile de bază de pe ;■ 
sprijinit comitetele sindicatului să organizeze i 
culfural-artistice, să se ocupe de folosirea mai bună a 
timpului liber al constructorilor. Pe șantiere au fost or
ganizate întîlniri cu familiile salariafilor și vizionări de 
spectacole în colectiv, seri distractive. Cu tinerii de pe 
mai multe șantiere s-au organizat concursuri „Cine știe 
cîșfigă, cu diferite teme : „Călătorie pe harta patriei noas
tre", „Regiunea Oltenia in plină dezvoltare", „Inovafii și 
inovatori în întreprinderile orașului Craiova", „Ce știfi des
pre realizările U.R.S.S. în domeniul știinjei și tehnicii* și 
altele.

Pentru continua îmbunătăfire a muncii cultural-educa
tive pe șantierele de construcții, comitetul orășenesc de 
partid a luat un șir de măsuri. Printre altele se prevede 
sprijinirea înființării de lectorate pe șantiere; colectivele 
de lectori, formate din oameni cu o bună pregătire, vor 
ține conferințe pe teme politice, științifice și tehnice. Pe 
lingă fiecare bibliotecă se vor forma colective care să 
ajute la popularizarea cărții; cel puțin de două ori pe 
lună se vor organiza manifestări culturale pentru cons
tructori. Consiliul local al sindicatelor din orașul Craiova 
și comitetul de cul'ură și aită sînt chemate să la măsuri 
pentru îmbunătățirea conținutului activității formațiilor ar
tistice, pentru lărgirea repertoriului acestora.

Comitetul 
Craiova a 
cum <-----
cele : 
de c 

masă. S-a .

îteful orășenesc de partid 
va a analizat recent felul 
organiza/iile de partid și 
sindicale de pe șantierele 
onstrucfii desfășoară mun- 
-a arătat că în primele 10 
fin Craiova s-au finut 38 
participat peste 4 500 de 
șantiere s-au ținut în a- 
te pe teme privind poli- 
i și statului nostru și altele.
• șantiere au îndrumat și

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). 
— Din inițiativa biroului 
Comitetului regional de 
partid Galați, un grup de 

redactori ai ziarului local „Viață Nouă” edițează 
zilnic o foaie volantă pentru constructorii de nave 
gălâ'țenî..

Faile volante apărute au publicat articole care 
împărtășesc experiența constructorilor fruntași : 
Nicol'ae Constantin, sudor. Teodor Postelnicu, strun
gar, Constantin Nicolau, tubulator, Simion Alexan
dru, vopsitor, Ion Gheorghe și Mihai Ionete, maiștri, 
și mulți’ alții. Pe lîngă articole semnate de con
structorii'. de nave, se publică portrete ale fruntași
lor în prcviucție. fotografii, caricaturi și note critice 
din viața (șantierului.

Foaie volantă 
pentru constructorii 

de nave Un
Maramureș,

în

din ramurile metalurgie

Casa agronomului din Potin, regiunea Maramureș, 
este un centru de râsplndlre a metodelor înaintate în 
agricultură. In fotografie : Elevele școlii profesionale 
agricole din Satu-Mare fac aci lucrări practice. Tov. 
ing. Andrei Lazăr, directorul Casei agronomului, le 
arată cum trebuie amenajate răsadnițele.

Pe urme e unei scrisori

TG. MURES (coresp. „Scîn- 
teii”). — Zilele trecute, co
muniștii care fac parte 
de bază din gospodăria co-

Educarea activului 
fără de partid

din cele 11 organizații 
lectivă Vărgata, raionul Tg. Mureș, s-au întrunit 
pentru alegerea comitetului de partid pe gospodă
rie. Una din problemele dezbătute pe larg a fost 
activitatea desfiășuxrată de organizațiile de bază pen
tru educarea activului fără de partid.

In adunare s-a arătat că multe organizații de 
bază au lucrat bine în această privință. In activul 
fără de partid om fost atrași un mare număr de 
colectiviști fruntași, brigadieri, șefi de echipă. Prin 
activitatea lor, ei aduc o contribuție de seamă la 
dezvoltarea gospodăriei colective.

Pentru a-i ajuta, să muncească mai bine, orga
nizațiile de bază s-iau ocupat în mod permanent de 
educarea lor. Tovarășii din activul fără de partid 
au fost invitați la diferite adunări ale organizațiilor 
de bază, cei mai bine pregătiți au fost îndrumați 
să studieze statutul P.M.R. Pentru ei s-au ținut 
conferințe despre aspecte ale politicii interne ?i 
externe a partidului nostru, despre realizările re
gimului democrat-popular și altele.

Ca urmare a atenției acordate de organizațiile de 
bază educării lor. mulți dintre ei s-au maturizat 
politicește. Din rîndurUe activului fără de partid 
și al organizațiilor U.T.M., au fost primiți în ulti
mele luni aproape 20 de candidați de partid, din 
care 10 femei.

Vorbind despre aplicarea prevederilor hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie a.c., mai mulți 
particlpanți la discuții au arătat că toate organi
zațiile de bază din cadrul gospodăriei, mai ales 
cele din brigăzile de la Iobăgeni și Buza, au posi
bilitatea și trebuie să atragă în activul fără de 
partid mai mulți colectiviști merituoși, capabili să 
contribuie la întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriei agricole colective.

Pe baza Hotărîrii Comitetului 
Central al P. M. R. și a Consi
liului de Miniștri din iulie 1961, o 
hotărîre recentă prevede majorarea 
salariilor muncitorilor din ramurile 
metalurgie feroasă și materiale re
fractare. Ea se aplică începînd de la 
data de 1 octombrie a.c.

în legătură cu prevederile acestei 
hotărîri, Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini ne-a dat 
următoarele lămuriri :

In anii puterii populare industria 
metalurgiei feroase s-a dezvoltat pu
ternic. ca urmare a măsurilor luate 
de partid și guvern. Au fost cons
truite noi capacități de producție : 
Fabrica de țevi din Roman, lamino
rul bluming și cel de sîrmă de la 
Hunedoara, două furnale de 700 mc 
là Reșița, furnalul de 1 000 mc de la 
Hunedoara și altele. întreprinderile 
existente au fost dezvoltate și do
tate cu utilaje moderne. Și în 
ramura materialelor refractare s-au 
înregistrat progrese de seamă ; în
treprinderile asigură în prezent eco
nomia națională cu cantități sporite 
de materiale refractare, care sînt de 
calitate tot mai bună.

în decursul anilor au fost luate 
un șir de măsuri pentru sporirea 
salariilor muncitorilor din aceste ra
muri industriale. Recenta hotărîre 
prevede majorarea salariilor tarifare 
ale muncitorilor dé bază din între
prinderile metalurgiei- feroase și de 
materiale refractare ale M.M.C.M. 
în medie cu 10 la sută, asigurîndu-se 
creșteri procentuale mai ridicate 
muncitorilor încadrați în categoriile 
inferioare de salarizare. Această 
majorare se aplică și muncitorilor 
încadrați pe rețeaua tarifară a ra
murii materiale refractare care lu
crează în unități aparținînd altor 
ministere și organe centrale.

Concomitent cu majorarea salarii
lor tarifare ale muncitorilor care 
lucrează în producția de bază, se 
măresc și salariile muncitorilor din 
activitatea auxiliară și de deservire.

In vederea unificării numărului de 
categorii tarifare pe întreaga econo
mie națională, s-a modificat rețeaua 
existentă, aprobîndu-se o rețea cu 
8 categorii, fiecare dintre ele cu 3 
nivele (a, b, c,). în urma actualei 
majorări, un oțelar topitor-șef înca
drat în categoria a 8-a, nivelul b de 
salarizare, va beneficia de un spor 
anual la salariul tarifar de 1 344 lei, 
iar un cocător de produse refractare 
încadrat în categoria a 7-a de sala
rizare va primi anual un spor la 
salariul tarifar de 1104 lei.

Muncitorii cărora li se majorează 
salariile tarifare pe baza hotărîrii 
beneficiază în continuare de dreptu
rile ce se acordă în funcție de ni
velul salariilor tarifare chiar dacă 
în urma majorării salariilor se depă
șesc plafoanele stabilite prin regle
mentările în vigoare. De asemenea, 
sporurile de salarii- care se acordă 
sub forma de procente din salariul 
tarifar se vor menține la valoarea 
absolută plătită în luna septembrie 
a.c., ținînd seama de timpul lucrat 
și de funcția deținută.

Hotărîrea prevede ca Ministerul 
Metalurgiei șl Construcțiilor de Ma
șini să îmbunătățească pînă la 30 
septembrie 1963 listele de funcțiuni 
și indicatoarele tarifare de califi
care ale meseriilor specifice ramuri
lor metalurgie feroasă și materiale 
refractare.

Odată cu majorarea salariilor 
muncitorilor', se măresc șl salariile 
tarifare ale personalului administra
tiv din întreprinderile ramurilor 
metalurgie feroasă și materiale re
fractare.

Majorarea salariilor muncitorilor 
din ramurile metalurgie feroasă și 
materiale refractare constituie un 
stimulent pentru creșterea în conti
nuare a productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și îm
bunătățirea permanentă a calității 
produselor.

De ce mai e menținut ?
sosită la 
semnalat

O scrisoare 
redacție ne-a 
faptul că Stelian Bur
ducea, șeful serviciului 
de cadre de la Șantie
rul naval Giurgiu, este 
un element abuziv, cu 
comportări nedemne în 
serviciu.

Cele relatate în scri
soare corespund reali
tății. Prof ițind de func
ția pe care o ocupă, 
Burducea a promis unor 
cetățeni să-i angajeze 
pe șantier, pretinzîndu- 
le în schimb să-i dea 
de băut, să-i „organi
zeze” chefuri. El și-a 
permis totodată compor
tări imorale față de u- 
nele salariate din între-
prindere.

Unele din abaterile ar 
cestui element descom
pus au fost discutate 
mai de mult de comite
tul de partid al șantie
rului. Dar, din păcate, 
tovarășii din comitetul
rului. Dar, 
tovarășii din

Unele aspecte ale asistenței
stomatologice în Capitală

de partid s-au mulțumit 
să asculte o autocritică 
formală, iar mai tîrziu 
nu s-au sesizat de fap
tul că promisiunile fă
cute de Burducea de a 
se îndrepta au rămas 
vorbe goale. Mai mult 
decît atît, Burducea a 
încercat ulterior să se 
răzbune pe cei care au
adus la cunoștința co
mitetului de partid și a 
conducerii șantierului a- 
baterile sale.

Sesizările cu privire 
la comportarea Ini Bur
ducea au ajuns și la cu
noștința comitetului o- 
rășenesc de partid, dar 
și aici lucrurile au fost 
tratate cu superficialita
te, In ciuda faptului că 
se impunea o interven
ție energică. Este timpul 
ca, atît pe linie de par
tid cit și pe linie admi
nistrativă, să se ia mă
surile care se impun.

cu-

timpul 
de păr

tini e admi
să se ia mă- 

care se impun.

Marele scriitor realist american Mark 
Twain este o cunoștinfă apropiată a 
cititorilor noștri. în ultimul deceniu au 
apărut la noi patru volume cuprinzînd 
cele mai reprezentative opere ale 
sale. Tom Sawyer și Huckleberry Finn, 
năzdrăvanii eroi ai lui Twain, vorbesc 
copiilor și adolescenților despre o so
cietate care a trezit mînia și protestul 
părintelui lor literar. Sînt de neuitat 
paginile corosive din „Ageamiii în 
străinătate" sau „Un yankeu la curtea 
regelui Arthur", schijele sale satirice, 
pamfletele viguroase în care demască 
rasismul, corupfia și imperialismul a- 
merican aflat atunci în perioada înce
puturilor sale.

Acum cititorul romîn se îniîlneșfe cu 
o parte din lucrările postume ale lui 
Twain. După moartea scriitorului ma
nuscrisele sale au 
unor custozi literari, 
care au organizat 
o adevărată conspi
rație a tăcerii în 
jurul unor opere 
însumînd aproape 
tot atîtea pagini ca și cele publicate 
în timpul viejii. Prin confinutul lor, ele 
reprezintă un vast material 
for, greu de suportat de 
tea americană contemporană, 
nările ce alcătuiesc volumul 
besc din mormînf' au apărut în 1940, 
iar recent au văzut lumina tiparului 
încă cinci capitole din „Autobiogra
fie", întrunind părerile lui Twain despre 
religie. S-au scurs deci peste cinci 
decenii de la moartea lui Twain și o- 
perele sale n-au fost încă redate în 
întregime cititorilor, multe manuscrise 
fiind interzise spre consultare chiar și 
cercetătorilor literari.

„Vorbesc din mormînf" introduce pe 
cititor în laboratorul literar al lui
Twain. Confesiile adresate posterităfii 
cu sinceritate, adeseori brutală, nu
mai lasă loc unor interpretări care să 
le diformeze sensul. „în această auto
biografie voi avea tot timpul în minte 
faptul că vorbesc din mormînf. Vor
besc efectiv din mormînf, înfrucît nu 
voi mai fi în viajă cînd va ieși de sub 
tipar. Vorbesc din mormînf mai de
grabă decît cu graiul meu viu dintr-un 
motiv bine întemeiat : 
pot vorbi liber".

Și Twain s-a jinut 
beșle liber, fără să-și 
fără să menajeze pe nimeni, 
car pe el, aufoironizîndu-se 
Școala lui Miss Horr este ridicolă și 
absurdă, ca și mica burghezie din 
Hannibal, incultă șl mistică. Twain 
nu iartă deloc pe editori — oameni 
de afaceri în cel mai pur stil 
american, gata să înșele pe scriitor, 
să-l frusfeze de drepturile sale.

Tonul lui Twain devine deosebit de 
tăios cînd își exprimă părerile des
pre oamenii politici ai vremii sale. O- 
piniile sale sînt de o deosebită ac
tualitate. Dacă 
cazuri, numele 
ral cu unu! de

încăput pe mîna

demasca- 
sociefa- 
însem- 
„Vor-

în felul acesta

de cuvînf. Vor- 
aleagă expresia, 

i, nici mă- 
uneori.

se schimbă, în unele 
unul senator sau gene- 
astăzl, frazele lui Twain

fl cuprinse perfect într-un panrw 
despre moravurile politice ale A- 

Twain vorbea

pot 
fief 
mericii contemporane, 
despre o monarhie politică a partidu
lui republican. Ea există și astăzi, ca 
expresie a dominafiei monopolurilor, 
participînd la ea și partidul „demo
crat". „Monarhia noastră — scria 
Twain — pu este o monarhie simplă, 
ci una ereditară — în cadrul unei sin
gure familii politice". Această „fami
lie politică" servește interesele marii 
finanfe care își trimite membrii în Con
gres, la Pentagon sau Casa Albă.

Cititorul zilelor noastre, care urmă
rește fenomenul politic international, 
îniîlneșfe frecvent scandaluri publice, 
afaceri murdare, în care sînt ameste
cați oameni politici de vază din Sta
tele Unite. Cazul lui Lannello, politi
cian veros aflat în pușcărie, dar ales 

  membru în Aduna- 
rea legislativă a sta- N~r I r____ tutui Massachussets,

Z. I t este dintre cele mai
_________________ recente. Referindu- 

se la senatorii dii 
Congres, Twain își exprima o pă
rere valabilă în multe cazuri și as
tăzi : „Un senator a fost trimis la în
chisoare însă... printre cei omiși de la 
această avansare se numără șl unii 
care, în anumite privinfe, sînt nevino- 
va|i, nu nevinovafi de orice infrac
țiune, căci asta nu se poate spune, 
cred, despre nici un senator al Sta
telor Unite, ci nevinovafi doar de a- 
numite infracțiuni. Tofi jefuiesc visfe- 
ria, votînd legi revoltătoare"... Sena
torul Clark a ridicat mita la rangul da 
virtute. J. Gould, om de afaceri și po
litician, „a fost cea mai cumplită din
tre urgiile care s-au abătut vreodată 
asupra acestei fări". (De atunci S.U.A. 
au cunoscut și altele mai grozave).

Sau ce poate fi mai aciua1 decît o- 
piniile lui Twain despre amestecul 
american în afacerile europene ! „Tn 
bine sau în rău, continuăm să facem 
educafia Europei. De peste 125 de ani 
ne asumăm rolul de instructor, 
l-a încredințat nimeni, ni l-am 
pur și simplu noi înșine. Doar facem 
parte din rasa anglo-saxonă”. 
încă și mai mult, S.U.A., în 
pretinsei superiorități 
vor să educe întreaga lume. N.A.T.O., 
S.E.A.T.O., C.E.N.T.O., „Ajutorul econo
mic pentru străinătate", „Alianfa pentru 
progres" sînt expresii ale rolului de 
mentor al omenirii pe care tinde să și-l 
auto-asume imperialismul american.

Pentru clarviziunea sa, Twain nu 
este iertat nici astăzi de cei pe care 
i-a atacat. El a fost un vehement cri
tic social, prieten al maselor, dușman 
al potentaților. Nu mai există nici un 
dubiu în această privinfă șl, desigur, 
cînd îi vom cunoaște în întregime 
„autobiografia", cînd și ultimele ei file 
vor ieși din safeurile unde sînt în
chise, imaginea Iui Twain de luptător 
împotriva capitalismului se va întregi.

AL. GÎRNEAȚA

Nu ni 
luat

Azi, 
numele 

anglo-saxone

Modernizarea mașinilor - rezervă importantă 
de creștere a productivității muncii
(Urmare din pag. I-a)

Printre importantele măsuri pe 
tărîm sanitar luate an de an în țara 
noastră se numără și acelea privi
toare la consultațiile și tratamentele 
stomatologice care se acordă gratuit 
întregii populații. în acest domeniu 
există acum o bază tehnică-mate- 
rială dezvoltată. Pretutindeni în 
țară au fost create numeroase uni
tăți și cabinete stomatologice, 
care lucrează medici, tehnicieni și 
alte cadre de specialitate, și unde se 
aplică metode de tratament avansate. 
Noile unități, ca și cele existente, au 
fost dotate cu aparatură medicală și 
cu laboratoare corespunzătoare. în
zestrarea acestora s-a făcut în cea 
mai mare parte cu ajutorul între
prinderilor „I.O.R.”, „Electrotehnica” 
și al altora, care execută utilaje den
tare moderne și de bună calitate.

La București au fost înființate, 
într-o perioadă de aproximativ un 
an, peste 40 de unități delbcru. Ca
binete stomatologice s-au organizat 
și în 28 de școli, iar în curînd se 
va deschide un centru de stomato
logie infantilă.

Vizitînd cîteva cabinete stomato
logice din Capitală, am constatat că 
tovarășii din conducerea unora din
tre ele s-au străduit să organizeze 
cit mai bine munca pentru ca pa- 
cienții să nu-și aștepte prea mult 
rîndul, să fie mulțumiți de trata
mentul medical, de atitudinea me
dicilor, a întregului personal. Me
rită relevată experiența centrului de 
stomatologie al raionului 1 Mai din 
Șos. Ștefan cel Mare 101, al cărui 
director este dr. Dumitru Strugu- 
rescu. Amenajat la parterul unuia 
din noile blocuri, încadrat cu per
sonal de specialitate și înzestrat cu 
aparatură modernă, acest centru a- 
sigură o asistență medicală bine or
ganizată. în cele șapte cabinete, 
medicii lucrează în două schimburi. 
Pacienții care urmează un tratament 
sînt programați în așa fel, încît cu
nosc din timp ziua și ora cînd tre
buie să vină Programarea se face 
în general la intervale scurte, de cî
teva zile. Bine este organizat aici

în

și serviciul de urgență ; bolnavii sînt organizări a muncii. La cabinetele 
primiți de către un medic de gardă, stomatologice de pe lîngă spitalele 
care face., de altfel, și repartizarea Bucur, Brîncovenesc, la policlinica 
pe cabinete a celor veniți pentru raionului Grivița Roșie, programă- 
prima oară. Acest serviciu funcțio-* rile nu sînt respectate. Personalul 
nează și în timpul nopții. Nici amă- acestor unități uită de respectul cu- 
nuntele nu sînt neglijate : sala de venit pacienților, nu ține seama de 
așteptare este spațioasă, scaunele — 
în număr suficient. Pacienții sînt 
mulțumiți de organizarea acestui 
centru stomatologic, de atitudinea 
atentă a personalului.

Pentru buna organizare a muncii 
merită a fi menționate și centrul 
stomatologic al raionului V. I. Lenin 
din Calea Victoriei, serviciul de 
stomatologie de la policlinica raio
nului 30 Decembrie de pe str. Dio- 
nisie Lupu și altele.

Ținînd seama de cerințele cres- 
cînde ale populației. Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale și-a 
propus să ia un șir de măsuri care 
să ducă la dezvoltarea rețelei stoma-' 
tologice. la îmbunătățirea as'iStehței

ordinea venirii lor. Și la spitalul 
Colțea vin zilnic numeroși pacieriți. 
Faptul că unuia din cei șapte medici 
i se permite să lucreze fără progra
mare creează aglomerări nejustifi
cate, discuții 
cienți în sala de așteptare (ale că
rei condiții de aerisire, ca și spațiul, 
nu corespund cerințelor).

în acest sector, unde în mod fi
resc tratamentele se întind pe o pe
rioadă mai îndelungată, este nevoie 
de o cît mai bună organizare a 
muncii în toate amănuntele, pentru 
ca pacienții să nu-și piardă timpul. 
Ce se întîmplă însă? La unele 
cabinete, programările pentru o 

—„— plombă se fac la intervale atît dé
în acest domeniu. Dat fiind faptul marj( încît lucrarea se preldngeșt6 " 
că în momentul de fata numărul ca- ■ -................... - - ■ ■
binetelor stomatologice nu corespun
de necesităților, se vor lua măsuri 
pentru înființarea unor astfel de ca
binete pe lîngă dispensarele medicale 
de circumscripție. Măsurile pe care le 
are în vedere Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale în ceea ce pri
vește dezvoltarea rețelei stomatolo
gice prevăd ca în fiecare circum
scripție urbană nou construită să se 
afecteze spațiu și pentru cabinete 
stomatologice. De asemenea se pre
vede ca în fiecare raion din Capitală 
să se înființeze centre ca acela al 
raionului 1 Mai Capitala "va . avisa și

La centrul sto
matologic de 
pe Bulevardul 
I. Gh. Duca din 
Capitală.

(Foto ;M. Andreescu)

, Oficiul central 
se îngrijește tot-

-rialelor necesare, 
farmaceutic nu i 
deauna ca aceste materiale să fie 
procurate la timp, ceea ce stînje- 
nește uneori activitatea cabinetelor. 
Cit privește utilajul, ar merita stu
diată posibilitatea înzestrării tuturor 
unităților cu autoclave de sterili
zare, ceea ce, pe lîngă alte avantaje, 
ar prelungi mult durata de folosire 
a instrumentelor.

Pregătirea sistematică de noi ca
dre și repartizarea judicioasă a celor 
existente sînt condiții importante 
pentru îmbunătățirea asistenței sto
matologice a populației. Aceste pro- 

■ bleme trebuie să se bucure de aten- 
...ția cuvenită din partea forurilor de1 

resort. în același timp, ar fi nimerit 
să se reglementeze mai bine sarci- 

, nile ce revin medicilor stomatologi, 
tehnicienilor din laboratoare pentru 
ca timpul lor de lucru să fie cît 
mai bine folosit.

Mai multă atenție ar trebui acor
dată și extinderii acțiunilor de profi
laxie, precum șl desfășurării unei 
mai perseverente activități de pro
pagandă, de educare sanitară a 
populației.

Discutarea cu simț de răspundere 
de către lucrătorii medicali înșiși a

care își vor desfășura activitatea în ’ astfel de situații fund obligați sa aș 
special pe șantierele de construcții, tepțe... pînă le vine rîndul ! Oare ex-

Măsurile preconizate au în ve- 1 ’ x ~
dere și îmbunătățirea organizării a- 
sistenței stomatologice, mai ales că 
în această privință există încă de
ficiențe. Astfel, mai sînt unele ca
binete stomatologice unde tre
buie să te înarmezi cu o doză 
serioasă de răbdare, unde aștepți 
ore în șir din cauza proastei

neplăcute între pa

une0rf~săpt.ămîni dc-â rîndul. Maf 
mult, în cîteva cabinete din Capi
tală s-a încetățenit o practică ciu
dată : bolnavilor li 
rea concomitentă a 
ce ? N-am putut 
satisfăcătoare. Cert 
asemenea fel de a 
cienții pe drumuri.

O problemă importantă care se 
ridică este aceea a modului în care 
se asigură asistența stomatologică 
de urgență. în actuala formă de or
ganizare, multe cabinete nu au pre
văzut-un medic care să se. ocupe de

se refuză trata- 
două măsele. De 
primi explicații 
este însă că un 
lucra pune pa-

periența bună pe care o are în a- 
ceastă privință centrul din șos. Ște
fan cel Mare n-ar putea fi extinsă 1

Buna funcționare a cabinetelor 
stomatologice depinde și de felul 
cum sînt ele aprovizionate cu utilaje 
și materiale. Deși conducerile unită
ților prezintă din timp lista mate-

luarea unei poziții ho.tărîte împotriva, 
acestora, stimularea propunerilor de 
îmbunătățire necontenită a muncii, 
— vor duce fără îndoială la perfec
ționarea asistenței stomatologice.

Dr. ION BRASLÄ 
deputat în Sfatul popular 
al Capitalei, vicepreședinte 

al comisiei permanente 
pentru problemele de sănătate

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne ; Lucia dl Lammermoor — 
(orele. 19,30); Teatrul de stat de operetă : 
Roscniarie — (orele 19,30); Filarmonica do 
stat „George Enescu" (Sala mică a Pa
latului R. P. Romîne) : Recital Debussy 
în cadrul ciclului „Muzica de-a lungul 
veacurilor* — (orele 20); Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ {Sala Comedia) : 
Febre — (orele 19,30). (Sala Studio) : Ma
șina de scris — (orele 19,30). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanu 1): Tache, Ianke șl Cadîr — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahla nf. 76) : ’ Cred în tino — (orele 
19,30). Teatrul ’„C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru)-:- Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Bucătăreasa — (orele 20); Tea
trul muncitoresc C.F.R.-Giulești : Măria 
sa bărbatul — (orele 19,30); Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase“ (Sala Victo
riei): Ocolul pămîntului în 30 de melodii 
— (orele 20): Teatrul Țăndărică (Sala 
Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o mai
muță șl Rochița cu figuri — {orele 18). 
(Sala Academiei): Cartea cu Apolodor — 
{orele 16); Circul de stat : Ansamblul 
„Deutsche Zirkusarena“ — din 
Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Chermesa : 
Palatului R. P. Romîne — (orele . .. 
Republica (9,45; 12: 14,15: 16,30; 18,45; 21). 
București (9,15; 11.30: 13,45: 16,45: 19; 21). 
V. Roaită (10; 12; 14,15: 16.30: 18,45: 21) 
Alex. Sahia (9,45: 12: 14,15: 16,30; 18,45; 
21).Vară romantica — rulează la cinema
tografele ; Magheru (10,15; 12: 15: 17; 19; 
21) șl Tineretului (14,30: 16,30; 18,30: 20,30). 
Călătoriile lui Gulliver : Tineretului (10; 
12). Cartouche — cinemascop : V. Alec- 
sandri (12,30; 14,45: 17,15; 19.45; 22). Elena 
Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21), 
înfrățirea între popoare (10; 16; 18,30; 21), 
Arta (11; 13,15: 15,30; 17,45; 20), 23 August 
(10: 12,30: 14,45; 17; 19,30; 21,45) 16 Fe
bruarie (11; 14: 18: 18,15; 20.30), Drumul 
Serii (13,15; 15; 17,30; 19,45; 22), B
Delavrancea (11; 14; 16,15; 18,30: 20,45). 
Oameni și fiare — ambele serii : Victoria 
(orele 19). 8 Martie (15,30: 19,30). jucăto
rul : Victoria (10,15; 12,30; 14.30: 16.30). 
Culisele varteteulul : Lumina (10; 12: 14: 
16; 18,15; 20,30). Lupii ia stînă : Central

in D.

Sala
19,30),

tractor cu 15,2 minute, ci și o cali
tate superioară a prelucrărilor.

în vederea asigurării protecției 
muncii — problemă aflată în cen
trul atenției noastre — la unele ma
șini s-au montat celule fotoelectri- 
ce, care contribuie la evitarea acci
dentelor.

Colectivul uzinelor noastre a re
zolvat în acest an și sarcina moder
nizării cuptoarelor de la forjă. Aici, 
în vederea reglementării automate a 
temperaturii, a fost adaptat un con
tor de debit comandat de un po- 
tențiometru electronic. A fost o lu
crare complicată, dar pe care pro- 
iectanții și specialiștii noștri, cu 
sprijinul unor cercetători de la 
Academia R. P. Romîne, au rezol
vat-o. Rezultatele obținute pînă 
în prezent sînt bune : temperatura 
se menține constantă, iar prin re
ducerea consumului de combustibil, 
economiile anuale realizate se ridi
că la 100 000 lei. Prin acest exemplu 
am vrut să subliniem preocuparea 
proiectanților și specialiștilor n- ștri 
de a găsi soluții cu eficacitate mare, 
chiar și în problemele mai grele ale 
modernizării. întotdeauna, în uzi
na noastră planul de modernizări a 
fost corelat cu cel de reparații, e- 
vitîndu-se astfel opririle pentru

prea mult timp din producție a utl-t 
îajelor respective.

Dacă acțiunea de modernizare a 
mașinilor s-a desfășurat bine in tot 
cursul anului, acest lucru se dato- 
rește — cum am mai arătat — și în
drumării, controlului competent e- 
fectuat de comitetul de partid, in
teresului manifestat de comuniștii 
din sectoarele de concepție șl prelu
crare, care s-au aflat mereu în 
fruntea acestei acțiuni. In ședințe de 
comitet, în adunări ale organizații
lor de bază s-au dezbătut numeroase 
chestiuni legate de modernizări și 
construcții de noi mașini-unelte, fă- 
cîndu-se propuneri și sugestii in
teresante.

Pentru anul viitor ne-am întoc
mit de pe acum un plan de moder
nizări, ținînd seama de nevoile pro
ducției și de rezervele pe care le 
avem în această privință. Vom con
tinua să extindem dispozitivele de 
strîngeri pneumatice la toate genu
rile de mașini care permit acest lu
cru, iar acțiunea de transformare a 
unor mașini vechi în agregate spe
ciale va sta și de acum înainte în 
atenția colectivului uzinei.

Dezvoltînd experiența obținută, 
sîntem convinși că în anul 1963 co
lectivul nostru va înregistra noi re
zultate pozitive în modernizarea ma
șinilor.

(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița
(10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21), M. Eminescu 
(15; 17; 19; 21), Olga Banele (15; 17; 19; 
20,45). Program special pentru copii : 13 
Septembrie (orele 10). Tintin șl misterul 
„Linei de aur" : 13 Septembrie (11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30). Program de filme 
documentare — rulează în continuare de 
la orele 10 pînă In orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. De la Apeninl la 
Anzi : Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
Mongolii — cinemascop : 1 Mai (10; 12.15: 
15,30; 18; 20,30). Omul amfibie : Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Misterul celor doi domni 
„N“ — rulează la cinematografele ; Gh. 
Doja (10; 12; 14,15: 16,30: 18.45; 21). Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30). Flacăra (10: 
18,15; 20,30). Prietenul nostru comun 
rulează la cinematograful Alex. Popov în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Telegrame : C-tin David (15,30: 18: 
20,30). Celebrul 702: Unirea (16: -----
20,38). O viață — rulează la _____
graful T. Vladimirescu (15: 17: 19: 20.45). 
Flăcări și flori : Munca (16; 18,15; 20,30),

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 - Emisiunea 
pentru cluburile din întreprinderi. Din 
cuprins : Telejurnalul săptămînii. Des
pre reducerea consumului de metal în 
industria constructoare de mașini. Despre 
rolul maistrului în procesul de produc
ție. Dicționar tehnlco-economic. Oameni 
oblșnuiți. Muzică ușoară : Cîntă formația 
Instrumentală condusă de Paul Ghenter. 
Soliști : Ruxandra ștefănescu. Svetlana 
Petrescu și Rodion Hodovanskl. 19,00 — 
Emisiunea pentru 
Buletin de știri.

RADIO, miercuri
Ia microfon : „In _______ ____
rulul" de I. D. Șerban — ora 10.00
• Piese instrumentale -
• Din creația de operă ____
ora 12,30 —Ie Din muzica popoarelor 
— ora 12,45 — II • Piese distractive — 
ora 13,10 — Ie Concert de prînz — ora 
14,00 — I • Program susținut de orches
tre de mandoline — ora 14,10 — IIe Coruri din opere — ora 14.30 — II
• Muzică populară romînească — ora 
15.00 — Ie Selecțiuni din operete — ora 
15,30 — le Tarantele — ora 16,10 — II
• Ciclu de 12 concerte pentru orgă șl

10,15; 
cinemato-

sate. In încheiere :

28 noiembrie • Teatru 
căutarea extraordina- 

I 
ora 11,24 — I 
romînească —

orchestră tie Haendel Interpretate <le 
Karl Richter : Concertul nr. 9, opus 7, în 
Si bemol major — ora 18,30 — II • Sfa
tul medicului — ora 17,30 — II • Mu
zică ușoară Interpretată la acordeon — 
ora 17,45 — I » Picso pentru clavecin do 
François Couperin — ora 2o Orchestra ansamblului de cîntece șl 
dansuri „Ciocîrlia“ — ora “
• Muzică ușoară — ora 18,35 — II • Ci
clul „Cvartetele de coarde de Mozart" : 
Cvartetul în Fa major K.V. 590 — ora 
18,40 — 1 ® Emisiunea „Jurnalul satelor“
— ora 19,00 — I • Ilomaute — ora 19,40
— I • Muzică din opere de Kristo Kono, 
Baia și Iakova - ora 20,06 — II • „Bl- 
ne-i în gospodărie" program de cîntece
— ora 20,15 — I • Din viața de concert 
a Capitalei — ora 20,40 — I » Muzică popu
lară romînească la cererea ascultătorilor
— ora 21,30 — I o Cîntă corul Filarmo
nicii de stat „George Enescu“ dirijor Du
mitru Botez - ora 21.40 — II • Muzică 
de dans — ora 22.00 — II e Opera: „Amur
gul Zeilor“ de Richard Wagner (actul al 
II-Iea) — ora 22,20 —Ie Concert de 
noapte — ora 23,10 — II.

18,00 — I
■ ,1 

18,05 - II

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut re

lativ călduroasă în Moldova și rece în 
celelalte regiuni. Cerul a fost schimbă
tor. Ceată locală s-a produs în cea mal 
mare parte a tării. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între minus 
8 grade la Arad șl 11 grade la Vaslui. 
In București : vremea a fost rece, ce
țoasă, cu cerul acoperit. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura • - ■

Timpul probabil 
30 noiembrie și 1 
vreme umedă și-n 
variabil, mal mult 
cipitatli. Vînt slab, i___ .„ .........
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fl cuprinse între minus 8 șl 
plus 2 grade, Iar maximele între 0 șl 10 
grade, tn București : vreme umedă, cu 
cerul mal mult noros. Temporar preci
pitații. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura în creștere ușoară.

maximă 4 grade, 
pentru zilele de 29 șl 
decembrie. In țară : 
încălzire ușoară. Cer 
noros. Pe alocuri pre- 

pînă la potrivit.
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Plenara Consiliului Central
al Sindicatelor din R. P. Romînă
în zilele de 26 și .27 noiembrie 1962 

a avut loc Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă.

Tovarășul Martin Isac, președin
tele C.C.S., a prezentat raportul pri
vind activitatea sindicatelor pentru 
îndeplinirea planului de stat pe anul 
19 >2 și sarcinile ce le revin în lumina

■tărîrilor recentei plenare a C.C. al 
P.M.R. pentru realizarea planului pe 
anul 1963.

La plenară s-a prezentat o infor
mare cu privire la activitatea sindi
catelor în domeniul protecției mun-

cil, precum șl proiectul de buget al 
asigurărilor sociale, planul de trimi
tere la tratament balnear și odihnă 
și proiectul de buget al sindicatelor 
pe anul 1963.

în legătură cu problemele dezbă
tute, plenara C.C.S. a stabilit măsu
rile corespunzătoare.

Plenara a eliberat din funcția de 
secretar al C.C.S. pe tovarășul Alecu 
Costică, care a primit alte însărci
nări, și a ales în Prezidiul C;C.S. pe 
prof. ing. Constantin Dinculescu, pre
ședintele Consiliului Național al In
ginerilor șl Tehnicienilor.

EXTERNETELEGRAME

Șl

tru activitate îndelungată în mișca
rea muncitorească și contribuția 
adusă la construirea socialismului, 
la dezvoltarea științei și culturii.

(Agerpres)

La secjia de blănuri artificiale a 
Fabricii „Adesgo" din Capitală.

(Foto : R. Costin)

înțelegere 
și S.U.A., 
pace în 

dezarmare

La a 70-a aniversare 
a acad. Petre Constantinescu-Iași 

Conferirea Ordinului „Steaua R.P. Romine“ clasa I
Prin decret al Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne, tovarășul Petre 
Ccpstantinescu-Iași a fost distins cu 
Ordinul „Steaua Republicii Populare 

toȘiîne“ clasa I-a cu prilejul împli
nirii a 70 de ani de la naștere, pen-

Decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Moscova
MOSCOVA 27. — Coresponden

tul Agerpres transmite : Universita
tea „Lomonosov" din Moscova a 
decernat titlul de doctor honoris 
causa în științe juridice acad. Pe
tre Constantinescu-Iași, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., directorul Institutului de 
studii romîno-sovietice, cu prilejul

împlinirii a 70 de ani de viață și 
50 de ani de activitate științifică.

Cu același prilej, la Chișinău a a- 
vut loc o ședință lărgită a Consi
liului științific al Institutului de Is
torie al Academiei de Științe a 
R.S.S. Moldovenești, la care au vor
bit Nikolai Mohov, director adjunct 
al institutului, și scriitorul Andrei 
Lupan.

acad. 
Tudor

100 de ani de la
In cadrul 

comandate 
al Păcii, Uniunea Compozitorilor din 
R. P. Romînă a organizat marți sea
ra o festivitate consacrată împlinirii 
a 100 de ani de la nașterea marelui 
compozitor Claude Debussy.

La festivitate au luat parte mem
bri ai Uniunii Compozitorilor din 
R.P. Romînă, muzicieni, compozitori,

marilor aniversări re
de Consiliul Mondial

nașterea lui Debussy
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.

Au fost de față membri ai Lega
ției Franței la București.

Muzicologul Radu Gheciu a con
ferențiat despre viața și opera com
pozitorului.

Artista emerită Silvia Șerbescu 
a interpretat la pian „Preludii” cae- 
tul II.

informații
© Marți au plecat la Bagdad 

Emil Condurachi și prof. univ.
Bugnariu, membru corespondent al A- 
cademiei R.P. Romîne, decanul Facultă
ții de Filozofie din București, pentru a 
participa la festivitățile ce vor avea loc 
cu ocazia mileniului orașului Bagdad și a- 
niversării a 1 000 de ani de la nașterea 
filozofului arab Al. Kindi.

0 La Muzeu] de istorie a orașului 
București a avut loc un interesant schimb 
de experiență pe tema activității mu
zeistice în regiunea București. Au parti
cipat directorii muzeelor din regiune, muT 
zeografi și îndrumători.

O Pe șoseaua Armatei Sovietice din Ca
pitală, unde circulă tramvaiele liniilor 1 
și 21, au fost efectuate lucrări de repa
rații capitale la linii. Datorită eforturilor 
depuse de muncitorii echipelor gospodă
riei de întreținere a I.T.B., aceste lucrări 
au fost terminate mai devreme. Astfel, 
începînd de ieri dimineață, tramvaiele 1 
și 21 circulă pe traseul normal.

Tot din cauza unor reparații capitale, 
începînd de ieri, traseul tramvaiului 25 
a suferit o modificare. De la Podul Izvor, 
tramvaiele circulă, atît la ducere cît și la 
întoarcere, prin strada Izvor pînă în piața 
Puișor, unde intră in traseul normal.

Miting ia New York consacrat 
celei de-a 45-a aniversări a statului sovietic
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

TASS. In cunoscuta sală de con
certe din New York „Carnegie 
Hall“ a avut loc la 26 noiembrie un 
miting consacrat celei de-a 45-a 
aniversări a întemeierii statului so
vietic. In sala împodobită cu dra
pele sovietice și americane răsună 
imnüfile de stat ale U.R.S.S. 
S.U.A.

A vorbit cu acest prilej Jessica 
Smith, neobosită luptătoare pentru 
pace și veche prietenă a Uniunii 
Sovietice, redactor la revista „New 
World Review“. Ea a îndemnat la 
întărirea prieteniei și la 
între popoarele U.R.S.S. 
la luptă comună pentru 
întreaga lume, pentru 
generală și totală.

Ca simbol al prieteniei dintre 
popoarele sovietic și american, în 
aplauzele furtunoase ale participan- 
ților la miting, pe scenă a apărut 
un grup de copii sovietici și ame
ricani, care au scandat „să fie pace 
pe pămînt“.

Prof. J. Maurray, cunoscut fruntaș 
al vieții publice 'din S.U.A., a vor
bit amănunțit despre istoria relații
lor sovieto-americane, despre lupta 
neobosită a statului sovietic încă 
din primele zile ale existenței sale 
pentru pace și prietenie între po
poare, pentru dezarmare generală 
și totală.

Politica Uniunii Sovietice, a gu
vernului său și a lui N. S. Hruș- 
ciov personal, a subliniat Maurray, 
corespunde intereselor omenirii, iar 
datoria noastră este de a sprijini 
prin orice mijloace această politică.

Participanții la miting au întîm- 
pinat cu entuziasm 
nova, care se 
New York.

La miting a 
E. V. Bugrov,

află
pe Galina Ula- 
în prezent la

luat cuvîntulmai
consilier al ambasa-

(Agerpres)

FOTBAL e a t e v a r a sa d u r £
'Astăzi se vor disputa întîlnirile penul

timei etape a turului campionatului cat. 
A de fotbal. Pe stadionul Republicii din 
Capitală, cu începere de la ora 16,00, la 
lumina reflectoarelor se va desfășura fo
cul dintre echipele Dtnamo București și 
Știința Cluj. In deschidere la ora 
vor juca echipele de tineret ale 
două cluburi.

In tară au loc jocurile: Steagul
Brașov-Progresul i Dinamo Bacău-Crișana 
Oradea i Minerul Lupenl-Rapid Bucu
rești ) C.S.M.S. Iași-Viltorul București 
și U.T. Arad-$tiința Timișoara. Partida 
Steaua-Petrolul Ploiești a fost amînată 
deoarece astăzi la Leipzig echipa ploieș- 
teană susține meciul retur din cadrul 
»,Cupei orașelor tirguri“.

14,15 
celor

Roșu

Pe patinoarul artificial din parcul „23 
August“ cu începere de la ora 19 e- 
chipa selecționată de hochei pe gheață 
a țării noastre întîlnește astăzi echipa 
Tesla Pardubice. Cele două echipe se vor 
întîlni joi in meci revanșă.

Marele maestru Mark Taimanov este 
liderul campionatului unional de șah al 
U.R.S.S., după cea de-a 4-a rundă in care 
el l-a invins la mutarea 41-a pe Korelov. 
Campionul de anul trecut, Boris Spasski, 
a obținut prima sa victorie de la începu
tul turneului, ciștigînd meciul cu Mnața- 
kanian în 38 de mutări.

După 4 runde, Taimanov are 3,5 punc
te fiind urmat de Korcinoi și Bannik cu 
cite 3 puncte, Tal cu 2,5 puncte și ocîte 3 puncte, Tal 
partidă întreruptă.

Echipa feminină 
București debutează

de handbal Rapid 
foi In noua ediție a

NOTE

Pregâtiri în vederea 
noului sezon de schi

Secțille de schi ale asociațiilor sportive 
din Sinaia și Bușteni s-au pregătit din 
timp pentru buna desfășurare a compe
tițiilor din sezonul de Iarnă. Schiorii din 
asociațiile Caraimanul, Carpați și Voința, 
care în sezonul trecut au cucerit 9 tit
luri de campioni republicani, fac de 4—5 
ori pe săptămînă antrenamente.

Tn vederea deschiderii sezonului au 
fost curățite si puse la punct pîrtiila de 
slalom șl coborîre din masivul Bucegl 
și cele de fond de la Bușteni.

După ce cu cîteva zile în urmă, 
meciul de rugbi de la lași (C.S.M.S.— 
Steaua) fusese întrerupt înainte de 
consumarea timpului reglementar, du
minică s-a înregistrat un caz similar. 
Meciul Știința București—Olimpia, 
disputat pe stadionul Tineretului din 
Capitală, a lost oprit de arbitru cu 
circa 15 minute înainte de sfîrșit. Ce 
a determinat luarea unor asemenea 
hotărîri I La lași — după cum ne-a 
relatat secretarul general al F.R.R, —

0 muncă
(Urmare din pag. I-a)

dei U.R.S.S. la Washington, care a 
fost primit de asemenea cu 
de cei prezenți. Subliniind 
ța Uniunii Sovietice spre 
tența pașnică a statelor cu 
sociale diferite, vorbitorul 
ferit la situația creată în urma a- 
menințării unui atac împotriva Cu
bei din partea S.U.A. Guvernul so
vietic; a spits el, a luat măsuri în 
vederea lichidării conflictului, dato
rită cărora' a fost înlăturat pericolul 
unui război termonuclear, pe baza 
unui compromis reciproc și a con
cesiilor reciproce. Tocmai 
este coexistența pașnică în

Reprezentantul ambasadei 
tice a transmis membrilor 
liului național pentru prietenia 
mericano-sovietică urări de bine 
din partea popoarelor U.R.S.S., 
spunînd în încheiere : ,,Să crească și 
să se întărească prietenia între 
popoarele american și sovietic în 
numele păcii pe pămînt !“.

căldură 
näzüin- 
coexis- 
sisteme 
s-a re-

aceasta 
acțiune, 

sovie- 
Consi- 

a-

NEW YORK 27 (Agerpres). Adu
narea Generală a O.N.U. continuă să 
discute raportul Comitetului Special 
al celor 17 țări în problema tradu
cerii în viață a Declarației cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Această declarație, a subliniat la 
ședința din după-amiaza zilei de 26 
noiembrie a Adunării Generale, Su
leiman Sheik. Sidia, reprezentantul 
Mauritaniei, a fost adoptată din ini
țiativa Uniunii Sovietice. Uniunea 
Sovietică^ à fost, de asemenea, iniția
torul verificării traducerii în viață 
ă declarației, în urma cărui fapt 
a fost creat Comitetul Special 
lor 17 țări.

Inițiativa Uniunii Sovietice 
privește adoptarea declarației 
subliniată, de asemenea, de repre
zentantul Siriei, Salah Ed-Din 
razi.

O impresie jalnică a produs 
cursul delegatului columbian,

al ce-

în ce 
a fost

Tă

dis- 
care

A

încheierea lucrărilor consfătuirii 
astronomilor din tarii© socialiste

— La 26 
lucrările 

astronomilor din țările 
problemele observării 
sateliților artificiali ai

PULKOVO 27 (Agerpres). 
noiembrie și-a încheiat 
consfătuirea 
socialiste în 
fotografice a 
Pămîntului.

Din partea R. P. Romîne au parti
cipat prof. univ. Călin Popovici și 
prof. Gh. Kiss din Cluj.

La consfătuire au fost discutate 
aproximativ 30 de referate și comu
nicări.

Participanții la consfătuire au as
cultat referate ale oamenilor de 
știința din R. P. Polonă, R. P. Ro

mînă, R. D. Germană, R. P. Chineză, 
R. P. Bulgaria și din alte țări cu 
privire la rezultatele observațiilor 
fotografice asupra sateliților artifi
ciali ai Pămîntului, efectuate la sta
țiunile terestre din aceste țări cu 
ajutorul unor aparate ultramoderne.

Au fost stabilite căile observații
lor viitoare asupra sateliților artifi
ciali ai Pămîntului, care constituie, 
de asemenea, un nou mijloc eficient 
pentru a se culege informații știin
țifice cu privire la păturile su
perioare ale atmosferei, la centurile 
de radiații și la razele cosmice.

s-a dedat la atacuri calomnioase îm
potriva țărilor socialiste și s-a în
trecut în a aduce elogii unui „luptă
tor“ împotriva asupririi coloniale, 
cum sînt S.U.A.

Despre soarta grea a populației 
băștinașe din coloniile portugheze 
din Africa a vorbit Collier, repre
zentantul statului Sierra Leone. El 
a condamnat, de asemenea, cu ho- 
tărîre politica rasistă a guvernului 
Republicii Sud-Africane, care, după 
cum s-a exprimat el, caută „șă în
genuncheze și să nimicească, dacă 
va fi nevoie, populația băștinașă a 
țării — pe africani“.

Reprezentantul Marii Britanii, P. 
Dean, n-a comunicat delegaților la 
sesiunea Adunării Generale data 
cînd se va acorda independența 
zecilor de milioane de oameni care 
lîncezesc sub jugul colonialismului 
britanic.

în schimb, cuvîntarea sa a abun
dat în „observații critice“ groso
lane la adresa Comitetului Special 
al celor 17 țări.

Pentru ce membrii comitetului 
pleacă în Africa și ascultă acolo pe 
petiționarii locali? — a întrebat P. 
Dean cu o mină nevinovată, 
spus că în loc de Africa ar 
util ca membrii comitetului 
deplaseze la... Londra.

Reprezentantul Ungariei, 
Mod, a propus ca în rezoluția 
care o va adopta Adunarea Genera
lă pe marginea raportului Comitetu
lui Special al celor 17 țări să se 
ceară încetarea tuturor măsurilor cu 
caracter militar și politic îndreptate 
împotriva popoarelor din colonii.

El a 
fi mai 
să se

Peter 
pe

ÏN MEMORIA LUI VICTOR HUGO trebui să umble m permanența 
aparatul acustic deconectat.

DE „ZIUA MULȚUMIRILOR”trăit 
des- 
cen- 
„Mi- 

pri-

„Cupel 
la Tata 
dapesta. Din echipa feroviară fac parte, 
printre altele, Elena I-Iedeșiu, Ana Bo- 
tan, Irina Hector și Constanta Dumitrescu.

In primul tur al „Cupei campionilor 
europeni“ la handbal tn 7 echipa mas
culină Dukla Praga a jucat pe teren 
propriu cu T.H.W. Kiel (R. F. Germană). 
Handbaliștii cehoslovaci au 
învingători cu scorul de 18—12.

Echipa selecționată de hochei pe ghea
tă a U.R.S.S. a repurtat a 8-a victorie 
din cadrul turneului pe care-1 întreprin
de în Canada. Hocheiștil sovietici au în
vins la Montreal cu 5—2 echipa „Cana
diens Juniors“.

campionilor europeni” întilnind 
echipa maghiară Spartakus Bu-

La Paris, în casa în care a 
multă vreme Victor Hugo, s-a 
chis o expoziție consacrată 
tenarului apariției romanului 
zerabilii". Expoziția cuprinde 
mele ediții ale operei, ilustrațiile 
originale ale romanului, o im
portantă corespondență referitoare 
la elaborarea și publicarea cărții, 
afișe și presa vremii consemnînd a- 
pariția și succesul romanului, pre
zentarea traducerilor în limbi străi
ne, detalii asupra adaptărilor 
nematografice.

ORAȘ SUSPENDAT

terminat

(Agerpres)

jucători din echipa gazdă, nemulțu
miți de o decizie de arbitraj, au avut 
atitudini nepermise față de arbitru. 
Duminică, jocul amintit a fost oprit 
din cauza actelor nesportive (proteste, 
lovirea adversarului, injurii etc.) co
mise în special de jucătorii echipei 
Olimpia.

Este necesar ca federația de spe
cialitate să intervină hotărît, luînd 
măsuri din cele mai drastice împotri
va celor vinovați.

M. N.

ci-

Populația din Tokio crește anual
500 000 de oameni. Aceasta creează pro
bleme dificile constructorilor. In oraș nu 
mai există loc pentru construcția de noi 
case. Țlriînd seama de această situație, 
un arhitect francez a propus proiectul 
unor „cartiere suspendate“, care urmează 
să fie construite deasupra golfului Tokio. 
El propune construcția unor case pe pi
loni de beton armat, cu o grosime de 
20 de metri, fixați de pontoane ancorate, 
la rîndul lor, de fundul oceanului. Potrivit 
planului arhitectului, pe acești piloni se 
pot construi asemenea „cartiere suspen
date*, care să ofere fiecare spațiu loca
tiv pentru un număr de 10 000 locuitori 
ai capitalei japoneze.

SURZENIE CU TÎLC

cu

Primul ministru al Rhodesiei de 
Sud, Whitehead, a descoperit o me
todă de a ignora protestele cu care 
sînt întîmpinate cuvîntările sale 
electorale. La o recentă adunare 
electorală ținută la Salisbury, înspăi- 
mîntat de faptul că doi dintre vor
bitorii care luaseră cuvîntul înain
tea sa, fuseseră primiți cu strigăte 
de dezaprobare, el
începutul cuvîntării sale că își va 
deconecta aparatul acustic împo
triva surzeniei. în felul acesta, în 
tot timpul cuvîntării sale Whitehdad 
nu a mai fost deranjat. Judecind 
după starea de spirit care domnește s-au abătut’"în searazîlei *de 
în Rhodesia de sud, se pare că el va

a anunțat la

tu- 
că

Joseph Slavin din orașul ameri
can Pittsburgh s-a sinucis. „Sînt 
obosit și nu mai pot îndura atî- 
tea suferințe — a spus el puțin 
timp înainte de a-și pune capăt 
zilelor. — Nici eu, nici fiul meu nu 
putem găsi de lucru. El are 23 de 
ani și a fost nu demult demobili
zat din armată. Noi nu putem găsi 
de lucru".

Slavin s-a urcat pe podul „Fort 
Pitt“ și s-a aruncat de la o înălți
me de 80 de metri.

Tragedia s-a întîmplat de „Ziua 
mulțumirilor". în S.U.A. se consi-

provocat mari inundații. Agenția 
nisiană de informații relatează 
inundațiile au provocat uriașe dis
trugeri materiale, iar numărul mor- 

. ților și răniților înregistrați pînă a- 
; cum este considerabil. Numai în re- 
\ giunea Gabes numărul morților se 

cifra în seara zilei de 26 noiem- 
'. brie la 50. Au fost distruse nume

roase case, aerodromul a fost com- 
: plet inundat, iar căile de comuni

cație din localitatea Gabes și îm
prejurimi au fost distruse. în oaza 
Nefta în apropiere de Tozeur, 60 la 
sută din locuințe au fost inundate. 
La ordinul președintelui Burghiba, 
camioane încărcate cu alimente și 
îmbrăcăminte au plecat din Tunis 
spre regiunile lovite de calamități.

UN VAS VEST-GERMAN SALVAT 
DE MARINARI SOVIETICI

Nfarinării din Leningrad au salvat 
vaporul vest-german „Ursula Pe
ters”, cu un deplasament de 4 000 
tone, Plecînd din Hamburg spre 
Vîborg. vaporul. St-a ciocnit în plin 
mers de o stîncă de lingă extremi
tatea de nord-vest a insulei Malîi 

r;Flkar. Vasul de salvare „Căpitan 
FedotoV” a sosit la locul avariei 
în urma cererii căpitanului vaporu
lui „Ursula Peters”, atunci cînd a- 
cesta s-a convins de imposibilitatea 
salvării vaporului cu forțe proprii. 
Echipajul navei vest-germane a adus 
calde mulțumiri marinarilor sovie
tici. .

„Alegeri“ in insula 
Réunion

PARIS 27 (Agerpres). — Sub titlul 
„în Réunion n-au avut loc alegeri, 
ci doar o fraudă generalizată“, ziarul 
„L’HUMANITÉ“ publică un articol 
în care sînt dezvăluite condițiile de 
teroare în care au avut loc alege
rile în această colonie a Franței.

numeroase localități — Bre-

O LEBĂDĂ PROVOACĂ 
UN ACCIDENT DE AVION

— Alo, Paris 1 Am terminat nu
mărarea voturilor 1 Așteptăm să ne 
comunicați rezultatul.

(Desen de NIC. NICOLAESCU) 
tagne, Bols-de-Nefles, Sainte-Marie, 
Possession etc. — alegătorii care 
sprijineau pe candidațil comuniști 
au fost loviți și răniți de către hu
liganii care apoi au deschis urnele. 
N-a existat nici un birou de vot 
unde să nu se fi înregistrat inci
dente. La biroul școlii centrale, la 
Saint-Denis, huliganii au violat 
urnele în prezența și cu complici
tatea președinților comisiilor de vo
tare. Rezultatele au fost, de aseme
nea, măsluite, încît chiar și buleti
nele în favoarea comuniștilor au 
fost atribuite candidatului reacțio
nar Macé de către președinte, în 
ciuda protestelor 
siei. Candidatul
Lallemand a fost arestat de autori
tăți pentru că a cerut anularea 
„alegerilor“.

Indignată de măsluirea acestor 
alegeri, populația Réunionului, scrie 
ziarul, cere anularea acestor alegeri.

Agenția France Presse relatează 
că accidentul de aviație petrecut 
vinerea trecută în S.U.A. cînd un 
avion de tip ,,Vi3count’ al societă
ții „United Airlines" s-a prăbușit, 
provocînd moartea a 17 pasageri, 
se datorește unor cauze puțin obiș
nuite. Ancheta a stabilit că, în 
timpul zborului, o specie de lebădă 
cunoscută sub numele de „lebădă 
fluierătoare", s-a înfipt în stabiliza
torul avionului. Șocul a provocat 
oscilații violente și ruptura ampena- 
jului avionului, care s-a prăbușit.

deră că în această zi toți america- 
: nii trebuie să-și exprime recunoș
tința pentru „fericirea“ de a trăi 
în S.U.A. în fotografia de mai sus 
Joseph Slavin în momentul sinuci
derii.

MARI INUNDAȚII IN TUNISIA

membrilor comi-
comunist Daniel

plină de frumusețe
recenzii de cărți, simpozioane 
multe altele. Aici inventivitatea acti
vistului — legată firește de necesi
tățile vieții — se poate desfășura 
din plin. Directoarea căminului 
cultural din Țifești, raionul Panciu, 
Lorica Haret, pornind de la speci
ficul local, a inițiat organizarea 
la cămin a unei „zile a viticultoru
lui' — prilej de schimb de expe
riență între viticultorii fruntași din 
sat — sau a unui „Calendar vorbit 
al colectivistului", în cadrul căruia 
eînt înfățișate lucrările agricole ce 
trebuie duse la bun 
rioada respectivă.

Nu sînt însă puține 
în locul unei munci 
pline de inițiativă, întîlnești la unii 
activiști culturali formalism, goană 
după cifre statistice — „atîtea ma
nifestări, atîția participanți" — și- 
nu strădanie reală, temeinică pen
tru o activitate culturală bogată în 
Conținut și- în același timp, vie, a- 
trăctivă. Există și cazuri cînd pro
gramele se întocmesc doar de ochii 
lumii. Pavel Traian, directorul cămb 
nului cultural din Șibot, raionul 
Orăștie, se mulțumește să aștearnă 
pe hîrtie un „program-fantomă" al 
căminului, fără a se îngriji ca ma
nifestările anunțate — frumoase 
intenție — să fie și realizate.

Satul nou, colectivizat, oferă 
tivistului cultural o arie vastă 
activitate. De munca lui depind, de
sigur, multe, dar nu încape îndoială 
că singur nu poate face totul. El 
trebuie să se bucure pretutindeni 
de înțelegerea, îndrumarea și sprir 
jinul permanent al organizațiilor 
de partid, sfaturilor populare, comi
tetelor pentru cultură și artă.

Prin rolul pe care îl îndeplinește, 
prin dăruirea sa neprecupețită în 
slujba ridicării culturale a maselor 
țărănimii colectiviste, activistul cul
tural este, pe drept cuvînt, una din
tre figurile importante din viața sa
tului nostru.

a
po 
în-

lapte, colectivistul loan Stoian 
cerut broșura s-o citească mai 
îndelete. A păstrat-o la el vreme 
delungată. Apoi a cerut alta și alta, 
iar cu timpul a devenit un ci’itor 
pasionat al bibliotecii.

Una din principalele calități ale 
unui activist cultural este pricepe
rea de a atrage în jurul căminului 
și bibliotecii un cît mai larg activ 
obștesc Rodnica activitate a 
minului cultural din comuna 
șești, raionul Turnu-Severin, 
explică și prin faptul că 
rectorul căminului, Titu Pariș, a iz
butii, printr-o muncă sistematică, să 
formeze un activ al căminului cu 
adevărat... activ, din care fac parte 
și președintele gospodăriei, Mihai 
Istidor, și brigadierul de cîmp Aurel 
Rostogolea, și inginerii Simion Boru 
și Florența Popescu, și învățătoarea 
Alice Istodorescu, și mulți alții. Toți 
membrii activului contribuie cu idei 
și sugestii prețioase la întocmirea 
programelor, își asumă răspunderi 
în organizarea feluritelor manifes
tări.

Pasiunea activistului cultural pen
tru munca sa își găsește o expresie 
în spiritul de inițiativă, în căutarea 
continuă, neobosită, de noi mijloace 
și fprme interesante, atractive de 
activitate culturală. Spre a popu
lariza roadele politicii partidului, 
marile realizări ale socialismului, di
rectorul căminului cultural din Mi- 
răslău, raionul Aiud, Alexandru 
Gașpar, a organizat o seară tema
tică intitulată „Satul în anii noștri“, 
în cadrul căreia au avut loc mani
festări felurite: o convorbire cu frun
tașii gospodăriei, un concurs „Cine 
știe, răspunde“, un program al brigă- 
zii de agitație și al echipei de dan
suri. Gama de acțiuni care pot fi 
organizate la cămin este extrem 
variată : seri de calcul, seri de 
trebări și răspunsuri, călătorii 
harta țării sau a lumii, serbări

și

burile gospodăriei, a grijii pentru 
a' ’ \bi) obștesc, spre a face din fie- 
C'iie colectivist un participant cit 
r -c activ la ridicarea continuă a 
1 ducjiei agricole, la dezvoltarea 
c >spodăriei. Nicolae Gavrilă, direc
torul căminului cultural din comuna 
Gostavățu, raionul Caracal, utilizea
ză cele mai felurite mijloace spre a 
întâii rolul educativ al activității 
căminului în viata satului. Directo
rul a organizat, de pildă, un pro
gram al brigăzii de agitație sub 
forma unei „scrisori deschise’, în 
care erau prezentați oamenii înain
tați din Gostavătu și realizările lor, 
precum și lipsurile din munca unor 
colectiviști. Programul s-a bucurat 
de succes, sporind mîndria oame
nilor pentru înfăptuirile lor, do
ri'‘a lor de a urma exemplul frun- 
t. . »or .și, totodată, spiritul critic 

ă de atitudinile înapoiate.
Dîn păcate însă, mai sînt destui 

activiști culturali care nu acordă a- 
tenția cuvenită laturii educati
ve a muncii culturale de masă, ui- 
iînd că activitatea culturală e o 
muncă vie, cu oamenii. Or, tocmai 
acest caracter al muncii culturale 
de masă impune activistului cultu
ral să fie mereu în mijlocul colec
tiviștilor, să le cunoască viata, pro
blemele, cerințele. Pe Elena Moise- 
scu, bibliotecara din comuna Șoca- 
riciu, o afli adesea cu servieta 
doldora de cărți la sediul diferi
telor brigăzi din gospodărie ori la 
sectorul zootehnic. Cînd îi găsește 
pe oameni într-o clipă de răgaz, 
deschide o broșură sau o carte 
care răspunde preocupărilor lor 
din perioada respectivă și le ci
tește cîteva pagini. încetul cu înce
tul, oameni care înainte nu o- 
bișnuiau să se apropie de cărți, în
cep să capete interes pentru slova 
tipărită In urma prezentării la 
sectorul zootehnic a unei broșuri
despre căile sporirii producției de chinate fruntașilor, jurnale vorbite,

In regiunile sudice ale Tunisiei
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cazurile cînd 
bine gîndite.
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ac- 
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Ziarul „L’Humanité Dimanche' a 
publicat un amplu reportaj al lui 
Râul Calas, după o călătorie prin opt 
țări din America Latină, lată ce scrie, 
intre altele, autorul reportajului :

ȚÂRI BOGATE — POPOARE
SĂRACE

,|bofalogo“ — în
negrite și cu un 
aspect sumbru.

Pe străzile din
Guayaquil am vă
zut cerșind pe
stradă o leme.e, 
inte de vreme, 
gă ea două fetițe pe jumătate 
goale. Ceva mai departe, un orb citi
ta de zqt din chitară, în timp ce doi

------------ redus acest mine- 
p f --------------------------------------reu. In schimb, a-
K-ăsloind presa Străină mericanii vînd ioar- 

r te scump mașini-
------  unelte și combusti

bil jărilor 
le-au furnizat materia primă la 
furi derizorii.

Impunind, cu ajutorul Fondului 
netar internațional, devalorizarea __
nedelor naționale ei își asigură profi
luri excesive: Nord-americanii aduc 
statele în situația de a cerși, împru- 
mulindu-le dolari cu condiția de a-i 
folosi pentru 
bugetare, după 
crearea acestor

In continuare 
cea de-a doua 
vana, că în fările Americii Latine mor 
de foame, de boli care ar putea fi 
combătute sau din cauza bătrînelii 
premature 4 oameni pe minut, 5 500 
de oameni pe zl, 2 000 000 de oa
meni pe an, 10 000 000 de oameni în 
cinci ani... In același timp, din Ame
rica Latină se scurge în sale-urile băn
cilor din_ Statele'Unite 'un torent con- 
’fi’riùq de banifa^ăpe' 4’000 de do
lari pé “minut, 5 000000 de dolari pe 
zi, 2 miliarde de dolari pe an, 10 
miliarde In fiecare 5 ani...

îmbălrinită îna- 
care ținea lîn-

care
pre-

„Din cauza imperialismului ameri
can, care transformă țările Americii
Latine în semi-colonii soarta acestor ’ băieȚerimbrăcafi “in ' zdrenie^ ș7 boL- 

navi de trahomă, implorau mila tre- 
că'orilor, cînfind cu glas jalnic.

ÎN FIECARE MINUT 
a OOO DE.’ DOLARI 

IAU DRUMUL S.U.A. 
cadrul limitat al unui articol 

descrie amănunțit mijloa-

popoare este deosebit de grea. Dez
voltarea industrială a .acestor țări con
tinuă să fie slabă, deși ele posedă 

' bogate zăcăminte miniere : cositor, 
zinc, cupru, plumb, aur, argint, pla- ’ 

" tină, petrol etc.
Salariile muncitorilor sînt afît de 

mici încît un muncitor chilian trebuie 
să lucreze mai multe luni pentru a-și 
putea cumpăra un costum de calitate 
inferioară. Nici minerul, care lucrea
ză în minele de cositor din Bolivia, 
și nici muncitorul din salinele din 
Zaquipira — Columbia nu sînt mai 
bine plătiți. Șomajul a devenit cronic. 
In Uruguay, din 3 milioane de locui
tori 100 000 sînt șomeri. minele de platină'dih Columbia'lăiă

Mizeria în care trăiesc acești oa- nici un control din partea guvernului).
■ meni este prezentă la tot pasul. Lo

cuințele lor — dacă pot fi numite 
astfel — sînt niște barăci la oraș și 
colibe din chirpici, acoperite cu paie, 
la țară. Există un contrast izbitor între 
clădirile faimoasei plaje de la Copa
cabana și mizerabilele barăci ale 
muncitorilor, denumite „favellas" și

In 
se pot 
cele și trucurile prin care capitaliștii 
yankei și înlr-o oarecare măsură ca
pitaliștii englezi, vest-germani, 
cezi, elvețieni etc. frag proliluri 
pe urma acestei sărăcii pe care o 
întrețin cu complicitatea guvernelor 
reacționare ce le sînt devotate. Voi 
cita insă cîteva exemple : americanii 
investesc capitaluri în întreprinderile 
pe care le posedă (ei exploatează

nu

„Sînlem străini la noi în țară", spun 
columbienii mai luminați. Americanii 
participă cu capitaluri și în alte între
prinderi, în societățile mixte. Ei obțin 
monopolul cumpărării uno' produse : 
calea, cacao, produse zaharoase 
și impun prețurile lor. In Bo
livia au obținut ca proprietarii mi
nelor de cositor să le vîndă cu preț

mo- 
mo-

acoperirea deficitelor 
ce au contribuit la 
deficite".
autorul arată, citind 
Declarație de la Ha-

LUPTA IA UN NOU AVÎNT
„Ar fi greșit să se creadă că po

poarele Amenai Latine acceptă a- 
ceasfă situație fără să protesteze, fără 
să 'eacfioneze — scrie autorul artico-

lului. Lupta lor a luat un nou avînl 
după victoria din 1959 a revoluției 
cubane.

In aceste țări au loc numeroase 
greve, adesea de lungă du-afă, une
ori victorioase, alteori singeroase. La 
Guayaquil, muncitorii au ocupat uzi
nele, salariații 
ria, profesorii 
de bancă — zgîrîie norii unde 
află sediul capitalului financiar 
mătăresc. Studenții au ieșit în 
împreună cu muncitorii.

La Lima, tn Chile și în alte 
muncitorii și-au construit locuințe sără
căcioase oe terenurile a căror pro
prietate le-a fos’ recunoscută prin 
lege în urma luptelor crincene pe 
care le-au dus împotriva poliției, care 
încerca să-i izgonească de acolo.

Țăranii din Columbia. Peru. Ecua
dor, Chile au apărat cu arma în 
mină pămin'urile cucerite și cultivate 
de ei, ia' In Columbia au pus pe lugă 
poliția si armata.

Crește numărul membrilor partide
lor comuniste din America Lati
nă, a că'O' activitate es'e în unele 
locuri legală (partidele comuniste din 
Uruguay și Chile au o activitate le
gală și reprezentanți în parlament 
— Partidul Comunist din Chile are 
in parlament 14 depulați și 4 sena
tori), iar în al’ele ilegală. In același 
timp, legăturile Io- cu masele și cu 
celelalte forțe democratice de opozir 
fie se întăresc și se lărgesc".

municipali — p'imă-
— școlile, funcționarii 

se 
și că- 
stradă

părți,
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4. /. Mikoian a sosit ia New York

Marte-1“ își continuă zborul

Componența noului guvern 
al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA 27 (Agerpres). — B.T.A. 

transmite : La 26 noiembrie a avut 
loc plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, a prezen
tat un raport cu privire la necesi
tatea reorganizării activității și 
structurii Consiliului de Miniștri șl

★
SOFIA 27 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția B.T.A., la 27 
noiembrie, la propunerea tov. Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri, prim secretar al C.C. al 
P.C.B., Adunarea Populară a R. P. 
Bulgaria a aprobat componența 
noului guvern al Republicii Popu
lare Bulgaria. Din guvern fac par
te : Jivko Jivkov, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, Gheor- 

■ ghi Traikov, prim-vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri și președinte 
al Consiliului pentru agricultură, 
Stanko Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, general de 
armată Ivan Mihailov, vicepreședin-

a organelor sale. Plenara a apro
bat prevederile expuse în raport.

Plenara a hotărît crearea Comite
tului controlului de partid și de stat 
de pe lîngă C.C. al P.C.B. și Consi
liul de Miniștri al R. P. Bulgaria cu 
organe corespunzătoare în regiuni.

Plenara a ales pe Ivan Prîmov 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.B.

★

te al Consiliului de Miniștri, Tano 
Țolov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și președinte al Comi
tetului pentru industrie și construc
ții, Pencio Kubadinski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al transporturilor și tele
comunicațiilor, Mitko Grigorov, mi
nistru, Boris Velcev, președinte al 
Comitetului controlului de partid 
și de stat de pe lîngă C.C. al 
P.C.B.. și Consiliul de Miniștri, ge
neral colonel Dobri Djurov, minis
trul apărării naționale, Ivan Bașev, 
ministru al afacerilor externe, Ivan 
Budinov, ministru al comerțului ex
terior, și alții.

I

I

încheierea sesiunii anuale de la Dubna
Contactul care s-a stabilit între 

oamenii de știință de la Institutul 
unificat și Centrul european de cer
cetări nucleare de la Geneva, pre
cum și Institutul de fizică din Co
penhaga, contribuie la schimbul de 
experiență și de informații științifi
ce cu privire la cercetările în do
meniul fizicii marilor și micilor e- 
nergii.

DUBNA 27 (Agerpres).— TASS: 
La 27 noiembrie, la Dubng și-a în
cheiat lucrările ,sesiunea anuală or
dinară a Comitetului reprezentan
ților împuterniciți ai guvernelor 
statelor membre ale Institutului u- 
nificat de cercetări nucleare.

In protocolul semnat sînt relevate 
marile succese obținute anul acesta 
de oamenii de știință din țările so
cialiste, care lucrează la Dubna.

PARIS 27 (Agerpres). — TASS : 
într-o declarație dată publicității în 
seara zilei de 26 noiembrie, Biroul 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez salută și felicită milioanele de 
alegători care în al doilea tur de 
scrutin al alegerilor pentru Aduna
rea Națională au asigurat alegerea 
unui mare număr de deputați repu- 

. blicani și au provocat înfrîngerea 
multor candidați ai partidului 
U.N.R.

Conducerea Partidului Comunist 
Francez relevă că unul din cele mai 
importante rezultate ale celui de-al 
doilea tur de scrutin a fost unitatea 
forțelor democratice — comuniști, 
socialiști, radicali. Partidele demo
cratice, și în special partidul comu
nist, și-au sporit numărul locurilor 
în Adunarea Națională. După suc
cesul comun, se subliniază în decla
rație, sarcina primordială este de a 
întări și pe viitor această alianță, 
cu atît mai mult cu cît este necesar 
să fie preîntîmpinată primejdia pe 
care o reprezintă gruparea reac- 
țiunii în jurul 
U.N.R. Unitatea 
unitatea tuturor 
necesară pentru 
rile regimului
Partidul Comunist Francez nu își va 
precupeți eforturile pentru a întări 
alianța forțelor democratice, atît în 
Adunarea Națională cît și în în
treaga țară. Grupul parlamentar al 
comuniștilor va propune în Aduna
rea Națională ca deputății republi
cani să se situeze pe o poziție co
mună în cele mai importante pro
bleme ale politicii interne și ex
terne. Rezultatele alegerilor, se spu
ne în încheiere în declarație, des
chid noi perspective forțelor demo
cratice și republicane, care trebuie 
să facă totul pentru a întări unita
tea lor luptînd pentru a obține vic
toria democrației.

partidului gaullist 
clasei muncitoare, 
republicanilor este 
a zădărnici planu- 
puterii personale.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
TASS. A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la 26 noiembrie la 
New York venind din Havana. Pe 
aeroport A. I. Mikoian a declarat 
ziariștilor că la Havana a stat de 
vorbă cu prieteni vechi și anume cu 
conducătorii Cubei revoluționare — 
Fidel Castro și tovarășii lui de luptă 
— a vizitat numeroase locuri și s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai poporu
lui Cuban. A. I. Mikoian a relevat 
uriașele progrese realizate de Cuba 
în cei doi ani și jumătate care au 
trecut de la ultima sa vizită în a- 
ceastă țară.

Sînt mulțumit de călătoria făcută, 
a declarai A. I. Mikoian. Conducă
torii guvernului cuban mi-au de
clarat că și ei sînt mulțumiți. Cu- 
banii și conducătorii lor sînt oameni 
minunați și v-aș sfătui să stabiliți 
cu ei relații bune. Astăzi, după 
realizarea înțelegerii dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și președin
tele S.U.A., Kennedy, s-au creat 
condiții ' favorabile în acest scop.

Răspunzînd Ia întrebările ziariști
lor, A. I. Mikoian a declarat că Uniu
nea Sovietică sprijină cele cinci 
puncte ale Cubei deoarece ele sînt 
juste. Consultați-i pe propriii voștri 
specialiști de drept internațional și 
ei vă vor confirma că aceste cereri 
sînt legale, a declarat el.

Pe aeroport A. I. Mikoian a fost 
întîmpinat de V. V. Kuznețov, prim 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., V. A. Zorin, loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. F. Dobrînin, 
ambasadorul U.R.S.S. S.U.A.,

M. A. Menșikov, ministrul afaceri
lor externe al R.S.F.S.R., L. F. Pala- 
marciuk, ministrul afacerilor exter
ne al R.S.S. Ucrainene, K. V. Kise
liov, ministrul afacerilor externe al 
R.S.S. Bieloruse.

A. I. Mikoian a fost, de asemenea, 
întîmpinat de C. Lechuga, repre
zentant permanent al Republicii 
Cuba la O.N.U., și de șefii delega
țiilor țărilor socialiste la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.

★
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : în seara zilei de 
26 noiembrie, A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află la 
New York, a făcut o vizită la Or
ganizația Națiunilor Unite unde a 
avut o convorbire cu U Thant, se
cretar general provizoriu al O.N.U.

După convorbire, U Thant a oferit 
un prînz la sediul O.N.U. la care, 
din partea sovietică, au participat : 
A. I. Mikoian, V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., V. A. Zorin, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., A. F. Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., și alte persoane.

Din partea americană la prînz au 
participat John McCloy, președintele 
„Comitetului de coordonare pentru 
reglementarea crizei cubane", Adlai 
Stevenson, reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost, reprezentant 
permanent adjunct al S.U.A. la 
O.N.U., precum și funcționari su
periori din secretariatul O.N.U.

Părăsind sediul O.N.U., A. I. Miko
ian, a răspuns la întrebările repre
zentanților presei.

MOSCOVA 27 (Agerpres). TASS. în 
conformitate cu programul de zbor, 
In Intervalul 20—27 noiembrie s-au 
stabilit din nou legături radio cu 
stația Interplanetară „Marte-1“.

Datele telemetrlce au arătat că la 
bordul stației Interplanetare tempe
ratura șl presiunea sînt menținute în 
limitele stabilite : temperatura — 
25—30 grade C., presiunea — 850 
mm col. Hg. Bateriile solare șl sur
sele chimice de curent funcționează 
normal. Curentul de reincărcare și 
tensiunea bateriilor solare cores
pund regimului stabilit prin calcul.

rezultate din mă- 
traiectoriei, atunci 
ultima dată legă- 

stațlel lnter- 
de Pămlnt a 
Legăturile ra- 
bune.

Potrivit datelor 
surătorlle asupra 
cînd s-au stabilit 
turile radio, distanța
planetare „Marte-1 “ 
fost de 8 726 000 km. 
dlo cu stația au lost

La 28 noiembrie ora 9 (ora Mos
covei) stația Interplanetară ,Var- 
te-1“ se va afla la o distanță n 
9 085 000 km de Pămlnt șl va a^a 
următoarele coordonate astronomi
ce : ascensiunea dreaptă — 7 h 10 
minute, decllnațla — 44 grade 55 
minute.

Sute de cetățeni din Köln (R. F. Germană) au organizat un „marș 
mut“ pe străzile orașului in memoria victimelor nazismului. In cadrul 
mitingului ce a avut loc cu acest prilej, participanții s-au pronunțat 
pentru pace, împotriva războiului.

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

S. K. Țarapkin, șeful delegației sovietice, în sala de ședințe a 
dezarmare.
GENEVA 27 (Agerpres)'. — TASS. 

Comitetul celor 18 pentru dezarma
re, care și-a reluat lucrările la 26 
noiembrie, a început să discute pro
blemele incluse pe ordinea de zi.

Șeful delegației americane, A'. 
Dean, care a luat cuvîntul în șe
dință, a pus accentul pe necesitatea 
preîntîmpinării unui război declan
șat din întîmplare și a vorbit des
pre încetarea experiențelor cu arma 
nucleară. Totodată, el a insistat din 
nou asupra instituirii unui control 
internațional și a inspecției obliga
torii la fața locului. Cuvîntarea sa 
nu a cuprins propuneri concrete de 
natură să ajute comitetul la rezol
varea problemelor care îi stau în 
față.

Reprezentantul S.U.A. a fost spri
jinit de delegații Marii Britanii și 
Italiei. Delegatul Angliei, fără- să 
spună nimic nou, a obiectat împo
triva poziției adoptate de Uniunea 
Sovietică.

Șeful delegației sovietice, S. K. 
Țarapkin, a amintit că înainte de 
întreruperea conferinței și în cadrul 
celei de-a 17-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.,- Uniunea Sovie
tică a prezentat propuneri construc
tive extrem de importante, și a făcut

Dezbaterile din 
al O

NEW YORK 27 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu, trans
mite : în Comitetul Politic a început, 

noiembrie, 
convocării 
semnarea 

interzicerii

în cursul zilei de 27 
dezbaterea în problema 
unei conferințe pentru 
unei convenții asupra 
folosirii armelor nucleare și termo
nucleare. După cum se știe, anul 
trecut, la 24 noiembrie, Adunarea- 
Generală a adoptat o declarație în 
legătură cu interzicerea folosirii ar
melor nucleare, considerînd că fie
care stat care ar folosi aceste arme 
ar săvîrși o violare a Cartei Națiu
nilor Unite. De asemenea, pe baza 
rezoluției de anul trecut, secretarul 
general provizoriu a trecut la consul
tarea guvernelor țărilor membre ale 
O.N.U. asupra posibilității convocă
rii unei conferințe speciale care să

Peste 3 OOP de greve în 9 luniLupte ale patrioților din Oman

CIUDAD DE GUATEMALA. Trupele 
dictatorului Ydigoras Fuentes au în
cercuit și arestat întregul personal 
de 500 de oameni al forțelor aeriene 
guatemaleze care se răsculaseră 
împotriva regimului dictatorial din 
Guatemala. Conducătorii răscoalei 
— trei colonel și un căpitan — au

CAIRO. Reprezentanta imamatului 
Omanului la Cairo a dat publicității 
la 26 noiembrie un comunicat în 
care se spune că patriotii din Oman 
au încercuit în regiunea Sih Al-Ah- 
mar o subunitate engleză. Au fost 
omorîți 3 soldați și răniți 10. A fost 
aruncat în aer un vehicol militar.

CAPETOWN. Comandantul ad-în- 
terim al forțelor polițienești din Re
publica Sud-Africană, colonelul 
Croous, a declarat că numărul total 
al persoanelor arestate în localitatea 
PaarI se ridică la 338. După cum se 
știe, acum cîteva zile, luînd ca pre
text o manifestare pașnică a popu
lației africane din această localitate, 
autoritățile polițienești au procedat 
la represiuni barbare ucigînd șase 
africani și operînd numeroase ares
tări.

Represiuni împotriva 
răsculaților guatemalezi

cu avionul în Sal- 
cerut azil politic. In 
care s-au dat între 

au 
30.

reușit să fugă 
vador unde au 
timpul luptelor, 
răsculați și trupele guatemaleze, 
fost uciși trei civili și răniți alți

înNEW YORK. Luînd cuvîntul 
fața Comitetului de Tutelă al Adu
nării Generale a O.N.U., Eduardo 
Mondlane, lider al mișcării de elibe
rare din Mozambic, a declarat că 
Portugalia dispune de 40 000 de sol
dați în Angola, de 20 000 în Mozam
bic și de 5 000 în Guineea portughe
ză, ceea ce depășește cu mult numă
rul soldaților aflați în garnizoanele 
din Portugalia. El a arătat că există 
dovezi sigure că N.A.T.O. furnizea
ză arme Portugaliei în vederea înă
bușirii mișcării de eliberare din co
lonii și a făcut apel la Națiunile 
Unite să nu mai tolereze această 
stare de lucruri.

BELGRAD. După cum anunță 
genția Taniug, la 26 noiembrie, 
urma invitației guvernului R.A.U., 
Kocea Popovici, secretar de stat 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, a plecat la Cairo.

RAWALPINDI. Participarea Pakis
tanului la pactele militare a fost din 
nou condamnată la 27 noiembrie în 
Adunarea Națională pakistaneză, 
unde mai mulți deputați au cerut 
retragerea imediată a țării din aces
te pacte și adoptarea unei politici 
independente.

NICOSIA. La 26 noiembrie, pre
ședintele Republicii Cipru, Macarios, 
s-a înapoiat la Nicosia din vizita 
oficială făcută în Turcia în timpul 
căreia a dus tratative cu conducă
torii turci.

WASHINGTON. Potrivit datelor 
Ministerului Muncii în primele 9 
luni ale anului acesta în Statele 
Unite au avut Ioc 3 111 greve. La ele 
au participat 1 130 000 de oameni.

ALGER. în Adunarea Națională 
Constituantă a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare au avut loc 
dezbateri asupra politicii externe a 
guvernului. In încheierea acestor 
dezbateri Adunarea Națională Con
stituantă a adoptat în unanimitate o 
rezoluție care aprobă politica exter
nă a guvernului și, în special, politi
ca referitoare la traducerea în viață 
a acordurilor de la Evian.

In semn de solidaritate cu po
porul spaniol și pentru eliberarea 
din închisoare a deținuților poli
tici antifranchiști, la Veneția a fost 
deschisă o expoziție de afișe și 
manifeste antifranchiste. Printre 
cei care expun se numără cîțiva 
dintre cei mai cunoscuți pictori ai 
Italiei : Guttuso, Treccani, Ve- 
dova.

TOKIO. La 27 noiembrie s-a des
chis la Tokio Congresul al XXII-lea 
al Partidului Socialist din Japonia. 
Congresul urmează să adopte pro
gramul de acțiune pe anul 1963, să 
aprobe linia partidului socialist în 
politica externă, să elaboreze mă
suri în vederea alegerilor locale care 
vor avea loc anul viitor.

ATENA. Intr-o serie de întreprinderi 
din Salonic, relatează ziarul „Avghi", a în
ceput concedierea în masă a muncitorilor, 
din cauza reducerii producției. Ziarul 
subliniază că aceste concedieri sînt un 
rezultat direct al aderării Greciei la Piața 
comună.

DJAKARTA'. Prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, a 
sosit luni la Djakarta unde urmea
ză să facă o vizită de zece zile la 
invitația președintelui Sukarno al 
Indoneziei.

Comitetului celor 18 state pentru 
(Telefoto ; AGERPRES) 

rință de presă la Palatul Națiunilor, 
la care A. A. Roșcin, locțiitor al 
șefului delegației sovietice la trata
tive, a expus în mod amănunțit pozi
ția delegației sovietice în probleme
le dezarmării generale și totale și 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară. El a răspuns amănunțit la 
întrebările ce i-au fost puse de zia
riști.

o serie de concesii puterilor occi
dentale pentru a înlesni rezolvarea 
problemei dezarmării generale și 
totale.

U.R.S.S., a spus S. K. Țarapkin, 
consideră în continuare propunerile 
statelor neutre în problema încetă
rii experiențelor nucleare drept o 
bază pentru desfășurarea cu succes 
a -tratativelor în comitet. El a de
clarat că U.R.S.S. consideră posi
bil ca la baza acordului să fie. pusă __________
propunerea Mexicului cu privire- la transmite : S. K. Țarapkin, 
încetarea experiențelor nucleare în- 
cepînd de la 1 ianuarie 1963. U.R.S.S., 
a spus reprezentantul sovietic, a in
sistat și continuă să insiste asupra 
încetării pentru totdeauna a tuturor 
experiențelor fără excepție, (inclu
siv cele subterane). __ _

In încheiere, S. 
referit la ordinea 
să fie discutat în 
din tratat referitor la prima etapă 
a dezarmării generale și totale.

Următoarea ședință a Comitetului 
celor 18 va avea loc la 28 noiem
brie.

excepție, (inclu-

K. Țarapkin s-a 
în care urmează 
comitet capitolul

★
După încheierea ședinței din 26 

noiembrie a Comitetului celor 18, 
delegația sovietică a ținut-o confe-

*'

GENEVA 27 (Agerpres)'. — TASS 
- , șeful

delegației sovietice și unul din cei 
doi președinți în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, a primit în 
dimineața zilei de 27 noiembrie pe 
reprezentantul Italiei în Comitetul 
celor 18. F. Cavaletti, iar apoi pe 
șeful delegației Bulgariei, M. 
banov.

S. K. Țarapkin a oferit un 
în cinstea reprezentantului 
în comitet, A. S. Lall.

în după-amiaza de 27 noiembrie 
S. K. Țarapkin a primit pe șeful 
delegației Poloniei, M. Lachs.

în timpul întîlnirilor au fost dis
cutate probleme referitoare la de
zarmare și încetarea experimentării 
armei nucleare.

Tara-

prînz 
Indiei

Intre șomeri și... foștii demnitari

Comitetul Politic 
N. U.

semneze o convenție în legătură cu 
interzicerea folosirii acestor arme. 
O notă circulară a Secretariatului 
General, adresată statelor membre, a 
primit pînă în septembrie 1962 răs
punsuri din partea a 60 de guverne. 
Dintre acestea 31 — printre care și 
guvernul romîn — s-au pronunțat 
în favoarea posibilității. convocării 

■ unei conferin.țȚ^eciâle?-pmtrțr.șern-j 
narea convenției respective,.. 26- s-au 
exprimat împotriva acestei-*'■ confe
rințe, iar alte trei țări s-au' 'expri
mat în sensul ca problema respec
tivă să fie examinată de către Co
mitetul celor 18 de la Geneva.

Primul vorbitor, delegatul Etio
piei, a anunțat că va propune o re
zoluție în sensul convocării confe
rinței pentru interzicerea folosirii 
armelor nucleare și termonucleare.

Libertate
lui Juliano Grimau !
PRAGA 27 (Agerpres). La 26 no

iembrie, secretariatul Federației Sin
dicale Mondiale a dat publicității un 
apel adresat oamenilor muncii și 
sindicatelor din întreaga lume în 
care protestează cu hotărîre împo
triva fărădelegilor comise de călăii 
lui Franco care l-au torturat cu cru
zime pe Juliano Grimau, militant sin
dical și antifranchist. •

In numele celor - 120 milioane de 
membri ai săi, F.Ș.M. cere tuturor 
oamenilor muncii din lume să facă 
tot posibilul pentru a-1 smulge pe 
Juliano Grimau din ghearele inchizi
torilor. F.S.M. protestează din nou 
împotriva torturilor și schingiuirilor 
la care sînt supuși deținuții în Spa
nia, ceea ce constituie o încălcare a 
Declarației drepturilor omului.

în ultimele luni șomajul a luat 
în Anglia, noi proporții, depășind în 
prezent simțitor cifra de o jumătate 
de milion. Numai în perioadă 15 
octombrie—12 noiembrie numărul șo
merilor a sporit cu peste 43 000 oa
meni. Regiunile cele mai lovite de 
șomaj sînt Scoția, Irlanda de nord, 
Țara Galilor etc. De curînd, la 14 
noiembrie, 500 de reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale din Londra 
și de pe o rază de 100 mile din 
jurul capitalei au venit la Camera 
Comunelor pentru a exprima mem
brilor parlamentului îngrijorarea lor 
față de creșterea șomajului ; ei au 
deolarat că există pericolul de a 
se ajunge din nou la situația din 
timpul „marii crize" din anii ’30.

Creșterea șomajului și situația 
economică în general, sînt proble
me evocate deseori în parlamentul 
britanic.

Dar să revenim la situația șome
rilor. Ziarul „Observer", publi- 
cînd un reportaj despre șomajul 
care a lovit localitatea Rail, scrie 
între altele : „Un tînăr mecanic de 
mașini a spus : „Am 35 de ani și 
am fost la întreprinderea „Lancing" 
timp de 22 de ani. Acum trebuie 
să-mi schimb complet viața. Sînt 
nevoit să caut de lucru într-o altă 
întreprindere, dacă voi putea ob
ține, iar dacă nu — voi căuta o 
slujbă ca lăptar sau poștaș. îmi 
pun întrebarea dacă n-aș putea 
emigra, împreună cu soția și cei 4 
copii ai noștri".

Un om care a participat acum 50 
de ani la înființarea întreprinderii 
„Lancing" — arată ceva mai de
parte ziarul — a spus : „Toate 
acestea (concedierea de muncitori 
— n.r.) nu sînt numai greșeala lui 
Beeching (directorul general al co
misiei transporturilor din Anglia — 
n.r.). El face ce îi cere guvernul. 

. ...Se caută, astfel a se influența pia- 
țțț brațelor de muncă pentru a se 
putea micșora salariile.;.“.

Ziarpl „Times", care a întreprins 
o anchetă printre șomerii din Nord- 
Est, redă declarația unui fost ajus
ter pe un șantier, care spune des
pre un alt muncitor rămas șomer : 
„A fost șef de echipă în secția 
noastră timp de aproape 30 de ani, 
iar acum nu poate găsi de lucru’.

Majoritatea muncitorilor de pe șan
tierul amintit, arată ziarul, „unii din
tre ei făcînd parte din a treia gene
rație a unor familii care au lucrat 
pe șantier, au rătăcit mereu prin în
treprinderile industriale ale orașu
lui, căutînd o slujbă".

Iată ce epune și Geoffrey Good
man, corespondent al ziarului 
„Daily Herald“, autor al unei lucrări 
intitulate „Șomajul în societatea 
bunăstării* :

„Puneți-vă în situația lui Joe 
Brigge. 38 de ani Joe a lucrat în- 
tr-un atelier de cale ferată dintr-un 
oraș din nord. Este un muncitor

Corespondentă 
din Londra

iscusit. Acum, la 52 de ani, el se 
află în pragul concedierii. într-o zi
— nu știe precis cînd — Joe se va 
întoarce acasă la soția sa, Helen, 
și îi va spune :

— Asta e, dragă. Trebuie să merg 
în căutarea unei noi slujbe. La 
vîrsta mea.

Puteți înțelege — continuă ziarul
— de ce Joe Briggs simte atîta 
amărăciune. Și el este doar unul 
din cazurile pe care le-am desprins 
din statistica rece a oamenilor de 
prisos de la căile ferate".

...Există însă și o altă categorie 
de așa-ziși „șomeri", a căror soar
tă nu este cîtuși de puțin întune
cată. E vorba de categoria foștilor 
demnitari sau diplomați, nevoiți, în 
virtutea a diferite împrejurări, să se 
retragă, măcar temporar, din func
ții. Desigur, nu poate exista nici o 
comparație între aceste categorii 
atît de diferite, dar în presa brita
nică apar comparații foarte semnifi
cative în ce privește soarta șomeri- 
lor, pe de o parte, și legăturile strîn- 
se dintre capitalul monopolist și ad
ministrația publică, pe de altă 
parte. Să ne referim la cîteva cazuri 
relatate tot în presa britanică.

Iată, de pildă, cum s-a căpătuit 
dl. Harold Watkinson, fostul mini
stru de război al Angliei. El a ob
ținut un post gras în consiliul di
rectorilor marelui monopol de tele
comunicații „Plessey", care are un

capital de 76 milioane lire sterline. 
Nu de mult, această companie 
și-a anunțat profiturile anuale : 
6 456 531 de lire. In legătură cu a- 
ceasta s-a calculat că remunerația 
consiliului directorilor, format din 
5 persoane, va fi de 478 930 lire, în 
comparație cu 318 316 de lire în 
anul precedent. Și aceasta nu e 
totul. Un comentariu apărut nu de 
mult în ziarul „Sunday Telegraph' 
ne furnizează următorul amănunt : 
„Raportul potrivit căruia comunica
țiile armatei terestre urmează a fi 
reorganizate — ceea ce va costa 
100 milioane lire sterline — explică 
de asemenea hotărîrea lui Harold 
Watkinson de a adera la conduce
rea monopolului „Plessey". Este a- 
proape inevitabil ‘ ca o parte a 
utilajului necesar să fie comandat 
la această firmă. Și dl. Watkinson, 
pînă de curînd ministru de război, 
a cunoscut, desigur, planurile ar
matei".

D-lui Watkinson 1 s-a alăturat de 
curînd, în consiliul de directori, lor
dul Kilmuir, fostul lord cancelar — 
care după toate probabilitățile va 
deveni președintele companiei 
„Plessey".

Lordul 
educației, 
concernul 
taulds“, unde salariul mediu anual 
al unui director este de 15 000 lire 
sterline. Lordul Mills, fost ministru 
al .energiei și ministru fără portofo
liu, s-a întors la „Electric and Mu
sical Industries', la care salariul 
mediu anual al unui director e de 
13 000 lire sterline.

Dl. Selwyn Lloyd, fostul ministru 
de finanțe, cel care a inițiat poli
tica de înghețare a salariilor, a 
„acceptat“ postul de director la 
„Sun and Alliance Insurance Ltd“, 
cu un capital de 131 milioane lire 
sterline. Și aȘa mai departe.

In condițiile acestor treceri din 
fotoliile guvernamentale în fotoliile 
consiliilor de administrație ale mari
lor trusturi și viceversa, să mai fie 
oare de mirare de ce autoritățile 
britanice rămîn insensibile față de 
soarta sutelor de mii de. șomeri en
glezi, ale căror rînduri continuă să 
sporească ?

LONDRA'. Harry Nkumbula, pre
ședintele partidului Congresul na
tional african din Rhodesia de nord, 
care se află la Londra, a declarat 
că partidul său, împreună cu Partidul 
unit al independentei naționale de 
sub conducerea lui Kenneth Kaunda, 
au hotărît să formeze un front unit 
pentru a obține revizuirea actualei 
constituții din Rhodesia de nord. 
Cele două partide politice au hotă
rît să depună eforturi unite cu 
scopul de a obține' ieșirea Rhodesiei 
de nord din Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului.

Eccles, fost ministru al 
a fost achiziționat de 

multimilionar „Cour-

AL. JONES

Evolufia crimei 
guvernamentale de la Bonn

BONN 27 (Agerpres). — Capö? ' a-ț 
rul Adenauer are în prezent la-Boj \n 
consultări neîntrerupte asupra ce-’ ;- 
rii noului guvern vest-german. T > 
de o oră el a stat de vorbă ct o c - 
ședințele partidului liber-demsJrat 
Mende. Acesta din urmă a refuzat să 
comenteze rezultatele convorbirii cu 
Adenauer. în același’ timp, Mende a 
subliniat că partidul său își men
ține cererea ca Strauss să nu mai 
facă partè din noul guvern vest-ger- 
man ca condiție obligatorie pentru 
participarea acestui partid la viitoa
rea coaliție guvernamentală.

înainte de a duce tratative cu 
Mende, cancelarul s-a întîlnit cu 
consilierul său apropiat, ministrul 
Krone, și cu președintele fracții; nii 
parlamentare a U,C.D.—U.Ț ", 
Brentano. Apoi Adenauer a pru ! 
din nou pe ministrul de 
Strauss cu care avusese la 26 no
iembrie o convorbire de două ore. 
în cercurile politice de la Bonn se 
acordă o mare atenție faptului că 
Adenauer a avut deja de două ori, 
luni și marți, întîlniri cu ministrul 
construcției de locuințe, Lücke. A- 
cesta din urmă este considerat aici 
ca unul din cei mai probabili succe
sori ai lui Strauss în postul de mi
nistru de război.

Tot la 27 noiembrie a avut loc șe
dința conducerii fracțiunilor parla
mentare U.C.D.—U.C.S. și partidului 
liber democrat. La ele au participat 
Adenauer și Mende. Mai tîrziu, s-au 
întrunit la o conferință fracțiunile 
parlamentare ale acestor partide. 
Cancelarul a informat fracțiunea 
U.C.D.—U.C.S. despre desfășurarea 
tratativelor -pentru crearea noului 
cabinet și rezultatele întîlnirii cu 
președintele partidului liber demo
crat.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoiii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scinteii


