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In această primăvară, la Termocentrala electrică Luduș-Ier- nut a intrat în exploatare ultimul agregat — grupul de 20'J MW. De atunci, această unitate energetică, a cărei putere instalată este de 800 MW, a început să producă cu întreaga capacitate. In fotografie : Vedere generală a Termocentralei. electrice Luduș-IernutFoto : Agerpres

Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie

mele consumului njaterii piftie
și materiale, ce a Întreprins

MINISTERUL INDUSTRIEI CON-
STRUCȚIILOR IN ACEST SENS?Reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, fără a diminua cîtuși de puțin ca- îrcatea produselor, constituie o sarcină Majoră, de realizarea căreia .u.în bună măsură, ridicarea acității economice. In acest sens, Plenara C.C. al P.C.R. din 

decembrie 1966 a dat indicații pre
cise privind revizuirea normelor 
de consum, în special la metal, ac
țiune care trebuia întreprinsă și 
încheiată în trimestrul I, pentru ca 
anul 1967 să însemne o cotitură in 
toate întreprinderile industriale 
in privința’valorificării materiale
lor și reducerii cheltuielilor de pro
ducție. Cum s-a îndeplinit această sarcină de 'către întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor ?După patru luni, în acest an se 
constată că acțiunea de reașezare 
a normelor de consum s-a desfășu
rat, în această ramură, cu totul ne
satisfăcător, eficacitatea ei fiind

neînsemnată. Chiar după felul în care a fost concepută și organizată, această acțiune a căpătat, în unele întreprinderi,, un caracter formal. Ministerul Industriei Construcțiilor - a organizat acțiunea cu întîrzidie și numai pentru consumurile din planul de stat, omițînd studierea posibilităților de reducere a normelor de consum departamentale și uzinale. Ca urmare, din cele 21 
de norme din pianul de stat, la 8 
nu s-a făcut nici o modificare ; alte 
3, deși au fost reduse, au un 
vel... superior realizărilor din 
nul 1966 ; celelalte, lie că sint la 
velul realizărilor din 1966, fie
li s-au operat reduceri neînsemnate. Economiile din diminuarea de norme, propusă la C.S.P. reprezintă, pe total minister, circa 5,5 milioane de lei, din care, dacă scădem sumele care reprezintă depășirile față de realizările anului 1966 la cele trei norme cu nivele superioare, mai rămîn doar 2 nti-
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a- 

ni- 
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lioane de lei. Aceasta înseamnă, în medie, economii de circa 35 000 de lei pe fiecare întreprindere, ceea ce este extrem de puțin.Rezultatele enunțate exprimă caracterul formal, lipsa de răspundere a celor chemați să așeze, pe baze științifice, consumurile specifice de materii prime și materiale. Este suficient de arătat că numai 
valoarea rebuturilor înregistrate pe 
total minister în anul I960 — care, ce-i drept, în acest an nu s-au mai planificat în prețul de cost, dar au rămas în normele de consum 
însumează 27 milioane de lei. Iată cîteva exemple. La Fabrica de ciment Medgidia, inginerul șef, cînd a fost întrebat de modul în care s-a desfășurat acțiunea, își amintea doar că „s-a întreprins ceva în trimestrul I“. După căutări prin sertarele serviciului tehnic, s-au „descoperit" cîteva grafice întocmite de un delegat din minister, în care erau înscrise

conducă la „realizarea normelor planificate", fără a viza, însă, reducerea lor.Aminteam că în unele, cazuri nivelul normelor de consum este superior celui din anul trecut. Edificator în acest sens este modul în care s-a „rezolvat" problema re
ducerii normei de consuni din pla
nul de stat pentru corpurile de 
măcinare necesare fabricilor de 
ciment. Norma planificată pentru 1967 a fost, inițial, de 1,070 kg/tona de ciment și s-a propus reducerea ei ia 1 kg/tonă ; anul trecut însă, realizările, au fost de 0,990 kg/tona de ciment,. S-a majorat, deci, consumul realizat în anul 1966, și a- ceasta în condițiile în care colectivul atelierelor „9 Mai“-Bucureșt.i— unitate producătoare a acestor corpuri de măcinare — a propus, iar Direcția tehnică din Ministerul Industriei Construcțiilor a omologat un nou procedeu de fabricație la două sortimente de corpuri de măcinat — biconice și cilpepsuri— care reprezintă circa 45 la sută din totalul corpurilor de măcinare ce se utilizează. Procesele verbale de omologare, semnate de această
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atunci în- intimidare.

zvelte Brazi, anual țiței, panou

sînt mijloacele de ciupelii deschise,

Te vede neatent sau grăbit sau simte să-i ceri centimă.— Cum că te-ai „jena" restul pînă Ia

motivează adesea

se că, nu tot

Printre coloanele și argintii de la unde se prelucrează milioane de tone de am văzut odată un care fixa expresiv valoarea picăturii. Cit s-ar păgubi prin irosirea unei singure picături pe secundă. Privit astfel la scara rafinăriei, stropul dobîndea proporții menite să pună serios în gardă spiritul gospodăresc.Mi-am amintit de acel panou avînd zilele trecute în față o evidentă întocmită de Direcția de control și revizie pentru regiunea Ploiești. Contabilizarea, pe primul trimestru al anului, a pagubelor în avutul obștesc. Reieșea că în aproximativ nouă cazuri din zece suma păgubită nu depășește 500 lei. Așadar, tonul e dat de micile neglijențe, de micile sustrageri. „Picăturile"...— Cum se explică ?Om cu experiență în domeniul controlului? directorul ION ZIPIȘ ne spune pe marginea evidentei de mai sus :— în general, cînd sînt descoperite astfel de lipsuri, vinovatul găsește sprijin la unii care judecă așa : „O sută-două de lei. O ciupeală ! Ca să vezi la ce s-a putut preta... Să pună imediat banii la loc". Firește, cel în cauză restituie suma, mulțumit că scapă atit de ușor — dar se învață minte ? Toată lumea știe că cine fură azi un ou..., dar adeseori la locul al respectivului nici o măsură.consideră închis pla acoperire Se manifestă i-aș spuneFapta e văzută în sine, măsurată prin ea însăși, fără să se dea atenția cuvenită fondului.— Ce înțelegeți prin fond ?— Evident, din punct de vedere penal nu e totuna

de muncă nu se ia Cazul se prin sim- a pagubei, o optică — cantitativă.

cu 80 de secunde ?
Pe un pămînt ca acesta al nostru, căruia dubla mișcare în jurul Soarelui. și al axei sale îi este lege, rulmentul — deși invenție tîrzie față de roată (din care descinde) — se simte cum nu se poate mai...acasă. Totul se mișcă și pentru ca mișcarea să fie cit mai lesnicioasă, o uzină cum este cea din Brașov produce zeci de milioane de coliere de otel, bijuterii ale tehnicii moderne.In fond uzina aceasta (ca și aceea din Bîrlad) reprezintă un mare atelier

de giuvaeruri deosebite, ale căror carate sînt economia de energie, de efort fizic manual, economia de metal pe care o aduc rulmenții oriunde se. învîrtește ceva, oriunde mișcarea rectilinie a unui mecanism trebuie transformată în rotație. Adică în tractoare, autovehicule, instala-
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ancheta socială
sustragerea unui ac sau a unui automobil. Dar pe plan moral — al moralității individului — nu se poate face deosebirea dintre o ciupeală de cîteva sute și o fraudă de zeci de mii de lei. Cinstea sau necinstea nu pot fi gradate. în practică însă, nu arareori intervine optica strict cantitativă — ceea ce duce la subestimarea și minimalizarea pericolului social real pe carc-1 reprezintă așa-zisele ciupeli și găinării. Și cam trece cu vederea deși „mărunțișuri", ele reprezintă altceva decît furt sau escrocherie.Deci un prim aspect: sub- dimcnsionarea fenomenului. O primă „liberă trecere" a rozătorilor în lanul de grîu. Ei atentează în egală măsură și asupra pungii cetățeanului, operînd în majoritatea cazurilor la vedere. Pe ce căi ? Discutînd cu unii componenți ai echipelor de control obștesc din Ploiești, a reieșit — aspect cîtuși de puțin mărunt — că unul dintre mijloacele cele mai lucrative este felul cum se dă, mai exact cum nu se dă, restul.— Vînzătorul necinstit mizează pe împrejurări și slăbiciuni — e de părere vopsitorul MAGDO FERER de la Rafinăria Teleajen.

e și nu se jenează.— Intervine cercarea de Cumpărătorul e făcut cu ouși cu oțet pentru „îndrăzneala" lui. După ce că nu i se dă dreptul cuvenit, restul. este jignit : „doar n-o să sărăcești din ăștia douăzeci de bănuți", sau ceva de același fel. In realitate, lucrurile stau exact invers. Am constatat că vînzătorii care procedează așa trag serioase profituri de pe urma celor 20 de bănuți. La un''centru de pîine a fost prinsă o vînzătoare care-și asigura pe această cale venituri zilnice de circa 150 de lei 1 Obrăznicia, sfidarea atac ale pe față.— Se prin lipsă de mărunțiș.— Fals ! intervine tehnicianul RADU GHEORGHE de la Depoul C.F.R. Din păcate, unii acceptă cu ușurință sau din necunoaștere.
Victor VĂNTU
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Cea mai înaltă construcție din țară : coșul de fum (de
200 m) de la C.E T.-CraiovaFoto : M, Andreescu

Am stat de vorbă, în ambianța modernă a Galațiului contemporan cu mulți tineri care învață în școli de cultură generală și licee, în școli profesionale. în institute de învățămînt superior. La discuțiile noastre >au luat parte uneori și profesori, parte dintre ei educa- . tori ai multor generații.Subiectul : ce reprezintă în viața și preocupările tinerilor activitatea organizațiilor U.T.C., cum s-ar putea îmbunătăți această activitate spre a răspunde mai deplin, mai dinamic nevoilor și aspirațiilor vîrstei ?Răspunsurile tinerilor consultați reprezentau adesea o împletire inedită a fanteziei cu o surprinzătoare doză de matură chibzuință, dine semnificative în ingenua lor ardoare mi s-au părut cele spuse de Iulian Caulea, elev în anul I al liceului industrial pentru construcția de mașini :— Mi-e dragă organizația U.T.C. și mă simt bine printre colegii mei uteciști. Aici, la U.T.C. (convorbirea a- vea loc chiar în sediul organizației de tineret a liceului, n.n.) mă simt- legat de un cerc foarte larg de tineri, de toți cei din ' generația mea. indiferent unde trăiesc, unde lucrează...Pentru . tinerii gălă- țeni cu care1 ani stat de vorbă, ca și pentru tinerii de pe cuprinsul întregii țări, U.T.C.-ul înseamnă măi mult decît un simplu cadru organizatoric de desfășurare a activității obișnuite : el reprezintă în ochii lor o adevărată chintesență, un autentic simbol al tradițiilor înaintate ale tineretului patriei noastre de luptă înflăcărată, sub conducerea partidului clasei muncitoare, pentru eliberarea națională și socială, pentru progresul țării și prosperitatea poporului român. în inimile tinerilor răsună și azi vibrantul îndemn a- dresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna Congresului al

VlII-lea al U.T.C. : „Creșteți .și învățați, dragi tineri, într-o țară liberă și prosperă, făurită prin lupta și munca a zeci și zeci de generații, vă bucurați de condiții de viață la care nici nu se puteau gîndi, în tinerețea lor, înaintașii voștri. Să dă- ruiți patriei tot ce aveți mai bun, toată puterea minții și brațelor voastre, ei să-i închinați elanul și năzuințele voastre tinerești".Investit cu marea încredere a partidului,

U.T.C.-ului îi incumbă răspunderea de a educa tineretul în spiritul înaltelor idealuri ale societății noastre, de a oferi un larg cadru organizat de activitate plăcută și instructivă, de a iniția variate manifestări cultural-artis- tice, de a dezvolta gustul pentru comorile gîndirii și simțirii umane, de a organiza turismul, sportul de mase, contribuind la formarea unor tineri sănătoși, viguroși, optimiști, culti.
EDUCAȚIE SE POATE FA
CE DOAR ÎN ȘEDINJE?

A- ...Ca un leit-motiv au revenit în convorbirile cu tinerii problema atractivității și diversificării activităților desfășurate în cadrul U.T.C., apariția unor fenomene de șabloniza- re, de înlocuire a suflului viu, a înaripării generoase a vîrstei, prin STAS-uri organizatorice..Mai întîi e vorba de prejudecata, pe alocuri obsedantă, că nu se poate face educație de- cît în ședințe. De altfel, după cum se pare, ședințele sînt și ceLmai lesne de organizat: afișezi un.anunț la avizier sau trimiți un convocator si totul e „în regulă”. ■ Ce se întîmplă mai departe ? Temele ședințelor sînt însă cam aceleași în toate organizațiile de U.T.C. 'Aflîndu-mă la liceul „Vasile Alecsandri" am întrebat 12 uteciști din clase diferite : „Care e principala voastră activitate de U.T.C. ?" Răspunsul a fost invariabil : „Participarea la ședințe". O asemenea unanimitate m-a făcut să mă adresez tovarășului profesor L. Barbu, secretarul de U.T.C.— După nu numai elevilor, planurile lor de U.T.C. pe clase, accentul principal cade pe ședințe, pe discuții în jurul cam acelorași

e liniat sau după cutare Să vă dau un recent de accentului pe cantitativ :

organizației a liceului : cite se vede, din spusele dar și din organizații-

subiecte... Cum se explică un asemenea stil de muncă ?— Sîntem conștienți că există o aglomerare de ședințe. Explicații se pot da multe, dar în fond, una singură le cuprinde pe toate : doza mare de formalism și un anumit cult al cifrelor. Cînd vine cîte o brigadă să analizeze munca, atenția principală e îndreptată nu spre problemele de fond, ci spre cele ale formelor : de ce cutare plan nu rubricizat canoane ? exemplu mutare a aspectulpentru timpul vacanței de vară ni se cere să organizăm în orașul Galați, în locul unui singur club școlar cu o activitate bogată și interesantă, șapte cluburi care vor avea, prin forța lucrurilor, o activitate fărîmițată și sărăcăcioasă. De ce ? Pentru ca, în raportul de activitate, să se scrie cifra 7 în loc de 1 !înrădăcinarea unei astfel de mentalități nu se datorește oare și faptului că unele organe de partid obișnuiesc să „analizeze” activita-
Victor BÎRLĂDEANU
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ÎN ZIARUL DE AZI H Consecințe
firești la nerespectarea contractu
lui de închiriere Faptul divers H Am 
depășit nivelul producției proiec
tate, ridicînd productivitatea mun
cii I !! Cerințe noi în pregătirea și re
glementarea profesiei de bibliotecar

țille de foraj, motoare electrice, ma- șini-unelte, deci în aproape toate produsele industriei noastre moderne.Am descoperit aici, în acest „univers al micronilor" cum i-a spus un inspirat reporter, o experiență deosebită de dilatare a timpului. Nu este vorba de demonstrarea principiului relativității al lui Einstein și nici de descoperirea' vreunui fenomen nou în fizică, ci de o modalitate revelatoare, de influențare a relației om- timp.Smulgind de pe atîtea coarde lirice suspine adinei, trecerea vremii părea a se fi instalat definitiv pe planul percepției afective : suferința prelungește orele, bucuria le dă aripi pre- făcîndu-le în secunde.Experiența de care vorbeam mută problema pe un alt plan, al inteligenței active, critice și stabilește acolo o nouă legătură â omului cu timpul. Minutul de 80 de secunde este, desigur, simbolic, un minut mai bogat, un minut căruia inteligența, disciplina, conștiinciozitatea i-au amplificat cuprinderea.Dacă voi spune pur și simplu _ că anul trecut uzina producea pe minut circa 270 de rulmenți și că în acest an, cu același număr de oameni și cu aceleași mașini produce aproape 330, imaginea ar simplifica adevăratul conținut al dilatării timpului petrecut în uzină. Cu atit mai mult cu cit lucrurile nu s-au desfășurat-de la sine. Au fost luni de zile de eforturi, de înfruntare cu inerția, luni de zile in care noul și vechiul s-au ciocnit cu totul altfel decît cum scrie în cărți sau cum se vede în filme.Mai întîi a fost starea aceea deosebită pe care ți-o dă insatisfacția nemeritată. Oamenii munceau, uneori mai mult decît era normal, dar munca nu se vedea. Sfîrșitul de lună îi găsea în același asalt al îndeplinirii planului. Ceva în mecanismul complex al producției nu funcționa normal, rămăsese la un nivel devenit necorespunzător; un „rulment" funcționa cu frecări mari, irosind din energia mecanismului complex al bricației.Undeva timpul se scurgea în chea lui matcă, în afara acțiunii teligentei oamenilor, cu cele 60 secunde clasice ale minutului, poate mai sărac, lipsit de vremea irosită în cine știe ce eforturi inutile de fapt. „La sfîrșitul anului trecut, îmi spunea directorul general al uzinei. ing. Badea Gheorghe, ne pregăteam să cerem o suplimentare a schemei cu 500 de muncitori. Aveam — aparent — toate justificările. Una din secțiile uzinei — coliviile — reprezenta' un punct de strangulare a producției. Nu o dată montajul Ie-a primit, aș zice calde, numai să nu se producă stagnări. La colivii se lucra numai în 2 schimburi : al treilea nu avea asigurat personalul necesar. Și totuși acest personal exista".Nou numit în perioada aceea în uzină — au trecut peste 7 luni de a- tunci — directorul general nu s-a mulțumit cu justificările de suplimentare a schemei. Consultînd personalul tehnic și activizînd serviciul de organizare a producției, el a ajuns la o altă soluție : redistribuirea a peste 250 de salariați de pe posturi de muncitori auxiliari în munci direct productive. Si consecințele de-
(Continuare în pag. a V-a)
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fa-ve- in- de ba

Duminică dimineața peste capitala nigeriană, Lagos, s-a așternut o atmosferă apăsătoare. Din Provincia Orientală, postul de radio local a anunțat că Adunarea Consultativă a Nigeriei Orientale a hotărit retragerea provinciei ’ din Federația nigeriană și proclamarea ei ca stat independent sub denumirea de „Republica Democratică Biafra". Guvernatorul militar al provinciei, lo- cotenent-colonelul Ojukwu, a citit marți dimineața la postul de radio Enugu o proclamație, anunțînd că toate legăturile dintre statul secesionist, cu 14 milioane de locuitori, și fosta federație nigeriană sînt considerate rupte. Ojukwu a menționat că Biafra va face parte din Commonwealthul britanic în calitate de stat independent și suveran. Consulul S.U.A. și înaltul comisar adjunct al Angliei au fost convo- cați de guvernator, care i-a anunțat oficial despre crearea noului stat african.Nigeria trăiește un moment de răscruce...
DRAMA „TlNĂRULUI

PALMIER11„în țara noastră palmierii cresc mai mîndri ca oriunde. Doar unul, cel mai drag, pe care l-am sădit nu de mult, se-ndoaie bătut de furtuni și ros de carii" — scria recent ziarul „Advance" din Lagos, referindu-se la independența cucerită de poporul nigerian în anul I960. într-adevăr, cei șapte ani care au trecut de cînd colonialiștii au părăsit aceste locuri au fost ani de grele încercări Poporul nigerian, care și-a cucerit cu grele jertfe independența de stat, vrea ca palmierul sădit în 1960 să stea drept în toate furtunile. Lucru deloc simplu în condițiile cînd foștii stăpîni au
Laurenfiu DUȚă

(Continuare în pag. a VI-?.;
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încredere
confirmată

“I
I firești
! la nerespectarea 

contractului

S-ub titlul „Toată încrederea I" 
făceam. ăpel: la justiție-să-rearta- 
lizeze dosarul privind evacuarea 
familiei Haita (Intrarea Polonă 
5-București) din locuința pentru 
care obținuse ordin de repartiție, 
în favoarea altui colocatar cu 
drept de extindere. Și în adevăr, 
evacuarea nu s-a făcut. Ministe
rul Justiției precizează: „Cele 
semnalate cu privire la inechita
tea creată sînt juste. Am sesi
zat S.G.L. al raionului 1 Mai să 
analizeze posibilitatea restructu
rării spațiului respectiv astfel ca, 
printr-o nouă redistribuire, să fie 
satisfăcute deopotrivă drepturile 
legitime ale ambelor familii, 
(Haita fi Prunescu)". Așadar, mă
suri cu adevărat echitabile. In 
spiritul legislației noastre.

Dezlegați
enigmaLa Bufetul din Horodniceni (Fălticeni) este gestionar Gheor- ghe V. Florea. El mai deținuse postul de gestionar la Bufet ou cîțiva ani în urmă, dar a fost îndepărtat pentru necinste. A- cum a revenit (prin ce „mijloace" ?). Dar adeseori este în stare de ebrietate, repede clien- țli, servește pe sprinceană etc. etc. în ultima vreme a fost sancționat de 4 ori pentru abateri în serviciu. Dăr el continuă să rămînă mai departe în această funcție. Cum e posibil ? întrebați-1 pe Iacob Chiticaru, președintele cooperativei de consum. Vă poate da un răspuns obiectiv — doar este rudă cu gestionarul. Și în familie, oamenii se cunosc bine.

ghe V. Florea.

ParitateDouă evenimente In Maramureș. Cooperatoarea Viorica Lazăr, din comuna Suciu de Jos (Lăpuș), a născut trei gemeni. Trei băieți dolofani. La scurt timp, Elvira Toszt, farmacistă în orașul Sat'u Mare, . j a adus, pe lume trei gemeni. De data aceasta trei fete. O coincidență fericită. Sînt sem- I ne că maramureșenii nu vor pleca în pețit prin alte locuri.
Lipsa de
demnitatePoate că dv., cei care-1 nOâșteți pe Constantin Diță, vă întrebați de ce nu mai este vicepreședinte al Sfatului popular al raionului N. Bălcescu. A fost destituit. în loc să vegheze Ia aplicarea ad literara a legalității socialiste, el și-a permis „mici Servicii" Cunoscuților, pe banii Statului. A aprobat construirea unui garaj, pe care l-a atribuit apoi unui cunoscut; a aprobat de asemenea (și a facilitat) să șe execute reparații capitale (03 000 lei, pe spezele statului) la imobilul din B-dul MărășeȘti 68,- • pe care l-a cedat apoi, cu mărinimie de nabab, altei cunoștințe — Eugen Gărnețu, procuror la procuratura aceluiași raion (trafic de influență). Lui C. Diță, după destituire i s-a Stabilit o imputație materială pentru recuperarea, pagubelor. Cum rămîne însă cu procurorul Gărnețu'Eugen ? Oare mai poate pleda în numele legii, el care a încălcat-o ?

cu

Cu si fără»

barierăSe știe, în fața unei bariere lăsate, autovehiculele trebuie să oprească la o anumită distanță. Unii nesocotesc regula, îh apropierea stației Ozun (Brașov), autocamionul 21-Bt. 776 (încărcat cu confecții de bumbac) a intrat în plină viteză într-o barieră (km 33 + 400). S-a oprit apoi în trenul de marfă 4 572 care tocmai trecea. Trei vagoane au fost avariate iar autocamionul distrus. Cinci trenuri au întîrziat cîteva ore. Cercetările continuă. De fapt, sînt singurele care nu se opresc la barieră. Se știe, așa e gula. re
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. ’ Asigurarea-’unor 'Condiții’- corespunzătoare 'de locuit ■ pentru populație eăt'e Una din grijile permanente ale statului nostru. In primul rînd aceasta se exprimă prin efortul susținut pentru- construirea de noi blocuri. Din. anul 1960 încoace s-au construit peste'325 000 de’.’apartapaente din fondurile,, .stgtuluif Cheltuielilor. peptru construcția propriu-zisă li s-au adăugat altele, destinate amenajărilor edilitare-gospodărești (rețele de apă, de termoficare, de telecdmunicații), dotărilor sociăl-culturale, precum și întreținerii fondului; locativ existent —■ importantă. avere obștească.Toate locuințele, atît cele noi, cît și cele vechi, au fost puse la dispoziția cetățenilor în schimbul unor chirii modeste, care nu acoperă decît o mică parte din cheltuielile-făcute de stat în acest domeniu. în țara noastră, chiriile sînt mult mai mici decît în alte țări, chiar din cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, unde înghit între un sfert și jumătate din veniturile sa- lariaților. La noi, dacă inițial chiriile nu depășeau 5—10 la sută din veniturile salarlaților, azi, ca urmare a sporirii salariilor din ultimii ani, ele nu mai reprezintă decît 3—5 la sută din venituri. Dacă am privi chiriile drept amortizări ale clădirilor respective, ajungem la concluzii de-a dreptul surprinzătoare : pentru un a- partament care costă, să zicem, 60 000 — 70 000 de lei, se plătește o chirie de 50—70 de lei ; deci, o simplă împărțire arată imediat că locatarul ar avea nevoie de cel puțin două vieți pentru ca această chirie să acopere costul apartamentului, fără a mai vorbi de întreținere sau reparații.Primind o locuință în folosință din partea statului, cetățeanul intră în raporturi contractuale bine determinate cu întreprinderea de stat respectivă. în cazul de față, statul pune la dispoziție locuința, chiriașul fiind obligat .să folosească și să întrețină în mod corespunzător spațiul atribuit, să plătească lunar chiria stabilită ; la fel ca și consumul de apă, lumină, combustibil. Or, ce se întîmplă, uneori ? In timp ce proprietarul, adică statul, își îndeplinește obligațiile contractuale, unii chiriași răi-platnici, din neglijență sau chiar din rea voință, se sustrag de la această elementară datorie. în- tîrzie plata chiriei cu lunile, ba chiar își permit să „uite" de ea cu anii, așteptînd somații, hotărîri judecătorești.Ce altceva decît desconsiderarea acestei îndatoriri cetățenești l-a împiedicat pe inginerul Nicolae Ba- sarab, pe maistrul Ion Mischie, amîn- doi de la Combinatul chimic Craiova, pe Iulian Niculescu, contabil Ia uzina „Electroputere", de pildă, să achite cele cîteva zeci de lei lunar pe care-1 datorează drept chirie — începînd din lunile octombrie-noiem- brie ale anului trecut ? Sau pe actorul Nicolae Păunescu, de la Teatrul „C. Nottara" din. Capitală, care, timp de ani de zile, nu și-a plătit chiria ■ de 62 de lei lunar pentru apartamentul de trei camere și dependințe pe care-1 ocupă în bd. H. Botev 12 ? Ciudat lucru, dar chiar șl atunci cînd s-a ajuns la poprirea salariului, el a găsit Sprijin la contabilii instituției unde lucra, ca să se eschiveze de la plată. în momentul de față, a fost emisă o hotărîre judecătorească de evacuare, rămasă definitivă, care, în sfîrșit, urmează să fie executată. Un caz asemănător este cel al ing. Gh. Stanciu, de la Institutul geologice, berei 34, venitului respectat împotriva civilă de evacuare, rămasă definitivă.Trebuie să amintim că și în anii trecuți au fost semnalate cazuri asemănătoare, dăF, întrucît sentințele de .evacuare au rămas literă moartă, ele n-au putut constitui un exemplu educativ pentru alți răi-platnici. Experiența de pînă acum a arătat însă că toleranța, „umanismul" greșit înțe

de studii și prospecțiuni domiciliat în Drumul Ta- bloc P 6, care, în ciuda său lunar ridicat, nu și-a obligațiile de chiriaș, și lui s-a obținut o sentință

ci

de închiriere
les și aplicat, n-a folosit șl nu poate folosi nimănui. In asemenea cazuri, eâte. nevoie de măsuri drastice. Cum s-au luat, de exemplu, împotriva familiei Ion Ciucucli, alcătuită din trei persoane, căreia în locul apartamentului de 3 camere în bloc (cu apă caldă și rece, dependințe complete), i se. atribuie doar 2 camere, cu cișmea..la ..poartă într-o casă veche de cartier...O eficientă educativă ridicată s-ar putea obține dacă, din cînd în cînd, întreprinderile de administrație loca- tivă ar trimite listele unOr asemenea cetățeni .incorect! la întreprinderile si instituțiile unde aceștia lucrează, pentru ca organele sindicale respective să-de discute ori să le afișeze la loc vizibil. La Suceava, de exemplu, o intervehție mai activă pe linie obștească, efectuată. în ultimele luni, a daț roadele sponțate : .numărul res- tanțierilor a scăzut la minimum. în S?n.e.Wj.Jpsă!,. țr.ebuie, șdus că., administrațiile locative nu acționează operativ. La Timișoara, bunăoară, pro-» feșorul Dumitru- Vereș a acumulat o dățorie: de peste; 800 lei, corespunzătoare chiriei;,lui pe, /zece, lupi 1 salariata Roman IUliana Pavel,, care are de„plătit,.lunar. 28, le.i și 15 ,bani, a ■ acumulat o datorie de peste 3 000 lei, iar Iliescu Borda,' de la o chirie1 lu- nară de :44 lei și 25 bani; a ajuns lâ o i datorie de peste 2'500 lei. Sînt exemple; care denoță’că' întreprinde- rile de administrație locativă nu se i folosesc ;în '.măsura cuvenită de mij- i loacele legale de. care dispun pentrți a evita apariția și creșterea debite;- j lor de încasat, încurajînd astfel abaterile. Incorectitudinea unor locatari merge pînă acolo îneît unii, ca de pildă Alexandra Vacarcluc, din str. Bradului 3 (chirie 30 lei lunar), sau Vasilica Gurău (str. Nerva Traian 82) și alții, au ajuns să -subînchirie- ze spațiile lor locative la preț de speculă, să locuiască chiar la alte adrese, și nici măcar să-și plătească chiriile.în aceeași ordine de idei, se înscrie și neplata cotelor de întreținere •pentru apă. căldură, lumină sau curățenie. Aceasta este, de altfel, și o formă de șicanare a colocatarilor, avîndu-se în vedere că este vorba de folosințe comune. Dacă nu-ți plătești telefonul, ți se închide ; dar costul căldurii sau apei, de ’ care beneficiază o întreagă Clădiră, trebuie să fie suportat ori de ceilalți locatari, , ori aceștia sînt obligați să aștepte pînă ce un astfel de -rău ' platnic ajunge la sentimente mâi bune. In- : ginerul Constantin Cunat (str. Italiană 25) de la întreprinderea hidrotehnică specială, de exemplu, a acumulat datorii la cotele de întreținere de 1 837 de lei : economistul Mihai Pavelescu (sos. Giulești 48) de la • Uzinele „Semănătoarea" — 1 386 lei. juristul Emerich Bauer (str. Pictor Grigorescu nr. 2) de la O.C.L.-Pîinea — 845 lei.Urmărirea și Încasarea debitelor de la restanțleri este extrem de costisitoare — numai în raionul Vladimirescu din Capitală, ne mează consilierul juridic al 1 N. Aghimei. s-ău olătlt pentru i tă treabă ore suplimentare în ’ re de 140 000 lei anual, fără a pune la socoteală irosirea de timp și de muncă cu trimiteri poștale, acțiuni la tribunal, notariate, cu alcătuirea, expedierea, receptionarea. înregistrarea somațiilor, titlurilor executorii de poprire, sechestru sau evacuare etc. Totuși, poate că unele din debitele, amintite ar fi putut fi evitate dacă și formele de încasare a chiriei ar fi fost întrucîtva mai simple. în : cercetarea întreprinsă ni s-au făcut
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în. acest sens numeroase propuneri. Una îndeosebi, ni s-a părut judicioasă șl o redăm mai jOs, supunînd-o spre analiză forurilor competente. O dată ce chiria intră în rîndul obligațiilor. se propune ca ea să fie reținută la salariu, în condiții asemă- hătoare ratelor pentru diferite cumpărături. Majoritatea covîrșltoare a chiriașilor’ salariați ar primi o astfel de reglementară cu satisfacție, ca un serviciu care li se oferă. S-ar evita totodată apariția de datorii la acest capitol. Posibilitatea aplicării unei asemănea formule ar merita să fie Studiată și în cazul Pensionarilbr, care ar aprecia, fără îndoială, orice măsuri menite să-i scutească de drumuri și efort. Administrațiile locative

tea organizației de tineret pe temeiuri cifrice : cîte acțiuni au avut loc, citi tineri au participat ?— Tatăl meu îmi povestește adesea despre ce făcea el pe vremea cînd era utecist: era măi puțină monotonie și mai mult entuziasm tineresc, mai puțin spirit de paradă și ' mai multă muncă propriu-zisă — ne spunea elevul Rică Daiciu din clasa

s-ăr putea astfel dedica mai bine în întregime menirii lor -H întreținerea fondului, locativ — și s-gr simplifica totodată aparatul lor.de lucru.în ultimă instanță, toată această discuție si argumentare în favoarea necesității, de a plăti cu regularitate și fără întîrzieri chiriile dste oarecum penibilă ; și pentru cei care o fac, cît și pentru cei cărora 11 se adresează. într-ădevăr, în fiecare caz în parte nu este vorba decît de cîteva zeci de lei lunar. Dar. așa cum se adună, picătură cu picătură, sumele mari ia cei care uită de această îndatorire, la fel se adună — înmulțite cu numărul tuturor răilor- platnjci — ș.ume dinainte planificate și cu destinație bine determinată', care absentează la un moment dai din bugetele locale. Lipsa lor se reflectă în dificultăți la efectuarea unor lucrări de interes public, fie chiar la , reparații de case — în realizarea cărora sîntem interesați Cu' toții.Atitudinea de pînă acum a întreprinderilor de administrație locativă. îngăduința față de recidivist!! abuzivi a agravat situația nu numai din punct de vedere financiar, dar a avut și o influentă educativă proastă asupra unor chiriași. Prea mulți au înțeles greșit această trecere cu vederea, ca o invitație tacită la desconsiderarea unor i obligații cetățenești. De aceea, este de dorit, pe de o parte, ca toți răi-platnicii să știe că nu se pot eschiva de la această îndatorire. că în condițiile aplicării dispozițiilor legale în vigoare consecințele pot fi neplăcute, iar pe de altă parte, el să Simtă întrOaga presiune a opiniei publice obligîndu-i să-și impună o linie de comportare corectă, conformă normelor noastre de conduită socială.
un accent mai mare pe latura emoțională. Asta înseamnă împletirea solemnității (fără rigiditate oficială) cu spontaneitatea.Pe bună dreptate, în discuții s-a ridicat nu o dată întrebarea : cum de și-a făcut loc în activitatea organizației de tineret „concepția" potrivit căreia numai pînă la 14 ani. deci doar în timpul plonieriel, copiilor trebuie să li se cultive înclinațiile spre cele mai felurite domenii de

Cabana Cheile Turzii

mult inițiativa conducerii ' liceului „Vaslle Alecsandri" și a organizației U.T.C. din școală de a organiza anual așa-numitele' „sesiuni de inițiere" — mici sesiuni științifice ale cercurilor de elevi. Numai că, din păcate, în cele mai multe locuri organizațiile de U.T.C. au abdicat fără nici o justificare de la una din menirile lor principale,. cultivarea pasiunii pentru cunoaștere.în general, e de remarcat că ma-

Dacă lipsește finalitatea, sentimentul creator al omului ce a dus la bun sfîrșit o treabă, care mai e semnificația și valoarea educativă a unei munci ?

ESTE NEVOIE
DE O INFUZIE
DE TINEREȚE...

a iX-a D. Nu înțeleg de cp trebuie să repetăm adesea în ședințele de organizație ceea ce discutăm și în orele de dirigenție, după cum mi-e destul de greu să pricep de ce în planul nostru de manifestări trebuie, să includem neapărat teme care înscrise tivitate ... ______ . ...trebuie să discutăm și în ședințele noastre cine s-o facă și. s-o recunoaștem, cu mai multă competență...Iată și părerea unui dascăl cu experiență, profesoara Ecaterina Faur :— Socot că între activitatea de pionieri și cea de U.T.C. se ridică o barieră prea strictă, ne.iustificata.de diferența de vîrstă, de modificările în psihic, care nu sînt nici pe departe atît de bruște cum par unora. De fapt, noi ar trebui să ajutăm ca tranziția de la copilărie la adolescență să nu că. ci aceea zației

sînt si în planul general de ac- al școlii. De ce, de pildă.situația la învățătură ? Are

se facă nrintr-o ruptură brus- cît mai lin. mai armonios. De cred că în activitatea organi- de U.T.C. ar fi bine să se bună

... . 5îndemînării ■ de aeromo- radiofonie.afirmare a talentului și — nenumăratele cercuri delism, navomodelism, artă etc., care funcționează la Palatul Pionierilor, la toate casele pionierilor din orașele principale ale tării ■— iar de la 14 ani să se spună „stop !" ?— De obicei pasiunile pe care ni le-am cultivat în organizația de pionieri nu-și mai găsesc teren propice în clasele de liceu și în organizația de tineret, spunea Nichita Aurel, clasa a X-a D, liceul „Vasile Alecsandri". L-am ascultat la televizor pe unul dintre astronomii de frunte ai țării noastre care povestea că pasiunea pentru această știință i s-a dezvoltat chiar între zidurile liceului nostru, la micul observator astronomic care funcționa cîndva pe terasă. Oare ar fi atît de greu să refacem observatorul, care era o .mîndrie a liceului ?Cuvîntul „pasiune" a revenit, adesea în discuții. $i era vorba de pasiuni serioase. Dar toți le vroiau finalizate. De aceea au apreciat atît de

joritatea dorințelor exprimate de tineri converg spre această majoră satisfacție a faptului împlinit, a finalizării, pe care multi, o. consideră o autentică „viză (spre mat,ur.ițațe". Din. discuții a reieșit însă că în majoritatea cazurilor această .satisfacție ’ți ‘ se oferă cu parcimonie, iar în alte cazuri deloc.— La muncă patriotică, de ani și ani nouă nu ni s-a încredințat să facem decît un singur lucru : să săpăm gropi pentru pomi — adaugă în a- ceastă ordine de idei Ilică Diiiciu, elevul amintit mai sus. Am săpat o mulțime de gropi pentru plantări de copaci în toate cartierele orașului, dar niciodată nu ni s-a dat posibilitatea să plantăm noi înșine arborii pentru . care am săpat gropile. Pentru treaba asta vin „specialiștii" de la gospodăria orășenească. N-am putea sădi' noi pomiț.sub supravegherea lor? Avem un profesor care ne arată totdeauna ’ cu mîndrie pomul de pe strada școlii pe care l-a plantat cu mîinile sale acum treizeci de ani. cînd era elev. Eu n-am să pot arăta nimănui, peste treizeci de ani. un asemenea pom.
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(Urmare din pag. I)Or, regulile de comerț prevăd în mod explicit obligația vînzătorulul de a nu-și începe activitatea fără să-și asigure Cantitatea corespunzătoare de monedă divizionară. Pe de altă parte, omul care n-a primit rest își. închipuie că numai lui i s-a ihtîmplat. Ei nu bănuiește că poate fi un sistem, urmărit Cu meticulozitate, slujit de o întreagă tehnică, bizuit pe cunoașterea psihologiei consumatorului.— De-a dreptul revoltătoare sînt cazurile Cînd se mizează pe suferința omului. Cu un timp în urmă, la spitalul de boli contagioase, unele infirmiere cereau bani de la mame ca să le „îngrijească" copiii. Ce nu face o mamă 1 Ne- giistoresele în halat alb au fost însă prinse — spune strungarul ION MOISE de la Uzina de impreghat, investit de multi ani cu-mandatul de controlor obștesc în unitățile spitalicești. Sub alte forme, ^practică n-a dispărut. De curînd, la Spitalul nr. 1, o asistentă medicală a cerut „cu împrumut" cîteva sute de lei de la o bolnavă în vîrstă.Așadar, un al doilea aspect : convingerea unora Că merge, că aceste practici necinstite — asupra altora ne vom opri în continuare — sînt în firescul lucrurilor. că fao parte dintr-un mecanism care funcționează de la sine, în virtutea unor obișnuințe avînd rădăcini în „ciubucul" și „peșcheșul" rînduielilor feudale. Profesioniștii acestor năravuri resping cU indignare ideea de ■ hoție; ei o numesc „recunoștință" său „dacă a avut clientul plăcere este dacă să dea“. consideră că un drept moștenit : nu curge, pică...Ca om al legii; ce pă- aveți despre aceastărere mentalitate ?

— Privite izolat, faptele pot părea mărunte, unele nici n-au aspect penal, în- tîmplări. mici accidente. Măi afli pe cîte unul care se justifica : „la urma urmei, n-am păgubit statul și n-am băgat mîna în buzunarul nimănui". Totuși din banii cui trăiesc acești pleșcari, iar unii dintre ei trăiesc destul de bine ? I Cred —• afirmă procurorul-șef al orașului Ploiești, IOAN E- MANOIL OLTEANU - că aspectul cel mai nociv al mentalității de care este Vorbă constă în aceea că alimentează tendințele de parazitism, de a trăi din munca altora. „Dacă ăla face așa și-î merge, eu de ce-aș rămîne mai prejos ?“ Se creează mirajul unor venituri ilicite, realizate fără prea multă bătaie de cap, pe căi „legale". Descurcărețul. ingeniosul, găsește lesne prozeliți. Iată apărut focarul infracțional.La inspecția comercială de stat a regiunii un șir de nereguli depistate schițează traiectoria sinuoasă a unor practici destul de frecvente. O gestionară, Elisabeta Coros, a sondat posibilitatea de a vinde ciorapi cu suprapreț, „corectînd" etichetele a suie și sute de perechi — descoperită întîm- plător de unul dintre cumpărători. O altă gestionară, de la un magazin cu autoservire, Silvia Cucu, a prins gustul înșelării la eîntar prin folosirea unor cantități suplimentare de hîrtie de ambalaj, procurată special din afară. Tot din afară se aproviziona — cu pîine — Constantin BeSnoîu de la bufetul „Teiș“ din Tîrgoviște, pentru a o vinde la preț de local.' — Ce arată aceste cazuri,spicuite după criteriul diversității „tehnicilor" folosite ? ne SDune inspectorul- sef ALEXANDRU TEO- DORESCU. Ele. indirect, au fost favorizate de lipsa unui control efi-

clent și operativ, care ar fi putut surprinde neregulile în fașă. Unii sînt de părere că viața relativ lungă a unor găinării se datorează istețimii, abilității celor care le practică. Personal înclin să cred că nu există încă destulă fermitate pentru a le depista de lâ primele simptome. Unele organizații comerciale nu dovedesc ° preocupare constantă pentru crearea unui climat intransigent față de disciplină și respectarea riguroasă a regulilor de comerț. Ele se sesizează numai la eventualele reclă- mâții sosite din exterior și atunci iau măsuri extreme. Mărturie, între altele, oferă, paginile imaculate ale atîtor caiete de control intern din unități ale alimentației publice. Trec pe-acolo revizori, merceologi, dar vizitele rămîn platonice.— Cum vă explicați ?— Superficialitate, muncă de luft-inspector. Mai exista și obiceiul — în special în cadrul cooperativelor de consum sătești — de a fi găzduit âzi de Un gestionar, mîine de altul... Revizorul bea, mănîncă, nu plătește. Cum mai funcționează, în aceste condiții, spiritul său lucid, critic ? Un astfel de om, care se abandonează în mrejele ciupelii, o mai poate reteza ?„Măruntele" practici necinstite se folosesc cu predilecție de o serie de canale.— Unul dintre ele, la ordinea zilei, este aparența liniștitoare a plusurilor — subliniază directorul-ad- junct al Direcției regionale de control și revizie, PETRE RUSANOVSCHI.— Vă referiți probabil la un anumit „mecanism".— Să mă explic pe baza unui exemplu. Tn secția luminări a Combinatului de industrie locală din Cîmpi- na se înregistrau economii de materie primă. Implicit apăreau importante plusuri

de produse finite. Dar cum nu se ținea. O evidență, lă zi, reală, a .economiilor, plusurile luatl drumul unor magazine fără să fie înscrise în actele respective. Erau, cum se spune, „ciubucul" a doi șefi de secție, a unui șef de echipă și a unor gestionari de magazine. Văzînd că merge, plusurile necontabilizate — inițial în proporții reduse — au generat o afacere pe picior. Alt aspect. Importante plusuri există în cooperația meșteșugărească. Vii cu televizorul aflat în termen de garanție, pentru o reparație oarecare, înlocuirea unei lămpi. Respectivul scoate din magazie, legal, pe baza de bon, mai multe lămpi sau piese. Ele însă îi rămîn și le vinde altuia pe sub mînă. Ce vreau să spun ? Că plusurile nu trebuie privite la suprafață, cu fals optimism, el a- nalizate cu aceeași pătrundere ca și eventualele minusuri în gestiune.în general — au fost de părere interlocutorii noștri —. practicile necinstite își fac loc acolo unde intervine o defectuoasă organizare a muncii, slăbirea controlului, semnătura așternută cu ochii îhchiși, Cel pus pe rele pipăie întîî terenul, tatonează „dacă merge".— Un șofer care lucra la autobaza 2 mărfuri a fost prins într-o zi transportând pe „cont propriu" niște putini cu castraveți. O întîmplare ? Cînd am cercetat atent lucrurile — relatează șeful serviciului control financiar intern al D.R.T.A.-Ploiești, ION PASCANU — am avut surpriza să descoperim zeci de foi de parcurs pe care cel vinovat le-a completat după bunul său plac. Practic ce făcea? Fiecare cursă în tară — el pleca adesea pe distante lungi, de sute de kilometri — o transforma într-o „expediție" personală.

La început a mers pe principiul „dacă nu curge, pică", apoi însă a început să-i curgă de-a binelea.— Dâr cum a putut să se desfășoare nestînjenit ?— Din cauza miopiei celor care răspundeau de munca lui — precizează directorul D.R.T.A., ION CARPOV. Nici dispecerul, nici impiegatul, dar mai ales cel care avea atribuția directă, șeful de coloană Emil icnete, nu l-au verificat foile de parcurs.— Cum, niciodată ?— Doar pe la începuturi. Apoi au căpătat în ei o încredere oarbă.Mentalitatea molipsitoare a ciupelilor și găinăriilor nu este favorizată numai de subestimare. indiferență, nepricepere, lipsă de control și altele de același calibru. Există și cazuri cînd, deși cunoscute, aceste practici sînt lăsate iă plutească în derivă, fără ca cineva să-și pună întrebările de rigoare : cît ? și, mai ales, încotro ?Am pornit pe urmele unui caz tipic de ciupeală : de-a lungul uhei bune perioade de vreme, doi șoferi ai Sfatului popular regional, Bucur Căpraru și Nico- lăe Pânait, au încasat pe nedrept, pentru deplasări, suma de 4 367 și respectiv 3 961 lei. In 509 cazuri ei au ridicat drepturi de acest gen, fără justificarea legală a timpului respectiv de deplasare. Ore „ajustate" din condei.— Buni profesional, conștiincioși etc. — îi recomandă șeful de garaj CONSTANTIN POPESCU. A. vă interesați de povestea bani- . lor de deplasare ? Propriu- Zis n-au fost prea vinovați, s-au interpretat greșit niște dispoziții...— Dar actele au trecut și prin mîna dv.— A mea ? Da, dar eu n-am știut nimic. Eu n-am făcut decît să confirm orele

dă plecare și de sosire în garaj. De aitfel, problema s-ă închis. Oamenii au restituit sumele. A doua zi.Dacă nu erau vinovați, cum de s-au grăbit să restituie cu atîtâ promptitudine ? întrebarea își află răspunsuri indirecte. în istoria unor alte fapte — mai exact — găinării.— Ele au fost pur șt simplu tolerate, trecute sub tăcere, deși secțiunea secre- tarlat-administrativ — de care aparține garajul — a fost sesizată. în timp ce era în „deplasare". Căpraru presta servicii în folosul altora, în diverse comune din raionul Buzău. Numele lui poate fi întîlnit pe unele State de plată din comune, i s-a făcut „cadou" benzină, a fost prins transportînd fără nici o justificare o însemnată cantitate de pește. Un șir de hereguli, de ciu- bucăreli, care indică limpede tendința de Căpătuială — face lumină secretarul comitetului de partid din sfatul popular regional, A- LEXANDRU BĂNĂTEANU. Cu toate acestea, celor vi- novați nu li s-a aplicat nici un fel de sancțiune administrativă.O situație ciudată. Singura explicație pe care ne-a furnizat-o șeful de garaj, care el, cel dintîi, trebuia Să pună capăt acestor practici : „Nu se poate discuta Cu Căpraru. Are un mod de a intimida !" Poate că mai există și alte explicații ?Profesioniștii ciupelilor și ai găinăriilor caută acoperire sub cele mai diverse „plăpumi", începînd cu atitudinea de naivă subapreciere și sfîrșind cu tole- . ranța mută. De aceea. înainte de orice, trebuie trase . aceste plăpumi sub cave Pristanda. în diversele lui ipostaze. încearcă să-și prelungească anacronica existentă. Pentru ca mentalitatea lui „dacă nu curge, pică..." să pice.

AER LIBER, SPORT, 
VIATĂ ÎN COLECTIV

> r - ■I-ăm întrebat pe tinerii cu care am stat de vorbă : „Care dintre voi știe să ridice un cort ?“ Răspunsurile au oglindit și de această dată o impresionantă unanimitate : niciunul ! A reieșit că toate excursiile la care au luat parte s-au făcUt cu autobuzul’ și cu trenul, că picioarele lor nu sînt deprinse să bată potecile munților, că însăși noțiunea de „drumeție" a fost deformată.— Un teren încă nedesțolenit sînt în această privință înseși împrejurimile orașului nostru — ne spunea Elena Mărunțiș, studentă în anul I la Facultatea de științe naturale a institutului pedagogic. Mulți dintre noi nu Sînt din Galați și deci nu cunosc aceste împrejurimi. Avem Dunărea, țărmurile ei’ cu peisaje splendide, avem nu departe Delta cu măreția ei, avem la cîteva zeci de kilometri Dlnogeția, Istria, Mărășeștii, Mărăștii, atîtea mărturii despre istoria vitejească a poporului. Avem în regiune munții Vrancei, leagănul Mioriței. O ieșire în colectiv în afara orașului este îhsă un adevărat eveniment, cînd ar trebui să fie un. fapt Obișnuit, săptămînal. Mă gîrOesc nu la excursii de tip turistic Lj, !viți în dreapta, priviți îp , stingă"), c deyărate drumeții, cu . rucsac, spinare, cu foc de tabără și dormit . îh cort, .c(f''<5îii'tât5e "șf”jocfirl*,1 'dar și cu un anume scop instructiv, •" mai ales pentru"-noi; studenții -naturalist! să cunoaștem flora regiunii".Tudorel Popa, clasa a IX-a B, liceul „Vasile Alecsandri” : ■ Tot farmecul unei excursii piere atunci cînd îi lipsește spontaneitatea. Așa s-a întîmplat cu excursia pe care a organizat-o școala noastră la mînăsti- rile din munții Moldovei. Totul s-a desfășura! strict după "program, fără abateri, dar fără prea multe plăceri reale. De pildă, propusesem. să ne oprim la. . Mircești, în casa celui al cărui nume patronează liceul nostru. Vroiam să’ facem acolo un foc de tabără, cu recitări diri opera' bardului de la Mircești. Intenția nu ni s-a realizatTrebuie s-o spunem răspicat: în organizarea excursiilor s-a încetățenit o mentalitate de-a dreptul domnească. Dacă nu se aranjează cu un ho'tel sau dormitor de școală, cu saltele și perne moi. se cheamă că nu sînt condiții pentru excursie. Tinerii sînt feriți, ca reumaticii, să doarmă în aer liber, să se spele în rîu, să-și încălzească bucatele la pirostrii. Ni s-a povestit că la Galați se organizau cîndva pentru tineri întreceri de înot pe Dunăre pînă la Cotul Pisicii. De ce s-a părăsit a- ceastă tradiție ? Oare organele U.T.C.-ului n-au „descoperit" încă faptul că avem un tineret vînjos, plin de vioiciune, care abia așteaptă să-și' umple privirile de frumusețea peisajelor și plămîhii de aerul sănătos sub cerul liber, să-și încerce mușchii și puterea morală în trînta deschisă cu natura ?Cîteva cuvinte și despre alte sporturi. La liceul „Vasile Alecsandri" există un poligon de tir lâ care accesul elevilor este extrem de limitat, majoritatea timpului fiind utilizat de alți sportivi. Nu mai vorbim de faptul că bazinul acoperit de înot al liceului este scos din uz de cîțiva. ani iar lozinca „Mens sana tn corpore sano" care îl străjuiește reprezintă un îndemn doar pentru... pereți.
★Firește, opiniile și dorințele exprimate au fost mâi multe și mai felurite și nu toate au încăput în ramele acestui articol. Unele s-âu referit și . la probleme strict organizatorice. Multi au fost de părere că ar trebui mai putină dădăceală din partea dascălilor șl un accent mai mare pe dezvoltarea. spiritului de organizare al tinerilor înșiși. Singurul capabil să formeze simțul de răspundere. Iată părerea tovarășului conf dr. Ion Teodorescu, rectorul Institutului pedagogic din oraș : — Total nefiresc mi se pare faptul că în activitatea de U.T.C. noi, conducerea institutului, șîntem îndemnați să azvîrlim toată „artileria grea” a corpului didactic — decani, profesori, conferențiari, Nu numai secretarul comitetului de U.T.C., dar și adjunctul său fac parte din corpul didactic. Ar trebui — mai ales în institutele de.învățămînt superior, unde avem de-a face cu tineri aflați în pragul marilor răspunderi ale vieții — să-i antrenăm mai mult pe ei în conducerea și organizâreâ activității de tineret. Ar fi și un „antrenament" absolut necesar pentru aptitudinile ce. li se cer în viitoarea activitate pedagogică.O concluzie esențială s-a desprins cu tărie din absolut toate convorbirile : activitatea organizațiilor de U.T.C. are menirea să absoarbă, ca un vast recipient, întreaga revărsare de energie a unui tineret însetat de gînd elevat și faptă îndrăzneață, de frumusețea priveliștilor patriei și de sentimentul datoriei împlinite, dornic să trăiască din plin o tinerețe luminoasă.
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sumului de
matern primeînaintate

(Urmare din pag. I)proiectate, 
ridicînd productivi

încă de la punerea in funcțiune a Uzinei de superfosfat și acid sulfuric Năvodari, colectivul întreprinderii a considerat realizarea neintîrziată a tuturor indicatorilor proiectați și folosirea eficientă a capacităților de producție ca sarcini esențiale, spre îndeplinirea cărora și-a concentrat permanent eforturile. Acum se poate spune că aceste e- forturi au dat roade : uzina 
și-a triplat capacitatea de 
producție. Pîrghiile pe care am acționat sînt cele îndeobște cunoscute. Este vorba de urmărirea cu competență și perseverență a lucrărilor în timpul execuției lor, împletită cu grija pentru pregătirea și școlarizarea cadrelor care trebuiau să deservească noile instalații. Numai că în folosirea acestor pîrghii noi nu am ■ admis nici un fel de com-

tatea muncii!
promisuri, nu am încălcat cu nimic prevederile graficelor. .Ca urmare, realizarea 
parametrilor proiectați a a- 
vut loc în intervale de la 2 
pînă la 6 luni, perioade în care s-au remediat unele deficiențe de proiectare și montaj și s-a intervenit, în mod deosebit, pentru însușirea proceselor tehnologice. Iată, de altfel, cum arată o comparație între prevederile proiectelor, la toate instalațiile de bază ale uzinei, cu nivelurile de producție obținute în prezent:

zice superfosfat granulat 
pe an.Ne preocupă, în mod deosebit, în această acțiune complexă, problema specia
lizării in continuare a ca
drelor noastre de deservire 
a instalațiilor. Se insistă pe aspectul policalificării, în ideea preluării conducerii procesului.de producție de operatorii chimiști și mași- niști, atît sub latura tehnologiei de fabricație și a conducerii utilajelor, cît și cea a lucrărilor de întreținere curentă și intervenții, în cazul unor opriri accidentale ușor de remediat. în acest sens, de la 1 aprilie la U.S.A.S. Năvodari au fost

desființate toate posturile de mecanici cu funcție de lăcătuși de tură, de la sectoarele productive, sarcinile acestora fiind preluate de operatorii chimiști și mași- niști, care au fost dotați cu scule și strictul necesar de materiale. După o prelucrare amplă, care s-a făcut cu toți muncitorii direct productivi, măsura amintită generează în prezent bune rezultate, preocuparea noastră fiind acum școlarizarea a- 
cestora prin noi forme de 
specializare și ridicarea cali
ficării, care se desfășoară pe 
programe de învățămînt 
mult îmbunătățite față de

anii anteriori. In acest mod vom reuși, în continuare, să economisim forța de muncă. Atmosfera nouă clin uzină — unitate etalon în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii — obligă colectivul nostru să gîndească și să întreprindă astfel de măsuri care să înlăture unele clin neajunsurile organizatorice și tehnice, să permită în final creșterea productivității muncii și a eficienței activității economice.
Nicolae POPESCU
inginer șef al U.S.A.S. — 
Năvodari

In lanurile de griu ale cooperativei 
agricole de producție Smeeni, regiu

nea PloieștiFoto : AgerpresProiectat RealizatDenumirea produsuluiAcid sulfuric Linia I 45 000 61 553J? Linia II 100 000 104 786Superfosfat pulbere Linia I 29 550 40 095
» 5> ii Linia II 78 750 104 677,4„ granulat Linia I 9 860 14 246,7Linia II 70 000 71 915,6Fluorosilicat dc sodiu 2 400 2 500 PIESE DE Al lll-lea concurs

direcție, arată că noul produs va 
reduce consumul la aceste două 
categorii dc materiale cu peste 70 
la sută. Colectivul .’ atelierelor „9 Mai" a trecut la fabricarea pe scară industrială a noului produs și s-a angajat să obțină, în acest an, pe această cale, o economie de circa 1 200 tone de metal.Iată deci două poziții cu totul distincte : pe de o parte, colectivul atelierelor „9 Mai" s-a străduit și a reușit — după cum arată rezultatele confirmate — să realizeze un produs superior, aducînd statului importante economii de metal. Pe de altă parte, direcția generală - 
coordonatoare din minister și di
recția tehnică mențin o situație ve
che, majorînd chiar consumul, ma- 
nifestînd inerție și neîncredere 
față de propriile lor constatări. Conducerea fabricii de ciment din Turda — unde s-au făcut toate experimentările — a semnat procesele verbale de omologare, prin care se prevedea reducerea consumurilor Ia o treime față de consu-

mul vechi la aceste materiale.' De asemenea, la începutul anului a semnat două „minute", prin care se arăta că realizările verificate pe o perioadă mai îndelungată indică rezultate mult mai bune chiar de- cît cele omologate. Este însă de neînțeles cum a putut să propună, la corpurile de măcinare, pentru anul 1967, o normă mult mai mare decît cea realizată în 1966. Accep-, tîndu-se consumurile specifice mărite, cheltuielile de producție în loc șă scadă urmează să crească cu peste 8 milioane de lei anual.Este cunoscut că planificarea si 
menținerea unor norme de consum 
largi generează risipă, proastă gos
podărire, imobilizarea de fonduri 
în stocuri supranormative, cu im
plicații financiare grave. La unele materiale importante se mențin, an de an, norme largi, care n-au fost revizuite nici după terminarea acțiunii de reducere a lor. Concludentă ni se pare evoluția consumurilor și a normelor departamentale la oțel beton și sîrmă S.B.P., la unele produse de fabricație din beton armat:

Produsul Unitatea de măsură 1965 1966 1967normă realizat normă realizat normă
Fîșii de planșeu t/nri 0,0065 0,0053 0,0064 0,005 0,006Diverse prefabricate »> 0,180 0,162 0,180 0,176 . , 0,180Stîlpi pentru linii electrice aeriene Si 0,066 0,053 0,053 0,054 0,058Sîrmă S.B.P.pentru tuburi precompri- mate li 0,125 0,112 0,125 0.113 0.120

Se aduce ca justificare a ficârii unor norme umflate tența la fiecare produs a mai plani- exis- mul- jul unui sondaj făcut la „Izolatorul", aplicîndu-se murile specifice realizate fabrica consiliu anul
DupL; cum se vede, de

păși*’10 capacităților proiec- 
i,c sînt de la 2,7 la sută 
la linia a Il-a a superfosfa- 
lului granulat, pînă la 37 
la sută la linia I a acidului 
sulfuric. Ele au la bază diverse măsuri tehnico-organi- zatoricc aplicate, an de an, pe baza studierii experienței din alte țări, evitarea u- nor locuri înguste în procesele de fabricație și introducerea unor elemente de tehnică nouă. în acest mod 
s-au scurtat unele fluxuri 
tehnologice, îmbunătățin- 
du-se randamentele pe fie
care instalație în parte. Sursa principală de care nc-am folosit nu au fost investițiile, ci utilizarea, în- 
tr-un volum cit mai impor
tant, a fondurilor de mică 
mecanizare. De pildă, la linia I de acid sulfuric, unde în prezent realizăm aproape 20 000 tone anual peste prevederile proiectului,' s-au a- 
locat fonduri de mică me
canizare de circa 3 milioa
ne rea jire rea lui

lei, pentru transforma- cuptoarelor de pră- a piritei, mecaniza- integrală a transportu- de cenuși fierbinți șiconstrucția a două electro - filtre în scopul amplificării fazei de purificare umedă a gazelor. Acum tot la această linie se realizează o lucrare 
de mică mecanizare de 5 
milioane lei. Este vorba de construcția unei sobe de contact modernă, cu randamente de conversie mult mai ridicate față de vechiul sistem, pe baza căreia se va obține atît o creștere efectivă a capacității întregii linii de fabricație, cît și un spor anual de producție, pe seama măririi gradului de conversie, fără cheltuieli suplimentare.

Măsuri similare au fost aplicate și la instalațiile pentru fabricarea • superfos- fatukii simplu, unde se obține în prezent o creștere de capacitate cu peste 30 la sută față de proiect. Prin înlocuirea instalației pentru absorbția gazelor de fluor, cu nn sistem modern și o- rigirial pe plan mondial, s-au creat posibilități de realizare a unei producții suplimentare de fluorosilicat de sodiu, produs pentru export, de îmbunătățire radicală a condițiilor de lucru. Creșterea capacității de producție la acest sortiment, cît și asigurarea unei cali
tăți superioare — o puritate 
de peste 99 la sută — a fost condiționată și de realizarea unui nou sistem pentru uscarea produsului finit, care s-a construit tot din fonduri de mică mecanizare, pe baza unui proiect original întocmit de inginerii din uzina noastră. Luînd ca an de comparație 1962, dată la care s-a realizat triplarea amintită a capacității de producție, se 
consemnează în acest an o 
creștere de peste 70 la sută 
a producției globale. Menționăm că în toate cazurile sporul de producție globală a avut loc fără creșterea numărului de muncitori, a- ceștia fiind în prezent sub numărul . care a existat în anul 1962; la punerea în funcțiune a noilor capacități.

Cum c lesne de înțeles, înseamnă că depășirea sub
stanțială a nivelului produc
ției proiectate a avut loc 
prin creșterea productivită
ții muncii. Intr-adevăr, iată cum a evoluat acest indicator esențial :

SCHIMB AUTO
întreprinderea industrială Mare a asimilat în fabricația pentru 18 tipuri de autocamioane și autoturisme, uzual folosite în țara noastră. Printre piesele destinate comerțului, intrate recent în producție, se numără buloa- ne de braț suspensie, arcuri pentru saboți, discuri de ambreaje, coliere pentru fixarea tobei de eșapament, capete de legătură pentru braț de amortizor și altele, necesare întreținerii și reparării autoturismelor. Toate aceste piese sînt realizate după proiecte elaborate de institutul de specialitate al Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și Uzinele „Steagul Roșu" din Brașov.

„Băimăreana" din Baia de serie piese de schimb

(Agerpres)

național de vinuriMarți a luat sfîrșit cel de-al lll-lea Concurs național de vinuri. Față de concursul anterior, la această importantă confruntare numărul probelor prezentate de gospodăriile de stat, stațiunile experimentale, întreprinderile de vinificație ale Ministerului Industriei Alimentare, cooperativele agricole de producție a fost de aproape două ori mai mare. Juriul concursului a acordat 194 medalii de aur vinurilor provenite din podgoriile Tîr- nave, Lechința, Drăgășani, Focșani, Iași, Murfatlar, Miniș, Jidvei, Dealu Mare și altele. Alte 380 de vinuri au primit medalii de argint și bronz. La concurs au fost prezentate și 63 probe de șampanie, vermuturi, coniac, rachiuri naturale din care 31 au primit medalii de aur.(Agerpres)

tor sortimente, astfel că orice schimbare a structurii sortimentelor atrage, după sine, și modificări în consum. După cum se constată din tabel, rezultatele au infirmat justificările. De altfel, cu ocazia controlului recent efectuat de Direcția generală de control și revizie din Ministerul Finanțelor, s-au operat reduceri de norme care au afectat consumul de oțel beton cu o cantitate de 1 008 tone, în valoare de peste 3 milioane de lei, și cel de sîrmă S.B.P. cu 158 de tone, în valoare de 1,4 milioane de lei.Tot cu „ponderea sortimentelor" se justifică și consumul de plută, material din import, utilizat la confecționarea dopurilor. Cu prile-

Productivitate pe un salariat în procente
1962 1963 1966117 815100 141 098120 156 545 167 756133 143 181 990156

Semnificativă în acest 
sens este activitatea de 
transporturi a uzinei, unde 
deși volumul mărfurilor 
manipulate a înregistrat o 
creștere de peste 3 ori, res
pectiv circa 1 400 000 tone 
pe an, numărul muncitori
lor a scăzut în intervalul 
1962—1967 cu peste 50 la 
sută. Tocmai aici s-au realizat importante lucrări pentru mecanizarea operațiilor de manipulare, încărcare și descărcare, atît la produsele finite cît și la materiile prime sosite în uzină. Dar nu ne-am oprit aici. Ca și în alte întreprinderi și la noi în uzină se află într-o amplă desfășurare acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, izvor nesecat de

noi rezerve interne menite să asigure ridicarea pe o nouă treaptă a activității c- conomice. Vizînd fructificarea acestor rezerve, recenl 
sfatul tehnic al uzinei a 
aprobat studiul întocmit de 
un grup de ingineri pentru 
creșterea capacității de pro
ducție la instalațiile de gra- 
nulare a supcrfosfatului. De asemenea, alte măsuri privesc anumite îmbunătățiri ale tehnologiei de fabricație, amplificarea capacității unor utilaje conducătoare, precum .și introducerea unui nou sistem la separarea particulelor fine de superfosfat înainte de faza de sortare a produsului finit. Unele dintre ele s-au și realizat, iar sporul de capacitate va 
fi de peste 25 000 tone fi-
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CITE VITE AU INTRAT
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ÎN ÎNGRĂȘATORII ?
în ultimii ani, în regiunea București au fost construite și date în folosință combinate și complexe industriale de creștere și îngrășare a animalelor și păsărilor, iar altele se află în diferite stadii de execuție. Majoritatea lor au fost date în exploatare și populate cu animale și păsări la termenele stabilite, adu- cînd o contribuție însemnată la aprovizionarea populației cu lapte, carne, ouă etc.De la tov. Crișan Peneș, directorul combinatului de creștere și îngrășare a porcilor „Modelul" — Călărași, am aflat că zilele acestea se populează ultimele 2 îngrășătorii. De precizat că acest combinat are o capacitate de 100 000 de porci anual. Aici, paralel cu lucrările de construcții și mai ales în timpul finisărilor, au fost populate o parte din adăposturi astfel că, o dată cu terminarea acestora s-au și obținut o seamă de realizări în producție. Anul trecut, deși se mai lucra la construcții, a fost realizat planul la toți indicatorii; creșterea sporului în greutate, prolificitate, beneficii etc. Producția marfă a fost depășită cu circa 4 milioane, iar beneficiile cu 1,7 milioane.Rezultate bune s-au obținut și la combinatele de creștere și îngrășare a porcilor din Căzănești și Ulmeni. Se remarcă în multe locuri preocuparea pentru folosirea din plin a capacităților existente, popularea ritmică a adăposturilor. Anul trecut la complexul de creștere și îngrășare a taurinelor de la G.A.S. Giurgiu au fost rulate 11 000 animale — cu 3 000 mai mult decît capacitatea inițială a complexului. în acest fel s-au realizat 3 520 tone carne, fată de 2 700 tone cît era prevăzut în plan. De aci s-au realizat beneficii în valoare 700 000 lei.— „Și acum avem 4 200 taurine îngrășat față de 4 000 prevăzute ne-a spus inginerul zootehnist complexului, Nicolae Dumitru. Ingri- jindu-ne de buna gospodărire a spațiului de cazare am reușit ca, în u-

dela
al

nele grajduri să ținem cite 240—280 taurine, în funcție de mărimea animalelor, față de 160 locuri cît este capacitatea prevăzută".Conducerea gospodăriei acordă o mare atenție procurării tineretului bovin care urmează să fie crescut și îngrășat. în acest scop doi delegați se ocupă in permanență de achiziționarea animalelor. Pentru a se realiza un spor cît mai mare de creștere în greutate, imediat ce animalele se acluc în cadrul complexului sînt îngrijite cu atenție și furajate rațional.în primul trimestru al anului unitățile agricole de stat din regiune au depășit prevederile planului la lapte, carne și ouă. La lapte și ouă s-au creat condiții bune pentru realizarea în continuare a planului pe acest an. în schimb. Ia carne și îndeosebi la carne de vacă există mari dificultăți. Realizările din primul trimestru au făcut ca unele conduceri de unități a- gricole să aprecieze că situația este bună. Este știut că bovinele stau în îngrășătorie în medie 6 luni. Rezultă că realizările din trimestrul I al acestui an se datorese activității din trimestrele III și IV ale anului trecut privind popularea adăposturilor. Ce s-a făcut în primul trimestru al acestui an pentru procurarea de animale necesare îngrășătoriilor și asigurarea ritmicității planului de livrări a taurinelor îngrășate ? Din 20 370 de taurine cite trebuiau să ajungă în îngră- șătorii, prin intermediul organelor Ministerului Industriei Alimentare, pînă la 20 aprilie au intrat doar 9 015, deci mai puțin de jumătate din prevederile planului. Astfel s-a creat un spațiu gol de 5 000 locuri în în- grășătoriile din regiune, ceea ce va avea repercusiuni negative asupra îndeplinirii planului de carne.La aceasta se mai adaugă și întîr- zierea unor lucrări de construcții zootehnice din unitățile agricole de stat, aflate în execuția Trustului regional de construcții-București.In octombrie 1965 a început construcția unui complex de îngrășare

a taurinelor la • G.A.S. Ciocănești, raionul Călărași, cu o capacitate de 8 000 animale anual. Lucrările care ' urmau să.fie terminate la sfîrșitul a- nului 1966 nu sînt gata nici acum. După ce constructorii au solicitat o amînare a termenului de dare în folosință pînă la 31 martie, aii mai cerut una pînă la 31 octombrie. Nici măcar cele 12 grajduri terminate în luna ianuarie, care au o capacitate de 2 000 animale nu sînt populate. Consecințele : în martie trebuia să fie populată îngrășătoria cu 1 140 animale, pentru ca pînă la sfîrșitul anului să se realizeze o producție marfă de 6 709 000 lei. Cum se va putea realiza această sarcină înscrisă în plan, dacă abia în octombrie se preconizează terminarea lucrărilor de construcții ?întârzieri mari privind darea în funcțiune se constată și în alte unități. Complexul de îngrășat bovine de Ia G.A.S. Cunești și-a început activitatea de producție numai parțial. Nici aici lucrările de construcții nu au fost terminate la termen, ci cu un an mai tîrziu. Cauze sînt multe. S-au modificat unele soluții din proiect, iar lucrările de alimentare cu apă, instalația electrică, bucătăria de preparare a furajelor au fost începute și executate cu întîrziere.Tov. Gheorghe Dobre, acestei unități, a precizat momentul de față nu sînt spații pentru depozitarea furajelor concentrate și condiții de cazare pentru îngrijitori. Anul trecut din 2 700 t carne planificate să se obțină s-au realizat doar 2 029 t. Una din cauzele acestei situații o constituie lipsa de preocupare pentru procurarea a peste 1 000 de animale. La a- ceasta se adaugă nerealizarea sporului mediu de creștere în greutate prevăzut. Rezultatul : față de 570 000 lei beneficii planificate, unitatea și-a încheiat activitatea din anul trecut cu 3 700 000 lei pierderi.Deși în trimestrul I din acest an s-a depășit planul de carne cu 35 t,

directorul că nici în asigurate

nu s-a asigurat popularea îngrășăto- riei cu circa 800 de taurine. Aceasta va duce, în mod cert, la nerealizarea planului de carne din trimestrul III. După cum se vede, conducătorii acestei unități au uitat de perspectiva zilei de mîine.O cauză care generează mari întîr- zieri în darea în exploatare a unor mari obiective este lipsa unor studii temeinice care să asigure aplicarea de soluții tehnico-economice optime. Prin noiembrie 1964 a început construirea complexului de îngrășare a taurinelor de la Podul Borcea- Fetești, cu o capacitate de 3 000 bovine pe serie. Complexul urma să fie gata la sfîrșitul anului 1965. Pe parcurs, ajungîndu-se la concluzia că s-a făcut o amplasare „formidabilă", capacitatea s-a dublat. Ideea de a se construi un asemenea complex într-o zonă unde se cultivă suprafețe mari de cereale și plante furajere este binevenită, dar locul de amplasare nu este cel mai potrivit. Cele mai mari greutăți se întîmpină din cauza apei freatice care se găsește la o a- dîncime de numai 30—40 de centimetri. Cum s-a ajuns la această situație ? Tov. Nicolae Luca, directorul G.A.S. Grădiștea, care lucrează de 14 ani pe aceste locuri, ne-a spus că amplasarea complexului s-a făcut în grabă. Nimeni de la Departamentul Gostat sau de Ia Institutul de studii și proiectări agricole nu i-a întrebat pe localnici dacă aici este locul cel nimerit de amplasare. Nu s-a tinut seama nici de părerea organelor raionale, care au argumentat că locul de amplasare a complexului nu este bine ales. Pînă acum pentru evacuarea apei s-au executat lucrări care costă milioane de lei.Cu o întîrziere de un an s-au dat în folosință grajduri pentru 3 000 taurine, iar la restul se lucrează, șj în prezent. Din decembrie 1965 pînă acum s-au stabilit nenumărate termene de dare în folosință a construcțiilor, s-au făcut analize, s-au purtat discuții, s-au încheiat minute, s-au întocmit grafice de execuție, numai că ele n-au fost respectate. Ultimul termen stabilit este sfîrșitul lunii iunie 1967. Ar fi bine ca măcar acesta să fie și ultimul. De la o vreme, pe șantier vin mulți delegați care stabilesc măsuri și noi termene de execuție, dar multe rămîn doar pe hîr- tie.Se simte nevoia stringentă .ca departamentul Gostat. împreună cu organele constructoare să ia măsuri neîntîrziate pentru ca fiecare obiectiv să fie dat în funcțiune la timp, să se asigure popularea cu animale a tuturor grajdurilor .astfel îneît producția de carne și alte produse să se realizeze la nivelul și termenul planificat.
Horea CEAUȘESCU
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1966 la cantitățile fiecărui sortiment de dopuri planificate a se realiza în anul 1967, s-a constatat că normele de consum prevăzute in acest an sînt. mai mari .decît ' trebuie, totalizînd la întreaga producție 158 tone plută, în valoare de 1 427 000 lei. Asemenea exemple a determinat Ministerul Finan
țelor să ceară Ministerului Indus
triei Construcțiilor să ia măsuri e- 
nergice. S-au transmis noi circulare direcțiilor generale, cu ția ca toate întreprinderile propuneri de reducere a normelor de consum.O altă măsură ce urma luată în cadrul aceleiași indicații se referă la reducerea importului 
de materii prime și materiale, în 
special, prin utilizarea rațională, 
economică, a acestora și înlocuirea 
lor cu materiale indigene. Și Ja a- cest capitol s-a folosit o soluție „o- riginală" în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor. Reducerea s-a operat la un singur' material, dar nu efectiv, ci prin diminuarea stocului de sfîrșit de an. Aceasta înseamnă, de fapt, o amînare a importului. Considerăm că există posibilități reale de reducere a importului. Ne oprim la un singur material — pluta — necesar confecționării dopurilor și a unor materiale pentru construcții. Trebuie menționat că 90 la sută . din pluta brută, care se importă, cu un preț de 4100 lei valUtă/tonă, se utilizează la confecționarea dopurilor Pentru rate și șeurile confecționarea dopurilor. Cantitatea neacoperită se importă sub formă de plută deșeu cu 660 lei valută tona. Deci, cu cît se reduce cantitatea de plută brută și se majorează necesarul de plută deșeuri scade suma cheltuită în valută. Pentru anul 1967, s-a prevăzut importul a 2 500 tone plutii brută în valoare de 10 250 mii lei valută și 1 200 tone plută deșeu.Fabrica „Izolatorul", care utilizează pluta. produce din pluta bru-, lă, în medie, circa 21 la sută dopuri, restul fiind deșeuri. De asemenea, în prezent se rebutează cir

ca 15 la sută din cantitatea de do
puri. Dacă s-ar înlătura aceste deficiențe, anual ar fi obținute circa 40 milioane dopuri în plus, echivalentul unui consum de circa 270 tone plută, în valoare de peste 1 milion lei valută. Datorită risipei de 
materie primă, costul dopurilor re
zultate este foarte ridicat în com
parație cu cel de pe piața externă. Din analizarea unui sortiment de dopuri, care se importă, anume dopuri speciale de 20/40 mm, a rezultat că în timp ce la fabrica „Izolatorul" costul materiei prime pe mia de bucăți este de 60 lei- valută, „Tehnoimport" a achiziționat anul acesta asemenea dopuri cu 41,70. lei-valută mia de bucăți.în întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor există importante rezerve de reducere a consumurilor specifice. Acțiunea indi
cată de partid, de a se revizui nor
mele de consum, trebuie privită cn 
toată răspunderea și nu ca ceva 
facultativ, pentru a se crea cadrul valorificării cu maximum de eficiență a materiilor prime și materialelor. reducerii în ritm susținut a cheltuielilor de producție, i.

indica- să facă tuturorsă fie

de diferite dimensiuni. ■ diverse plăci aglome- rondele se folosesc de- de plută rezultate de la

procesului.de
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CERINȚE NOI
ÎN PREGĂTIREA
Șl REGLEMENTAREA!
PRO F E S I E I
DE Bl BLIOTE CAR

• Teatrul de Operă și balet t 
BAL MASCAT — 19,30.• Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 19,30.
0 Teatrul Național „Ic L. Ca- ragiale" (sala Comedia) : O FEMEIE CU BANI — 20, (sala Studio) : 

OASTILIANA - 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : LUCEAFĂRUL — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CANDIDA — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : DINCOLO DE ZARE 19,30, (sala Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ >- 20.• Teatrul „Țăndărică" : PUNGUȚA CU DOI BANI «.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (Sala Savoy)! PARADA REVIS’
TEI _ 19,30. (sala Victoria): COLIBRI MUSIC-HALL
• Circul de Stat: VARIĂȚIUN1 DE CIRC — 20.

17.
19,30.

18,00 — Telecronîca economică : Disciplina contractuală. 18,30 — Pentru cei mici! „Ala — Bală", 19,00 — Concertul cvartetului Dimov. Transmisiune de la So-fia. 19,30 — Telejurnalul deseară. 19,50 — Buletinul meteorologic. 20,00 — Cronica discului. 20,25 — Micul demiurg — reportaj filmat realizat de Studioul de Televiziune București. 20,40 — Filmul artistic : „Dragostea și moda". 22,15 — Panoramic. 22,35 Telejurnalul de noapte. 22,45 — Campionatul european de box. Semifinale. Transmisiune de la Roma.

actualitatea științifică internațională

Un dicton împămînte- nit de vechea istoriografie bibliologică afirma că „biblioteca este memoria omenirii", sarcina sa fiind să adune și să conserve creația spirituală transpusă în filele cărților. într-un asemenea a- șezămînt, bibliotecarului îi revenea rolul de cice
rone al celor ce se încumetau să-și îndrepte pașii spre bibliotecă. Avînd puțini vizitatori-cititori, bibliotecarul dispunea de suficient timp pentru a răsfoi el însuși cărțile aflate în custodia sa, de unde șl atributul de „șoarece de bibliotecă" ce i se dădea.Dezvoltarea științei și tehnicii în societatea contemporană impune o nouă menire bibliotecilor. Sub imperativul necesităților social-economice, bibliotecile au devenit laboratoare ale muncii cu cartea, o miraculoasă epru- betă în care se confruntă idei, se nasc ipoteze și certitudini științifice chemate să contribuie la progresul societății. Bibliotecile sînt centre de iradiere a cunoștințelor, izvoare de cultură din care se adapă și doresc să se adape tot mai largi mase populare.Bibliotecile contribuie acum, nemijlocit, la organizarea documentării și informării științifice, la facilitarea procesului de cercetare, precum și la desăvîrșirea procesului instructiv-educativ de formare a noilor cadre de specialiști. în noua ipostază, rolul bibliotecarului ca și al bibliogra- fului-documentarist devine mult mai complex, sarcinile sale se multiplică. Bibliotecarul și bibliogra- ful-documentarist trebuie să asigure, la nivelul cerințelor actuale, selecționarea și procurarea, organizarea și valorificarea documentelor primare (cărți, periodice, materiale multiplicate etc.). Bibliotecile sînt solicitate tot mai intens și multilateral în acțiunea de informare științifico-bibliogra- fică. Bibliotecarul este a- 

cum un spiritus rector, și de priceperea lui în organizarea științifică a a- cestei munci depinde, în bună măsură, progresul cercetării științifice.Munca de bibliotecar a devenit o profesie la baza căreia trebuie să stea o temeinică instruire profesională și culturală. Pregătirea pentru profesia de bibliotecar se poate asigura numai în forme organizate de învățămînt, așa cum instruirea inginerului, chimistului, medicului sau profesorului se face în instituții destinate acestei meniri.în ceea ce privește pregătirea bibliografilor și a bibliotecarilor, universitățile din București și Cluj, ca și fosta școală superioară de arhivistică, biblioteconomie și expertiză grafică au o rodnică tradiție ; universitățile au pregătit în special bibliografi în disciplinele umanistice care și-au adus a- portul la realizarea informării științifico-bibliogra- fice curente.O dată cu măsurile pentru lărgirea rețelelor de biblioteci au fost organizate școli și secții de învățămînt superior pentru pregătirea cadrelor de bibliotecari și bibliografi. Acum, pregătirea bibliotecarilor publici se face prin cursurile Secției de biblioteconomie de la Institutul pedagogic de 3 ani din București ; pentru instruirea bibliografilor și bibliotecarilor din bibliotecile științifice (academice, universitare etc) există un curs facultativ de bibliologie la Universitatea din București, care poate fi frecventat de studenții din anii IV și V de la toate facultățile universității.Satisfac oare aceste forme, în stadiul lor actual, cerințele pregătirii moderne pe care trebuie să o aibă lucrătorii din diversele categorii de biblioteci ?Din analiza actualelor forme de învățămînt bibliologic din țara noastră,

conf. univ. Mircea TOMESCU
directorul Bibliotecii centrale universitare

ce trebuie să reți- în primul rînd este deceea nem justețea principiilor instruire diferențiată a bibliotecarilor și bibliografilor în funcție de categoriile instituțiilor în care vor lucra, precum și tendința de a asigura o dublă specializare lucrătorilor din bibliotecile științifice : în bibliologie și documentare și într-una din ramurile științei sau tehnicii.Avînd în vedere principiul instruirii diferențiate considerăm că și în viitor trebuie să existe două for
me de învățămînt pentru 
bibliotecari : una bibliote- conomică pentru instrui-

strînsa legătură și similitudine dintre activitățile bibliotecilor științifice și centrelor sau oficiilor de documentare, ca și de interacțiunea dintre bibliografie și informarea științifică, se impune pregăti
rea într-o formă unică de 
învățămînt a cadrelor de 
specialitate pentru biblio
tecile științifice și cen
trele de documentare. în condițiile dezvoltării impetuoase a disciplinelor științifice și tehnice, a sporirii de la an la an a cantității de informații, specialiștii din bibliotecile științifice și centrele de documentare trebuie

puncte de vedere
rea bibliotecarilor publici și alta bibliologică și documentară pentru pregătirea lucrătorilor din bibliotecile științifice și centrele de documentare și informare științifică. Formarea bibliotecarilor publici este asigurată și poate fi asigurată și în viitor de secția de biblioteconomie de la Institutul pedagogic de 3 ani, amintită mai sus. Bibliotecarii au nevoie de o instruire culturală superioară celei dobîndite în liceu, pe care le-o asigură planul de învățămînt al Institutului pedagogic.Instruirea lucrătorilor din bibliotecile științifice ridică probleme complexe., Ținînd seama de

sâ primească în procesul instructiv-educativ o du
blă specializare și deprin
derea a două limbi mo
derne. Cunoștințele într-o disciplină științifică, alta decît bibliologia și documentarea, le sînt necesare în acțiunea de selectare și apreciere a valorii științifice a publicațiilor, iar cunoștințele de bibliologie și documentare se impun pentru prelucrarea bibliografică (adnotarea, descrierea etc.) a publicațiilor și pentru organizarea fluxului de informații către beneficiari. De o pregătire similară au nevoie și bibliografii din bibliotecile regionale, din redacțiile periodicelor de

specialitate, ca și bibliografii din edituri.Cele subliniate mai sus scot în evidență faptul că 
actualul curs facultativ de 
bibliologie de ia Univer
sitatea din București re
prezintă numai un bun 
început. Pentru a instrui însă cît mai temeinic un număr suficient de cadre de bibliografi-documen- tariști este necesară o 
formă organizatorică su
perioară, la care considerăm că se poate ajunge prin crearea în cadrul U- niversității din București a 
unei secții (sau unor grupe de specializare) de 
bibliologie și documen
tare. Planul de învățămînt al unei asemenea secții ar urma să cuprindă : discipline social-politice, discipline de bibliologie și documentare, discipline de specialitate într-una din ramurile științei și două limbi străine moderne.Concomitent cu măsuri pentru desăvîrșirea formelor de învățămînt superior bibliologic se impune 
reglementarea profesiei 
de bibliotecar, așa cum sînt reglementate celelalte profesii. Lipsind o a- semenea reglementare, astăzi orice absolvent de facultate, care consideră că e mai comod să lucreze într-o bibliotecă sau care refuză unde a fost repartizat, poate fi încadrat într-o bibliotecă. Pentru a asigura dezvoltarea activității bibliotecilor, transformarea lor în factori activi în slujba științei și culturii, ca și pentru ridicarea prestigiului profesiei de bibliotecar la nivelul misiunii pe care societatea noastră socialistă i-o impune, este nevoie de stabilirea unui 
statut al bibliotecarilor, care să precizeze cine și în ce condiții poate fi bibliotecar.

sâ meargâ

$ $
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Salut vacanța! Elevii din clasele I—IV au încheiat cursurile

0 SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
e FRENCH-CANCAN : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, FESTIVAL — 10 ; 12,30 ; 15 ;17.30 ; 20, la grădină — 20,30 (la ambele completarea Oaspeți de iarnă), MODERN (completare Orizont științific nr. 3/1967) — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,15 ; 19,30 ; 21,30, EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ; 14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.15, ARENELE LIBERTĂȚII - 20,30.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEAFĂRUL (completare Mama lui Adrian) — 9,15 ;11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, AURORA — 9 ; 11 ;13.15 ț 15,30 ; 18 ; 20,45 ; la grădină - 20,15, FLAMURA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele completarea 1 Mai 1967), BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ;13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
9 DANSATOAREA DIN TEXAS: CINEMATECA— 10 ; .12; 14.
9 DENUNȚĂTORUL : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, TOMIS — 9 ;11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45; la grădină — 20 (la ambele completarea Tensiune înaltă la Bechet), FEROVIAR (completare în tainițele muzeului) —8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20, GRĂDINA DOINA — 20. MELODIA — 9; 11,15 ; 13; 16; 18.30: 21.
O JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JAN
DARMUL LA NEW YORK — cinemascop : VICTORIA — 10,30 ; 14,15 ; 18,15 ; 22, ARTA — 9 ;12,45 ; 17 ; 20,45 ; la grădină — 20,15.
0 MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare Fabrica de împachetat fum) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21.
0 RELAXEAZA-TE, DRAGA ! : UNION (completare Să trăiești, să îmbătrînești) — 15,30 ; 18 ; 20,30. BUZEȘTI (completare Orizont științific nr. 3/1967)— 10 ; la grădină — 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10. 
0 O SCRISOARE PIERDUTA : DOINA — 11,30 ;14.30 ; 17,30 ; 20,30.

Știința nu ramine „surdă
• ZGOMOTUL UN INAMIC PUBLIC AL SĂNĂTĂȚII • DE LA DISPOZITIVE

ELECTRONICE MINIATURALE DE AUZ, LA METODA VERBOTONALĂ • ORGA

NISMUL UMAN Șl UNDELE SONORE

Vă amintiți de filmul englezesc Mandy, care a rulat pe eorane 
acum clțiva ani ? Era vorba de emoționanta trezire la viață a 
unui copil infirm — lipsit de auz. Pelicula releva plastic pasiu
nea și răbdarea de care trebuie să dea dovadă medicul chemat să 
se ocupe de remedierea infirmității de auz. Asemenea pedagogi 
nu sînt însă singuri. Astăzi în lume o adevărată armată de 
audiologl (peste 100 000) efectuează vaste cercetări în domeniul 
maladiilor auzului, spre a reda celor infirmi unul dintre cele mai 
Importante simțuri ale omului. Audiologii, împreună cu acusticie- 
nii și urbaniștii, se preocupă totodată de problemele combaterii 
zgomotului — factor nociv care exercită o pronunțată influență 
negativă asupra sănătății oamenilor. Pentru a ne face o idee 
despre eforturile desfășurate în acest sens, am adresat cîteva 
întrebări lag. dr. B. JOHANSSON, directorul Laboratorului de 
audiologie al Institutului Karolinska 
tate științifică de acest gen din lume.

din Stockholm, prima uni-

Interviu cu ing. dr. B. JOHANSSON
directorul Laboratorului de audiologie al Institutului Karolinska-Stockholm

— Ce ne puteți spune despre 
cercetările modeme privind a- 
fecțiunile cuprinse în termenul 
de surdomutism (absența auzu
lui și incapacitatea de a vorbi a 
individului), profilaxia și meto
dele de remediere a efectelor a- 
cestei maladii ?— Dacă tulburarea auzului unui adult poate pricinui acestuia multiple dificultăți în viata de' fiecare zi. el are totuși o vorbire normală, a acumulat cunoștințe. își poate cîștiga oricum existenta. în cazul copiilor, situația este însă mult mai tragică și audiologii din întreaga lume își îndreaptă atenția tocmai în această direcție. Se știe că surditatea produsă înainte sau la începutul dezvoltării vorbirii (pînă la vîrsta de patru ani) atrage după sine mutismul, deoarece copilul mic învață să vorbească prin imitație — imitînd cele auzite în jur. atît ca ton, cît și ca articulație. Un copil lipsit de auz nu poate beneficia de modalitatea de a învăța prin ascultare, nu e în stare să-și controleze propria vorbire, și de aceea vorbește incorect sau. dacă este neglijat, deloc. Altădată, acestor copii li se spunea pe nedrept surdo- muți. fiind condamnați de societate la o viață amputată.Cercetările au dovedit că surditatea poate fi provocată de cauze multiple. unele congenitale, altele do- bîndite în mod accidental. Printre cele congenitale se enumeră alcoolismul, eredosifilisul. diverse boli infec- tioase contractate de mamă în timpul sarcinii (rujeolă. gripă, scarla- tină etc) șocuri psihice, suferite în această perioadă. Surdomutismul mai poate fi provocat și de diverse afecțiuni ca meningitele, meningoencefalitele. otitele, intoxicațiile, traumatismele etc. în diagnosticarea genezei acestei maladii, medicul trebuie să deosebească surdomutismul de fenomenele de întîrzlere a vorbirii la anumit! copii.Date recent publicate estimează că la un număr de 100 copii loviți de această infirmitate, mai mult de jumătate pot fi vindecați. O serie de ramuri medicale și discipline științifice ca psihologia, logopedia. pedagogia acustică și audiologia tehnică colaborează astăzi pentru ca surdo-

• SPIONUL — cinemascop : LUMINA (completare In tainițele muzeului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;18.30 ; 20,45.
• GALAPAGOS — COCOȘELUL DE HÎRTIE : TIMPURI NOI - 9 - 21 în continuare.
© ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : DACIA — 8,45 — 16 în continuare ; 18,30 ; 21.
e LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : GIULESTI (completare Oaspeți de iarnă) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare De ziua mamei) —15.30 ; 17,45 ; 20.
cinema

e DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : BU- CEGI (completare Istoria unui manuscris) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 18,15 : 20,45, la grădină - 20.
9 NU SINT DEMN DE TINE : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
» A DISPĂRUT UN FRAGONARD : VITAN (completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 15,30 ; 18.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : MOȘILOR - 15.30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
e REÎNTOARCEREA PE PAMINT: POPULAR (completare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria patriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLACĂRA (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 18,30 ; 20,30. 
0 ROBII ; MIORIȚA (completare Mama lui Adrian) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, UNIREA (completare Portrete) — 15,30 ; la grădină — 20.

să nu mai constituie o in- pe viață. Primele rezul-mutismul firmitate , tate sînt mai mult decît încurajatoare ; în lume se face în prezent un efort uriaș în acest domeniu, căci 
numărul celor suferinzi de afecțiuni 
ale auzului se ridică la aproape două 
sute de milioane (adulti și copii). Audiologia. știință relativ tînără. și-a făcut un debut promițător prin- tr-o serie de ingenioase soluții, menite să combată afecțiunile auzului. Prin conjugarea eforturilor a mii de medici, ingineri electroniști. psihologi și pedagogi se încearcă să se redea auzul celor care l-au pierdut din cauza unor traumatisme, emoții, scleroze, malformații congenitale, tulburări vasculare sau maladii profesionale.Cercetările noastre au dovedit că 
este posibil să se determine reacțiile 
la sunete încă de timpuriu — și se cunosc acum metode pentru măsu
rarea capacității de auz la copiii 
nou-născuți și chiar a reacțiilor fă
tului la excitațiile prin sunete. Experiențele au arătat că se poate transmite copilului un sunet puternic (prin intermediul peretelui abdominal al mamei). în timp ce cercetătorul înregistrează ritmul bătăilor i- nimii acestuia. Primele reacții pozitive apar între a 26-a și a 28-a săp- tămînă de dezvoltare a fătului. Asemenea măsurători ne dicații cu privire la fiecărui nou născut, deficientelor de auz.timpuriu a unui tratament adecvat.

mate în alte sunete, care pot fi auzite de pacient. în transformator, 
consoanele, de pildă, se convertesc 
în sunete joase, ce pot fi percepute 
de cei care posedă un auz rezidual 
în scara bașllor și sînt surzi pentru sunetele înalte. Asemenea sisteme, incluse în aparatele de auz portabile se experimentează, folosindu-se limbi diferite. în cadrul unui test comparativ internațional, în 19 laboratoare din diverse țări.Persoanele care poartă aparate de auz cunosc bine tulburările produse de anumite zgomote excesive, provocate de intermodulațiile și sunetele tranzitorii ce apar în aceste a- parate. De aceea, ameliorarea calității de reproducere electro-acusti- că a aparatelor auditive este una din preocupările actuale ale audiologilor șL acusticienilor. Multi specialiști se declară în favoarea construirii unei game largi de asemenea aparate cît mai diferențiate ca ton și structură. într-uh „cuvînt.- cît mal individualizate.

va fi în stare să perceapă consoanele surde. Specialiștii au pus la punct și un audiometru menit să filtreze cuvintele în frecventele ce le compun pentru a selecționa acea u- nică frecventă, cel mai bine recepționată de pacienți. După cum se vede audiologia tehnică cunoaște o justificată afirmare.
I — Ce pericol prezintă astăzi 

zgomotul, mai ales în marile 
aglomerații urbane ?

I
4» '*7

— Există noutăți marcante în 
construcția aparatelor auditive ?

furnizează înstărea auzului diagnosticarea aplicarea de
— Se vorbește adesea despre 

folosirea unor „resturi de auz", 
recuperabile cu ajutorul apara
telor auditive. Ce elemente noi 
aduc ultimele cercetări în a- 
ceastă direcție ?— Modul în care se poate folosi „auzul rezidual" în cazuri de pierderi foarte grave ale auzului are o importantă deosebită. Anumite investigații ne-au dezvăluit că. chiar și atunci cînd auzul rezidual este extrem de limitat, capacitatea rămasă poate fi folosită pentru receptionarea vorbirii, recurgîndu-se la sisteme de codificare. în acest mod, sunetele caracteristice sînt recepționate de un amplificator și transfor-

— Știință de avangardă, electronica permite astăzi introducerea celor mai complicate circuite în instrumentele portabile de auz. Multi pacienți cu un auz foarte redus se pot descurca normal cu ajutorul dispozitivelor electronice miniaturale. Dar — atentie ! Căci trebuie relevat că tendința actuală de a micșora dimensiunile acestor aparate a dus la o creștere a numărului deformărilor auditive. Dacă amplificatorul protezei nu provoacă, în general, inconveniente pacientului. — în schimb neajunsurile sînt generate de trans- mitătoare. de microfoane si de casca de ureche. Reducerea tot mai pronunțată a dimensiunilor aparatelor are ca efect o gamă mai îngustă de frecvente, producînd deformări mai accentuate. în acest caz. instrumentul este mai sensibil la zgomot și la orice modificări survenite în nivelul vorbirii. Sunetele tranzitorii, ca de pildă muzica de pian, au un efect neplăcut în urechea pacienți- lor. Iată cauze care fac ca unele din aparatele-proteză utilizate astăzi, în loc să ducă la o ameliorare a stării pacientului contribuie la agravarea ei. Rezolvarea acestor neajunsuri formează, de asemenea, obiect de studii.serie de noi dispozitive acustice posibilă în prezent folosirea u- metode eficiente de diagnosti-

•s

• COPIII LUI DON QUIJOTTE : RAHOVA (completare Atențiune, atențiune, se apropie !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 RIO CONCHOS — cinemascop j VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 JUANA GALLO : COLENTINA — 16; 17,30 ; la grădină — 20.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : FLACĂRA — 14; 16,15, GRĂDINA VITAN — 20,15.
0 LUMEA COMICĂ A LUI HAROLD LOYD : LIRA (completare Mărturii de glorie nepieritoare 
din istoria patriei) — 15,15 ; la grădină — 20,30.
0 BUMERANGUL — cinemascop : LIRA (completare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria pa
triei) — 17,30; 20.
0 BUCĂTĂREASA s UNIREA (completare Portrete) <— 18.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : MUNCA — 15; 17, COTROCENI — 14 ; 16,15 ; 20,45.
0 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI ; MUNCA — 18,45 ; 21.
0 ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARONA: BUZEȘTI (completare Orizont științific nr. 3/1967) — 16 ; 18,30; COTROCENI (completare Istoria unui manuscris)— 18,30.
0 NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : PROGRESUL - 14,45; 17. GRĂDINA PROGRESUL- PARC - 20.
0 ÎNAINTE DE RĂZBOI*. PROGRESUL (completare Atentatul) — 19,15 ; 21.
0 DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop: GRĂDINA RAHOVA — 20.
0 DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : CRÎN- GAȘI (completare Despre noi) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 INSPECTORUL DE POLIȚIE : PACEA (completare Petrol) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : VIITORUL (completare Mărturii de glorie nepieritoare din 
istoria patriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 TUDOR — cinemascop (ambele serii) : COSMOS— 15,30; 19,15.

de Ofac nor care și depistare a cauzelor tulburărilor de auz. oferind astfel noi baze pentru tratament. în general, descoperirile recente ale audiologilor ne îndreptățesc să credem că surzenia va fi vindecabilă în viitor. în multe laboratoare ale lumii se emit tot felul de metode de tratare a a- cestei afecțiuni : se experimentează de pildă o metodă pentru dezvoltarea vorbirii articulate (a copiilor surzi) cu ajutorul unul instrument care transformă sunetul în proiecții luminoase pe un cadran cu tuburi de neon. Instrumentul înregistrează fiecare sunet — (sub forma unui semnal luminos ce corespunde unei litere din alfabet) — cu ajutorul a numeroase filtre fine. Această terapie se efectuează într-o încăpere specială, căptușită cu materiale fo- noabsorbante. Recent, s-a experimentat. de asemenea, tehnica stimulării electrice a nervului auditiv, cu un nou tip de proteză acustică, în unele țări se efectuează interesante experiențe privind asa-numita metodă verbo-tonală pentru restabilirea auzului la persoanele complet sau partial surde. Cercetătorii pornesc de Ia faptul că organismul uman are, în afară de urechi, și alte zone capabile să recepționeze nnde sonore. După un antrenament special, aceste puncte (situate în genunchi, palme, în vîrful degetelor, în claviculă etc) ar putea recepționa sunete aproape Ia fel ca și urechile. Este, desigur, vorba de o teorie, mult discutată în momentul de față, dar care a fost îmbrățișată de un mare număr de savanți reputați.Personal, am realizat un transpo- ser, un aparat pentru acele categorii de pacienți care prezintă urme vagi de auz. localizate într-o mică parte a așa-numitei regiuni de bază 
a urechii. Transposerul transformă sunetele înalte în sunete joase, astfel îneît. după o anumită perioadă de exerciții, persoana lipsită de auz

— Este un adevăr recunoscut că activitatea în cadrul orașelor și, cu precădere, activitatea industriilor și circulația constituie surse permanente de zgomot, care, t .'in durată și intensitatea lui. poate influenta negativ sănătatea populației. Se esti
mează că zgomotul excesiv din ma
rile metropole face mai multe vic
time decît accidentele de ’ăwtonybl'J_- 
La undele sonore, la zgomotii'f“difu
zat prin aer se adaugă trepiu“tH,<’ 
transmise prin teren — și care se propagă la distanță cu ătît mai forte ;Cu cît solul este mai umed. Fondul 
zgomotos al orașelor, peste care se 
suprapun zgomotele incidentale, irită 
auzul, zdruncină sistemul nervos, 
provoacă oboseală, ridică tensiunea, 
scade puterea de muncă a individu
lui și afectează calitatea muncii. S-a dovedit că uneori zgomotul excesiv limitează posibilitățile de aerisire a locuințelor producînd și tulburări digestive : obișnuința nu exclude posibilitatea unor asemenea urmări.Adeseori însă, oamenii nu-și dau seama de acesț . lucru decît atunci cînd este prea tîrziu. Multi trăiesc cu impresia că urechea poate fi antrenată. cu timpul, să suporte expuneri la zgomot ■ chiar grele. Este o părere cu totul eronată ; cercetarea a~ dovedit că nivelul mediu al acuității auditive, al sensibilității și irita- bilității locuitorilor marilor orașe (experiențe în acest sens au avut loț la Tokio. New York, Londra, Paris, Moscova. Stockholm etc) este cu 
mult mai mare decît acum un de
ceniu, datorită intensificării zgomotelor. Studiile efectuate de audiologii din aceste metropole arată că Ia un număr de 1 000 de persoane examinate, trecute de 40 de ani, un procent de 20 la sută prezintă grave tulburări de auz din cauza zgomotului urban.în sprijinul studiilor audiologilor vine știința acusticii, care cercetează diversele mijloace de combatere a zgomotului și a vibrațiilor în fabrici și uzine. Crearea de hale industriale gigantice. în care funcționează un număr mare de mașini, face ca nivelul zgomotului să fie în continuă creștere, cu efecte dăunătoare asupra capacității de efort și de,.??PFentrare* a Productivității și calității muncii. Una din soluții o constituie amplasarea judicioasă a 
noilor zone industriale ; se recoman
da ca acestea să fie așezate în așa 
fel, încit vîntul dominant să bată dinspre oraș. în același timp, se asi- 

j mult izolarea fonică Ia
fundațiile mașinilor care produc tre
pidații puternice. în orașe, circulația de tranzit și grea pot fi deviate spre periferie ; în general a fost suprimata semnalizarea prin claxoane; se mai pot înlocui pavajele de piatră cubica și cele rugoase cu asfaltul pe fundație de piatră spartă, care are 
o mare capacitate de a absorbi zgo- moțul.Un remediu eficient împotriva zgomotului s-au dovedit a fi barierele plantate (terenuri de joc pentru copii, grădini parcuri etc) ca și rețeaua de vegetație de pe străzi și bulevarde, datorită proprietăților de absorbție acustică a vegetației. în plus, aceste plantații contribuie la purificarea atmosferei. în general, astăzi, zonificarea orașelor se face cu grija îndepărtării surselor producătoare de zgomot (uzine, fabrici. Stațiile traficului aerian, de cale ferată. garajele mari, piețele comerciale etc) de zonele de locuit.Prin cercetări conjugate, audiologii. acusticlenii și urbaniștii urmăresc găsirea unor soluții tehnice cu valabilitate generală pentru micșorarea nivelului de zgomot și amortizarea vibrațiilor. Ei prevăd o serie de măsuri constructive sau de organizare a activității din cadru! orașelor pentru a anihila efectele vătămătoare ale zgomotului, mic public al sănătății. acest ina-

Interviu
George

realizat da
CUIBUȘ
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Lucrările unor Comisii
permanente ale M. A. N.

Solidaritate cu
întrunite în ședință de lucru, Comisia economico-financiară și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale au examinat, și discutat unele proiecte de decrete, trimise spre avizare de Consiliul de Stat.Comisiile au dezbătut proiectul de decret „privind completarea Decretului nr. 924/1965 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene"; proiectul de decret „pentru ratificarea Acordului comercial între Republica Socialistă România și Regatul Suediei" ; proiectul de decret „pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția relativă la regimul fiscal al vehiculelor rutiere de uz particular- în circulație internațională, încheiată la Geneva, la 18 mai 1956, și denunțarea Convenției asupra regimului fiscal al vehiculelor automobile străine, încheiată la Geneva la 30 martie 1931“ și proiectul de decret „pentru ratificarea amendamentului adus ar-

28 din Convenția privind Organizației Maritimeticolului crearea Consultative Interguvernâmentale, adoptat prin Rezoluția A 70 (IV), din 28 septembrie 1965 a Adunării Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale".în fața Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, proiectele de decrete au fost prezentate de conducători ai ministerelor de resort, care au răspuns a- poi la întrebările puse de deputați, dînd explicațiile cerute.în urma discuțiilor care au. a- vut loc, proiectele de decrete au fost avizate favorabil, făcîndu-se unele observații la proiectul de decret „privind completarea Decretului nr. 924/1965 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene".Avizele Comisiilor au fost înaintate Consiliului de Stat.

Congresul național de endocrinologie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale — Societatea de endocrinologie — și-a început lucrările marți dimineața în Capitală.în afară de delegați — cadre didactice, cercetători, medici specialiști — participă ca oaspeți nufne- roși endocrinologi de reputație mondială sosiți din 18 țări.După cuvîntul de deschidere ros-

tit de acad. Ștefan Milcu, președintele congresului, au rostit cuvîn- tări de salut, acad. Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale, prof. dr. Hie DiculescU, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, prof. dr. Nicolae Nestorescu, președintele U.S.S.M., precum și reprezentanți ai delegațiilor străine. (Agerpres)
Sosirea unei misiuni
economice

(Agerpres)
Marți seara, a sosit în Capitală o misiune economică olandeză condusă de Leo de Block, ministrul afacerilor economice al Olandei, care va face o vizită în țara nOas-

tră. Cu acest prilej vor avea

zilei
MINISTRUL POȘTELOR 

ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 
A PLECAT 

ÎN R. P. BULGARIALa invitația ministrului poștelor și telecomunicațiilor din R. P. Bulgaria, marți la amiază a plecat spre Sofia Mihai Bălănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din tara noastră.
IZITELE MINISTRULUI 

V INDUSTRIEI GRELE 
DIN R. P. POLONĂDelegația condusă de Janusz Hrynkiewicz, ministrul industriei grele din R. P. Polonă, care se află în țara noastră la invitația ministrului industriei construcțiilor de mașini, a vizitat unele unități industriale din Capitală, între Care întreprinderea de piese radio și semiconductori-Băneasa, Fabrica de mașini-unelte și agregate, uzinele „23 August", precum și uzine constructoare de mașini din regiunile Ploiești, Galați și Oltenia.

OASPEȚII IRANIENI 
ÎN REGIUNEA DOBROGEAContinuîndu-și călătoria în țară, delegația iraniană, condusă de Ismail Riahi, ministrul agriculturii,, a făcut o vizită în regiunea Dobrogea. C.u acest prilej, oaspeții au cunoscut activitatea care se d.'esfjf.oara la stațiunea agricolă eXp6t?jr^entală regională, gospodăria a. stat Amzâcea, cooperativă agricolă Ctfmpărt'a, Uzinele de reparații ,și baza de aprovizionare Năvodari...... ......................................Im timpul călătoriei, delegația a fost însoțită de Triță Fănițâ, secretar general în Consiliul Superior al Agriculturii, precum, și de Cyrus Zoka, însărcinatul cu afaderi ad- interim al Iranului la București. Seara oaspeții s-au înapoiat în Capitală.
PARAFAREA TEXTULUI 

CONVENȚIEI 
SANITAR-VETERINARE 

ÎNTRE GUVERNELE 
ROMÂNIEI si POLONIEI laLa 30 mai 1967 s-a parafat București textul Convenției sani- tar-veterinare între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Polone.Convenția este menită să faciliteze schimburile de animale și produse animale și să dezvolte cooperarea în domeniul veterinar între cele două state.

CURSĂ INTERNAȚIONALĂ 
DE AUTOBUZE 

TIMISOARA — NOVISADîn baza acordului rutier dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la 1 iunie se va deschide cursa internațională de autobuze de pe traseul Timișoara — Deta — Stamora Moravița — Vrseț — Ali- bunar — Vladimirova — Bancevo — Belgrad — Indzia — Novisad.Autobuzele vor circula zilnic a- vînd plecarea din Timișoara și Novisad la ora 8.
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
REUNIUNII COMITETULUI 

DE STUDII „CONCEPȚIA 
ȘI FUNCTIONAREA 

REȚELELOR ELECTRICE1'Marți au luat sfîrșit, în Capitală, lucrările reuniunii Comitetului de studii nr. 13 „Concepția și funcționarea rețelelor" al Conferinței internaționale a marilor rețele electrice (CIGRE).
SEARĂ CULTURALĂ 

ITALIANĂSeara culturală italiană, organizată marți de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, la Casa de cultură a Institutului, a fost prilejuită de apropiata sărbătoare a Zilei naționale a Italiei — 2 Iunie. în cadrul manifestării. conf. dr. Ovidiu Drimba a împărtășit impresii dintr-o călătorie în italia.Asistența, în sare se aflau Ion Pas, președinte al I.R.R.C.S., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor instituții centrale, precum și Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, membri ai Ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic, au urmărit cu interes conferința. (Agerpres)

închiderea expoziției

industriale japoneze

tră. Cu acest prilej vor avea, loc convorbiri privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, funcționari superiori din acest minister, din Ministerul Afacerilor Externe, precum și reprezentanți ai Camerei de Comerț.Au fost de față Joost B. Haver- korn van Rijsewijk, ambasadorul Olandei Ia București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

a poporului vietnamez
MITINGUL TINERETULUI BUCUREȘTEAN

Marți după-amiază s-a închis expoziția industrială a Japoniei. Timp de aproape două săptămîni expoziția a fost vizitată de peste 150 000 de cetățeni printre care 25 000 de specialiști. în această perioadă au fost organizate conferințe tehnice pe diferite teme de specialitate urmate de prezentări de filme. La închidere dl. KeiShi Nakamura, directorul expoziției a făcut o scurtă declarație redactorului agenției „A- gerpres" — S. Lucian, spunînd printre altele: Consider că această expoziție și-a atins pe deplin scopul — acela de a face cunoscut poporului român nivelul actual de dezvoltare a economiei japoneze. A constituit un eveniment foarte important pentru noi vizita făcută de conducătorii României, în frunte cu

secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, care a apreciat organizarea acestei expoziții la București.Deși timpul a fost scurt, am avut prilejul să purtăm discuții cu numeroși specialiști români, să facem valoroase schimburi de opinii privind produsele japoneze ce interesează piața românească, cît și realizările obținute de economia țării dumneavoastră.Sînt convins, a încheiat oaspetele, că această expoziție — cea mai importantă manifestare de acest gen organizată în ultimul timp de Japonia în frumoasa dumneavoastră Capitală — va aduce o contribuție la dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări.

Noul
orar al
magazinelor

Casâ de cultură a tineretului din raionul „Tudor Vladimirescu" din Capitală a găzduit marți după-a- miază un miting de solidaritate a tineretului bucureștean cu lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva agresorilor americani. La miting au participat membrii delegației Uniunii Tineretului celor ce Muncesc din Vietnam, care la invitația C.C. al U.T.C., fac o vizită în țara noastră. Au fost prezenți Hoang Tu, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București, membri ai ambasadei, precum și studenți străini care învață în țara noastră.Mitingul a fost deschis de Dumitru Gheorghișan, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al U.T.C. Au luat apoi cuvîntul Constantin Matache, muncitor la uzinele „23 August", Ana Beudeanu, elevă la liceul „Gheorghe Șincai" și E- mllian Stancu, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din Universitatea București, care au condamnat cu asprime acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam și au exprimat sentimentele de profundă solidaritate ale tineretului român cu lupta dîrză a tineretului și poporului vietnamez.în continuare a luat cuvîntul tovarășul Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C. Vorbitorul a arătat că prezența în mijlocul tineretului român a solilor minunatului tineret al Vietnamului luptător reprezintă o nouă manifestare a spiritului internaționalist al tineretului nostru, al întregului popor român, a legăturilor indestructibile dintre popoarele celor două țări.împreună cu toate forțele iubitoare de pace, — a spus Petru Enache — poporul român, tineretul nostru protestează cu toată energia împotriva acțiunilor agresive ale imperialiștilor americani în Viet-

nam, condamnă cu; cea mai mare tărie actele de escaladare continuă și periculoasă a războiului, întreprinse de cercurile reacționare a- mericane. Cerem cu hotârîre ca Statele Unite să pună capăt imediat, definitiv și necondiționat bombardamentelor și celorlalte acte de război împotriva R. D. Vietnam, să înceteze agresiunea împotriva poporului din Vietnamul de sud, să recunoască Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud ca reprezentant autentic al populației sud-vietnameze, să-și retragă trupele proprii și satelite din Vietnamul de sud, să respecte acordurile de la Geneva din 1954. Poporul vietnamez trebuie lăsat să-și rezolve singur problemele interne, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu năzuințele sale. ■Susținînd cu hotărîre politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România tineretul patriei noastre își reafirmă solidaritatea deplină și frățească cu lupta eroică a tineretului și poporului vietnamez și sprijinul hotărît pînă la victoria deplină asupra agresorilor câni.Luînd cuvîntul, Hoang Song, membru al Biroului nent al C.C. al Uniunii Tineretului celor ce Muncesc din Vietnam, a arătat că în vizita întreprinsă în țara noastră a luat cunoștință cu deosebită satisfacție de mărețele realizări ale poporului român pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste. de care tineretul și poporul vietnamez se bucură ca de propriile lor succese. Vorbitorul a exprimat mulțumiri sincere pentru sprijinul multilateral, politic, moral și material acordat de Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre poporului vietnamez în lupta sa nobilă pentru apărarea li-
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6 BOXER! ROMANI

ÎN SEMIFINALELE
Galele de box desfășurate în cea de-a doua zi ă sferturilor de finală a campionatelor europene au atras la Palatul sporturilor din Roma un public numeros. Din echipa României, primul a intrat in ring semimijlociul Ion Hodoșan, care a încrucișat mănușile cu italianul Marco Scano. în prima repriză, Scano atacă dezlănțuit, dar românul rezistă și contrează eficace. Al doilea rund se caracterizează prin schimburi violente de lovituri. Hodoșan trimite in plin cîteva directe și upercuturi, în repriza a treia, lupta se menține egală, dar spre sfîr- șit boxerul român plasează cîteva croșeuri care-i asigură victoria la puncte. în semifinale, Hodoșan se va întîlni cu fostul campion european, cehoslovacul Nemecek.

rrEUROPENELOR"La categoria muscă, Constantin Ciucă a obținut o spectaculoasă victorie în dauna lui Cybinski (R.D. Germană), pe care l-a învins prin abandon în repriza întîia.în ultimul meci al galei de aseară, boxerul român Ion (categ. mijlocie mică) l-a învins la puncte pe iugoslavul Todorovicl.In limitele categoriei pană, Mihailov (Bulgaria) a cîștigal la puncte întîlnirea cu Constantin Sia- nei (România).Reamintim pe cei trei boxeri români, calificați cu o zi înainte în semifinale : Nicolae Gîju, Ion Mo- nea și Gheorghe Chivăr. Deci în semifinale țara noastră va fi prezentă cu 6 boxeri.

Covaci

în cîteva rînduri
® La campionatele internaționale 

de tenis de Ia Roland Garros, în proba de dublu mixt, Ion Tiriac are Ca parteneră pe Ann Havdon-Jones, fosta campioană a Angliei la tenis de masă, în primul tur, Țiriac și Haydon au dispus cu 6—1, 6—2 de soții Gon- gora (Mexic), iar în al doilea cu 6—2, 6—1 de Valerie Sandul! (Suedia) — Molina (Columbia). Perechea Monicțue Salfati (Franța) — Ilie Năstase a fost eliminată în turul II de cuplul soților Cottril (Australia) cu 6—2, 5—7, 7—5.
• în runda a 7-a a turneului in

ternațional masculin de șah de la 
Moscova, marele maestru român Florin Gheorghiu a întrerupt partida sa cu Gipslis (U.R.S.S.). Spasski a cîștigat la Bilek și Keres la Pachman. Partidele Gligorici-Gheller și Petro- sian-Filip s-au încheiat remiză. S-au întrerupt partidele: Smîslov-Uhlmann, Najdorf-Stein, Boboțov-Tal și Por-

tisch-Bronstein. în clasament conduce Spasski (U.R.S.S.) cu 4,5 puncte. Florin Gheorghiu are 3,5 puncte și o partidă întreruptă.
• în turneul internațional feminin de șah de la Kiev s-au desfășurat partidele întrerupte. Fără a relua jocul, Andreeva (U.R.S.S.) s-a recunoscut învinsă în partida cu Alexandra Nicolau. Zvorîkina a învins-o pe Ase- nova, iar Bilek a cîștigat la Media- nikova. Partida Gaprindașvili-Kislova s-a încheiat la egalitate. După 6 runde în clasament conduce Alexandra Nicolau (România) cu 5 puncte, urmată de Gaprindașvili (U.R.S.S.) — 4 (o partidă mai puțin jucată), Bilek (Ungaria) — 4, Novara (R. D. Germană), Aleksandria și Andreeva (U.R.S.S.) cîte 3,5 puncte eto. Marți a fost zi de odihnă. Astăzi se joacă partidele rundei a 7-a.

Ministerul Comerțului Interior a întreprins noi măsuri în vederea mal bunei adaptări a programului de funcționare a rețelei comerciale de stat și cooperatiste cerințelor populației. Noul orar al magazinelor a fost stabilit în funcție de programul de lucru al întreprinderilor și instituțiilor. El prevede ca unitățile de alimentație publică — cofetării, patiserii, bufete, lacto-baruri — care servesc micul dejun, să fie deschise de la ora 6—6,30 sau cel mai tîrziu 7. Unitățile amplasate în vecinătatea întreprinderilor și instituțiilor vor organiza astfel programul cît, în timpul pauzei de prînz poată servi operativ un număr mai. mare de. cumpărători. De semenea, în acest timp în piețe vor funcționa compartimente, special amenajate, pentru desfacerea fructelor. Restaurantele și celelalte u- nități de alimentație publică, vor prelungi perioada de servire a mesei de prînz pînă la orele 18,30. Pentru servirea mai rapidă a cumpărătorilor se va extinde sistemul de autoservire, iar acolo unde sînt condiții plata direct la vînzător.Noul orar prevede ca halele piețelor, ca și unitățile de desfacere a legumelor și fructelor să fie deschise între orele 6—10 și 16—20,30. iar magazinele specializate de la 6 la 22.Magazinele cu produse industriale își vor organiza programul diferențiat astfel încît în fiecare cartier să fie deschisă cel puțin una din unitățile de același tip pînă la orele 20—21 seara. Unitățile cu produse de uz îndelungat, vor fi deschise în jurul orei 11,30—12 și vor funcționa pînă seara la orele 20—21.Programele vor fi afișate în vitrinele magazinelor, iar cînd vor fi închise se va indica magazinul deschis cel mai apropiat.Noul orar intră în vigoare începînd de la 5 iunie. (Agerpres)
vremea

ES1

bertății și independenței naționale, împotriva imperialismului american.în continuare Hoang Dinh Song a subliniat că poporul vietnamez s-a ridicat hotărît în lupta pentru salvarea țării, împotriva agresiunii americane. Lupta poporului nostru împotriva agresiunii americane pentru independență națională — a spus el — este o continuare a luptei de eliberare cu tradiții milenare pentru independența și libertatea patriei noastre.Condamnînd acțiunile barbare ale militarilor americani în Vietnam, vorbitorul a declarat că S.U.A. trebuie să înceteze definitiv și necondiționat bombardamentele și orice acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam, să retragă toate trupele americane și satelite din Vietnamul de sud, să recunoască Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, să lase poporul vietnamez să-și rezolve treburile sale interne.în ciuda bombardamentelor sălbatice dezlănțuite de imperialiști, tineretul vietnamez, întregul popor nu-și vor precupeți eforturile pentru sporirea continuă a producției industriale, pentru recolte bogate, dezvoltînd continuu capacitatea e- conomică și de apărare a patriei lor.în încheiere, Hoang Dinh Song a înmînat Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, în numele Comitetului Central al U- niunii Tineretului celor ce Muncesc din Vietnam, steagul cu portretul eroului post-mortem Nguyen Van Troi, cea mai înaltă distincție a Comitetului Central al Uniunii Tineretului celor ce Muncesa din Vietnam.Participant!) la miting au adoptat O moțiune de solidaritate cu lupta poporului și tineretului vietnamez în care se arată : „împreună cu toate forțele iubitoare de pace, alături de întregul nostru popor, noi, tinerii Capitalei României socialiste, exprimăm protestul nostru hotărît față de acțiunile agresive ale imperialiștilor americani potriva poporului vietnamez, damnînd cu cea mai mare actele de escaladare continuă

In timpul mitingului

ȘEDINȚE ALE
PERMANENTE

UNOR COMISIE
ALE C.A.E.R

PENTRU INDUSTRIA 
DE PETROL ȘI OAZE

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 și 3 iunie 1967. în țară : Vremea în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai accentuate în a două parte a intervalului în vestul țării, unde vor Cădea ploi locale măi ales sub formă de a- verse. în rest, averse izolate. Vint slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade și 16 grade, iar maximele între 18.și 28 grade, în București : Vreme în general frumoasă, cu cerul variabil, favorabil aversei de ploaie după- amlaza. Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura în creștere u- șoară.

Zilele acestea, a avut loc la Brașov ședința a XXIV-a a Comisiei permanente a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pentru industria de petrol și gaze.La lucrările ședinței au participat delegațiile: Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în calitate de observatori au participat reprezentanții Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Cuba.La ședință a fost ascultată comunicarea președintelui asupra sarcinilor Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze, care decurg din hotărîrile sesiunii a XX-a a Consiliului, precum și din hotărîrile ședințelor a XXVlI-a și a XXVUI-a ale Comitetului executiv al consiliului.Au fost examinate măsurile ce se vor realiza în cadrul Comisiei permanente C.A.E.R. în legătură cu a- niversarea a 50 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Comisia a aprobat raportul pra lucrărilor efectuate în 1966 și activității ei în viitor definitivat planul său de activitate pe anul 1967.La ședința Comisiei a fost examinată informarea asupra mersului și rezultatelor celor mai importante cercetări științifice și tehnice din domeniul industriei de petrol și gaze care sînt efectuate de către țările membre ale C.A.E.R. și prezintă interes reciproc, precum și alte materiale ale organelor de lucru ale Comisiei.Lucrările ședinței s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
PENTRU INDUSTRIA 

UȘOARA

anul și a

Exists un minut tu SO de seaside ?
(Urmare din pag. I)curg. Prima, și cea mai importantă, 1 400 000 rulmenți în plus.Pare Simplu, oarecum de la sine, încercați totuși să vă imaginați că a fost vorba de biruirea unor comodități. dificultăți de pregătire profesională........ Lucrul productiv impuneo ăltă disciplină, necesitatea continuității. a perseverentei, ne spune tovarășul Badea. (în paranteză fie spus, acum 18 ani, cînd Se începuse, undeva. într-o secție a actualei uzine „Steagul Roșu", întrecerea trepidantă cu timpul pentru a produce primii rulmenți, inginerul Badea nu lipsea dintre cei aproape 20 de entuziaști. Produs deosebit de pretențios, rulmentul este asociat totdeauna tradiției tehnice. Cînd spui rulment suedez. de exemplu, te gîndești la o experiență care o depășește pe aceea a unei generații. Dînd timpului consistență și greutatea sporită a pasiunii, cei aproape 20 de entuziaști au izbuc-

nit în spectaculoasa pătrundere dincolo de barierele preciziei producției obișnuite. Așadar, experiența îmbogățirii minutelor, similară transmutațiilor nucleare în marile reactoare, nu le lipsește brașovenilor. Si cu a- ceasta paranteza o putem socoti momentan încheiată).De fapt, redistribuirea de oare vorbeam a fost doar una dintre măsurile luate. Au urmat și altele. Privind perfectionarea tehnologiei, a a- provizionării. a conducerii tehnico- organizatorice. Cele 8 procente ale creșterii indicelui de utilizare extensivă a mașinilor, adăugate din ianuarie începînd. au permis realizarea unui spor de producție de 5.3 la sută pe 1 000 lei fonduri fixe, ca și creșterea cu 17.5 la sută a beneficiului pe fiecare muncitor. Tradus, aceasta înseamnă satisfacerea mai bună a necesităților interne de rulmenți, dis- ponibilități la export (care privește acum 30 de tari ale lumii).

Perioada acestei intense activități de examinare critică a propriei munci și de perfecționare „din mers" a fost prilejul unor revelații. în noua sa muncă de șef al secției colivii, tehnicianul Dascălii Nicolae s-a făcut remarcat atît prin competenta tehnică. cît și prin înalta să autoritate organizatorică. Secția „strînge" un timp foarte prețios ceea ce se înscrie pe linia organizării științifice a producției pe întregul ciclu tehnologic de fabricație al uzinei. S-au remarcat în această perioadă și tehnicienii Marțian Valeriu, Vușmuc Ion, Mihalciuc Radu, inginerii C. Gheorghiu și Nicolae Găină, de la serviciul tehnic al uzinei. De ani de zile exemplu de folosire deplină a timpului de muncă, forjorii Mihai Vasile și Sandicopol Aurel sau strungarii Dragomirescu Ion și Șofron Gheor- ghe aduc și, ei, la. „minutul" nou al uzinei, zestrea secundelor. în acest efort de emulație colectivă, n-au lip-

sit nici trădările. Au plecat din uzină, între alții, doi ingineri cu experiență în fabricația rulmenților : Dragoș Nicolae și Conescu Grigore.
★De departe, mai ales spre seară, uzina „Rulmentul" pare un palat al luminilor. A te apropia înseamnă însă aici altceva decît o vizită. Dacă treci prin secții poți doar să te miri la fiecare pas. La forjă, de pildă, te întrebi dacă nu cumva placa de afară e greșită. Unde sînt ciocanele, unde zgomotul, unde fumul și chiar unde metalul roșu ? Spectaculosul este aici conținut în mașinile automate. Si tot conținut, apartinînd intimității relațiilor dintre oameni și timp, noul lor minut, transmis prin rulmenți atî- tor și atîtor mașini, ca timp în plus ai societății.Dacă pămîntul s-ar roti mai repede. minutul ar putea ajunge la 70. la 80, cine mai știe la cîte secunde, într-o imagine de roman științifico- fantastic ar urma ca bătrînul nostru glob să fie echipat la capetele axului său cu doi imenși rulmenți meniți să-i înlesnească rotirea. Mi se pare că minutul. ..bijutierilor" brașoveni este simbolic rulmentul unei a- semenea rotiri accelerate.

BRATISLAVA 30 (Agerpres). — CTK transmite: Zilele acestea a avut loo la Gorny Smokovec (R. S. . Cehoslovacă) cea de-a 8-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria ușoară.La lucrările comisiei au participat delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și U.R.S.S. în calitate de observator a participat un reprezentant al Republicii Cuba.Comisia a analizat și a aprobat propunerile în vederea îndeplinirii hotărîrilor sesiunii C.A.E.R. și a celei de-a 27-a, 28-a și 29-a ședințe a Comitetului executiv al consiliului.Au fost adoptate recomandări corespunzătoare legate de Cea de-a 50-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.A fost analizată o informare referitoare la situația schimburilor de sortimente de produse ale industriei ușoare și au fost adoptate recomandări în vederea dezvoltării lor continue.Totodată, comisia a examinat u- nele recomandări cu privire la colaborarea economică și tehnico-ști- ințifică în domeniul industriei textile, de tricotaje, de confecții, piele și încălțăminte și de prelucrare a lemnului, precum și în domeniul industriei poligrafice, inclusiv propunerile de recomandări cu privire la instituirea unui concurs internațional pentru crearea unor noi caractere tipografice cu prilejul comemorării, în 1968, a 500 de ani de la moartea lui Gutenberg.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească și înțelegere reciprocă.

îm- con- tărie a războiului, întreprinse de cercurile reacționare din Statele Unite ale Americii. Poporul și tineretul român sprijină și vor sprijini pînă la victoria finală lupta neînfricatului popor și tineret din Vietnam și le vor acorda întregul sprijin politic, material și moral cu convingerea că victoria va fi de partea cauzei lor drepte".După încheierea mitingului a fost prezentat un film despre lupta poporului vietnamez pentru eliberarea națională.

Viata9

(Agerpres)

internațională9

HANOI 30. — Corespondentul A- gerpres Adrian Ionescu transmite: Ambasadorul Republicii Socialiste România la Hanoi, Ion Moangă, și președintele Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea al R. D. Vietnam, Phâm Ngoc Thuan, au semnat planul de colaborare culturală pe anul 1967 între Republica Socialistă România și R. D. Vietnam. Documentul prevede colaborarea între instituțiile culturale și Organele de presă ale celor două țări, vizite reciproce de oameni de știință și cultură, organizarea de expoziții, schimburi de filme, precum și de documentații, cărți și publicații, în scopul informării bilaterale asupra realizărilor obținute în diferite domenii de activitate.
A,

In Comitetul
„celor 18 /✓

GENEVA 30 ședința de marți lor 18 state pentru dezarmare a luat cuvîntul A. Myrdal, (Suedia), sare s-a pronunțat pentru stabilirea u- nui sistem unio de control, propu- nînd în legătură cu aceasta ca agenția internațională pentru energia atomică sâ exercite controlul în toate țările care vor semna Tratatul cu privire la nerăspîndirea armei nucleare. K Hristov (Bulgaria) a subliniat că Tratatul nu trebuie să împiedice progresul tehnico-ști- ințifio și folosirea energiei atomicei în scopuri pașnice.

(Agerpres). — în a Comitetului ce-



viața internațională
încheierea vizitei

in Singapore a ministrului 

de externe al României
SINGAPORE 30. — Trimisul special Agerpres Țuiu Florea transmite : Ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, și-a încheiat marți vizita oficială pe care a făcut-o în Republica Singapore. In cursul dimineții, ministrul de externe român și persoanele care îl însoțesc au părăsit orașul Singapore plecînd spre Japonia. Corneliu Mănescu a fost condus la aeroport de ministrul de externe S. Rajaratnam și de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Singapore.înainte de plecare, pe aeroport, ministrul român a declarat ziariștilor că peste tot, în timpul vizitei, a fost întîmpinat cu prietenie și că a avut discuții sincere cu oficialități ale Republicii Singapore. Stabilirea de relații diplomatice între

România și. Singapore, a subliniat el, va contribui la dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre cele două țări și va da un curs concret legăturilor reciproce în interesul ambelor țări, al păcii și securității internaționale.„Comunicatul comun este foarte constructiv pentru că el consemnează hotărîrea celor două țări de a stabili relații diplomatice, a declarat, la rîndul său ministrul de externe al Singaporelui. Desigur, a spus el, relațiile diplomatice reprezintă doar cadrul în care urmează să se dezvolte și să se intensifice în toate domeniile legăturile dintre cele două țări. Sînt sigur că relațiile dintre România și Singapore vor crește pe o bază reciproc avantajoasă".
COMUNICAT COMUNLa invitația guvernului Republicii Singapore, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, împreună cu soția, a făcut o vizită în Republica Singapore între 27 și 30 mai 1967.Această vizită reprezintă o continuare a contactelor prietenești stabilite între cele două țări în timpul vizitei în România, în anul 1966, a primului ministru al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, însoțit de ministrul afaceriloi' externe, S. Rajaratnam, și de ministrul culturii și asigurărilor sociale, Othman Wok.în timpul șederii sale în Singapore, ministrul de externe al Republicii Socialiste România a făcut o vizită președintelui Republicii Singapore, Inche Yusof bin Ishak, primului ministru, Lee Kuan Yew, ministrului afacerilor externe, S. Rajaratnam, și ministrului de finanțe, Lim Kim San.Miniștrii de externe ai celor două țări au avut convorbiri în- tr-o atmosferă de înțelegere reciprocă, sinceritate și prietenie ; în cursul discuțiilor, ei s-au ocupat, în primul rînd, de probleme privind întărirea continuă a relațiilor apropiate și prietenești existente între Republica Socialistă România și Republica Singapore. Cei doi miniștri au abordat, de asemenea, o serie de alte probleme de interes reciproc și au făcut un schimb de păreri cu privire la situația internațională.Subliniind relațiile cordiale și strînse care există deja între cele două țări, respectarea reciprocă a independenței și suveranității lor, adeziunea lor la principiile neintervenției în afacerile interne ale altora și ale egalității în drepturi a națiunilor, indiferent de mărimea lor și de sistemul lor politic sau de alți factori, cei doi miniștri au reliefat convingerea lor că respectarea acestor principii în realitățile vieții internaționale trebuie să constituie singura bază pe care să se clădească relațiile dintre state.în vederea întăririi relațiilor dintre cele două țări, cei doi miniștri de externe au căzut de acord să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasade între Republica Socialistă România și Republica Singapore. Formalitățile și detaliile privind schimbul de ambasadori urmează să fie definitivate în viitorul apropiat.Subliniind că sarcina cea mai importantă care stă în fața omenirii este menținerea păcii și .apreciind că toate țările, indiferent de mărimea lor, au de adus o contribuție la această cauză, cei doi miniștri au fost de acord asupra necesității dezvoltării și intensificării măsurilor pozitive în vederea reducerii încordării în lume și promovării înțelegerii internaționale. Ei consideră că dezvoltarea unor relații normale între state este calea cea mai sigură spre stabilirea unui climat favorabil soluționării problemelor majore, ale lumii.Cei doi miniștri de externe au exprimat părerea că este avantajos pentru România și Singapore să întreprindă măsuri practice în vederea îmbunătățirii relațiilor lor economice și comerciale. Ei au fost de acord că colaborarea economică nu trebuie să ducă la.crearea unor sisteme închise,: ci trebuie să-încurajeze tendințele pozitive în direcția unor relații reciproG avantajoase.Cei doi miniștri au exprimat îngrijorarea față de situația pericu- ldasă creată:în Vietnam.-Ei au reafirmat punctele lor de vedere binecunoscute cu privire la această problemă și au fost de acord că nu trebuie precupețit nici un efort pentru a înlătura acest pericol.. Ei au fost de acord că pacea trebuie căutată pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, asigurîndu-se dreptul poporului vietnamez să-și hotărască singur viitorul, fără nici un amestec din afară.Miniștrii de externe ai celor două țări au făcut un schimb de vederi în legătură cu proiectul unui tratat de neproliferare a armelor nucleare. Recunoscînd necesitatea ca toate națiunile să sprijine, în interesul păcii, orice acțiune care duce la dezarmarea nucleară, ei au fost de părere că un tratat de nediseminare

trebuie să permită accesul tuturor țărilor la cuceririle științei și tehnicii contemporane în scopuri pașnice și, în condițiile perfecționării rapide a tehnicii mondiale, să creeze posibilități pentru progresul economic al tuturor popoarelor. Un astfel de tratat va trebui să stabilească un echilibru rațional de angajamente și responsabilități între țările nucleare și cele nenucleare, astfel încît să întrunească un cît mai larg sprijin internațional.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a exprimat profunda sa apreciere pentru primirea călduroasă și ospitalitatea care i-a fost acordată. Cei doi miniștri au apreciat că această vizită a contribuit la întărirea înțelegerii și colaborării reciproce între cele două țări și au reafirmat hotărîrea lor de a intensifica in continuare pe toate căile relațiile lor bilaterale.Ministrul român al afacerilor externe a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Singapore invitația de a face o vizită oficială în Republica Socialistă România. Ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore a acceptat această amabilă invitație și a fost de acord ca data vizitei să fie stabilită pe cale diplomatică.
N. Podgornîi 
în AfganistanKABUL 30 (Agerpres). — La invitația regelui Afganistanului, marți a sosit la Kabul, într-o vizită oficială, Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.în aceeași zi, N. Podgornîi i-a făcut o vizită regelui Afganistanului, Mohammed Zahir Shah.

(Urmare din pag. I)recurs la toate mijloacele pentru a preîntîmpina pierderea bogățiilor nigeriene. Numai în anul acordării independenței Nigeriei, Anglia a încărcat de aici 127 312 tone cacao, 112 tone ulei de palmier, peste 200 000 tone de columbită, 100 000 tone de cositor etc. Iar datele statistice dovedesc că în anii următori bogățiile scoase din țară de companiile străine nu au scăzut. De pe urma cuceririi independenței poporul acestei țări s-a ales cu prea puțin. Numărul celor aproape 30 de milioane de analfabeți, cîți erau înainte de independență, a rămas aproape intact. Observatori occidentali care au vizitat țara relatează că nivelul de trai al populației, mai ales din regiunea de nord a țării, este la fel de scăzut. Prin aplicarea sistemului clasic „indirect- rule" („conducere indirectă"). Anglia a continuat să siăpî- nească bogățiile țării și să influențeze evenimentele politice și sociale șl după acordarea independenței. O mulțime de emiri din nord, care furnizează firmelor străine la prețuri derizorii cacao, bumbac,, nuci-de cocos,-ulei de palmier și mînă de lucru, au fost aduși îndată după 1960 la conducerea țării. Cei care pînă atunci au asuprit grupuri restrînse ale populației au,căpâtat dintr-o dată posibilitatea de a se înfrupta din avuția întregii țări. Un ziarist african povestește că în 1964 s-a descoperit că unul din miniștri vînduse unei firme occidentale... sediul propriului său minister.Africanii nu-și amintesc să ii existat în urmă cu decenii lupte tribale în Nigeria. Timp de peste 30 de ani,, sub stă- pînirea colonială britanică a

• Dezbaterile din Consiliul de Securitate • Retragerea 
trupelor canadiene ale forțelor O.N.U. din regiunea GazaNEW YORK 30 (Agerpres). — La cererea Republicii Arabe Unite, Consiliul de Securitate a început luni discutarea situației din Orientul Apropiat și Mijlociu. A fost, dezbătut,, de asemenea, raportul remis consiliului de secretarul general al O.N.U.,. U, Thanț, privind ■ rezultatele convorbirilor pe care le-a avut la Cairo cu oficialitățile egiptene.Secretarul general al O.N.U. arată în raportul prezentat că, după părerea sa, „o rezolvare pașnică a actualei crize, va depinde de un răgaz care ar permite încordării să se reducă de la actualul ei nivel exploziv". De aceea el cere cu stăruință tuturor părților interesate „să dea dovada unei rezerve deosebite, să se abțină de la acte de beligeranță și să evite orice alte acțiuni care ar putea intensifica încordarea".U Thant a reînnoit sugestia sa potrivit căreia, dacă cele două părți ar relua participarea în cadrul Comisiei mixte izraeliano-siriene de armistițiu, menținerea acalmiei de-a lungul liniei Izrael — Siria ar fi înlesnită. „Problemele sînt complexe, dar nu ne putem pierde speranța", subliniază U Thant în raportul său. El a arătat totodată că hotărîrea sa de a retrage forțele O.N.U. s-a întemeiat pe considerente de ordin legal și practic.Reprezentantul S.U.A., Arthur Goldberg, care a luat primul cuvîn- tul, a arătat că, după părerea sa, ar fi necesar ca autoritățile egiptene să renunțe la blocarea golfului Akaba în perioada de acalmie cerută de secretarul general U Thant în raportul său.Reprezentantul R.A.U., Mohamed El Kony, a arătat că țara sa nu intenționează să întreprindă nici o acțiune agresivă împotriva Izrae- lului, dar își va exercita dreptul legitim de apărare. Principalul scop al R.A.U., a spus el, este revenirea la condițiile existente înainte de 1956, precum și respectarea de către Izrael a tuturor prevederilor acordurilor de armistițiu egipteano- izraelian. El a susținut că acordurile nu limitează dreptul R.A.U. de a impune restricții asupra circulației în golful Akaba și prin strîmtoarea Tiran.Lordul Caradon (Marea Britanie) a declarat că înainte de toate, consiliul trebuie să-,și concentreze eforturile în direcția rezolvării problemei golfului Akaba, ținînd cont nu numai de interesele țărilor riverane, ci și de interesele tuturor puterilor maritime.Reprezentantul Izraelului, Gideon Rafael; a cerut retragerea tuturor forțelor pe pozițiile existente la începutul lunii mai, restabilirea libertății de navigație în golful Akaba și prin strîmtoarea Tiran.N. Fedorenko, reprezentantul U.R.S.S., a subliniat că discutarea acestei probleme în Consiliul de Securitate trebuie să pornească de la plîngerea depusă de R.A.U. împotriva Tzraelului.In cadrul ședinței au mai luat cuvîntul delegații Argentinei, Braziliei, Indiei, Etiopiei și Canadei,

, care. au .sprijinit apelul secretarului‘general al O.N.U., U Thant, în favoarea unei perioade de acalmie în tensiunea din Orientul Apropiat și Mijlociu. , ■ ''' . ■• CAIRO. Toate trupele canadiene care făceau parte din forțele O.N.U. din regiunea Gaza au fost retrase în cursul zilei de luni, relatează agenția Associated Press.• TRIPOLI. Primul ministru al Libiei, Hussain Maziq, a declarat că

armata libiana „se află în stare de alarmă și este pregătită să lupte alături de trupele celorlalte țări a- rabe".• CAIRO. Ziarul „Al Ahram" a- nunță că vase aparținînd unităților'navale ale R.A.U. au deschisuri foc de avertisment asupra unui petrolier cate încerca, să treacă prin strîmtoarea Tiran, (golful Akaba). Potrivit aceluiași ziar, petrolierul a- parține unei companii americane, dar navighează sub pavilion liberian. Referindu-se la acest incident, agenția Reuter relatează că vasul a fost nevoit să se întoarcă în Marea Roșie.

Ce reflectă comunicatul 
„celor șase

CORESPONDENȚA DIN, ROMA 
DE LA NICOLAE PVICEA■ Dacă luni întilnirea la nivel înalt 

a țărilor membre ale , Pieței comune 
s-a limitat la festivitatea aniversării 
a zece ani.de existentă a acestui or
ganism și la cîteva contacte bilate
rale, ieri a fost abordat fondul pro
blemelor specifice perioadei pe care 
o străbate în prezent C.E.E. Instalați 
în sala de la Farnesina, în-jurul ri
nei mese în formă de potcoavă, par
ticipanta la conferință au ascultat 
la început un discurs al președintelui 
Consiliului, de Miniștri al Italiei, 
Aldo Moro, care a făcut bilanțul ac-

Fila calendarului 
cheamă parcă : MEMENTO 1

31 mai 1941. Atena sub 
ocupafia cotropitorului. în 
seara precedentă, parașu- 
tiștii hitlerișfi debarcaseră 
pe insula Creta, sfărîmînd 
și acest ultim cuib de re
zistență la invazie. Pe glo
rioasa Acropole din capi
tală trona, ca o sfidare la 
adresa șefei de libertate a 
unui popor eroic, drapelul 
cu zvastica. Dar, în puterea 
acelei nopți de mai, el a 
fost smuls și înlocuit ; a 
doua zi, în zori, locuitorii 
priveau, fluturînd deasupra 
Acropolei, ca un simbol al 
mîndriei, neînfricării și ho- 
iărîrii de a birui, drapelul 
național al Greciei. înflăcă- 
raful act de curaj a electri
zat inimile patrioților greci, 
a constituit o chemare la 
luptă împotriva cotropitori
lor. Istoricul D. Gatopulos 
scria în lucrarea sa „Istoria 
ocupajiei" : „Trebuie să a- 
cordăm un loc de onoare 
primei acțiuni a Rezisten
ței, acțiune demnă să fie triei, pentru pace, 
înscrisă cu litere de aur în 
istoria Greciei moderne*.

In confuzie și derută, na
ziștii au publicat un comu
nicat al comandamentului 
militar anunțind condamna
rea la moarte a autorului. 
Dar acesta n-a fost desco
perit, numele a rămas în
văluit în anonimat pînă la 
sfîrșitul războiului. Abia a- 
tunci s-a aflat că „eroul A- 
cropolei" este Manolis 
Glezos, acela care în tot

Acropole 
după
gratii!

timpul ocupajiei a luptat cu 
toate forțele sale pentru e- 
liberarea națională, deve
nind unul din cei mai ac
tivi milifanți ai Rezisten
ței.

După înfrîngerea fascis
mului, Manolis Glezos și-a 
continuat, în cadrul mișcă
rii progresiste din Grecia, 
lupia pentru independen
ta și prosperitatea pa- 

Dar a 
. plătit scump devotament^ 

său fa)ă de popor. De ne
numărate ori, a fost arestat, 
i s-au înscenat procese, a 
fost, ca și sub ocupafia hi- 
fleristă, condamnat la 
moarte sau la ani grei de 
închisoare. Numai voinja 
de neînfrînf a maselor, 
lupta opiniei publice de 
pretutindeni i-au redat liber
tatea.

Astăzi, la cea de-a 26-a 
aniversare a memorabilului 
gest patriotic din noaptea

de 30 spre 31 mai 
Glezos este victima cruntei 
represiuni a regimului în
scăunat prin lovitura de 
stat militară din 27 apri
lie.

Veștile care parvin de la 
Atena sint cutremurătoare. 
Un corespondent de presă 
descria astfel săptămînile 
petrecute de Glezos în be
ciurile Siguranței de la A- 
tena. „Eroul Acropolei’ 
este închis înfr-o celulă de 
1/2,50 m. Nu există nici 
pat, nici saltea de paie. El 
doarme pe o pătură pusă 
pe podeaua de ciment. 
Glezos și prietenul său Leo- 
nidos Kyrkos — care ocu
pă o celulă vecină — n-au 
dreptul să iasă decît de 
două ori pe zi, timp de 
zece minute, sub suprave
ghere". Știri mai recente 
arată că Glezos, împreu
nă cu alți patrioți, a fost 
transferat pe insula-peniten-

1941,

ciar Yaros. Reprezentantul 
Crucii Roșii Internaționale, 
Collardon, căruia i s-a per
mis să viziteze insula, a de
clarat că i-a văzut personal 
pe Glezos și Kyrkos acolo 
unde trăiesc, ca și ceilalți 
deținuți, în condiții cu to
tul inumane.

Persecuțiile împotriva pa
trioților greci, teroarea și 
samavolniciile antidemo
cratice apar ca un sacrile
giu la adresa istoriei Gre
ciei, a tradițiilor sale de
mocratice, a sacrificiilor ce
lor mai buni fii ai săi' în 
lupia antifascistă, pentru 
libertate. Prin 1959, în 
timpul campaniei de atunci 
pentru eliberarea lui Gle
zos, la redacția „Scînțeii* 
au sosit între alte profesie 
și aceste versuri pormfe 
din inima unui cetățean 
oarecare :

„Zadarnic l-afi azvîrlit 
după zăvoare, / Căci gîn- 
dul lui în Grecia colindă / 
Și nu-i pe lume forță să-l 
doboare / Nici polițiști sau 
temniceri să-l prindă".

în ziua cînd fila calen
darului evocă fapta memo
rabilă a lui Manolis Gle
zos, versurile de mai. sus 
răsună cu o nouă actuali
tate, ca o expresie a soli
darității poporului nostru 
cu patrioții greci persecu
tați, ca o manifestare de 
încredere în biruința liber
tății și democrației pe pă- 
mînful Eladei.

I. FINTÎNARU

existat o administrație unică. Pînă cînd, în anul 1944, autorităților coloniale le-a venit ideea să introducă în constituția țării „principiul regionalismului". Motivul invocat a fost acela că oamenii din diferite regiuni se îmbracă altfel și au alte obiceiuri. „Straniu, scrie revista „Jeune Afri- que", acest lucru a fost prezentat ca fiind în interesul întăririi unității naționale". Te- mîndu-se de creșterea mișcării de eliberare, foștii stăpîni au făcut totul pentru legiferarea dezmembrării Nigeriei. Ulterior, cînd în diferite colțuri ale țării, oamenii au început să-și ridice glasul împotriva exploatării insuportabile, au fost formate detașamente ar-

tivității desfășurate de Piața comună 
în perioada de cînd a luat ființă. Re- 
ferindu-se la relațiile C.E.E. cu „lu
mea înconjurătoare", vorbitorul a 
subliniat că Italia „promovează și 
sprijină un dialog de mai mare în
credere cu țările Europei răsăritene", 
în încheiere, el s-a pronunțat pen
tru intrarea Marii Britanii în Piața 
comună.

In cuvîntarefl sa, președintele de 
Gaulle s-a declarat atît în favoarea 
întăririi comunității interocciden- 
tale cît și pentru unificarea ce
lor trei executive. în ceea ce pri
vește cererea Marii Britanii, a Irlan
dei' și'.a Danemarcei privind intrarea 
lor în Piața comună, generalul de 
Gaulle a exprimat părerea ■ că ade
rarea unor alte țări pune Piața co
mună în fața unor situații noi, în 
sensul că este necesar să se aprdciezc 
ce ar putea deveni Comunitatea E- 
conomică Europeană și ce schimbări 
ar putea suferi. Referitor la relațiile 
cu Estul, generalul de Gaulle a a- 
preciat că relațiile economice și con
tactele crescînde sînt o realitate la 
care își aduc ' aportul toate țările 
C.E.E.

în continuare, șefii celorlalte de
legații au făcut, de asemenea, decla
rații privind activitatea trecută și cea în perspectivă a Pieței comune. 
Ideea cea mai des întîlnită în cuvîn- 
tările majorității vorbitorilor a fost 
aceea că reuniunea de la Roma ar 
trebui să constituie momentul lan
sării, unui nou program de ard’" 
pentru a se realiza în întreg 
prevederile Tratatului de la .. -•“ini 
Dar, așa cum reflectă Comunica & lor 
dat publicității la încheierea lucu.°ma. 
rilor, distanța care separă dorința "tul 
de realitate este încă mare, iar ca- ‘ă- 
pacitatea de a înlătura divergențele 
din C.E.E. nu s-i afirmat nici de 
data aceasta.

Congresul studenților 
greci din EuropaPARIS. — Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmite: La Cetatea Universitară din Antony, lîngă Paris,. a avut loc Congresul studenților greci din Europa, convocat pentru examinarea situației create în Grecia după lovitura de stat militară. Au participat i epre- zentanți ai 15 000 de studenți greci, care învață în Franța, Belgia, Elveția, Marea Britanie, R.F.G., Uniunea Sovietică, Polonia și Cehoslovacia. j -Congresul a adoptat - 6 rezoluție prin care se cere folosirea tjtuiPr mijloacelor pentru- înlătur^ea dictaturii și convocarea unei lunari constituante;

agențiile de presă transmit
Gală românească de film 

la Pekin» Ambasadorul României la Pekin, Aurel Duma, a oferit la 30 mai un cocteil urmat de o gală de film, Cu acest prilej a fost prezentat filmul de lung metraj „Dacii". Au participat Giao Guan Hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, Li Cian, adjunct al

ministrului comerțului exterior, Gian 1 Pin, vicepreședinte al Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea, și alte persoane oficiale chineze. Au luat parte, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice, membri ai corpului diplomatic acreditați la Pekin.Filmul a fost primit cu căldură de cei prezenți.

W. Ulbricht la Brioni. Pre- ședințele Consiliului de Stat al R. D. Germane, Walter Ulbricht, care își petrece vacanța în R.S.F. Iugoslavia, transmite A.D.N., a avut o întrevedere la Brioni cu președintele Iosip Broz Tito și cu președintele Skupștinei Federale a R.S.F.I., Milentie Popovici, cu care prilej au fost discutate probleme internaționale actuale.

Congresul Uniunii Ziariș
tilor bulgări. MaH> s_a deschis la Sofia cel de-al treilea Congres al Uniunii Ziariștilor Bulgari. Congresul discută probleme legate de rolul presei în îndeplinirea hotăririlor Congresului al IX-lea al partidului, rolul și locul ziaristicii în societate, pregătirea de noi cadre, situația bazei poligrafice și a difuzării presei și altele.

fost dați pe mîna soldaților recrutați din triburile ibo din est. întreținerea disensiunilor tribale a devenit un paravan sub care foștii stăpîni și-au continuat nestingheriți afacerile. Pînă cînd a apărut un al doilea pretendent la bogățiile nigerienilor : monopolurile a- mericane.
PETROL Șl SINGE

In 1957, la Port Hancourt, în regiunea de est, apăruseră primele sonde de petrol. La scurt timp, în hotelul din localitate s-a instalat un straniu călător. Umbla ziua prin împrejurimi, vorbea cu șefii de

lume" — scria cu satisfacție „Wall Street Journal". Zi și noapte sondele de pe litoralul Atlanticului sorb mii de tone de țiței, care, încărcat a- poi în nave pîntecoase, străbate oceanul. Se apreciază că volumul rezervelor de țiței cunoscut pînă acum este de peste 3 miliarde barili (un baril =• 159 litri). Dar, lucru straniu, veniturile bugetare ale Nigeriei, în loc să crească, . au scăzut. La ; sfîrșitul a- nului 1966, guvernul federal a cerut companiilor să se stabilească o cotă rezonabilă a redevențelor pentru țițeiul extras. Răspunsul tuturor companiilor americane a fost: „nu”. S-a oprit extracția. între timp, agenții companiilor au

NIGERIA LA RĂSCRUCE
mate cu oameni aleși din triburile cele mai războinice și mai înapoiate, care erau duse, de obicei, în alte regiuni. La cel mai mic semn de nesupunere, sulițele, arcurile cu săgeți otrăvite se uneau cu răpăitul’ mitralierelor împotriva populației. Așa a fost în estul țării — la Port Hancourt, la Kano, la Ibadan, cînd trupele din nord au omorît fără alegere bărbați, ,femei șî copii înfometați, care manifestau cerînd o viață omenească. Dar și nordul trebuia „pacificat". Pentru aceasta a fost folosit „estul". Cînd sclavii mineri aparținînd tribului nordic hausa au declarat grevă, au

'■triburi, oferea sume fantaslice pentru fîșii înguste de pămint arid. A izbutit să cumpere suprafețe întinse pe care băștinașii le-au vîndut sau închiriat bucuroși pe 20—30 de ani deoarece pe' ele nu se putea1 . cultiva nimic. Era unul din numeroșii impresari ai trustului „Standard Oil of California". în scurt timp. Port Hancourt a devenit ținta altor (■ mari companii americane: „Texaco", „Tennessee Oil and Gas", „Gulf". Achiziționările de terenuri s-au extins, înghe- suindu-i pe stăpînii • „tradiționali" britanici. „Nigeria va țfi în anul 1970 printre primele 10 producătoare de petrol din

trecui la un alt gen de activitate — ațîțarea spiritelor tribale. Intr-o zi, cetățenii de origină hausa din nord, care lucrau în regiunea de est, au fost atacați d‘e localnicii ibo în timpul unor ritualuri trădi- ' ționale. Concomitent, detașa- , mente ale armatei,. de proveniență nordică, s-au răsculat și au început să tragă în grupuri de ibo. Agențiile de presă au anunțat 'la' începui zeci, apoi sute, mii de victime Pretext pentru ca guvernatorul provinciei de est, colonelul Ojukwu, să ceară evacuarea tuturor trupelor nordice în limitele provinciei de baștină. Și, în timp ce sîngele

curgea în jungle și pe străzile orașelor, Ojukwu, „cel mai bogat nigerian la ora actuală" (U.P.I.) declara că „membrii tribului ibo nu trebuie să mai dea nici o centimă guvernului central, care ar folosi banii pentru tribul hausa".Repetatele încercări de conciliere păreau că vor reuși să evite dezmembrarea țării. întruniți la începutul lunii ianuarie. guvernatorii provinciilor nigeriene au ajuns la o înțelegere potrivit căreia urma să fie eliminată forța în rezolvarea conflictelor intertribale, iar hotărîrile pe plan federal aveau să fie luate cu con- simțămîntul tuturor guvernatorilor. Dar. cînd tratativele dintre guvernatori erau în . toi, „Tennessee Oil Gas" a dat lovitura: a propus guvernatorului Ojukwu o oarecare sporire a redevențelor. Ojukwu a primit. Iar sondele lui „Tennessee" au reînceput să funcționeze. Exemplul a fost urmat de celelalte monopoluri. Planurile fostelor autorități coloniale, de ațîțare a rivalităților tribale, dădeau roade deși nu pentru Marea Britanie. „Este o poveste care seamănă prea mult cu cea ka- tangheză". declara șeful sta- ' tului, generalul Gowon.Duminică, ruptura s-a produs. în Nigeria a fost declarată stare excepțională. Străzile orașelor sînt păzite de trupe, se fac percheziții, se o- pereazâ arestări. în capitală circulă zvonuri despre iminența unui război civil. O ultimă telegramă transmisă de agenția France Presse anunță că. autoritățile nigeriene au descoperit pe aeroportul din Lagos un avion încărcat cu armament american care aștepta, dintr-o clipă în alta, să decoleze cu destinația Port Hancourt — citadela petrolieră din Provincia Orientală.

Convorbiri sovieto-sirie- 
jjg0 Luni a avut loc la Moscova o întrevedere între Alexei Koșîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Noureddîn El-Atassi, președintele Republicii Arabe Siria, aflat într-o vizită în U.R.S.S. Ieri, oaspetele a fost primit de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Au fost discutate o serie de probleme de interes comun pentru cele două țări. în aceeași zi președintele El-Atassi a părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre patrie.

La Belgrad au avut loc 
marți convorbiri între^dvard Kardeli, membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și o delegație a Partidului Comunist din Belgia, condusă de Jef Turf, membru al Biroului Politic al P.C. din Belgia. După cum menționează agenția Ta- niug, s-a făcut un schimb de păreri cu privire la situația internațională și la mișcarea comunistă internațională.

Planul de colaborare pe 
1967 dintre Uniunea Scriito
rilor din România și Uniunea 
Scriitorilor Sovietici a fost semnat marți la Moscova de acad. Za- haria Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, și de Konstantin Fedin — prim-secretar al Uniunii Scriitorilor Sovietici. A fost prezent Teodor Marinescu, ambasadorul României în U.R.S.S.

Greva din Aden. Autoritățile portuare din Aden au anunțat că dacă cei 5 000 de'muncitori din port nu vor înceta greva perlată declarată în semn de protest împotriva respingerii revendicărilor lor de majorare a salariilor, portul va fi închis începînd de astăzi. Observatorii menționează că din cauza grevei numeroase vapoare nu au putut acosta în Aden, fiind nevoite să-și modifice ruta spre Djibouti. Luni, portul Adenului a fost aproape pustiu.
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