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La forajul sondelor
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Reportaj de N. POPESCU-BOGDÂNEȘTI

A EFICIENȚEI ECONOMICE
Sînt binecunoscute eforturile materiale pe care statul nostru le face pentru cercetarea și descoperirea a noi structuri de hidrocarburi — problemă pentru care sînt afectate în actualul cincinal, a- proape trei pătrimi din volumul total al cercetărilor geologice — precum și pentru forarea de sonde de exploatare și injecție. Mai bine de 45 la sută din totalul investițiilor alocate Ministerului Petrolului sînt destinate tocmai lucrărilor de foraj.De la început trebuie amintit în ultimii ani, a crescut gradul complexitate în forarea țiței.Studiile elaborate în organizare științifică a orientate îndeosebi spre 'și punerea în valoare a posibilităților de utilizare mai eficientă a instalațiilor de foraj, au stat la baza elaborării și aplicării unui număr însemnat de măsuri tehnice și organizatorice. Ele au permis să se facă o reconsiderare a planului de investiții pe 1968, Ministerul Petrolului renunțînd pentru acest an la instalații și utilaje noi în valoare de peste 130 milioane lei, fondurile respective puțind fi îndreptate spre folosire în alte sectoare ale economiei naționale.Nu putem afirma, totuși, că au fost epuizate toate posibilitățile de folosire cît mai completă a instalațiilor de foraj, în special în ce 'privește utilizarea extensivă a acestora. Experimentarea — în unitățile trusturilor de foraj Pitești șl București — a programării, organizării și executării montajului, demontajului și transportului instalațiilor pe baza metodei „drumului critic" a arătat că durata acestui complex de lucrări poate fi substanțial scurtată. Dacă reduceri de durate, asemănătoare celor din perioada experimentărilor, s-ar obține numai la jumătate din numărul operațiilor de acest gen executate anual pe întreg sectorul — ceea ce după părerea noastră este pe deplin realizabil — ar fi posibilă creșterea capacității de foraj cu peste 120 instalații-Iună. Aceasta înseamnă că volumul de lucrări planificat ar putea să fie realizat cu
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sondelor că, de dedeacțiunea producției, identificarea

un parc de utilaje mai redus cu 10 instalații decît cel existent în prezent, ar aduce economii numai ca urmare a micșorării amortizărilor, de circa 6 milioane lei pe an.Ca să fructificăm această importantă rezervă potențială de capacitate de foraj, ne-am propus să extindem în viitor sistemul de programare a operațiilor de montaj, demon- taj și transport după metoda „drumului critic". Dar ca eforturile în acest domeniu să dea rezultate din ce în ce mai mari, specialiștii din întreprinderi trebuie să acorde toată atenția pregătirii din timp a locațiilor noilor sonde și să utilizeze cît mai complet mijloacele de mecanizare a muncii pe care le au la dispoziție. O bogată experiență în acest domeniu a acumulat colectivul întreprinderii de foraj Craiova, unde s-a introdus și extins larg utilizarea prefabricatelor pentru fundațiile noilor sonde și s-au inițiat și alte măsuri pentru scurtarea duratei de montaj a instalațiilor. Experiența acestei întreprinderi a fost analizată de specialiștii din direcția generală de resort și-’-eXtinsă' în unitățile similare din alte zone petroliere.Practica de mulți ani a întreprinderilor noastre a demonstrat că introducerea pe scară largă a procedeelor moderne de lucru la sonde are efecte directe, nemijlocite asupra sporirii vitezelor de foraj și reducerii investițiilor. Dintre metodele cele mai eficiente utilizate astăzi, forajul cu jet se remarcă în mod deosebit, ponderea acestuia fiind planificată la 15 la sută din volumul total al forajului pe acest an. Realizările obținute prin aplicarea acestei metode, comparativ cu cele o- bișnuite de foraj, concretizate în creșterea vitezelor ' mecanice de la 3,61 Ia 5,43 metri pe oră la Trustul de foraj Pitești și de la 5,9 la 6,45 metri pe oră la întreprinderea de

Te poți întreba, pornind cu gînd 
mărturisit sau nu de a vedea și consemna, de la Olt, pe sub clina mun
telui, spre Jiu, ce să descoperi inedit 
într-un univers — ca și Moldova de 
sus ori Vrancea — bătut pas cu pas 
de geografi, de scriitori, de sociologi 
și etnografi și pus în lumină pînă în 
cutele lui cele mai intime. De alt
minteri însăși noțiunea Subcarpați, 
— noțiune prefigurînd o zonă cu 
amprente de pronunțat rafinament 
geografic, și care a suscitat dispute 
nu lipsite și de accente polemice, este 
astăzi unanim acceptată, iar ca dat 
natural investigată exhaustiv. Și încă 
mai mult ești îndreptățit să manifești 
scepticism cînd nu pentru prima oară 
te afli peregrin în acest fragment 
de lume trăind sub zodia unor incon
testabile particularități etno-spiri- 
tuale și de cultură materială; iar 
mutațiile adînci de ordin economic, 
social, politic și cultural care, ca 
pretutindeni în țară, și-au făcut loc și aici, în anii socialismului văzîn- 
du-le în însuși procesul apariției și 
curgerii, îți par a se cuprinde în 
ordinea cea mai firească a lucrurilor.

Firești, încorporate definitiv în 
peisajul de o transparentă vibratilă 
a zonei subcarpatice, profilate pe 
crenelurile de cremene ale Paringu- 
lui, ori cuibărite între dealurile cu 
struguri și poame ale Vîlcei, efigiile 
civilizației contemporane dau noi 
adîncimi acestui vast tablou. Fabri-, 
ca de ciment de la Bîrsești, — nu 
departe de malul Jiului pe care 
Brăncuși și-a așezat Masa Tăce
rii și Poarta Sărutului, — Uzina de 
produse sodice de la Govora, Cornii inatul-.-.chimic-de la .ftfpinicu. Vîlxea 
sînt cei trei coloși industriali im-

plantați ca niște piloni nu numai în 
pămîntul acestei zone, ci și în viata 
ei. Ei sînt factori de progres care 
frapează atît prin simpla prezență 
fizică, cit si. mai ales, prin schim
bările cărora le dau curs in viața 
socială. Orașe liniștite, orașe uitate în colbul unor glorii trecute, sate și 
locuri aureolate de umbra lui Mir
cea, înscrise în pravili îngălbenite, 
au descoperit trepidația vieții mo
derne. pulsul dinamic al industriali
zării. Pe vechi drumuri voivodate 
circulă autobasculante în vreme ce 
nepoții moșnenilor înalță coșuri de 
fum si turnuri de răcire. O mutație 
de esență se produce sub ochii noș
tri aici, noul apare în forme 
dintre cele mai diverse și ți se relevă 
pretutindeni ca un adagio fericit în
tregitor al unor valori intrinsece 
locurilor de cînd se cunosc ele...

Ca să ajungi la Jiu străbați culoare 
largi, șei-trecători dintr-o vale de 
rîu într-alta, depresiuni — între care 
cea a Horezului este o oază de fru
musețe si exotism floristic — cîm- 
puri și păduri. Necurmat, spre par
tea nordică, ai însoțitor lanțul munți
lor din care se detașează Buila — 
semeț ca Făgărașii, Balota — ca o 
spinare de elefant, și Parîngul — cu 
al său vîrf Mîndra, piramidă egip
teană înălțată la mai mult de două 
mii cinci sute de metri. In zone de 
calcar travaliul milenar al apelor a 
născut defilee sălbatice. Peșteri, pre
cum cea a Bistriței tezaurizează 
unice monumente rupestre, cea a 
Oltețului este o hrubă fără sfirșit, 
cea a Muierii, de pe Valea Galbenu
lui, păstrează urme concludente

foraj Ploiești — concomitent cu reducerea costului pe -metru cu peste 135 lei — pledează convingător pentru extinderea acestei metode moderne de foraj.Aplicarea cu eficiență economică ridicată a forajului cu jet, pe structurile în care condițiile permit acest lucru, este condiționată și de unele cerințe impuse utilajului și instalațiilor de foraj. Creșterea puterii hidraulice instalate la sonde, modernizarea materialului tubular — prin trecerea la fabricarea prăjinilor de foraj cu racorduri sudate — producerea pe scară industrială a clementelor de etanșare, cercetate și asimilate in cadrul unităților industriei ușoare, ca și a furtu- nelor de foraj de mare presiune — sînt cîteva probleme ce se cer urgent rezolvate de ministerele care au sarcini în acest domeniu.Pe baza studiilor întreprinse de specialiștii Institutului de cercetări foraj-extracție din Cîmpina, în prezent se efectuează încercări pentru determinarea parametrilor de bază, care să ducă la optimizarea regimului de foraj. Acesta este un important pas înainte în aplicarea științei în producție, în dezvoltarea ingineriei de șantier, atît de imperios impusă de creșterea adîncimilor și de cerința cheltuirii cu maximum de economie a investițiilor destinate
(Continuare in pag. a III-a) (Continuare în pag. a IV-a)
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Recoltatul griului la ferma agricolă de stat Cioranca, județul Buzău

Habib Bourguiba S-a născut în anul 1903, în localitatea Monastir, într-o familie a clasei mijlocii.După ce a urmat cursurile liceale în țară, pleacă la Paris, unde studiază dreptul și științele politice. Reîntors în țară se înscrie în barou și se consacră în același timp activității politice. încă din perioada cînd își făcea studiile, Habib Bourguiba a aderat la partidul Destur care milita pentru acordarea unei constituții Tunisiei aflate a- tunci sub dominația colonială.în 1930 este cooptat în conducerea ziarului „Vocea tunisianului", iar doi ani mai tîr- ziu înființează ziarul „Acțiunea tunisiană".în anul 1933 a fost ales membrual Comitetului Executiv al Partidului Destur. Prin articole publicate în ziarul fondat de el, prin adunări populare, Bourguiba militează pentru' atragerea maselor la viața politică, unirea lor pentru eliberarea patriei de sub dominația colonială șl ridicarea țării din starea de înapoiere în care se afla.Ideile sale cîștigă tot mai mulți aderenți și în martie 1934 ia ființă un nou partid — Neo Destur, al cărui secretar general a fost ales Habib Bourguiba. După cîteva luni autoritățile coloniale l-au arestat pe Bourguiba, internîndu-1 într-un lagăr de concentrare. Manifestațiile organizate în întreaga țară fac ca în aprilie 1936 să fie eliberat și în același an Bourguiba participă la convorbirile franco-tuni- siene asupra reformelor sociale și economice impuse de cerințele dezvoltării Tunisiei. în 1938, colonialiștii dizolvă partidul Neo Destur și Habib Bourguiba a fost din nou arestat si deținut. în diferite închisori din Franța, pînă la sfîrși- tul anului 1942. Reîntors în țară, el își reia activitatea politică. în perioada 1943—1950 face numeroase călătorii în străinătate, desfă- șurînd o activitate pentru a obține sprijin în favoarea mișcării de eliberare tunisiene.în ianuarie 1952 este arestat pentru a treia oară. în iunie 1955 este semnată convenția franco-tuni- siană prin care Tunisia obține autonomia internă. Bourguiba, împreună cu alți conducători ai mișcării de eliberare, se reîntoarce în țară. El este reales în unanimitate președinte al partidului.în aprilie 1956, cînd Tunisia a dobîndit independența deplină, Habib Bourguiba a fost ales președinte al Adunării Naționale Constituante ; devine apoi președinte al Consiliului de Miniștri, deținînd în același timp și portofoliile de ministru al afacerilor externe și ministru al apărării naționale în primul guvern al Tunisiei independente.La 25 aprilie 1957, Adunarea Națională Constituantă proclamă în unanimitate abolirea monarhiei Și instituirea Republicii, iar

Bourguiba este desemnat ca președinte provizoriu al Republicii. A fost reales președinte în 1959 și 1964. El este în același timp președinte al Partidului Socialist Desturian (P.S.D.).în fruntea statului, Bourguiba promovează o internă menită să ducă la tarea economică și socială sale, valorificarea bogățiilor naționale, dezvoltarea învățămîntulul și culturii, ridicarea nivelului de trai al populației. Pe plan extern, politica sa este bazată pe principiile respectării independenței și suveranității fiecărei țări, ale interesului reciproc, cooperării și prieteniei între popoare, coexistenței pașnice active între state, indiferent de regimul lor politic, social sau economic.începînd din 1963, cînd între România și Tunisia s-au stabilit relații diplomatice, colaborarea și cooperarea celor două state a cunoscut o evoluție favorabilă în folosul ambelor popoare. Au fost încheiate un acord comercial și un acord de colaborare culturală și tehnico-științifică. Aplicarea acestor acorduri a scos în evidență existența unor posibilități și domenii noi de colaborare.Dorința de a dezvolta cooperarea româno-tunisiană a fost clar exprimată de factorii responsabili ai celor două țări la nivel.Vizita efectuată la nului 1967 în Tunisia tele Consiliului de Stat al României, ca și vizita ce începe azi în țara noastră a președintelui Habib Bourguiba, reprezintă o consacrare a prieteniei ce caracterizează relațiile dintre cele două țări, o afirmare a năzuinței celor două popoare de a dezvolta colaborarea lor în avantajul reciproc, în interesul însănătoșirii continue a climatului de încredere și cooperare între state, pentru promovarea cauzei păcii și progresului.Animat de sentimente de stimă și prietenie față de poporul tunisian, poporul român urează președintelui Habib Bourguiba un călduros bun sosit pe pămîntul României.

Habib politică dezvol- a țării

cel mai înaltînceputul a- de președin-

Mai mult decît în alte compartimente ale comerțului, în desfacerea legumelor și fructelor se simte nevoia unor transporturi foarte bine organizate, care să funcționeze asemeni unui mecanism de ceasornic.Mare parte din fructe și legume sînt transportate din grădini și livezi în piețe și unitățile de desfacere cu autocamioane. Aceste autocamioane sînt fie proprietatea I.L.F.-urilor, fie închiriate de ia întreprinderile de transport. Pe ce temei părăsesc ele locul de staționare și încep deplasările din oraș spre grădini și livezi, iar de acolo înapoi ? în funcție de contractele care I-L.F.-urile le cu producătorii și funcție de cerințe — fost asigurați. Să oare așa ?Marți 2 iulie. De la autobaza nr. 2 din București pornesc, spre diverse centre de legume și fructe, 15 autocamioane goale. Luăm loc lingă șofer într-unul din ele (autocamionul Carpați i destinația Distanța : de km. cursă ’ la mineața. destinație 8 și 30. Deci, ne-am tivit cu o viteză de 23 km pe oră ! Și poate că, totuși, n-ar fi mult, dacă am încărca imediat camionul și ne-am întoarce Ia București ' fără a mai zăbovi... Dar zăbovim. Aflăm că pentru a ridica marfa — unicul scop al deplasă- rost:

pe au în am fie

l-B-4 520) CUC.L.F.-Vidra.circa 35Pornim înora 7 di-Sosim laîn jurul orei

rii noastre — trebuie să ne ducem în altă parte. Atunci, de ce am fost repartizați la Vidra ? Pentru ca să fim re-repartizați. Unde ? înapoi spre București, într-o comună prin care tocmai trecusem : Berceni. Deci, la drum... înapoi 1 Pentru a reuși să fim repartizați de la Vidra către Berceni am parcurs 12 km în plus și am înregistrat o primă întîrziere : 40 deminute. Această întîrziere e mare, e mică ? Aflăm că am fost norocoși. Alte mijloace de transport sînt plimbate, în numeroase cazuri, pe zeci de km, în toate cele patru zări ale județului. O primă întrebare : oare mijloacele de transport, pentru a scurta drumul și a economisi timpul, nu pot fi repartizate direct din București la cooperativele agricole de producție de unde au de luat marfă, fără a mai fi plimbate pe la centre, aceste verigi intermediare ? Ar fi soluția cea mai bună. Dar, cum am văzut și cum o să mai vedem, organizatorii fluxului comercial al legumelor si fructelor preferă drumului scurt, linia frîntă....Ne continuăm drumul spre ceni. Ajunși la destinație, începem _oare încărcăm ? începem să Lipsește de de muncă I.L.F.-ului,
C.A.P. Ber-să De unde! așteptăm, la locul lui delegatul recepțiorie- rul de marfă. Trec minute, trec 20 și tă-1 că apare. Dar culmea ! — ne ia

nu știți că n-am lăzi ?“ Ne uităm la el, ne uităm la lăzile cu roșii care stăteau în stive, încercăm să-l înduplecăm să ne dea marfa. Nimic. „Nu vă cunosc, nu v-am chemat". Mai trec 10 minute, 20 de minute... în fine, cu chiu cu vai, după multe insistențe, mașina este încărcată. De la plecarea din București au trecut aproximativ 4 ore. Timp în care, se înțelege, roșiile culese, și așa cu o zi înainte, dădeau lupta cu văpaia soarelui.Și acum, ce facem mai departe ? Ar urma să ne întoarcem la București, dar nimeni nu știe cărui centru de legume și fructe din Capitală îi sînt necesare legumele acestea pe care le transportăm. De aceea, ajunși la marginea orașului, telefonăm la I.L.F., serviciul „dispecerat", de unde... sîntem repartizați C.L.F.-ului 1 — Bucureștii Noi, adică tocmai în celălalt capăt al orașului....La ora 12 și 25 de minute ajungem la destinație, trul nu de noi, noastră.am telefonat, că fostzați...nu avea nevoie de marfă. începe o întreagă comedie. Din nou telefonăm la I.L.F. Aici

Mirare : cen- are nevoie nici nici de marfa Explicăm că am dirijați, reparti- Inutil. C.L.F.-ul avea
10 ia- George POPESCUla„Ce căutați aici, (Continuare 

în pag. a V-a)

Pînă nu de mult, cele cîteva personaje de care ne vom ocupa în rîndurile de față trăiau printre noi cu cea mai desăvîrșită aparență de oameni respectabili. Ocupau funcții onorabile în cite una din multele instituții ale angrenajului economic și administrativ. Ei manipulau termenii unei activități oficiale productive, se achitau „cu cinste" de sarcinile încredințate, ba încă unul dintre ei făcea parte din conducerea unei instituții. El era „tovarășul inginer-șef".Cînd îl vedeau la biroul dumisale, îngropat în hîrtii, cu o figură gravă de om care consumă serioase cantități de pentru probleme ternii săi impresionați și se retrăgeau în vîrful picioarelor. Dar ceea ce făcea el atunci, cu un chip atît de concentrat, cu atîta prestanță, cu o atitudine atît de savantă, în liniștea gravă a unui birou de inginer-șef. erau niște mizerabile ștate de plată fictive pe baza cărora el își îndesa în buzunar, cu amîndouă mîinile, banii furați din averea statului. Farsa aceasta condamnabilă este cu atît mai nocivă cu cit' liniile ei de atac sînt îndreptate spre mai multe direcții. Ea frustrează banii statului, frînează bunul mers al activității instituției, scade autoritatea conducerii respective ș.a.m.d. Un infractor de acest gen nu săvîrșește numai delapidări bănești, ci delapidează și materii cu mult mai prețioase : încrederea oamenilor, cinstea, atmosfera de lucru.Ion Iordache era inginer- șef al Inspectoratului piscicol din Tulcea. Cădea în

i

materie cenușie rezolvarea unor cardinale, subal- erau de-a dreptul

sarcina lui îmbunătățirea condițiilor de piscicultura, între altele, figura la acest capitol și distrugerea păsărilor ichtiofage. Planificat, în fiecare an un număr fix de păsări. Planul era defalcat pe zone piscicole. Acțiunea era finanțată și decontată prin numărul de

zonă să completeze numărul de picioare dintr-o altă zonă, iar banii astfel dobîn- diți să-i revină. Pentru asta el încărca picioarele de pasăre, în saci, le căra, de exemplu, de la Tulcea la Jurilofca, acolo le prezenta unei comisii din care de multe ori făcea parte, apoi
«Q

aceea nu ajungeau la ei nici banii și nici tabelele. în biroul său, inginerul-șef plastografia semnături. Treabă grea. Pentru asta era atît de adîncit, atît de absorbit de hîrtiile sale...Tot el se mai ocupa și de amenajarea unei crescătorii de șalău la Enisala. Aici

Afaceri personale

anchetă
socială

deîi
rede ți

păsări împușcate. Iar numărul de păsări împușcate era dovedit prin numărul de picioare de pasăre prezentate în fața unei comisii. (Pentru depășirea planului nu se plătea). Și se întimpla adesea ca într-o zonă să fie împușcate mai multe păsări de cît numărul planificat. Tot așa cum se în- tîmpla ca într-o altă zonă să nu fie îndeplinit planul. Acesta este terenul pe care își consuma „calificarea" distinsul inginer-șef. Savantele sale preocupări erau consacrate mișcării picioarelor de pasăre dintr-o zonă într-alta, în așa fel îneît picioarele rămase dintr-o

Întocmea tabele cu nume de oameni care — pretindea el — au împușcat păsări în zona Jurilofca. Chema pe casierul întreprinderii, cerea, cu autoritatea lui de inginer-șef, să-i dea lui banii pe care el se obliga, fată de casier, să-i tească celor înscriși bele. Cei înscriși în însă nu împușcaseră și deci nu cereau bani. De
plain ta- tabele păsări

Ion Iordache era scutit de operația neplăcută a manevrelor cu picioare de păsări. Opera direct în hîrtii. încărca devizul lucrării cu munci care nu se făceau dar care erau, totuși, tribuite. întocmea ștate plată cu nume fictive încasa banii.S-a găsit la el sumapeste nouăzeci de mii lei. Recolta fraudelor sale. Aviditatea, goana sa după bani nu erau satisfăcute de salariul de inginer-șef, de primele sau de sporurile de deltă ce i se acordau. S-a gîndit că poate trăi pe picior și mai mare din afaceri cu picioare de pă-

sări. Un trist joc de cuvinte...Care este mecanismul de gîndire al unui asemenea individ ? Cum justifică el trădarea încrederii ce i s-a acordat ? Cum și-a lăsat demnitatea și conștiința socială rostogolite pe toboganul decăderii morale pînă Ia starea unui borfaș do rînd ? Iată întrebările care m-au îndemnat să port cu el o discuție.I. IORDACHE : Am să- vîrșit o mare greșeală...REPORTERUL : E o greșeală sau un furt ?Ca și cum întrebarea l-ar fi jignit, pe el, care a fost o „personalitate", dar ne- avînd totuși motiv să protesteze, a tăcut o clipă ale- gînd răspunsul, socotit el cel mai bun :I. IORDACHE : Am regret toată viată...REP. : Ai fi regretat dacă n-ai fi fost prins ?I. I.: Da, eu tot timpul am regretat. Am avut momente foarte grele. Aveam mereu remușcări...REP. : Și, cu remușcarea în suflet, furai mai departe ?...I. I. : Da.Să-i spunem fariseism, deși e puțin spus. El a fost un om „chinuit". El furînd „suferea". Să nu creadă meni că-i ușoară viața hoț.Unde trebuie căutată sura prin care s-a strecurat posibilitatea ca sub firma unui asemenea post să manevreze un infractor ? E un caz tipic cînd absența totală a controlului, miopia acelor priviri ce se cer pătrunzătoare, duc la apariția unor fenomene de parazitism „cu acte în regu-
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(Continuare în pag. a V-a)

Fabrica de piele șl încălță- minte din Rm. Vîlcea a fost completată cu o nouă hală de fabricație destinată tăbăcăriel minerale. Prin aceasta, capacitatea de prelucrare a întreprinderii sporește de peste trei ori. In fabrică se fac în prezent șl lucrări de reamenajare a halelor vechi de producție.Fabrica de confecții șl trl- cotaje „1 iunie" din Timișoara și-a sporit recent capacitatea în urma intrării în producție a unei moderne secții de confecții, specializată în îmbrăcăminte pentru nou născuțl. Aceasta realizează 4 milioane costumașe pe an. O altă secție, aflată în construcție, va permite/ creșterea în continuare a capacității de producție a fabricii cu încă 3 milioane confecții pentru copii mici.La întreprinderea integrată ““ de lină din Constanta au fost puse în funcțiune primele două obiective din cadrul planului de extindere : secția nouă de filatură, cu o producție a- nuală de 1 500 tone fire de lînă pieptănată, și vopsitoria de pale pieptănate, cu o producție de 200 tone pe an. Alte două secții, de țesătorie și de finisaj, se află în construcție. (Agerpres)
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Ing. Gh. MARINESCU
prim-secretar al Comitetului municipal de partid, 

președintele Comitetului executiv al Consiliului popular Pitești

în ultimii ani, statul a alocat Piteștiului importante fonduri de investiții. Unitățile industriale noi au adus cu ele și o zestre social-culturală, ce se adaugă zestrei existente a orașului. La acest capitol, trebuie să arătăm că în 1968, urmează să realizăm un număr însemnat de apartamente, săli de clasă, casa de cultură, lucrări de sporire a debitului de apă, de termoficare și canalizare, diferite alte lucrări edilitar- gospodărești. De bună seamă, toate cele enumerate vor asigura condiții mai bune de locuit, ridicarea gradului de civilizație și confort, îmbunătățirea deservirii oamenilor muncii. Dar realizarea unui asemenea volum de lucrări și, mai ales, păstrarea zestrei ce se creează, solicită eforturi susținute și o temeinică organizare a muncii, cît și colaborarea strînsă dintre consiliul municipal, organizațiile de partid, de masă și obștești, unitățile economice și toți cetățenii. Așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să acționăm în strînsă legătură cu masa cetățenilor, să studiem atent preocupările și cerințele oamenilor muncii de toate categoriile, astfel ca să putem asigura cu maximum de operativitate rezolvarea problemelor pe care le ridică viața, progresul multilateral al țării.Pentru cunoașterea doleanțelor locuitorilor orașului, organizăm periodic întîlniri pe cartiere cu cetățenii și cu deputății respectivi, consfătuiri eu locatarii din diferite sectoare, cu comitetele de locatari, cu echipele de control obștesc, cu diverse colective de specialitate. în felul acesta, urmărim cuprinderea unui număr mai mare de oameni ai muncii în acțiunea de gospodărire a orașului, facilităm afluxul unor inițiative și sugestii valoroase. Așa-, de exemplu, într-o consfătuire cu lucrătorii administrației serelor și parcurilor a reieșit necesitatea folosirii mai raționale a fondurilor destinate zonelor verzi. Măsurile stabilite evită cheltuielile nerationale, asigurînd, în același timp, dotarea mai bună a zonelor de agrement.Bună întreținere a străzilor — cartea de vizită a unui oraș — se leagă strîns, în primul rînd, de funcționarea corectă a serviciilor publice de resort. Pentru ca lucrurile să meargă cît mai bine, pe lingă controlul exercitat pe linia consiliului popular și a serviciilor înseși, am antrenat mai mult decît pînă a- cum, în această acțiune, comitetele de locatari și echipele de control obștesc, adoptînd concomitent noi forme de control în raport cu normele stabilite de consiliul popular. De exemplu, evidența prestațiilor pe străzi este acum consemnată zilnic, în fișele de pontaj, de către deputați, responsabilii de străzi, comitetele de locatari. în acest fel se evită încasările automate din bugetul municipiului, pe care și le îngăduia uneori întreprinderea de gospodărie comunală chiar pentru servicii neprestate.Ne străduim să dăm un conținut nou sesiunilor, hotărîrilor și deciziilor pe care le elaborăm, sporind totodată operativitatea, competența, eficiența în ducerea la îndeplinire a celor stabilite în adunările noastre. De curînd, s-a ținut o sesiune a consiliului popular municipal în care s-a analizat activitatea edilitar-gospodărească, de deservire orășenească și de înfrumusețare. Pentru pregătirea sesiunii s-a organizat un temeinic control al întreprinderilor în cauză — întreprinderea de gospodărie orășenească, întreprinderea de gospodărie locativă, întreprinderea de construcții și prestări, secția rețele electrice etc. — control efectuat de colective alcătuite din cadre cu pregătire și experiență, avînd sarcina nu numai să constate, dar să și stabilească pe loc măsuri eficiente pentru îndreptarea unor neajunsuri. I.G.O., de pildă, e deseori criticată pentru defecțiuni în transportul în comun. O cauză: fluctuația mare de șoferi. Pentru remediere, s-a propus reorganizarea traseelor, măsuri precise pentru respectarea graficelor de transport, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale șoferilor, folosirea mai judicioasă a sistemului premial. S-a constatat, de asemene», că I.G.O. nu dispune de brațe de muncă și de utilaje suficiente pentru întreținere, că la secția de electricitate persistă defecțiuni, din care cauză iluminarea unor străzi, îndeosebi cele mărginașe, este slabă. Analizarea și cunoașterea acestor aspecte ne-a dat posibilitatea să acționăm neîntîrziat pentru îndreptarea lor. S-au folosit și mijloace de mobilizare de altă natură. Am dispus, bunăoară, să fie fotografiate și filmate aspectele cele mai neplăcute din activitatea de întreținere a străzilor și caselor, pu- nîndu-se în acest fel la dispoziția celor în cauză imagini fidele de nepăsare și lipsă de spirit gospodăresc. Darea de seamă pentru sesiunea respectivă a fost și ea întocmită cu mult timp înainte, în scopul consultării și completării ei de către toți membrii comitetului executiv și șefii de secții, stabilirii măsurilor pentru fiecare sector în parte. Proiectul de decizie a fost discutat, la rîndul său, în biroul comitetului de partid și cu comitetul executiv, fiind completat cu observații valoroase, iar apoi a fost supus dezbaterii largi a activului de partid, deputaților pe circumscripții, majorității cetățenilor municipiului, 

colectîndu-se astfel peste 150 de propuneri și sugestii dintre cele mai interesante. Rapid am trecut și la finalizarea deciziei elaborate. Membrii consiliului au organizat consfătuiri cu lucrătorii din cadrul întreprinderilor care concură la gospodărirea orașului, cu organizatorii grupelor de partid pe blocuri, cu comitetele de locatari, stabilindu-se șl alte soluții privind ridicarea nivelului de urbanizare.O altă hotărîre pe care o socotim importantă este aceea privind îmbunătățirea modului de colaborare cu diferitele întreprinderi și organizații economice din raza municipiului, cu specialiștii și lucrătorii lor. S-a trecut, de pildă, la o corelare mai atentă a lucrărilor din subteran cu cele de întreținere la suprafață a străzilor, elaborîndu-se în acest sens și o publicație, care clarifică normele legale referitoare la asemenea lucrări, instituind totodată pedepsirea celor care se fac vinovați de nerespectare. In același timp, cu aprobarea Consiliului popular județean Argeș, am trecut la crearea unei unități specializate în repararea și întreținerea străzilor. Această u- nitate este menită printre altele și să îndepărteze și urmele neglijentei unor întreprinderi și șantiere etc., care părăsesc locul fără a-1 fi dereticat: acestor contravenient le impunem să plătească lucrările respective. Avem de înlăturat, și o seamă de neajunsuri create municipiului de unitățile de construcții de locuințe, care nu execută, paralel cu blocurile, și lucrările aferente — alei, spații verzi, terenuri de joacă și sportive, folosind fondurile alocate „anexelor" respective în alte scopuri.La creșterea zestrei edilitar-gos- podărești a orașului o participare substanțială pot avea întreprinderile și toate organizațiile economice, știut fiind că o parte din beneficiile peste plan, sînt destinate ridicării gradului de urbanizare a orașelor respective. Trebuie să remarc însă că. deocamdată, sînt puține acele unități care s-au achitat de o asemenea obligație.Fără îndoială că, într-un municipiu, sînt numeroase problemele de rezolvat. Va trebui să satisfacem mai bine cerințele legate de aprovizionarea și deservirea populației, să îndeplinim cum se cuvine sarcina trasată de secretarul general al partidului, care sublinia. între altele, că „primarii orașelor trebuie să acorde cea mai mare atenție aprovizionării populației, precum și nivelului prețurilor produselor agricole desfăcute la piață de organizațiile de stat și de producători".Bizuindu-se pe tezaurul de neprețuit al experienței colective, continuînd și cît mai din plin experiența bună acumulată de organele locale de partid și de stat comitetul de partid și consiliul popular municipal se vor strădui, în același timp, să o dezvolte și să-și perfecționeze continuu activitatea.
\

Noile organe administra- tiv-teritoriale își desfășoară din plin munca. Reorganizarea de mari proporții, bine pregătită și judicios desfășurată, a început să-și arate roadele. Este, desigur, prematur de a face bilanțul eficientei muncii lor, dar cîteva observații asupra coordonatelor în care se înscrie activitatea actuală a consiliilor populare se impun.Ținînd seama de complexitatea problemelor ce stau în fața acestor organe, ne vom mărgini doar la cîteva din ele, așa cum au reieșit dintr-o anchetă desfășurată în județul Prahova și municipiul Ploiești.O primă observație, de ordin general, a cărei importantă nu trebuie subestimată, avînd în vedere uriașa ei valoare exemplificatoare : toti interlocutorii noștri din conducerea consiliului și pînă la funcționarii unor subunități locale au subliniat marele a- vantaj al legăturilor directe. nemijlocite, ce s-au creat între comune și județ, între cetățeni și organele administrației, permi- țînd soluționarea operativă a diferitelor probleme ridicate de viață.— Pe baza experienței anterioare și a constatărilor făcute de noi încă în perioada reorganizării — subliniază tov. ing. Gh, Dumitrescu, prim vicepreședinte al Consiliului popular al județului Prahova — probleme care își așteptau rezolvarea de ani de zile s-au putut soluționa în scurt timp, sau au fost puse pe ordinea de zi și își vor găsi în curînd rezolvarea. Măsurile luate au fost primite cu multă satisfacție de populație. Si este deosebit

Propuneri privind 
perfecționarea 
cadrelor din
administrație

Legat de problema perfecționării 
actualelor cadre de conducere din 
aparatul consiliilor populare, aș 
dori să fac unele propuneri.

In trecut, după cum este cunos
cut. funcționa un cuts de perfec
ționare cu durata de 6 luni, in mai 
multe centre din tară. După cit so
cotesc. aceste cursuri nu și-au a- 
tins scopul, prezentînd o serie de 
dezavantaje. In primul rind. scoa
terea din producție a unui secre
tar pe timp de 6 luni creează greu
tăți instituției respective. în timpul 
absenței sale funcțiile ce-i reve
neau fiind exercitate fie de un re
ferent principal, fie de referentul 
contabil, funcționari nu întotdeau
na destul de inifiați. In consecință, 
calitatea muncii avea de suferit. 
In al doilea rind, materiile predate, 
în mare parte foarte fugitiv, nu se 
refereau la probleme practice ce se 
ivesc în munca de zi cu zi. ci la 
noțiuni aenerale de drept, care, in 
majoritatea cazurilor, nu-si aveau 
rostul. în al treilea rînd, personalul 
care preda era, de foarte multe ori, 
recrutat la întîmplare, fie din rîn- 
dul salariatilor consiliilor populare 
orășenești, raionale sau regionale, 
sau de la alte instituții — judecă
tori sau procurori si nu toti aveau 
tangentă cu munca secretarilor.

Ținînd cont de considerentele de 
mai sus. propun ca perfecționarea 
cadrelor de conducere din aparatul 
consiliilor populare comunale și 
chiar orășenești și pentru unele 
funcții de la județ, să se facă ast
fel : Cu secretarii șl președinții 
consiliilor populare comunale să se 
organizeze cursuri scurte de in
struire. de 10—15 zile anual, unde să se prelucreze principalele acte 
normative care reglementează sar
cinile consiliilor populare. Intrucît 
scoaterea din producție, pe o pe
rioadă mai mare, a secretarilor 
consiliilor populare prezintă multe 
dezavantaje, propun ca și aceștia 
să urmeze cursuri de perfecționare 
fără frecventă, pe lingă facultățile 
de științe juridice, pe o perioadă 
de 2 ani de zile, în cadrul secției 
de administrație ce se preconizea
ză a lua ființă.

Sînt, desigur, propuneri suscepti
bile atît de discuții cit și de îmbu
nătățiri.

Ion TURCU
economist — Caransebeș

de îmbucurătoare legătura mult mai strînsă, mai firească, creată cu masele de cetățeni, care sprijină activitatea organelor administrative prin inițiative, propuneri, contribuind la traducerea lor în viață, ceea ce facilitează cunoașterea realităților locale și, implicit, desfășurarea activității de îndrumare și conducere. In majoritatea comunelor, se acordă multă atenție u- nor probleme cum sînt : a- provizionarea, electrificarea, întreținerea drumurilor. în aceste probleme s-au putut lua în scurt timp o serie de măsuri de mult așteptate. De pildă, s-a asigurat un flux mai rapid al mărfurilor în rețeaua comercială de stat și cea a cooperației de consum ; au început să fie descoperiți mai ușor cei care nu fac treabă, „descurcăreții" care știau să-și acopere neglijenta, nepriceperea, inoperativi- tatea sau necinstea, putînd fi depistați și mulți dintre cei puși pe afaceri. Este abia un început de salubrizare în acest sector, proces care, sperăm, va fi dus pînă la capăt cu succes. Este inadmisibil ca pîinea să se desfacă veche în unele localități, în altele să nu ajungă conservele de care gem depozitele sau legumele să fie păstrate în magazii pînă se strică. Controlul exercitat de consiliu] popular prin organele sale, cu sprijinul cetățenilor, o- bligă acum și pe cei mai delăsători să facă treabă obligă și forurile tutelare să fie mai exigente față de subunitățile lor.Ne putem pune, justificat, întrebarea ; de ce se pot înfăptui acum un control și o îndrumare mai

bună, cu oameni mai puțini, în condiții în care sarcinile trebuie rezolvate la un nivel de exigență mult sporită ? Nu numărul oamenilor asigură rezolvarea problemelor, ci competența, consecvența, operativitatea, răspunderea pentru sarcina încredințată. Opera de reorganizare administrativ-terito- rială trebuie apreciată, în primul rînd, prin

prizma selecției care s-a putut face, asigurîndu-se în bună măsură omul potrivit, la locul potrivit — a subliniat interlocutorul nostru. Iar acest principiu al selecției trebuie să funcționeze în permanență și în toate domeniile de activitate. Ar fi exagerat, am da dovadă de prea puțină modestie, dacă am socoti că avem acum în toate locurile, oamenii cei mai buni și mai corespunzători sar

Apariția noilor obiective industriale în mai toate orașele țării are drept consecință firească accelerarea procesului de urbanizare. Construcțiile destinate diferitelor întreprinderi producătoare aflate, de obicei, la periferia orașelor au, în mod necesar, o replică pe planul dezvoltării localității respective : cartiere noi de locuințe, rețele subterane și aeriene de apă, energie electrică etc. Toate acestea au făcut ca roiul orașelor în economia țării, în viața politică și socială să crească simțitor, fapt subliniat în mod deosebit în lucrările Conferinței Naționale a partidului și care a dus, între alte măsuri, la organizarea orașelor mai importante ca municipii. în fruntea consiliilor populare municipale se află, după încheierea acțiunii de reîmpărțire teritorială, oameni destoinici, cu experiență, capabili să rezolve cu competență și spirit de răspundere problemele cele mai complexe. Au fost create deci condiții pentru ca atribuțiile lărgite să poată fi într-adevăr exercitate. Experiența acumulată de consiliile populare municipale în cele cîteva luni de activitate efectivă ni se pare interesantă, ea putînd constitui baza unor prime concluzii.Recent, am vizitat două municipii — Giurgiu și Tecuci. Se constată, de la început, un interes creseînd pentru o cît mai bună valorificare a resurselor locale în vederea ridicării gradului de urbanizare, pentru mai buna organizare a diferitelor compartimente ale vieții sociale și rezolvarea operativă a solicitărilor cetățenilor. Dintre multiplele probleme care intră în sfera de competență a unui consiliu municipal, ne-am concentrat atenția îndeosebi asupra acelora care, după părerea diferiților reprezentanți ai acestor consilii, nu au fost încă precis delimitate. în esență, este vorba de faptul că unele consilii județene se hotărăsc greu să respecte atribuțiile și competențele ce revin consiliilor municipale, ținînd încă, cu zgîrcenie, în mînă importante sectoare ale activității din municipiile care se află pe teritoriul lor.Una dintre problemele cele mai controversate la ora actuală este aceea a competenței consiliilor municipale de a controla activitatea instituțiilor culturale, de învățămînt și sănătate din raza lor. Aceste instituții au, în momentul de față, o dublă subordonare : față de instituțiile centrale de resort, și față de direcțiile județene de învățămînt, sănătate, comitetul județean pentru cultură și artă.— în general, remarca tovarășul Vasile Tronam, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Giurgiu — se manifestă destul de vădit tendința acestor instituții de a se sustrage de sub controlul organelor locale. Direcțiile județene mai sus amintite au reprezentanți pe plan local, birourile lor aflîndu-se chiar în sediul consiliului popular municipal. Dar ei nu ne sînt subordonați și nici nu sînt salarizați de noi, ca atare, consultarea noastră în probleme care ne interesează în cel mai înalt grad se îndeplinește ca o formalitate oarecare. Cu cîtăva vreme în urmă, într-una din sesiuni, comitetul executiv a analizat asistența medicală a populației din oraș. Directorul spitalului din oraș, care coordonează și activitatea celorlalte unități sanitare, a fost, mirat de amestecul nostru în probleme care, după opinia sa. nu intră în atribuțiile municipiului.

cinilor pe care le au de îndeplinit. Dar atmosfera de lucru creată a făurit un climat nefavorabil rutinei și anchilozării, în special datorită caracterului larg public al activității noastre.Prin simplificările aduse aparatului administrativ s-a redus mult, atît ca volum cît și ca circuit, caruselul hîrtiilor — adrese, circulare, instrucțiuni. Un număr mult mai mare de 

îmbunătățiri necesare 
în organizarea internă 
a instituțiilor locale

lucrători se poate dedica muncii vii. operative de conducere și îndrumare. Un exemplu elocvent: la municipiul Ploiești, în trei luni ale anului trecut, între 1 aprilie—30 iunie, sfatul popular a primit 1 100 de corespondente oficiale de la fosta regiune, iar între 1 aprilie și 30 iunie anul curent, consiliul municipal a primit de la cel județean 222 de corespondențe. De patru ori mai puțin l

Asemenea situații sînt de-a dreptul neplăcute și nu sînt de natură să consolideze autoritatea consiliului municipal. Cred că ar trebui căutată o formulă care să confere organelor locale din municipiu dreptul de a se ocupa de viața orașului, în toată complexitatea ei, și nu numai pe bucățele.Și tovarășul Traian Gătej, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Tecuci, aprecia că actuala subordonare a a- cestor sectoare față de direcțiile județene creează situații nefirești. După cum ne informează tovarășul Constantin Stan, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popu
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lar municipal Giurgiu, pînă și întreprinderea orășenească de gospodărie — subliniem „orășenească" — este subordonată direcției județene de gospodărie comunală și locativă- Ilfov. Transportul în comun, salubritatea, prestările de servicii către populație au fost clasate drept domenii de strictă specialitate, în oraș există o întreprindere de industrie locală care desface cea mai mare parte a produselor pe plan local. Și ea este dependentă de direcția județeană de industrie locală. De ce județul este atît de „mînă strînsă", cînd e vorba de sectoare de activitate atît de limpede enumerate în documentele de partid ca făcînd parte dintr-acelea care intră în competența organelor municipale 7 Șeful secției planificare a Consiliului popular al județului Ilfov este convins că numai astfel se realizează rentabilizarea acestor întreprinderi. Nu am izbutit însă să înțelegem cum niște funcționari afiați la peste 70 km depărtare, adică la București, vor cunoaște mai bine cerințele și preferințele populației din Giurgiu, de care ține, la urma urmei, rentabilizarea acestor sectoare de deservire, decît consiliul municipal sub ochii căruia își desfășoară ele activitatea. Chiar șl într-o problemă atît de strict locală, cum este aceea a repartizării locuințelor, municipiul nu poate decide fără avizul județului.Tutela de această natură exercitată de județe asupra sectoarelor amintite frînează inițiativa locală. Comitetul municipal de partid Tecuci ți consi

— Este o reducere operată atît pe seama verigilor intermediare, care nu mai există — secții de învățămînt, sănătate, comisie agricolă — cît și pe seama legăturii directe cu întreprinderile din sectorul gospodăriei comunale sau al industriei locale, fără po- posirea pe vreun birou al consiliului municipal — subliniază tov. Nicu Nicolae, secretarul Consiliului mu

nicipal Ploiești. înainte, între secțiunile sfatului orășenesc și veriga corespunzătoare a regiunii, deși le despărțeau doar cîțiva pași, iar telefon avem în fiecare birou, se ducea o corespondență foarte vie. Răspunderea era lăsată pe seama hîrtiei.Nu se simte însă aceeași grijă pentru reducerea torentului de hîrtii ce vin de 

liul popular au întreprins un studiu, care a scos la iveală posibilitatea dezvoltării întreprinderii de industrie locală din oraș. Dar direcția județeană de industrie locală se opune aplicării măsurilor propuse, fără a-și argumenta refuzul. O problemă deosebit de importantă pentru municipiul Tecuci este îmbunătățirea alimentării cu apă. De aceasta se ocupă, încă de anul trecut, întreprinderea orășenească de gospodărie comunală, subordonată însă direcției județene de specialitate. S-a asigurat terminarea lucrărilor de foraj la cele 15 puțuri. 8 dintre acestea ar putea fi folosite. Dar direcția județeană, în loc să sprijine municipiul în terminarea 

cît mai grabnică a lucrărilor, a intervenit la furnizor pentru a nu livra acum pompele necesare, ci în trimestrul IV, sub pretextul că abia atunci vor fi gata lucrările de foraj. Aceasta •demonstrează clar că direcția județeană de gospodărie comunală nu cunoaște situația concretă de la Tecuci și, ca atare, nu acționează cu competență și în sensul intereselor cetățenilor din acest oraș.Tovarășul Gheorghe Hagiu, vicepreședinte al Consiliului municipal Tecuci, ne-a relatat și alte fapte care demonstrează că autonomia municipiului nu poate fi acceptată doar ca un principiu lipsit de aplicabilitate. Ea este efectiv cerută de viață. „Deunăzi — ne spunea dînsul — de pe piața orașului Tecuci au lipsit legumele, deși în apropiere se află un bazin legumicol puternic. Desfacerea legumelor este însă dirijată de la județ...".Procedînd la eliminarea acelor zone care, în momentul de față, nu intră în competența consiliilor municipale, ajungi să constați că sfera de activitate a acestora este mult restrînsă față de indicațiile date de conducerea partidului In a- cest sens. Sectoare de mare însemnătate în viața unui oraș curn sînt serviciile publice, instituțiile culturăle șl de sănătate, producția industriei locale și altele continuă să fie concentrate la județ, în dauna organizării lor cît mai conforme cu cerințele cetățenilor, cu tradițiile locale și contrar principiului apropierii organelor locale ale puterii de stat de unitățile de bază. In cele din urmă, îți pui întrebarea : 

la diferite ministere și alte organe centrale la județe. De asemenea nu pot fi trecute cu vederea și unele „moșteniri" birocratice, care se perpetuează, fără nici o justificare șl u- tilitate. Tov. Stan Tu- dorache răspunde de documentare în cadrul corpului central al consiliului popular județean. In vechea organizare, el făcea o treabă asemănătoare la

secția așa-numită organizatorică. Pe atunci munceau acolo patru inși și o secre- tară-dactilografă. Acum lucrează de unul singur și se descurcă. Dar munca lui ar putea fi și mai mult simplificată dacă n-ar face și treburi inutile, unele du- blîndu-se între ele. Bunăoară, el tine la zi evidența lucrărilor ce se execută prin contribuția voluntară, spre a se cunoaște stadiul

fizic al fiecărei construcții, înainte lua datele (deseori inexacte) de la raioane. A- cum, aceste date și diferite altele le culege telefonic, din 85 de comune, 13 orașe și din municipiu. Iată însă că aceeași operație, dar numai în ce privește școlile, o face și o economistă de la inspectoratul școlar județean. Nu-i păcat de cheltuiala pentru telefoane, de munca irosită 7 Nu cumva în mod asemănător procedează cei de la sănătate sau cultură și artă 7Responsabilul cu documentarea de la consiliul județean urmărește trimestrial și graficul calendaristic de ședințe șl sesiuni care au loc la comune. El ține și o evidență a dosarelor tuturor sesiunilor. Ce conține un astfel de dosar 7 Raportul la sesiune, hotărî- rea adoptată, sinteza despre desfășurarea lucrărilor. Se trimit degeaba ; nimeni nu le citea în trecut, nimeni nu le-a cerut pînă acum. „Cred — spune tov. Tudorache — că ar fi de-ajuns hotărîrea și planul de măsuri. Sau poate nici acestea".„Pentru legătura permanentă și informarea consiliului popular județean, pentru îndrumarea consiliilor comunale în special și a celor orășenești, funcționează un corp de control — ne informează tov. Ion Vasilache, inspector în cadrul acestuia. Inspectorii noștri au moștenit, pe de o parte, atribuțiile vechii secții organizatorice, primind însă și altele noi. Ei, contribuind operativ la rezolvarea unor cerințe de ordin local, la încetățenirea unui stil operativ de muncă, se interesează de acti

ce rămîne, totuși, în atribuțiile consiliilor municipale, potrivit concepției actuale a unor funcționari de la județe, tributari centralizării excesive 7— Se întîmplă un fenomen ciudat— ne relata tovarășul Mircea Ciu- ceanu, șeful oficiului juridic al Consiliului popular al municipiului Giurgiu. In timp ce singura comună suburbană — Slobozia — întreține relații directe cu județul, noi sîntem puși să rezolvăm probleme ce nu țin de competența noastră, ci a județului, cum sînt cele juridice, de asistență socială și autoritate tutelară, ale inspectoratului sanitar de stat etc, probleme a căror soluționare presupune deplasări pe o rază de peste 30 de comune.Relatăm toate aceste anomalii tovarășului Nicolae Anghel, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Ilfov, cerîndu-i să-și spună părerea.— Intr-adevăr — ne spune dînsul— municipiilor ar trebui să li se asigure o mai mare competență In problemele gospodărești-edilitare, sociale etc. Totodată, se impune o delimitare mai corectă a atribuțiilor și înlăturarea unor anomalii. Se știe, bunăoară, că președintele consiliului municipal îndeplinește, în același timp, și funcția de prim-secretar al comitetului municipal de partid. In această calitate, are competența să controleze și să îndrume întreaga activitate economică, culturală și socială de pe teritoriul orașului. A- ceeași persoană, în funcția de președinte Insă, are o competență redusă.Și tovarășul Dumitru Năstase, vicepreședinte al Consiliului popular județean Galați, recunoaște că în prezent, se face simțită tendința consiliilor județene de a concentra totul în subordinea lor. Dînsul este de părere însă că nu acest lucru este cel mai important în momentul de față. Consiliile municipale ar trebui, mai întîi, să intre într-adevăr într-un ritm nou de muncă. Perfect just. Cum se va realiza însă acest ritm dacă ele nu au cîmpul necesar desfășurării inițiativei și spiritului gospodăresc 7Am cerut și părerea Comitetului pentru problemele administrației locale, în persoana tov. dr. Dumitra Hoit, secretar general. „Ținînd seama de toiul ce-i are în cadrul noii organizări teri «riale, ca important centru economic, social-cultural și administrativ, m'-aiicipiul are competențe, sporite — ne-a spus dînsul. Aceasta înseamnă că comitetul executiv al consiliului popular municipal trebuie să conducă în mod nemijlocit întreaga activitate a întreprinderilor de interes local, activitatea edilitar-gospodă- rească de pe raza municipiului, precum și activitatea de învățămînt șl social-culturală. De asemenea, comitetul executiv al consiliului popular municipal are răspunderea sistematizării orașului, realizării volumului de construcții, precum șl a bugetului propriu. De reținut că bugetul municipiului va fi prevăzut ca secțiune separată In bugetul consiliului popular județean".Cum se împacă aceste afirmații cu unele realități de pe teren 7 Părerile exprimate în cursul acestei anchete conduc la concluzia că aplicarea Indicațiilor conducerii partidului cu privire la lărgirea atribuțiilor șl competenței municipiilor este pasibilă de îmbunătățiri substanțiale.
Rodica ȘERBAN 
Radu APOSTOL

vitatea In sesiuni, ședințe, comisii permanente, comitete de cetățeni, de bloc, urmăresc activitatea unor întreprinderi locale, controlează modul în care se execută lucrările de interes obștesc etc." Utilitatea a- cestui corp de control este incontestabilă. De nivelul pregătirii oamenilor, de autoritatea lor, de modul cum cunosc problemele locale depinde în mare măsură și eficiența muncii. Totuși, la întrebarea precisă privind delimitarea atribuțiilor lor, nimeni nu mi-a putut da amănunte. Sînt folosiți la toate, dar de unde pînă unde se încadrează răspunderea lor încă nu se știe. Iată o chestiune care ar trebui rezolvată unitar, pe întreaga țară. Aceasta se cere cu atît mai mult cu cît există și un alt corp de inspectori, ce-i drept mal redus, pe lîngă direcția pentru problemele administrației de stat, și la consiliul popular municipal. Unii dintre interlocutorii noștri și-au exprimat părerea că un singur corp de control, eventual întărit, ar putea prelua toate aspectele muncii, evitîndu-se astfel tot felul de paralelisme.Mobilitate și eficiență, iată două atribute, doua coordonate principale în care trebuie să se înscrie întreaga activitate a consiliilor populare. Ele impun continua studiere a realităților locale, introducerea și extinderea operativă a tot ce se dovedește viabil ca experiență pozitivă și înlăturarea tuturor „moștenirilor" birocratice, care pot doar să frîneze procesul continuu de perfecționare a muncii în administrația locală.
Al. PLAIEȘU
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la Întreprinderea minieră hunedoara

PIERDERILE NU SE POT
ÎNLĂTURA PRIN
IGNORAREA CAUZELOR 
CARE LE GENEREAZĂîntreprinderea minieră Hunedoara se numără printre principalii furnizori de materie primă necesară producerii metalului la combinatul siderurgic din localitate. Ani de-a rîndul, această unitate a repurtat succese deosebite în creșterea producției de minereu. Latura financiară, însă, nu s-a ridicat deloc la nivelul celei cantitative. întreprinderea a apelat la dotații de stat mergînd astfel contra curentului general de rentabilizare. In 1967, deși existau posibilități vizibile pentru a se obține beneficii, ministerul de resort a acceptat acestei unități pierderi planificate de peste 19 milioane de lei. La încheierea bilanțului s-a făcut mare zarvă în jurul unei economii de... 887 000 de lei. Poate că tocmai ușurința cu care acest minister aprobă pierderile planificate a determinat pe tovarășii de la întreprinderea minieră Hunedoara să a- firme : „Păi, pentru acest an (1968) numai 15 289 000 de Iei ni s-au repartizat la capitolul pierderi". Iată deci cum aici persistă o anomalie dăunătoare — pentru care s-au elaborat justificări. Conducerea întreprinderii este oricînd gata să le furnizeze — pe „categorii" și încopcia- te în dosare voluminoase.— Eu consider, și-a exprimat părerea tov. Spînu Tibcriu, directorul filialei municipiului Hunedoara a Băncii Naționale, că discutînd despre întreprinderea minieră pot fi reținute următoarele cauze ale neren- tabilității. Mai întîi, neîncărcarea la capacitatea reală și neutilizarea în ritm continuu a parcului auto propriu. Stăruie apoi serioase defecțiuni în aprecierea și interpretarea pierderilor, înlesnite de o infructuoasă cooperare între serviciile funcționale. Urmează exploatarea nejudicioasă a mijloacelor mecanice de extracție și lipsa de preocupare pentru lichidarea stocurilor supranormative de materiale.Pentru confruntarea acestor aprecieri am apelat la factorii de răspundere din întreprindere. Om al cifrelor, contabilul-.șef Muschevici Petru și-a înșiruit argumentele contabile pe 10 pagini dactilografiate. Aici și-au făcut loc tot felul de aprecieri elogioase asupra activității întreprinderii, pentru ca, Ia un moment dat, să se spună: ..Influența negativă asupra realizărilor mai mari la economiile la dotația de stat a avut-o în principal depășirea prețului de cost cu 236 000 de lei la calcarul metalurgic și cu 272 000 de lei la dolomită". în continuare, se arată: „în primul trimestru al a- cestui an a fost Inclusă pe costuri de producție suma de 476 000 de lei, reprezentînd cheltuieli neproductive". De asemenea, se mai recunoaște că activitatea necorespunzătoare de la secția auto a influențat negativ cu 590 000 de lei, prețul de cost _ al minereului extras iar în magaziile întreprinderii vegetează stocuri supranormative de peste 5 400 000 de lei.Așadar, sursele unor pierderi se cunosc. Dar numai contabilizarea lor nu le poate înlătura. Parcul auto propriu e utilizat și acum numai în proporție de 40 la sută, deși cheltuielile se situează la nivelul capacității integrale. Legat de acest aspect al problemei, tov. Popa Pamfil, șeful biroului preț de cost, ne spunea : „Oare să se pună din nou pe tapet preluarea tuturor transporturilor de către I.R.T.A. ? Socotesc că ar fi o confirmare a lipsei noastre de competentă și pricepere în conducerea acestei secții, iar sub raport economic s-ar reflecta și mai negativ în prețul de cost. Aceasta deoarece la distanta medie de 4,6 km, tariful oficial ar fi de 1,70 lei pe tona/km față de 1,08 lei planificat a se realiza cu mijloacele proprii de transport".Reținînd acest punct de vedere, să analizăm și cîteva dintre cauzele care, ani de-a rîndul, au alimentat „gura lacomă" a stocurilor supranormative. Ni s-a prezentat, ca principală cauză, lipsa de cooperare între diferitele servicii funcționale, într-adevăr, aici nu ș-a creat încă o sincronizare a activității compartimentelor. Aproape fiecare serviciu, atît la nivelul exploatărilor cît și la nivelul întreprinderii, lansează comenzi de materiale fără a fi convinse de oportunitatea lor și fără a exista, în prealabil, un calcul economic asupra eficienței acestora. Situația este cu atît mai de neînțeles cu cît o parte dintre materialele care stau și acum în magazii au fost procurate pe costuri de producție, deși sînt prevăzute pentru diferite lucrări de investiții în regie.— Cum explicați această „transferare" de fonduri, tovarășe contabil- șef ?— Cred că este un exemplu tipic al lipsei de cooperare între servicii, un act de indisciplină financiară, o abatere de la normele privitoare la gospodărirea fondurilor materiale și bănești.Și, dovezile concrete care întăresc afirmația contabilului-șef nu trebuie căutate mai departe decît la serviciile... contabilitate, financiar și investiții. Din lipsă de cooperare, acestea au omis trecerea în planul de amortizări a unor lucrări geologice în valoare de 114 000 de lei. în cele din urmă, suma respectivă a fost trecută la... mijloace fixe, in- trînd astfel în costul producției fabricate. Se înțelege că aceasta este o rezolvare formală, menită numai să acopere lipsa de răspundere a factorilor din întreprindere, chemați să facă ordine în sistemul financiar. Dar, culmea neajunsurilor se pare că s-a atins prin modul conceput pentru lichidarea stocurilor supranormative. „Salvarea" a fost găsită în întocmirea unei situații a materiale

lor cu mișcare lentă și înaintarea el spre forul tutelar (Ministerul Minelor) pentru redistribuire. Este greu de închipuit că printr-o simplă a- dresă de acoperire a neajunsurilor organizatorice interne se rezolvă problema suprastocării. încălcîndu-se unele normative în vigoare, la exploatarea minieră Ghelar s-a manifestat tendința ca aproape jumătate din utilajele bune să fie predate Ia fier vechi. Cine a putut sugera și îngădui o asemenea metodă de depreciere a valorilor materiale ale statului ? Iată un alt caz. în depozitele întreprinderii există un stoc de materiale pentru lucrări de investiții în valoare de 5 milioane de lei, care depășește cu mult necesitățile. imobilizind fără rost banii statului. Dar, pentru a se acoperi și această neregulă, serviciul investiții a înaintat conducerii întreprinderii o notă după care materialele fără mișcare și de prisos s-ar ridica numai la... 16 000 de lei.Comitetul municipal de partid Hunedoara a analizat recent activitatea acestei întreprinderi, cu care prilej

au ieșit Ia iveală deficiente serioase legate de stilul de muncă al conducerii unității. Analiza s-a soldat cu un plan de măsuri pentru reducerea dotațiilor de la bugetul statului. Obiectivele propuse sînt demne de luat în seamă, dar deocamdată ele constituie încă numai teme de studiu. Ele nu se aplică urgent, deoarece la nivelul conducerii întreprinderii domnește ideea că în problema finalizării măsurilor nu trebuie mare grabă datorită faptului că rentabilizarea acestei principale unități miniere a fost împinsă pînă în anul 1970. La plenara C.C. al P.C.R. din 19 iunie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Trebuie să asigurăm îndeplinirea sarcinii stabilite de Comitetul Central ca pînă la sfîrșitul anului să lichidăm pierderile planificate — a- ceastă stare de lucruri economică a- normală".Oare conducerea întreprinderii și forul ei tutelar fac excepție de la această indicație ?
Ion MANEA
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Pe șantierul noii centrale electrice de termoficare ConstantaFoto: Gh. Vințllă

Pe urmele articolelor publicate de „Scînteia"
Ziarul nostru a publicat mai multe anchete șl articole referitoare la economisirea metalului, la combaterea practicii suprastocărilor. Ele s-au adresat atît conducerilor de întreprinderi, cit și unor ministere și altor organe economice centrale. Publicăm, în cele ce urmează, spicuiri din răspunsurile primite de „Scînteia" pe marginea articolelor :

„Prețul în metal ai defec

țiunilor de cooperare 

între ministere11
Ing. CONSTANTIN NĂ- CUȚĂ, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, ne serie : „în articolul «Prețul în metal al defecțiunilor de cooperare între ministere». publicat în „Scînteia" nr. 7 712 din 24 mai 1968, sînt cuprinse o serie de informații prețioase pentru cititori, privind modul de desfășurare a acțiunii de revizuire a normelor de consum în a- nul ’1968 și unele rezultate obținute. Menționăm că la această acțiune, C.S.P. a luat p^rte activă, partici- pind împreună cu delegații ministerului (e vorba de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — n.n.) la analizele efectuate în uzine, direcții generale, institute, șantiere. De asemenea, s-a urmărit și impulsionat desfășurarea acțiunii de reexaminare a proiectelor mașinilor și u- tilajelor cu consum mare de metal, în vederea reducerii greutății lor proprii".După ce se arată că ho- tărîrile în vigoare prevăd terminarea lucrării de către C.S.P. încă în cursul semestrului I 1968, în scrisoare se spune : „în legătură cu afirmația făcută în încheierea articolului, potrivit căreia C.S.P. întîr- zie avizarea reducerilor de norme de consum propuse, se impun cîteva precizări.

Lucrarea prezentată de M.I.C.M. la 6 aprilie 1968. prin care se propuneau e- conomii totale de metal de 21 150 tone, a fost analizată de C.S.P. Deoarece normele din planul de stat preconizate prin această lucrare cuprindeau încă însemnate rezerve, C.S.P., cu adresa nr. 108 572 din 7 mai 1968 a indicat reduceri suplimentare la un număr însemnat de produse. La acestea, M.I.C.M. a răspuns cu adresa nr. 380 072 intrată la C.S.P. la 24 mai 1968. Modificările ulterioa-
„Cînd veți

re — puse de acord cu M.I.C.M. — au condus astfel la economii nete de circa 25 000 tone (24 970 t), adică mai mari cu 18 la sută decît propunerile inițiale ale M.I.C.M. Norme modificate din planul de stat pe anul 1968. discutate și puse de acord cu organele direcției tehnice din M.I.C.M., au fost transmise ministerului cu adresa nr. 76 172 din 28 mai 1968. adică în cadrul termenului prevăzut în vigoare.întrucît C.S.P. a făcut propuneri suplimentare de reducere numai la normele de consum din planul de stat și avînd în vedere sarcinile de economisire a metalului. considerăm că mai sînt posibilități de a acționa in continuare și de a găsi noi rezerve și pentru diminuarea normelor de consum departamentale și uzinale. Vom organiza și urmări mai departe desfășurarea acțiunii și, în primul rînd, realizarea măsurilor preconizate încă ia începutul anului pentru economisirea metalului" — se spune în încheierea scrisorii.Totuși, cînd se vor reduce la minimum normele de consum la metal — fie ele centrale, departamentale sau uzinale ?
pune capăt

practicii suprastocărilor?”Referitor la ancheta apărută în ziarul nostru nr. 7 649, din 21 martie a.c. și intitulată „Cînd veți pune capăt practicii suprastocărilor". ing. NICOLAE VULCAN, secretar genera) în Ministerul Industriei Chimice, ne răspunde : „Lichidarea stocurilor supranor- mative a constituit o preocupare deosebită a conducerii ministerului, care a analizat periodic situația lor. Astfel, ca urmare a mă

surilor luate, s-a reușit — în intervalul 1 iulie 1967 — 1 ianuarie 1968 — să se reducă stocurile supranor- mative cu 172 522 000 de lei. Cu toate măsurile luate, trebuie să precizăm că u- nele întreprinderi nu în suficientă măsură s-au preocupat să pună capăt acestei practici.în anchetă se arată că la Combinatul chimic Craiova s-au creat noi stocuri supranormative în valoare

de 11700 000 de Iei. Cauzele acestora se datoresc faptului că în 1967 combinatul n-a realizat integral planul de producție — Ia uree, a- zotat de amoniu, acid acetic, butanol, iar fabrica de acetat de vinii n-a intrat în funcțiune. Aci, stocurile supranormative se concretizează în saci textili din import, saci din polietilenă și hîrtie în valoare de 3 111 000 de lei, permanga- nat de potasiu, sită de platină, catalizatori, apă oxigenată porfor, în valoare de 2 837 000 de lei. diverse materiale metalurgice în valoare de 1 571 000 de lei. La combinatul craiovean o altă cauză a suprastocării constă în depășirea stocurilor normate la semifabricate cu 1 950 000 de lei. ca urmare a nerespectării prețului de cost planificat la acetaldehidă. De asemenea, stocurile supranormative au la bază și faptul că s-a redus normativul de la 20 520 000 lei, în trimestrul IV 1967, la 13 050 000 de Iei. pe trimestrul I 1963. în urma analizei făcute recent la combinatul din Craiova, de către o comisie, s-a reușit să se reducă stocurile supranormative cu 1 400 000 de lei, iar diferența se va micșora conform graficului stabilit".Răspunsul amintit mai conține asemenea aprecieri și în cazul altor unități industriale. Cum au apărut, la e.I.C. Tr. Măgurele, noi stocuri supranormative în valoare de 22 600 000 de lei ? „Acestea — se spune în scrisoare — se datoresc faptului că combinatul din Tr. Măgurele n-a realizat planul de producție Ia uree și unor defecțiuni la fabrica de amoniac, ceea ce a făcut ca cei 870 000 de saci textili din import, în valoare de 21 656 000 de lei să nu poată fi utilizați, în urma măsurilor luate de către minister. încă înainte de apariția anchetei, au fost reintroduși în circuitul economic saci în valoare de circa 5 700 000 de lei. pînă în prezent această valoare ridieîndu-se la circa

9 700 000 de lei. ceea ce reprezintă reducerea la a- proape jumătate din stocurile supranormative existente la acest combinat la 1 ianuarie 1968".Mai dificilă apare situația creată la Combinatul chimic Victoria. Răspunsul amintit precizează că cele 112 tone de laminate vor fi folosite pentru confecționarea de grătare solicitate de combinatul din Craiova. în continuare, în scrisoare se spune : „în ceea ce privește faptul că la Combinatul chimic Victoria se află în stoc supranorma- tiv cantitatea de 50 tone sîrmă de bobinaj, aceste date nu sînt reale, deoarece, din lucrarea de recen- sămînt, la 1 ianuarie 1968, rezultă un stoc în cadrul normativului de 1281 kg. Menționăm că planul de repartiții pe anul 1968 este de 107 tone — dar această cantitate se referă la asigurarea cu sîrmă bobinaj a tuturor întreprinderilor ce aparțin de M.I.Ch. Nu sîn- tem de acord cu afirmația după care conducerea ministerului a fost insensibilă la critica făcută în ziarul „Scînteia", într-un articol din 7 martie 1967, deoarece cu adresa nr. 334/4 mai 1967, semnată de un adjunct al ministrului, s-a răspuns :„în vederea preîntîmpi- nării si lichidării stocurilor supranormative, conducerea ministerului a analizat în colegiul din luna februarie 1968 această situație. S-au format comisii care s-au deplasat la întreprinderi, luînd măsuri eficiente de preîntîmpinare și lichidare operativă a stocurilor supranormative, pentru redarea lor în cel mal scurt timp în circuitul e- conomic. Conducerea ministerului urmărește, la perioade foarte scurte, evoluția micșorării stocurilor supranormative". Răspunsul dovedește o bună cunoaștere a cauzelor suprastocării ; dar dacă așa stau lucrurile, de ce în alte întreprinderi stocurile supranormative se mențin și chiar manifestă o tendință de amplificare ?
(Urmare din pag. I)lucrărilor de foraj. Concomitent, se experimentează în șantiere diferite rețete noi de fluide de foraj studiate în laboratoare, a căror aplicare va trebui să ducă la obținerea de viteze mărite și la prevenirea complicațiilor, pentru rezolvarea cărora acum se cheltuiesc sume destul de mari și se pierde o parte însemnată din timpul de lucru al brigăzilor de foraj. Bunăoară la Trustul de foraj Pitești, în primele 4 luni ale acestui an, rezolvarea complicațiilor, generate în special de pierderile de circulație, a ridicat cu peste 2,4 la sută costul metrului săpat, diminuînd în mod substanțial rezultatele obținute prin creșterea vitezelor de foraj și reducerea altor capitole de cheltuieli.Cu o pondere însemnată în cheltuielile de foraj intervin consumurile de materiale, în special cele de metal, ciment, chimicale și sape, deși s-au luat și se iau în continuare măsuri pentru reducerea lor. De exemplu, pentru volumul de lucrări planificat pe anul în curs s-a preconizat să se micșoreze consumul de burlane cu peste 1 300 tone față de prevederile devizelor sondelor, iar cel de ciment cu circa 850 tone. Pen,- tru ca posibilitățile de reducere a consumului de materiale să fie mai bine valorificate, conducerea ministerului a luat măsura ca proiectele de construcție a sondelor să fie avi

Eficiența economici 
la forajul sondelor

zate de consiliul tehnico-științific al direcției generale, iar întreprinderile să reanalizeze — de la caz la caz, în funcție de condițiile geologice concrete — ce se poate face pentru micșorarea adîncimii de tubare a coloanelor de exploatare.Desigur, măsurile sînt bune și eficienta lor se face simțită. Numai în unitățile Direcției generale foraj- extracție țiței s-au realizat în primele cinci luni, prin reducerea prețului de cost al forajului, economii peste plan în valoare de 5,6 milioane lei. Totuși fiecare întreprindere are condiții de a economisi însemnate fonduri pe calea reducerii consumului de materiale. O sursă insuficient fructificată pînă acum o constituie extinderea procedeului de probare

a stratelor în găuri de sondă netu- bate, care contribuie la diminuarea substanțială a consumului de metal și ciment pe metru săpat, la punerea în evidență mai operativă a rezervelor de hidrocarburi. Acest procedeu, care a căpătat în ultimii ani o largă răspîndire pe plan mondial, este cu timiditate utilizat la noi în țară, conducerile întreprinderilor din Rm. Vîlcea și Ploiești evitînd chiar să-I folosească. Este o reținere neîntemeiată, întrucît se pot lua suficiente măsuri de securitate a sondelor. De aceea conducerea ministerului și-a propus să organizeze dezbateri pe această temă cu specialiștii din unități și demonstrații la sonde.Ne-am referit pînă acum numai la 
o singură latură a eficienței econo

mice a lucrărilor de foraj, șl anume la cea legată de utilizarea rațională, gospodărească, a fondurilor de investiții alocate pentru aceste lucrări. O importanță tot atît de mare prezintă și așa-numita eficacitate geologică a forajului. Pentru asigurarea dezvoltării în perspectivă a industriei extractive de țiței și gaze, peste 70 la sută din investițiile pentru foraj sînt repartizate forajului de cercetare geologică (structural, de referință și de explorare), a cărui eficientă — exprimată prin volumul de rezerve descoperite pe metru forat sau prin costul tonei de rezerve descoperite — trebuie să constituie obiectul unei analize de mare răspundere.în unele cazuri, reușita forajului 
de cercetare a fost diminuată dato-
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în unitățile agricole de stat și cooperatiste au fost construite, în ultimii ani, mii de obiective necesare adăpostirii și exploatării a- nimalelor și pentru prelucrarea, depozitarea șl păstrarea producției agricole. Folosindu-se cu pricepere soluții constructive, care au îmbinat armonios aspectul economic cu cel util, numeroase întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole au reușit să execute construcții bune și ieftine. La realizarea unor astfel de construcții a contribuit faptul că atît proiectantul, cît și constructorul șl beneficiarul au urmărit să realizeze obiective care să satisfacă corespunzător cerințele producției, au folosit în mare măsură materiale locale ieftine și bune cum sînt : piatra, lemnul, stuful, nisipul din cariere proprii, au confecționat cărămizi, au produs importante cantități de var etc. în acest fel s-au evitat mari cheltuieli de transport și manipulare care scumpesc, în mod inutil, costul Investiției.în executarea construcțiilor agrozootehnice s-au făcut însă și greșeli care astăzi se repercutează nefavorabil asupra costului și nivelului producției. Cataloagele existente au oferit variante puține, cu unele soluții constructive prea scumpe sau cu altele ieftine dar cu totul necorespunzătoare (construcții din baloțl de paie, chirpici, ciamur etc). Pe de altă parte, cataloagele puse pînă In prezent la dispoziție conțin prea puține elemente de ordin tehnic pentru a servi ca documentație constructorilor din unitățile agricole. Negativ este că, din 1962 și pînă în prezent, pentru cooperativele agricole de producție nu s-a mai editat nici un catalog de construcții agrozootehnice, iar cel comandat, în prezent, la Institutul de Studii șl Proiectări Agricole se lasă așteptat de prea mult timp.Considerăm că multe greșeli existente în proiectare și execuție sa datoresc faptului că nu s-a reușit încă să se închege o strînsă legătură șl colaborare între proiectant, constructor și tehnologul care exploatează construcția astfel îneît, atunci cînd aceasta este concepută, să fie privită simultan prin prisma cerințelor biologice ale animalelor și a criteriilor de eficientă economică. De asemenea, nu s-au avut în vedere norme diferențiate pentru cerințele diferite ale speciilor și categoriilor de animale spre a se' adopta soluții constructive adecvate. în unele unități agricole de stat și cooperatiste se întîlnesc saivane foarte costisitoare în care au intrat cantități exagerate de materiale. în multe zone ale tării și îndeosebi în unitățile agricole din județele Timiș, Arad, Bihor, Cluj, Brașov și altele — partea de zidărie a unor construcții zootehnice a fost pur și simplu fetișizată, executîndu- se clădiri masive, supradimensionate, cu consumuri exagerate de materiale scumpe (ciment, fier beton, bile manele, cherestea, etc) în timp ce amenajările interioare au fost neglijate.Deși unele tipuri de construcții s-au dovedit necorespunzătoare, în totalitate sau pentru unele zone, a continuat efectuarea lor, ca urmare a unui control superficial și a unei îndrumări Insuficiente din partea organelor agricole. Este cazul halelor de păsări de 1 000 capete șl al grajdurilor de vaci fără tavan a căror termoizolare necorespunzătoare a influențat negativ producția animalelor.Lipsa unor soluții complete care trebuiau date de proiectant! a făcut ca la cooperativele agricole Cata- nele din județul Dolj, Sihlea, Județul Vrancea, și altele, construcțiile pentru porci să fie executate după concepții proprii ale unor oameni mai puțin pricepuți, la costuri foarte ridicate, necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.Considerăm că este momentul ca, In materie de construcții agrozootehnice pentru sistemul gospodăresc de creștere să ne cristalizăm concepțiile
rită studiului insuficient asupra perspectivei anumitor suprafețe în ce privește posibilitatea de a cuprinde acumulări de hidrocarburi. De aceea, vom manifesta maximum de exigență la amplasarea sondelor structurale, de referință și de explorare, care trebuie să fie stabilită numai în urma unor investigații amănunțite prin prospecțiuni geologice și geofizice. Aceasta implică, în egală măsură, o mai mare atenție din partea întreprinderilor de foraj pentru efectuarea tuturor operațiilor de cercetare a formațiilor geologice la sondele forate : carote mecanice, carotaje electrice, probe cu testerul. Există azi pe alocuri tendința de a nu realiza toate operațiile prevăzute, desigur din intenția de a nu scumpi prețul de cost și de a săpa mai repede sondele. Forajul sondelor nu constituie însă un scop în sine ; înainte de toate rezultatele contează, adică sporul de producție sau de rezerve descoperite.Am punctat, desigur, doar cîteva dintre posibilitățile existente pentru creșterea eficienței economice a forajului. De bună seamă, punerea lor mai susținută în valoare, fructificarea deplină și a altor rezerve din întreprinderi vor contribui la reducerea cheltuielilor pe metru forat, la utilizarea mal eficientă a fondurilor de investiții alocate de stat pentru forajul sondelor.

In sensul de a găsi șl folosi soluții constructive eficiente șl care să corespundă cerințelor actuale și de perspectivă, să facem așa cum ne-a indicat conducerea partidului, construcții Ieftine, care să se amortizeze repede și care să poată fi ușor adaptate unor tehnologii viitoare din ce în ce mai moderne.în locul unor construcții masive de zid, avem nevoie de construcții mai simple, mal judicios dimensionate, în care spațiile să fie folosite la maximum. Este necesar ca cea mai mare parte din investiție să o constituie cheltuiala pentru ventilație, adăpatul automat. mulsul mecanic, evacuarea mecanizată a gunoiului etc., instalații care pot contribui substanțial la creșterea producției și productivității muncii. Dacă la un grajd de 100 de vaci, în locul cheltuielilor pentru zidării înalte și solide s-ar asigura adăpatul automat, producția de lapte ar putea crește cu 10—15 la sută, ceea ce ar însemna, într-o unitate medie, circa 45 000 litri lapte în plus pe an.Lipsa unei colaborări mai strînse între prolectanți și specialiștii zoo- tehniști șl, de multe ori, pretențiile exagerate determinate de neapro- fundarea unor aspecte ale tehnologiilor de creștere, au făcut să se prevadă spații prea mari, ceea ce a ridicat costul Investiției pe animal cazat. Proiectele pentru halele de păsări de 1 000 capete prevăd cazarea a 4—5 găini pe mp deși era posibil ca prin asigurarea unei utilări corespunzătoare să se cazeze 6—7 găini pe mp. Aceasta ar fi permis sporirea capacității de cazare șl deci reducerea costului Investiției specifice cu 25 la sută. în această direcție avea un cuvînt de spus cercetarea științifică zootehnică prin găsirea și Indicarea unor norme mai firești.O altă latură a acestei probleme a constituie amplasarea construcțiilor și distanțele dintre diferite obiectiva. Orientarea greșită a prolectan- ților și beneficiarilor ca și unei* norme exagerata ale pompierilor au făcut să existe unități unde construcțiile sînt amplasate la distanțe mari unele de altele, uneori nesatisfăcător sistematizate, ceea ce pe de o parte a ridicat costul unor utilități comune cum sînt: drumuri, rețele de apă, canalizare, rețeaua electrică etc. iar pe de altă parte a făcut să fie scoase din circuitul agricol importante suprafețe de teren. La cooperativele agricole de producție din Sohatu, județul Ilfov, Sihlea din județul Vrancea, Ceica din județul Bihor și altele, sistematizarea construcțiilor agrozootehnice nu a fost făcută în mod corespunzător. Diferitele obiective au fost amplasate Ia distanțe prea mari, curțile sînt exagerat de întinse, îneît hectare întregi de teren au fost sustrase circuitului agricol. Este necesar să manifestăm cea mai mare grijă pentru utilizarea spațiilor dintre construcții fie prin efectuarea altora — dacă este necesar — sau prin cultivarea intensivă a terenului cu plante furajere dintre cele mal productive și mal valoroase.Efectuarea, In continuare, de noi construcții zootehnice, modernizarea celor existente, înființarea de noi 
ferme de animale trebuie să se facă în contextul mai larg de sistematizare a satului. Este nevoie de o mai mare colaborare cu toate întreprinderile agricole sau neagricole din satul sau comuna respectivă pentru a se crea posibilitatea exploatării în comun a unor utilități cum ar fi sursele de apă, drumurile de acces, rețelele electrice etc.Trebuie acordată o mal mare a- tenție lucrărilor de profilare și dezvoltare în perspectivă a fiecărei unități agricole, cunoscînd că orice schimbare de destinație a unei construcții, pe lîngă că nu poate oferi condițiile cele mai optime pentru noul scop, înseamnă și o scumpire a investiției. Cu multă ușurință s-a schimbat destinația unor construcții în cooperativele agricole din județele Iași, Botoșani, Suceava fie ca urmare a scoaterii din plan a unor specii de animale, fie pentru că o- biectivele nu corespundeau scopului pentru care au fost construite. Schimbarea de destinație înseamnă tocmai lipsa unei gîndirl, a unei orientări de perspectivă și, de multe ori, ne- competență.Au existat cazuri, mai alee în cooperativele agricole de producție, cînd în locul unor construcții care servesc nemijlocit procesul de producție s-au investit mari sume de bani în obiective neproductive : sedii, săli de ședințe, garaje, remize etc. Este cazul cooperativelor agricole din comuna Carvăn, județul Constanța,Avînd în vedere propria noastră experiență, ca șl experiența unor țări cu agricultură avansată, ni se pare că nu este lipsit de Importanță să propunem ca o necesitate dezvoltarea, alături de Institutul de Studii și Proiectări Agricole, a unei industrii de producere a elementelor de construcție si chiar a unul sector de construcție. Avem în vedere necesitatea unei mai profunde specializări în construcțiile a- gricole, studierea mal temeinică a condițiilor specifice din agricultură. Se simte nevoia ca si în învăță- mîntul superior de specialitate șl în liceele cu profil de construcții să se acorde mai multă atenție pregătirii specialiștilor pentru realizarea construcțiilor agricole.Avantajele create tn tara noastră de concentrarea producției agricole trebuie judicios folosite de cel chemați să proiecteze, să execute șl să exploateze construcțiile agrozootehnice, evltîndu-se gigantomania, ri

sipa de fonduri și materiale.
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Ne-am deprins să asociem școala cu disciplina. A fi „ca la școală** înseamnă, înainte de toate — în acest context — a se încadra într-o anume disciplină care constituie nota definitorie a climatului școlar, statornicită în tradiția învățămîntului pentru simplu] și solidul temei că disciplina face posibilă munca în școală. Este de neconceput că s-ar putea ține lecții, s-ar asigura caracterul organizat, sistematic al procesului de învățămînt, fără respectarea unor norme privind frecvența, punctualitatea, îndeplinirea sarcinilor școlare, relațiile dintre profesori și elevi. Aceste norme, prevăzute în- tr-un Regulament cu caracter de document oficial, au o semnificație deosebită. Ele nu reprezintă o simplă înșirare de îndatoriri, interdicții, mijloace stimulative și sancțiuni, ci însăși concepția care stă la baza educării tineretului nostru școlar.Tocmai fiindcă sîntem educatori, nu ne este îngăduit să ne resemnăm — comozi sau excesiv de indul- genți — în fața, să zicem, a lipsei de respect pentru disciplină mani-- festată de unii elevi, trecînd-o în categoria „faptelor mărunte** (categorie fără drept de existentă în educație). Acceptînd lipsa lor de respect, aducem prejudicii nu numai autorității noastre, ci reușitei procesului educativ. Dacă nu rezolvăm la timp ceea ce obișnuit se consideră abateri minore — în ținută, în felul de a vorbi și saluta al elevilor noștri, ba chiar și în jocul lor din recreații — înlesnim poate premisele unor ulterioare delicte sociale, care fac mult mai dificilă intervenția educatorului. Și aș include în categoria acestor abateri „mărunte" întârzierile, absențele și fuga de la ore, ne- efectuarea temelor, inducerea în e- roare a părinților asupra notelor obținute, suflat, copiat, atitudini necolegiale, comportare nepoliticoasă față de cadrele didactice ș.a.m.d. E drept, ele nu sînt prea grave dar destul de frecvente în viața școlii și tocmai pentru că afectează componente de bază ale activității școlare nu pot rămîne nesancționate. Cauzele acestor abateri, ca și mijloacele de evitare și de remediere a indisciplinei elevilor sînt variate. Fără a minimaliza influența familiei, a cercului de prieteni, aportul specific al vieții de organizație în educarea disciplinei, ne vom referi la cîteva aspecte din munca învățătorilor și profesorilor.Să pătrundem în viața obișnuită a unui colectiv de elevi, unde nu este nici un „copil problemă", unde nu s-au înregistrat nici abateri de tipul copiatului sau al obrăzniciei fată de profesori. Este îndreptățită satisfacția educatorilor ? Au o clasă disciplinată ? După unii, da. Ei asimilează disciplina cu atitudinea pasivă, de subordonare la o cerință și o reduc la unele forme exterioare. Sînt cei care-și doresc elevi „ascultători". De fapt, pentru mulți educatori asociația disciplină-școală păstrează încă o coloratură cenușie, cazonă pe care o regăsim și în expresia ce se vrea spirituală : „stai cuminte în banca ta". Dacă limităm exigențele noastre la bentița albă de pe capul elevelor și nu vrem să știm că unele dintre ele frecventează baruri de noapte, dacă ne declarăm satisfăcuți de băiatul care nu tulbură ora și nu ne pasă că pe stradă el este grosolan cu fetele — ne-am încurca în false probleme, am rămîne la indicii de suprafață în aprecierea disciplinei, fără a înțelege sensul ei adînc, fără a vedea că adevărata disciplină presupune din partea elevilor inițiativă, atitudine creatoare, notă personală — nu numai supunere în fața unor restricții.

PESTE HOTARE
va în 20Tapiseria românească putea îi în curînd admirată cîteva țări ale lumii. Peste de scoarțe, provenite din colecțiile Muzeului de artă populară și Muzeului satului, și 25 de tapiserii contemporane vor alcătui o expoziție care se va deschide în curînd la Cairo, împreună cu cîteva obiecte sculptate In lemn, exponatele vor ilustra bogăția și varietatea folclorului românesc, izvor de nesecate frumuseți și inspirație pentru artiștii de astăzi. Aceeași expoziție va fi deschisă în lunile septembrie și octombrie la Berlin și Leipzig, iar în continuare la Ankara, Istanbul și Tel Avlv.O altă expoziție de tapiserie contemporană românească urmează să fie organizată în Brazilia, Argentina, Mexic, Uruguay. Publicul din aceste țări va avea astfel prilejul să cunoască, prin intermediul a 45 de lucrări, realizări ale creatorilor noștri care s-au consacrat acestui gen de artă.(Agerpres)

Se știe că cerințele lipsite de logică, arbitrare reprezintă adesea o sursă a multor abateri. Cîte „revolte vestimentare" nu apar la elevi, doar ca un protest față de interdicții care nu au altă justificare decît crearea unui contratimp cu moda (ciorapii negri erau odată proprii unei ținute sobre Ia eleve, pînă ce au devenit moderni. Atunci s-a interzis elevelor să-i poarte, chiar pe cei groși, de bumbac, „cuminți"). Este îndreptățită revolta dirigintei care constată că elevele ei lipsesc în bloc de la excursia mult dorită, după ce ea le-a interzis să vină în ținută .sport, cu pantaloni ? Și doar plecau la munte în vacantă de iarnă !Știm că majoritatea cadrelor didactice riu este opacă la doleanțele tinereții, cînd aceste doleanțe se încadrează în limite firești, compatibile cu ținuta și comportarea unui elev, după cum știm că puțini sînt acei profesori care oferă exemple rele elevilor. Dar aceasta nu exclude situații care reflectă lipsa unității de cerințe a educatorilor. Cu spiritul lor de observație fin, elevii disting ușor atare divergențe și, la rîn- dul lor, își diferențiază atitudinea, după caz. Nu întîmplător la un profesor însuflețit de fals democratism, orele se țin într-un vacarm enervant. Desolidarizarea profesorului de exigențele colectivului didactic are drept consecință și faptul că pledează împotriva caracterului obiectiv, necesar al acestor exigențe. Elevii sînt derutați și încep a vedea în disciplina școlară nu condiția absolut necesară unei munci organizate, eficiente, ci dorința subiectivă, izolată a unor profesori amatori de șicană, închistați, absurzi, „răi". Nu considerăm educator ideal pe cel cu figură împietrită, mimînd severitate, răceală și aspirînd la „zeificare" prin distanța marcată între el și eiev. în același timp însă, nu putem fi de acord nici cu breșa creată în colectivul didactic de profesorii ce se vor simpatizați, iubiți de elevi, pe temeiul concesiilor, al îngăduinței comode, iresponsabile.Iată, așadar, necesitatea de a aduce corective criteriului de apreciere a „atitudinii disciplinate". Simpla respectare a cerinței de către elevi nu-i un indiciu suficient, pentru că și cerința poate fi deficitară — prin natura sa, prin felul cum e prezentată și susținută de educatori. Să a- dăugăm deci un al doilea criteriu : cum răspunde elevul cerinței (pentru simplificare, presupusă judicioasă). Dacă elevul e „disciplinat" numai cînd simte, proiectat asupra lui o- chiul vigilent al profesorului, dacă se supune normelor vieții școlare ca unor corvezi — sînt date certe ale u- nei discipline aparente, exterioare. Reversul pozitiv, reala disciplină se caracterizează prin permanentă (mai ales cînd elevul nu se știe observat), prin satisfacția, chiar bucuria aderării la norme, prin atitudine militantă pentru respectarea de către cei din jur, a disciplinei. Dar cel mai important criteriu credem că trebuie să fie considerat corespondenta dintre acțiune și planul mai de adîn- cime al noțiunilor, convingerilor, sentimentelor, conștiinței elevului. De unde și necesitatea de a ne ocupa de educarea tuturor laturilor personalității. de a nu reduce disciplina doar la respectarea unor cerințe de ordin minor, în raport cu valorile etice. Altfel obținem cel mult un lustru de suprafață, la adăpostul căruia caracterul elevului poate evolua spre trăsături antisociale.Disciplina școlară, departe de a fi o falsă problemă a unor exagerați, are implicații largi în întregul proces educativ. Tocmai de aceea ea nu se înfăptuiește nici prin efortul unui singur om — dirigintele — oricît de perfect educator ar fi a- cesta, și nici prin măsuri izolate (o oră de dirigenție ori chiar mai multe, o convorbire cu elevii, cu părinții etc.). Se cere mai întâi, buna cunoaștere a elevilor, a materialului uman cu care lucrăm în școală. A- cesta nu este un scop în sine, un obiectiv al activității educatorului, ci o cale de bază pentru asigurarea reușitei influențelor educative. A- ceeași abatere se știe că poate fi comisă din motive diferite care nu au aceeași gravitate și care cer deci măsuri diferențiate. Dacă preadolescentul nu este ajutat să înțeleagă semnificația modestiei, de pildă, dacă vede în ea un semn al lipsei de istețime și de voință, este firesc să se străduiască a fi arogant, plin de el, să riposteze violent ori de cîte ori are impresia că se atentează la știrbirea „independenței" sale, este firesc ca el să se abată de la unele norme ale disciplinei școlare. Aici educatorul trebuie să aibă ca preocupare centrală lămurirea sensului corect al unor noțiuni etice, a] trăsăturilor de voință și caracter, iar nu să se mulțumească a aplica sancțiuni. Cît privește gama mijloacelor de stimulare și a celor de constrîn- gere, ar trebui substanțial îmbogățită, nuanțată, în limitele concepției științifice asupra educației. în general, s-ar obține mai mult pe planul educației dacă s-ar renunța la preponderența mijloacelor verbale, dacă elevii ar fi antrenați în acțiuni interesante, cu semnificație educativă, care să constituie adevărate exerciții morale, în formarea deprinderilor de comportare.
Luminița GHIVIRIGA
șef de sector
la Institutul de științe pedagogice
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14; 16,15; 
STADIONUL DINAMO — 20,30. 
de asasini : — LUCEAFĂRUL - 

16,15; 18,30; 20,45, FESTIVAL -
16; 18,30; 21; la grădină - 20,30; 

8,30;—15,15 în continuare ; 17,45; 
— 9,45; 12; 14,15; 16,30;; 18,45:

- 9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45
. - 20,30, ALLI1LLZ L—

• 9;
• 9; 
FE-

20,
21, 

4; 16,30; 18,45; 21,15,
ARENELE LIBERTA-

0 Un dolar găurit: BUCEGI - 9; 11,15; 13,30;
16,15; 18,30; 21, la grădină — 20,30, ARTA — 9,15—16

-----  ' grădină 20,30, GRĂDINA

0 Aventurierii : PATRIA 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15; BUCUREȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL
— 8,30; 10,45; 13, CIRCUL DE STAT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30.
0 Duelul lung : REPUBLICA — 9; 11,30;
18,45; 21,15, ------------------ ~---------“
e Alegere
11,15; 13,30;
11,15; 13,30; 
ROVIAR - 
EXCELSIOR 
MODERN - ___
GRĂDINA DOINA
ȚII — 20,30.
0 Studiu despre femei : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2476 — orele 19,30), CAPITOL — 16,15; 
19; la grădină 20,30.
O jenia, Jeniclka și Katlușa : VICTORIA — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
O Pentru cîțiva dolari în plus : LUMINA — 8,15
— 15,45 în continuare; 18,30; 21.
0 Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; la 20,45 — Climate.
0 Tom și Jerry — Vizita — Cîine rău — Orice 
naș își are nașul : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.

0 Blestemul rubinului negru : UNION
18; 20,30.
O Inimă nebună... nebună de legat : DOINA 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, RAHOVA — 15,30; 
la grădină 20,30.
0 Domnișoarele din Rochefort : GRIVIȚA — 9,30 
12; 15; 17,45; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,30;
17,30; 20,30.
O Program pentru copil : DOINA -
0 Zoltan Karpathy : ÎNFRĂȚIREA 
17,45; 20, DRUMUL SĂRII - 15; 17,
0 Obsesia : BUZEȘTI — 15,30; 18; la grădină
0 Oscar : DACIA — 8,15;-16,30 în continuare.

în continuare ; 18,15, la 
EXPOZIȚIA — 20,30.
0 Ce noapte, băieți 1 :
grădină 20,30.
O Sfîrșitul agentului W 4 C : LIRA — 15,30; 
la grădină — 20,30.
0 Faraonul (ambele serii) : FERENTARI — 15;
O Prin Kurdistanul sălbatic : GIULEȘTI - 
15,30; 18; 20,30, MELODIA — 8,45; 11; 13,30 
18,30; 21, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
la grădină 20,30.
0 Răzbunarea haiducilor : COTROCENI — 
18; 20,30.
0 Cei șapte samurai : PACEA — 16; 19,15. 
0 Dirijabilul furat : CRINGAȘI — 15,30; 18;
0 Vicontele plătește polița : FLOREASCA — 
12; 15; 18; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16 
18,15; 20,30, FLAMURA continuare
18,15; 20,30.

• Nebunul din laboratorul nr. 4 : VOLGA — 9—13 
în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45, AURORA — 9;

13; 15,15; 17,30; 20, la grădină 20,30.
Ea va ride : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30. 
Nuntă Ia Malinovka : MOȘILOR — ÎS; 17,30; 20. 
grădină 20,30.
Singur pe lume ;
Bomba de la ora
Pasărea cu pene

15,30; 18; 20,30.
Sînt ți eu numai o femeie : FLACARA — 15,30; 

18; 20,30.
• Freddy, lovește tu întll !: VITAN — 15,30; 18: 
20,15, la grădină 20,30.
• EI Dorado : PROGRESUL — 11,30; 15,30; 
GRĂDINA PROGRESUL PARC — 20,30.

POPULAR — 15,30; 18; 20,30. 
10,10 : MUNCA — 16; 18; 20. 
minunat colorate : COSMOS

0 Teatrul de Comedie (în sala Ansamblului 
tic al U.G.S.R.) : Opinia publică — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul de 
„Herăstrău") : Călătorie cu scandal — 20.
0 Ansamblul „Perlnița" (în sala Savoy a 
trului „C. Tănase") • Varietăți folclorice — 19.
0 Teatrul „C. Tănase" (la grădina Boema) ; 
mici vestiți al revistei" — 20.

Detectarea, din perspectiva contemporaneității, a numeroaselor semnificații estetice ale operei celui mai mare poet al românilor a presupus și o acțiune de înlăturare a erorilor prin analize minuțioase — u- neori, în momentele aniversative, chiar obsedante — care au îngustat însă. într-un fel, perspectiva monumentalului, a sintezelor largi și decisive, atît de necesare istoriei noastre literare. Un lucru s-a înțeles totuși cu claritate : clasicii sînt valori permanente, adevărate oaze în cultura unui popor și de aceea operele lor nu-s menite să formeze, cum au crezut unii, obiectul unei critici efemere, de moment. Altădată, Ibrăileanu și apoi, în mod deosebit, Călinescu au încetățenit, prin activitatea lor, ideea că definirea comprehensivă a progresului unei literaturi, în sens national și universal, provin din studiul adînc și permanent al scriitorilor mari. Pentru orice critic, o asemenea cercetare a valorilor de prim rang, a creației eminesciene, de pildă, reprezintă cel mai sigur mijloc de-a putea privi obiectiv în diversitatea producției literare prezente. Care e stadiul actual al exegezei eminesciene ?Deocamdată, judecind la modul general, realizările nu ating totdeauna nivelul contribuțiilor excepționale aduse de venerați interpreți ai operei poetului ca Ibrăileanu, Vianu, Călinescu, Perpessicius, D. Caracostea. D. Popovici. Cauzele ar fi, după părerea mea, risipirea destul de frecventă a preocupărilor critice în glose festive sau didactice, mirajul arheologiei literare, al faptelor biografice periferice sau senzaționale și al „studiului" biobibliografic (în unele cursuri universitare), inexistența. în institutele academice, a unei cercetări eminesciene organizate. O catedră Eminescu, așa cum cerea o dată, într-un articol Pompiliu Constanti- nescu, ar fi cel mai adînc omagiu care s-ar , aduce azi poetului, geniului său „care pentru noi este și va rămînea cea mai înaltă încorporare a inteligentei române" pe plan artistic. (T. Maiorescu). Premisele creării unei școli naționale de studii eminesciene există din plin, mai ales dacă avem în vedere faptul că Perpessicius a înzestrat cultura română cu o excelentă ediție critică a poeziei lui Eminescu, hotărîtoare în orientarea și izvodirea tuturor viitoarelor cercetări.Studiile eminesciene apărute în vremea din urmă se remarcă totuși prin varietatea preocupărilor, uneori și prin exprimarea unor puncte de vedere îndrăznețe. O atracție deosebită se simte acum îndeosebi pentru valorificarea frumuseților artistice ale postumelor, direcție în care punctul de plecare e, evident, cian. Semnalăm, între altele, tinentele Considerații asupra tei literare din Luceafărul, torate lui Ștefan Munteanu „Limbă și literatură", nr. 15/1967), precum și supozițiile pline de interes ale lui G. C. Nicolescu asupra autenticei versiuni a acestui poem, cuprinse în volumul Studii și articole despre Eminescu (Editura pentru literatură, 1968). în alte articole grupate în această carte, regretatul istoric literar clarifică, într-un spirit metodic ce-i era specific, unele momente din activitatea poetului, cum ar fi colaborarea, în 1883, la „Familia" sau aduce notabile contribuții la lămurirea unor probleme de amănunt cum este aceea a „enigmaticei" „Floare albastră". O întinsă cercetare urmărește, cam didactic pe alocuri, idei și atitudini în erotica eminesciană. Ordonarea materialului, extrem de bogat și însotit de sugestii prețioase, atinge uneori atitudini polemice. Spre deosebire de cercetătorii dinaintea sa — G. Călinescu mai ales — care au susținut că nota stăpînitoare a eroticii eminesciene este senzualitatea aprinsă, G. C. Nicolescu demonstrează cu patos existenta spiritualității, invocînd exemple mai puțin comentate.Cu aceeași febrilitate, autorul anunță ipoteze noi privitoare și la Anii marilor frămîntări eminesciene (1866—1874). Se încearcă. în fond, o nouă periodizare a activității de început a poetului printr-o raportare mai insistentă (sugestia e de la Gherea) la starea de spirit decep- ționistă de după anul 1850. Con-

eminescienecluzia este că poemul reprezentativ al acestei , 2. 2. ________acela care deschide zarea unei noi direcții în poezia și cugetarea eminesciană, ar fi împărat și proletar. Mult mai plauzibile, dăm la o delimitare poeziei lui Eminescu, opțiunile lui Vladimir tru Floare albastră, - brion al marii lui opere' — „ românească" nr. 4-5/1964) și G. Că-

perioade de creație,
dacă proce- interioară a ni se par Streinu pen- 1873 („em- ■“ — ,Viața

puncte
de vedere

căîines- per- ar- da- (în

linescu pentru Melancolie (1876) — poemă ce inaugurează „o activitate poetică ce va deveni tipică pentru poetul văzut prin opera lui tipărită" (Opera lui M. Eminescu, vol. V.). Argumentația lui G. C. Nicolescu e strînsă, presărată nu o dată cu observații substanțiale, ca și în studiul despre Erotică, dar nu se poate ști în ce măsură punctul său de vedere va fi exploatat in viitor.Acest volum, precum și unele articole publicate în ultimii ani în diferite reviste, ridică în mod ho- tărît o problemă dificilă, și anume : dacă tot ce apare referitor la Eminescu înseamnă și un pas înainte în cunoașterea poetului. Răspunsul nu poate fi totdeauna deoarece tentația locului comun și a ocazionalului se evită mai greu cînd e vorba de un mare scriitor.Concluzia, dintr-un studiu destul de mult zia tru reia eminescian s-ar afla, clusivitate, în postume, și că acestea nu comunică deloc cu antumele, abstracte și discursive (!) cred că trebuie pusă sub semnul îndoielii, cu toate că analiza propriu-zisă a postumelor este adesea judicioasă. Poezia lui Eminescu, fie antumă, postumă, nu poate fi privită cît ca un tot de o coeziune estetică și de cugetare interioară tulburătoare. A afirma, de pildă, fără demonstrație, că Luceafărul e lipsit de profunzime poetică, sau că e o poemă construită pe precară anecdotă, înseamnă a deschide calea exclusivismuluiDintre azi în tinde să diție, 1 _ _aceea a biografismului și a izvoris- mului care frînează judecata estetică și sinteza critică. Entuziasmul pentru Eminescu și intenția de a face istorie literară semnifică niște calități umane, dar cere neapărat și științifice. Utilitatea, la nivel documentar, deci într-o sferă mai re- strînsă a istoriei literare, a studii nu trebuie negată, împotrivi chiar o anume gorie de cititori, aceia care și-au pus la loc de cinste în bibliotecă volumul Mărturii. Eminescu — Veronica Micle (Editura pentru literatură, 1967) apartinînd lui Augustin Z. N. Pop.Pasiunea unor autori pentru astfel de subiecte, în rîndul cărora trebuie introdusă neapărat și misterioasa iubită de la Ipotești, se cuvine pusă pe seama sentimentalismului care a bîntuit și mai bîntuie încă uneori istoria noastră literară. Saturată de documente, atractivă poate prin modalitatea expozitivă folosită — povestire moale și insinuantă pe alocuri — cartea lui Augustin Z. N. Pop se înscrie pe linia preocupărilor sale „eminesco- logice" mai vechi. Util ca informație, studiul este însă prea strict biografic, cam idilic și fără punți spre o posibilă interpretare a eroticii poetului.Din aceeași categorie fac parte și Comentariile eminesciene (Editura

pentru literatură, 1967) ale Iul D. Murărașu. îndeletnicirile sale „iz- voriste" amintesc de tenacitatea extraordinară a lui Gh. Bogdan-Duică și impresionează mai ales prin aria largă de referințe bibliografice și „descoperirea" „ecourilor" și a .influențelor" .....................tului, care, minimalizată, în loc într-o familie ' . ......sale. Autorul se ocupă, de fapt, de geneza unor ■ poezii, concepe „note lămuritoare" la o seamă de versuri, urmărește transferul de la un poem la altul, realizează în cele din urmă o radiografie atomistă a laboratorului eminescian. Viziunea frag- mentaristă devine tiranică. Astfel de comentarii bibliografice pot figura ca note la o ediție Eminescu, și nu e exclus să fie așa deoarece D. Murărașu a anunțat o asemenea întreprindere. Comentariile sale denotă o răbdătoare muncă de bibliotecă pe care o apreciem, dar ce folos dacă viziunea estetică lipsește ! Cînd se emit

■>'livrești dinde în opera poe- păcate, iese să fie încadrată spirite univer-

totuși judecăți de valoare, acestea sînt banale : poema Gemenii „cuprinde multe pasaje de mare frumusețe literară" (p. 252) ; un anume vers este „unul din cele mai frumoase versuri ale lui Eminescu" (p. 244) ; „versul denotă expresie poetică inedită" (p. 327) ; „poemul cuprinde părți valoroase" (p. 238) etc. Discuția e de prisos. Aceste studii de factologie se revendică de la o concepție depășită rară.Tocmai de aceea prinsul actualelor ciene se simte nevoia unei mai sub- B stanțiale cercetări a concepției filo- K zofice a poetului, a gîndirii lui L politice și sociale, precum și a unei „ analize estetice mai largi, fie la ni- H velul fiecărei creații reprezentative B în parte, fie global. Interpretările “ sintetice presupun priviri analitice, B adînci asupra operei lui Eminescu, w luată în totalitate ; pentru aceasta B este însă absolut necesară și reedita- 'm rea științifică a cronicilor sale dra- 0 matice, a articolelor literare și poli- g tice, aproape necunoscute noilor ge- nerații de cititori. Numai în felul a- 0 cesta personalitatea eminesciană își poate răsfrînge, cu putere, luminoase în noastre.
A

însemnări după
afirmativ.greudiscutat — Ion Negoițescu, Poe- lui Eminescu. literatură, 1968 valorile unice Editura pen- — potrivit că- ale lirismului aproape în ex-

fie de-

i interpretativ.! direcțiile care se manifestă exegeza eminesciană, una reactualizeze o anume tra- fără perspectivă în timp,

unor S-ar cate-

în istoria lite-credem că în cu- cercetări emines-

razele actualitatea zilelor
Mihai DRĂGAN

turneul bucureștean
al teatrului din Reșița

— și din de puțină acest co-

Pentru mici : Ecranul cu păpuși : „Peripețiile baronului
Miinchausen". Prezintă colectivul Teatrului de păpuși din Iași.

— T.V. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Automatizarea" : 
Conducerea și exploatarea instalațiilor.

18.30 — Curs de limba engleză (lecția a 24-a).
19,00 — T.V. pentru școlari. Consultații la matematici. (Clasa a Vni-a — 

fracții ordinare și zecimale).
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Film serial „Thlerry la Fronde".
20,26 — Cronica ideilor. „Personalitate și progres tehnic".
20,45 Film artistic : „Chemați-1 pe Martin". Producție a studiourilor 

cehoslovace.
22,00 — Panoramic.
22,20 - De dragul tău... Seară de romanțe. Cîntă Cornelia Mlhal, Pușa 

Neicu și George Nicolescu la vioară.
22,40 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

Teatrul de stat din Reșița a întreprins rar turnee în Capitală — ultima dată cînd a fă- cut-o fiind, se pare, acum vreo unsprezece ani. Cu toată solicitarea la care a fost supus din pricina unei a- glomerări de neînțeles a mai multor turnee în decursul unei aceleiași săptămîni, publicul bucureștean s-a dovedit și în cazul spectacolelor teatrului reși- țean la fel de atent ca întotdeauna ; aceste spectacole alcătuiau de altfel o listă de titluri variată și nu lipsită de interes („Anna Christie" de Eugene O’Neill, „Vinovați fără vină" de A. N. Ostrovski, „Veac de iarnă" de Ion O- mescu și — în sfîrșit — aproape nelipsita comedie polițistă „de sezon" „Martorii se suprimă" de Robert Thomas). Mai greu ar fi să-i reproșăm teatrului reși- țean prezenta acesteia din urmă, cînd alte teatre, cu mai multe posibilități, nu se sfiesc s-o includă, și încă uneori într-un context mai puțin valoros decît al acestuia.Este știut păcate nu vreme — călectiv lucrează în condiții destul de grele, între care mai ales lipsa unei săli proprii, dificultatea de a-și alcătui ansamblul artistic necesar unui repertoriu de calitate etc. Și totuși, cunoașterea a- ceștor date nu ne poate opri de a constata nivelul artistic scăzut pe care l-a vădit prezentarea a trei dintre spectacolele acestui teatru profesionist. Lipsa de exigență față de calitatea artistică a activității unui teatru nu mai este și nu mai poate fi îndreptățită, în actuala etapă de dezvoltare a mișcării teatrale românești, de dificultatea condițiilor în care se desfășoară ea. Spectacolele unui teatru profesionist nu mai pot avea rostul împlinirii unor necesități de „culturalizare" rudimentare și nici nu sînt chemate să satisfacă nevoi de amuzament ușor ale publicului pentru care există alte forme mai adecvate — — teatrele de estradă, programele de varietăți etc., etc. Este destul de greu de înțeles, nu numai pentru publicul bucureștean, dar chiar și pentru acela al oricărui alt oraș important din țară, prezentarea unui O’Neill atît de me- lodramatizat și de șarjat, încît să devină de nerecunoscut, a unui

Ostrovski lipsit de a- portul unor interpretări actoricești care să poată face față dificultății rolurilor și a unei comedii polițiste care, în spectacol, să fie văduvită chiar și de modestele calități specifice genului : verva, vioiciunea ritmului ș.a.Cu toate acestea, din spectacolele acestui turneu se desprinde și un aspect care ne obligă să analizăm activitatea teatrului nu numai prin prisma acestor serioase deficiențe artistice. în afară de tendința de a prezenta publicului un repertoriu variat, apelul masiv făcut la colaborări cu artiști din afara teatrului, dintre care unele reprezintă nume de prim plan în mișcarea noastră teatrală, arată o intenție, dacă nu chiar o preocupare pentru obținerea unui nivel artistic mai ridicat. Și, într-unul din spectacolele turneului, aceste eforturi au dat roade. „Veac de iarnă", datorită meritelor conjugate ale regiei (Val Mugur), ale unora dintre interpreți (Camil Georgescu, Mihai Epure, Grigore Alexan- drescu. Sanda Maria Ulmeni), ale unei valoroase scenografii (E- lena Veakls), este un spectacol al cărui nivel artistic se situează în- tr-adevăr pe planul real al artei teatrale. Care să fie atunci cauza pentru care, în celelalte spectacole ale turneului. în ciuda eforturilor făcute, nu s-au obținut rezultate similare ? întrebarea aceasta n-are, bineînțeles, un singur răspuns. în cazul spectacolului O’Neill, a cărui regie o semnează Eugen Van- cea (care a realizat și spectacole mai bune), se pare că atît regizorul, cît și interpreții s-au făcut vinovați de o flagrantă subestimare a publicului reșițean fiindcă altfel ar fi greu de explicat șarja atît de acuzată în realizarea personajelor, cît și în „sublinierea** momentelor dramatice. Pasiunea regizoarei Ioana Ottescu pentru piesa „Vinovați fără vină", sau poate si ambiția teatrului, nu suficient de chibzuită în cazul de fată, de a , aborda un repertoriu de greutate, a dus la comiterea unei imprudente care nu se putea să nu fie scump plăti- ' tă : Ostrovski este un . autor la care concesiile de distribuție, din ■ dorința de a-1 putea re- ; prezenta, sînt pur și , simplu fatale. Spectacolul „Martorii se su-

evident ca atunci o instituție artis- așa cum este Tea- de stat din Reșița, la colaborări

primă" (regia : Mircea Avram) este mai puțin semnificativ; uneori se întâmplă, cînd ambițiile sînt prea modeste, ca rezultatele să fie și mai modeste. Foarte grăitor mi se pare însă un alt aspect care, din păcate, nu reprezintă un fenomen atît de localizat cît s-ar cuveni. Este cînd tică, trulrecurge atît de prestigioase ca acelea ale scenografilor Jules Perahim și Paul Bortnovski, o face din dorința de a-și ridica nivelul artistic al activității. De aceea, este regretabil că acest lucru nu s-a întâmplat în cazul de față. De altfel, asemenea colaborări cu rezultate neconcludente nu au loc numai la Reșița. Sînt, firește, regizori și scenografi consacrat! care lucrează Ia teatrele unde sînt chemați să colaboreze, cu toată măiestria lor, cu aceeași pasiune și grijă pentru finisare ca și pe scenele din Capitală. Dar nu totdeauna rezultatele sînt corespunzătoare așteptărilor.Fără îndoială că din pricina unor asfel de rezultate, teatrul nu trebuie în nici un caz să renunțe la colaborarea cu unii dintre artiștii noștri de frunte, concomitent cu sprijinirea și stimularea propriilor actori — dar e necesară mai multă exigentă și autoexigență pentru ca scopul artistic al u- nor astfel de colaborări să fie atins pe deplin. Ar fi necesar, pentru ridicarea continuă si consecventă a nivelului artistic al spectacolelor ca, atît conducerea teatrului reșițean, cît și forurile lui tutelare, să caute să obțină întărirea trupei actoricești, în special tineretului, nea. colaborarea mai 1 intensă cu unii regizori I experimentați și valoroși din alte centre ar I putea oferi teatrului , nu numai garanția u- nor împliniri artistice, j dar ar contribui la crearea unui climat prielnic, prin stimularea elanului creator al ■ colectivului actoricesc, i în acest mod, eforturile meritorii pe care | teatrul reșițean le face , în prezent — eforturi | care s-au făcut simțite I si cu prilejul recentu- ' lui său turneu — vor [ putea fi, pe viitor, în- S cununate de rezultate E artistice mai valoroase. «
Florian NICOLAU I

cu elemente de talent, din rîndul De aseme-

i

s

I

viețuire preistorică. Colonii de lilieci, 
păduri de castan comestibil, viță de 
vie sălbatică, liliac sălbatic, nucul 
crescînd spontan și uneori în pro
porții de pădure, sînt elemente dt 
viață mediteraneene ce-și găsesc aici, 
într-un microclimat cu ierni blînde și veri rareori bîntuite de uscăciune, 
un mediu propice, unic în țară, dez
voltării firești.

Originalitatea ambianței naturale, 
corelată cu numărul însemnat al 
monumentelor istorice întîlnite aci, 
constituie o decizie de necontestat 
asupra grijii cu care înaintașii noștri 
alegeau locul de zidire a unor an
sambluri arhitectonice de anvergură. 
O privire chiar sumară pune în evi
dență faptul că doar Bucovina adună 
într-un perimetru restrîns atîtea cti- 

5 torii voevodale ca Vîlcea. Incepînd J de la Olt, cu Cozia, monument bătrîn I de 600 de ani, și pînă în Valea Oltefului, mînăstirile se înlăn- 
] țuie ca o ghirlandă. Aici este Govora, J vechi centru tipografic, care a dat, 

între numeroase alte tipărituri, o I Pravilă ce-i poartă numele. Bistrița 
păstrătoare a unui adevărat tezaur 
de manuscrise, Arnota în care odih
nește Matei Basarab, Horezu, așeză» 
mîntul brîncovenesc cel mai complet și mai armonios, Polovraci, și altele, și numeroase schituri și I întărite, vestitele cule. 

. Este un cadru în care omul
putut găsi mai de timpuriu, măcar I în aspecte structural-sufletești, con- 

. diția afirmării demnității — bine
înțeles, în limitele apăsătoarelor îm- I prejurări sociale din acele vremuri I — fapt sesizat cu multă finețe de 
Vlahuță atunci cînd, vorbind de I urmașul vechiului mosnean, îl nu- I mește «boier încins cu tei» ce-și 1 pune drobul de mămăligă-n sin I și-ncalecă pe deșelate o umbră de 
cal; dar de supus nu-l supune nevoia, oricît de sărac ar fi el, slugă 
nu se bagă și, cînd îl întrebi de 
unde-i, își dă căciula pe ceafă și-ți 
răspunde semeț: «sînt vîlcean» — ca și cum tot județul ar fi al lui".

Memoria, depozitar de fapte mai 
expresiv adesea decît documentul 
scris, pusă să se confrunte cu ade
vărul prezent naște pagini de o fra
pantă, ba adesea fabuloasă bogăție 
de semnificații. Mi-l amintesc pe 
„boierul încins cu tei", țăran îmbră
cat în straie albe de casă, veșnic 
călător cu coviltirul pe căruță și clinele legat la roata din urmă, pe 
drumurile sării, ori cu var, bote și 
vedre, mere, poșircă și țuică. Era 
modul său da existență, măsurat in
variabil în numărul bănicioarelor de porumb pe care, în lungile-i pere
grinări și dînd mai pe nimic „marfa", 
reușea să le aducă acasă. La Bucu
rești nu era „Oltean" decît prin 
apartenență la pămînt, căci cobilița nu era apanajul lui; el venea să 
lucreze cu palmele, zidărie sau alt
ceva, dar „muncă curată".

Zona, mai ales cea vîlceană, dintre 
Olt și Jiu, pe lingă faima de bazin 
pomicol pe care și-o dobîndise pe 
drept — menținînd-o astăzi cu un 
potențial ridicat la pătrat — o mai 
avea și pe aceea a joagărelor de apă, a pivelor, a varului, a prelucrării lemnului și a olăritului. Se 
păstrează în amintire varnițele de la 
Costești, nenumărate cuptoare arzînd 
zi și noapte calcarul adus din Arnota, 
ca și meșteșugul de prelucrare a 
lemnului de la Romani, strîns înrudit 
cu cel al ciubărarilor din Apuseni. 
Timpul n-a șters renumele centrului 
de olărit de la Horezu. Dar varni
țele, șiragul de vamițe de pe rîul 
Bistrița, s-au redus la una singură, 
pare-se, și odată cu dispariția lor 
(inexplicabilă dispariție într-o epocă 
cînd satele se restructurează sub 
aspect constructiv din temelie!) a 
încetat și activitatea țărănească de 
producție a varului. La Romani nu 
se mai lucrează bote și vedre de 
nuntă pirogravate. Iar la Horezu, 
strachina, pierzîndu-și ancestralul 
rost funcțional, a devenit obiect de 
artă.

Cert lucru, omul trăiește astăzi 
incomparabil mai bine. Ba și mai exact spus, trăiește bine. O atestă 
întîi de 
de case 
masă în 
și în 
liștii au fost încă de mult una
nimi în a aprecia că tipul de casă 
vîlcean reprezintă, în materie de 
arhitectură, tot ceea ce a realizat 
mai valoros tradiția populară. Casa 
vîlceană a trăit, ca frumusețe, prin 
pridvor — acea loggia cu stâlpi în
crustați de lemn, care astăzi, prin 
cărămidă și ciment, a dobîndit va
lențe și virtuți noi. Privești casele 
țăranilor de aici și gîndul îți fuge 
la epoca brîncovenească de revela
toare înflorire culturală. Pretutindeni 
unde a construit, Brîncoveanu a con
ceput pridvoare ca parte insepara
bilă a ansamblului. Oriunde a res
taurat sau a reclădit — la Govora, 
la Cozia, la Arnota — el a adăugat 
un pridvor. Te-ntrebl: nu cumva 
prototipul acestor nestemate ale arhi
tecturii noastre l-a constituit casa 
țăranului vîlcean ?

Acest lucru, casa cu pridvor, de 
cărămidă astăzi iar nu din bîrne, 
luminată electric iar nu cu opaițul, 
zveltă și iradiind optimism, singurul 
dacă ar fi de văzut în subcarpați, 
de la Olt la Jiu, și tot se cuvine a 
fi văzut. Căci este un univers al 
prezentului și o deschidere spre zile 
și mai senine.

încă 
caseșl-a

toate casa — eflorescenta noi apărute în proporție de 
așezările acestei regiuni, ca 

întreaga tară. Specia-
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Încheierea vizitei in S.U.A. 

a vicepreședintelui 

Consiliului de Miniștri, 

Alexandru Birlădeanu

TOVARĂȘUL
A PLECAT ÎN R.Luni dimineața, tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, împreună cu un grup de specialiști în domeniul agriculturii, a plecat în R.S.F. Iugoslavia unde va face o vizită la invitația Vecei Executive Federative.

IOSIF BANC
S. F. IUGOSLAVIALa plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți membri ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale de stat, precum și Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Birlădeanu, președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, însoțit de un grup de oameni de știință români, a vizitat Statele Unite ale Americii în perioada 19 iunie — 8 iulie a.c., la invitația dr. Donald F. Hornig, asistent special al președintelui S.U.A pentru știință și tehnologie. In timpul șederii în Statele Unite, delegația română a vizitat Washingtonul, New York, Cape Kennedy, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco și alte localități. Delegația română s-a întîlnit cu conducătorii unor Instituții de știință și tehnică ai unor universități, întreprinderi industriale, precum și cu reprezentanți ai guvernului american și a purtat discuții prietenești și cuprinzătoare în legătură cu probleme privind organizațiile științifice românești și americane din domeniile chimiei, calculatoarelor electronice, mașinilor-unelte, aeronauticii și spațiului cosmic, folosirii energiei atomice în scopuri pașnice.La încheierea vizitei, a fost dată publicității de către vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Birlădeanu, și asistentul special al președintelui S.U.A. pentru știință și tehnologie, Donald F. Hornig, următoarea declarație comună :„In cadrul discuțiilor avute am trecut în revistă progresul înregistrat în programul de schimburi științifice și tehnice în conformitate cu aranjamentul din 1960 dintre Statele Unite ale Americii și Republica Socialistă România, privind schimburile în domeniile în- vățămîntului, științei, culturii și altele. Noi împărtășim dorința de a acționa în continuare pentru lărgirea proiectelor re- tiproc avantajoase de cooperare științifică între țările noastre în scopul extinderii domeniilor de interes comun, ca o contribuție la întărirea legăturilor de înțelegere și prietenie între popoarele noastre. Recunoscînd aceasta și construind pe baza deja stabilită, este în intenția ambelor guverne: să caute posibilități sporite pentru participarea oamenilor de știință, inginerilor și altor specialiști la proiecte comune de cercetare, pentru efectuarea unor schimburi de informații științifice și tehnice, pentru acordarea reciprocă de burse pentru studii și cercetare; să faciliteze oamenilor de știință și specialiștilor vizite pe termen lung și scurt în. scopul muncii de cercetare, efectuării de studii speciale, ținerii de conferințe, precum și schimburi de experiență în dome? niul învățămîntului și calificării științifice ; să promoveze contacte directe între instituții și lucrători din domeniile științific și tehnic și să faciliteze participarea la conferințe cu caracter științific și tehnic.Ambele guverne doresc ca schimburile comerciale între țările lor să fie lărgite. Ambele guverne favorizează dezvoltarea de relații între întreprinderile economice americane și române, cu respectarea legilor și regulamentelor în vigoare în fiecare țară. Ele privesc, de exemplu, favorabil dezvoltarea posibilităților de cooperare între organizațiile de cercetare științifică industrială și cele producătoare, și schimbul de cunoștințe industriale și tehnice, inclusiv aranjamente în domeniul patentelor și documentației tehnice (KNOW—HOW) în condițiile protejării corespunză

toare a dreptului de proprietate industrială.Ca urmare a discuțiilor avute la Departamentul Transporturilor al S.U.A., vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Birlădeanu, a invitat pe Donald Agger, asistent al ministrului transporturilor al S.U.A., să viziteze România ca oaspete al Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene. O delegație de experți români în domeniul transporturilor va vizita S.U.A mai tîrziu, în cursul acestui an. Se speră că aceste vizite vor defini domenii pentru o colaborare reciproc avantajoasă.Departamentul pentru Problemele Interne al S.U.A. va saluta vizita, în cursul acestui an, a unor experți români în cercetările din domeniul industriei carbonifere pentru a examina cooperarea în problema desulfurizării cărbunelui și cea a preparării și transformării cărbunelui în combustibil lichid sau gazos. A avut loc un schimb de vederi între subsecretarul pentru problemele interne, Donald S. Black, și reprezentanții români pentru a se înlesni cooperarea în domeniul conservării florei și faunei. Se speră că vor fi identificate și alte domenii de interes comun. Departamentul pentru Problemele Interne va examina cu atenție temele propuse de vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Birlădeanu. cum ar fi acelea din domeniile industriei lemnului, îmbunătățirilor funciare, geologiei, hidrotehnira, extracției de gaze naturale și petrol.xIn timpul vizitei a fost subliniată oportunitatea cooperării în domeniul standardelor fizice, a dezvoltării eforturilor de cooperare dintre S.U.A. și România, de oildă, în cadrul programului internațional de standarde de referință pentru materialeDelegația română s-a întîlnit cu președintele Comisiei S.U.A. pentru energie atomică, Glenn Sea- borg, pentru a discuta posibilitățile de cooperare în domeniul utilizării pașnice a energiei atomice A- tît vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Birlădeanu. cît și președintele C.E.A. a S.U.A., Sea- borg, s-au declarat, în principiu. în favoarea unui aranjament care să cuprindă diferitele aspecte ale cooperării, iar Comisia pentru energie atomică a S.U.A. ș-a declarat de acord să ia în considerație propunerile românești privind colaborarea în viitor. A fost reînnoită invitația adresată președintelui Comitetului român pentru e- nergie nucleară de pe lîngă Consiliul de Miniștri de a face o vizită, în cursul acestui an, cu care prilej se va putea examina un program în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare.Pentru a se asigura un progres ritmic și continuu s-a ajuns ta concluzia că este de dorit ca factori de înaltă răspundere în domeniul organizării științei și tehnicii clin cele două țări să se întîlnească neoficial din timp în timp.Pentru a întări acest program, fiecare guvern va desemna un diplomat din cadrul ambasadelor lor, respectiv din București și Washington, în scopul promovării contactelor reciproce în domeniul științei și tehnicii.Cei doi semnatari ai declarației își exprimă speranța că, drept urmare a acestor eforturi, este de așteptat o extindere a cooperării în domeniul științei, tehnicii, industriei și comerțului".

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI
COMUNIST BRAZILIANLuni după-amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist Brazilian, formată din tovarășii Carlos Silva, membru al C.C. al P.C.B., și Sergio Alves, care, la invitația C.C. al P.C.R., a fă

cut o vizită în țara noastră. La plecare oaspeții au fost conduși de tovarășii Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ambasadorul român 

în 0.11. numit ambasador 

și in Etiopia
Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Titus Sinu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Unită, a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România și în Etiopia, cu reședința la Cairo.(Agerpres)

CNNOMETRIND „CURSA" [[GUMELOR
(Urmare din pag. I)— culmea I — funcționarul care ne repartizase, nu ne mai recunoaște. Am mai pierdut 20 de minute. Sîntem în- sfîrșit recunoscuți, șeful centrului se înduplecă și cade de acord să descărcăm marfa.Dar calvarul legumelor nu s-a terminat : pînă să catadicsească lucrătorii depozitului să înceapă treaba, se mai scurg încă 35 de minute. De la sosirea la depozit au trecut în total 55 de minute, timp în care nu s-a clintit nici un gram de marfă. Lucrătorii și șefii depozitului dau dovadă de o crasă indolentă, marfa stă pe mașină în bătaia soarelui (mașina nu avea prelată) și așteaptă să fie descărcată sau vehiculată spre unități, fără să-i pese cuiva că îm- bătrînește, că deprecierea grevează asupra cheltuielilor de circulație și, deci, asupra rezultatelor economice ale întreprinderii, ca să nu mai vorbim de interesele consumatorilor. în- sfîrșit, cineva dă semnalul și, agale, oamenii trec la treabă. După 50 de minute (deci cu cinci minute mai puțin decît timpul irosit), marfa e depozitată. Dar nu pentru multă vreme. Pentru că ea este din nou încărcată într-o mașină, spre a fi trimisă unităților de desfacere.De ce, în ciuda existenței unui dispecerat în Capitală, nu șe știe înde și cum trebuie dirijate produsele ? Incertitudinea, tergiversările, verigile de multe ori inutile care se interpun în calea mărfii pînă la cumpărător duc, așa cum s-a văzut, la. punerea ei în vîn- zare cu mari întîrzieri. în desfășurarea odiseei mărfurilor, transporturile temporizate peste măsură ocupă un loc de-a dreptul alarmant. Am văzut, în exemplul dat mal sus, că în aproape 8 ore s-a făcut numai o singură cursă, pe o distanță de 35 de km. Din cele 430 de minute cît a durat transportul (fără ca marfa să fi ajuns măcar la piață !), așteptările inutile și discuțiile sterile, fără rost,

Vizitele delegației Partidului
Comunist din CanadaContinuîndu-și călătoria în țara noastră, delegația Partidului Comunist din Canada, condusă de tovarășul Tim Buck, președintele partidului, a făcut în zilele de 6 și 7 iulie a.c., o vizită în județul Cluj.Oaspeții canadieni au vizitat întreprinderea de încălțăminte ,Clu- jana", Grădina Botanică, noile cartiere de locuințe din orașul Cluj și au avut întîlniri și discuții la Comitetul municipal de partid Cluj cu tovarășul Remus Bucșa, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-se

cretar al comitetului municipal de partid și președinte al Consiliului popular al municipiului Cluj, și alți membri ai biroului de partid, precum și la Universitatea Babeș- Bolyai cu tovarășii Constantin Daicoviciu, rector, și Ștefan Pe- terfi, prorector, și alți membri ai conducerii universității.în timpul vizitelor, delegația a fost însoțită de tovarășul Aurel Duca, membru al C.C al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele Consiliului popular al județului Cluj.
F

PETRE PANDREÂ

Cronica
zilei

S-a stins din viață, în ziua de 8 iulie 1968, după o grea suferință, scriitorul Petre Pandrea, remarcabil om de litere, jurist, filozof și luptător antifascist.Petre Pandrea s-a născut în ziua de 26 iunie 1904, în comuna Balș, județul Olt. După absolvirea liceului își continuă studiile de filozofie și drept în țară și străinătate. Debutează de tînăr în publicistică, cu studii de critică literară, sociologie și filozofie a- părute în coloanele „Vieții Românești" încă din anii petrecuți în Germania. în perioada ascensiunii hitlerismului, el aderă la mișcarea muncitorească și antifascistă. Reîntors în țară, face să apară, și conduce pînă la suspendarea publicației, „Viitorul social", tribună de luptă democratică și muncitorească. în anul 1933 publică „Germania hitleristă", amplu și curajos rechizitoriu la a- dresa nazismului, document de mare răsunet în rîndurile intelectualității românești. In același timp, desfășoară o susținută activitate publicistică pentru apărarea drepturilor omului și pentru afirmarea unei culturi umaniste în coloanele revistelor: „Cuvîntul liber", „Bluze albastre", „Veac nou", „Stînga", „Adevărul literar",
*Corpul neînsuflețit se află depus la Casa Scriitorilor din Calea Victoriei nr. 115.Publicul are acces marți între orele 16—20 și miercuri între ore-

precum și în paginile cotidienelor democratice ale vremii.Avocat de prestigiu, pledează în procesele intentate comuniștilor și luptătorilor antifasciști.Opera scriitorului este completată de creația eseistului, filozofului și juristului Petre Pandrea. „Beitrăge zur Montesquieu", „Procedura Penală" (1938), „Psihanaliza judiciară", „Filozofia politico- juridică a lui Simion Bărnuțiu", „Portrete și controverse" (1945 și 1947), „Pomul vieții" (1946), „Cri- minologia dialectică" (1946), „Di- mitrie Cantemir — Descrierea Moldovei" (1955), „Brâncuș — a- mintiri și exegeze" (1968) sînt cîteva din titlurile unei opere multilaterale.Cărturar de seamă, scriitor de o marcantă originalitate, activist social neobosit, intelectual însuflețit de un fierbinte patriotism și umanism, Petre Pandrea a cinstit, cultura românească, constituind un exemplu de scriitor militant, în slujba ideilor înaintate și generoase ale timpului.Neștearsă va rămîne amintirea lui Petre Pandrea în conștiința scriitorilor și a întregii noastre intelectualități.
UNIUNEA SCRIITORILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA

*le 10—14. Adunarea de doliu va avea loc miercuri, 10 iulie, la orele 16,30, iar înhumarea la cimitirul Bellu, la orele 18.

ADUNARE FESTIVĂ CU 
PRILEJUL ANIVERSĂRII 
REVOLUȚIEI POPULARE 

MONGOLECu prilejul celei de-a 47-a aniversări a revoluției populare mongole, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, luni după-amiază, o adunare festivă la Casa de cultură a I.R.R.C.S.Printre invitați se aflau Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Larisa Munteanu, secretară a Consiliului Central al U.G.S.R., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au participat, de asemenea, To- goociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la București.Adunarea a fost deschisă de Traian Ispas, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București.Despre însemnătatea revoluției populare mongole au vorbit Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., șl ambasadorul R. P. Mongole.După adunare, asistența a vizionat filme documentare din R. P. Mongolă.
★Delegația cubaneză, condusă de Manuel Gutierez Vega, adjunct al ministrului producției de minerit, combustibil și metalurgie, care face o vizită de studii și documentare în România, a fost primită luni dimineața de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. în cadrul întrevederii au fost discutate probleme privind învățămîntul superior, profesional și tehnic.(Agerpres)

Șantierul

„Alexanderplatz"
Alexanderplatz — piața centrală a Berlinului — s-a transformat în șantier. Se demolează case vechi, se toarnă fundații și se înalță scheletele de oțel ale noilor blocuri, se sapă tunele pentru căi de comunicație subterane. Accesul pietonilor, ca și circulația automobilelor în zona respectivă stnt Interzise, Iar numeroasele Indicatoare de circulație îi pun la încercare chiar și pe cei mai experimentați conducători de autovehicule.Acțiunea de sistematizare a centrului capitalei R. D. Germane a fost întreprinsă pe baza unei ho- tărîri a Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. Pe parcurs, planul inițial, supus unei largi dezbateri publice, a suferit nume- 

I roase modificări și îmbunătățiri. La cea de-a patra sesiune a Consiliului orășenesc al Berlinului, care a avut loc în februarie a.c., a fost aprobat un plan care prevede, între altele, construirea In acest Ian în capitala R.D.G. a circa 5 000 de locuințe, din care 2 200 tn centru.

Pentru a afla stadiul lucrărilor, precum și proiectele de viitor ale edililor, m-am adresat inginerului Gerhard Petri, colaborator științific al Serviciului de construcții Berlin. El mi-a vorbit despre princi- I palele obiective ale planului de sistematizare, susținîndu-și Bpusele cu numeroase planuri și machete care prefigurează imaginea de mîine a zonei centrale a capitalei R.D.G. Marea 8 piață va fi dominată de clădirea hotelului „Stadt-Berlin’ cu cele 39 etaje ale sale, ale cărei fundații au și fost terminate. Acest „frate mai tînăr' al S celor două hoteluri 
I construite în ultimii ani — „Berolina' de | pe magistrala Karl 
i Marx și „Unter den | Linden' de pe vestita arteră cu același nu- I me — va avea o ca-

pacitate de 2 000 de locuri, iar la parter și la primul etaj vor fi amenajate unități comerciale. Un punct de atracție îl va constitui „Zille Stube', local amenajat în stil vechi berlinez, cu fresce reproduse după desenele lui Heinrich Zille. care a zugrăvit cu umor scene din viața cotidiană a Berlinului. Hotelul va fi dotat cu un garaj pentru 200 de mașini, iar aprovizionarea lui se va face pe căi de acces subteraneIng. Petri mi-a vorbit și despre turnul de televiziune ce se construiește în aceeași piață și care a atins de pe acum înălțimea de 250 metri. Cînd va

che se vor ridica blocuri din beton și sticlă de cîte 14 și 25 de etaje. Ansamblul pieței va cuprinde și clădirea unui magazin universal cu o hală de 10 000 metri pătrați, unde cumpărătorii vor găsi o diversitate de produse — do la legume și zarzavaturi pînă la obiecte de uz casnic.Sistematizarea din Alexanderplatz prevede și crearea unor noi artere de circulație. Vechea piață constituia punctul de în- tîlnire a cinci artere principale și era străbătută în fiecare oră de 3 500 de automobile și 150 de tramvaie, ceea ce făcea

au Însumat nu mai puțin de 150 de minute, cu alte cuvinte, aproape 35 Ia sută din timp. Deseori, cum lesne se poate constata și cum rezultă limpede din foile de parcurs, din cauza necunoașterii traseelor, alegerii unor drumuri ocolite, mai mult la întîm- plare, pierderea efectivă se ridică pînă la 50 la sută. Multiplicați aceste pierderi la nivelul a circa 200 de curse, cîte se efectuează zilnic, și veți vedea ce hemoragie, ce risipă de timp se face. Să mai repetăm că timpul costă bani, că marfa costă bani, că transporturile înseși costă bani ? Sînt adevăruri prea bine cunoscute, de care nu se tine însă seama.în legătură cu transporturile de legume și fructe mai sînt de semnalat și alte aspecte. Salarizarea șoferilor de la D.R.T.A. se face, între locul de producție și oraș, pe tonă/kilometru. în condițiile date însă, cînd lucrurile se tergiversează atît de mult, șoferii sînt dezavantajați de numărul redus de transporturi pe care le pot efectua într-o zi. Si cum nimeni nu ia măsuri de îndreptare, șoferii găsesc compensații nu întotdeauna însă prin mijloacele cele mai corecte.Toate aceste carențe determină devieri grave ale fluxului mărfurilor, îmbătrîniiea și deprecierea lor prematură, lipsă de ritmicitate în a- provizionare.Propunem forurilor în drept, șl, în primul rînd, Departamentului de legume șl fructe, să repete experiența noastră, cronometrînd exact desfășurarea transporturilor pe o perioadă de cîteva zile. Și, operativ, tră- gînd pe loc concluziile ce se impun, să ia măsuri de îndreptare. Este de neîngăduit ca atunci cînd există producție, cînd există suficiente mijloace de transport — repetăm t suficiente — proasta organizare și urmărire să-și pună într-atît pecetea pe această activitate încît legumele să nu ajungă la timp și de o calitate corespunzătoare la consumatorii care le solicită.

CORESPONDENȚA DIN REPUBLICA 
DEMOCRATA GERMANA 

DE LA $T. DEJU

fi terminat, el va măsura, împreună cu antena, 360 metri. In luna aprilie a început montarea la „cota* 200 a unui glob de oțel care va cîntări 5 000 de tone. In interiorul lui se vor a- menaja o cafenea și un restaurant de unde vizitatorii vor avea o largă perspectivă a- supra orașului. Părțile componente ale globului sînt ridicate acum cu ajutorul u- nei macarale, instalate la o înălțime de 250 de metri. Este un spectacol urmărit cu Interes de numeroși berlinezi care vin mereu să vadă cu cît a mai crescut „turnul*. In jur va fi amenajat un parc cu fîntîni arteziene, pomi și flori.In concepția arhitectonică a pieței, cu turnul televiziunii in centru, a fost cuprinsă și cea mai veche construcție a Berlinului — Marienkirche — biserică despre care amintesc pentru prima oară hrisodve datină din 1294. Evul mediu și epoca modernă se vor îmbina astfel armonios în mijlocul unor vaste spații verzi — ne spune interlocutorul nostru. Lîngă Marienkir-

circulația foarte anevoioasă. Noul plan prevede ca o bună parte a mijloacelor de comunicație să o- colească această zonă. Totodată, paralel cu linia metroului, se amenajează un tunel de 300 metri, prin care tramvaiele vor străbate piața de la nord spre sud și invers. La suprafață circulația mașinilor se va face pe 6 piste. Pentru pietoni se amenajează la intersecții cîteva pasaje subterane care se vor încrucișa la diferite nivele cu liniile de tramvai. Patru escalatoare rapide vor asigura coborîrea și revenirea la suprafață a pietonilor.Lucrările înaintează tn ritm intens. La dispoziția constructorilor se află un centru de calcul electronic cu ajutorul căruia specialiștii găsesc variantele optime în diferite etape ale construcției și țin e- vidența îndeplinirii planului. Se prevede ca pînă la 7 octombrie lucrările din subteran să fie complet terminate, armînd ca în 1970 reconstrucția Alexan- derplatz-ului Bă fie încheiată.
/

vremea’
Timpul probabil pentru zilele de 19, 11 și 12 iulie. In țară : vremea se menține călduroasă și frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Averse cutotul izolate vor cădea în nordul țării. Vînt în general slab. Temperaturileminime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar maximele Intre 26 și 36 de grade, local mai ridicate. în București: vreme călduroasă și frumoasă. Cerul va fi mai mult senin. Vînt în general slab. Temperatura se menține deosebit de ridicată.

(Urmare din pag. I)lă“, cînd, la adăpostul firmei unei instituții, înfloresc afacerile veroase ale unor indivizi dibaci în a pungăși statul și în a se îmbogăți Pe căi necinstite.
★Un basm ne povestește despre un croitor care a izbutit să păcălească multă lume, spunînd că hainele pe care le coase el sînt văzute numai de cei deștepți și așa s-a făcut că înțelepții umblau goi prin cetate.„Cetatea" despre care va fi vorba acum este cooperativa meșteșugărească „Muncă și artă" din București. Intre unitățile ei de deservire a populației se află și o mică unitate, din Șoseaua Colentina nr. 2. Unitatea aceasta avea misiunea de a recondiționa obiecte vechi de îmbrăcăminte și de a le revalorifica. Dar ea și-a asumat și atribuția (tolerată de conducerea cooperativei) de a cumpăra și vinde obiecte de îmbrăcăminte de la turiști străini. Tehnica era următoarea : un „prețuitor" al cooperativei intra în contact cu turiștii respectivi, evalua prețul obiectelor, plătea suma cuvenită și preda obiectele cumpărate gestionarului unității. Gestionarul urma să înregistreze marfa, să-i calculeze apoi prețul de vînzare și s-o pună la dispoziția cumpărătorilor, în magazinul care purta firma cooperativei. Un timp lucrurile s-au petrecut chiar așa.Numai că, într-o zi, gestionarului unității (om de șpriț și de lume, de meserie croitor), i-a venit ideea de a reedita, intr-o altă formă, experiența croitorului din poveste. El a suprimat una dintre cele trei faze ale operației „cumpără — înregistrează — vinde". A suprimat faza înregistrării. în felul acesta hainele cumpărate și revîndute nu se mai făceau „văzute" de evidențele contabile, de registrele și de revizorii... cetății. Și pentru că astfel

afacerea devenea strict personală și infinit mai rentabilă pentru ei, gestionarul și prețuitorul au lărgit terenul ei de acțiune. Pre- țuitorul nu prididea să a- chiziționeze singur marfa care să le satisfacă lăcomia și atunci au apărut în arenă misiții.Noii asociați cutreierau Gara de Nord, aeroportul, marile restaurante și acostau pe oricine avea aerul unui turist străin. Nu, nu cunoșteau altă limbă decît aceea a așa-numiților „bișnițari". Se înțelegeau prin semne — în privința aceas-

delict de către organele miliției economice.îl avem în față pe Nlco- lae Cerbu, căruia i s-a dat acum un timp de... meditație asupra faptelor sale. E un om pe fața căruia viața de circiumă a săpat canale adînci și care suferă vădit pentru că a fost „înțărcat" de la șprițul său zilnic. Iată. ad-literam, convorbirea pe care am avut-o cu el :REP. : Te-ai gîndit vreodată că banii pe care-1 cheltuiești nu sînt al du- mitale ?N. CERBU : Cînd eu am

unei singure fraze, cuvîntul bani...).REP. : Așadar, aveaifață de dumneata justificarea morală că „ajuți" cooperativa...N. CERBU (cinic) : Da. Și realmente o ajutam.REP. : Dar nu te-ai întrebat dacă avea cooperativa nevoie de acest „ajutor" ? Ti s-au dat și prime ?N. CERBU (modest) : Nu, că aveam remiză : 3,5 la sută din valoarea vînzări- lor.Deci cum era să lase el cooperativa cu planul ne-

IONESCU, contabllul-șef al cooperativei „Muncă și artă“ n-aveam cum să știm ce matrapazlîcurl făcea el, pentru că ele n-au fost făcute din punct de vedere gestionar...Și, culcată pe urechea asta, conducerea cooperativei era mulțumită că planul se îndeplinea șl că „din punct de vedere gestionar" totul era în ordine. Era în ordine faptul că se cumpărau și se revindeau obiecte din geamantanele turiștilor străini. Să-i zicem contrabandă „cu

ta stăpîneau la perfecție arta unei jalnice pantomime — și, folosindu-se de patalamaua cooperativei, deci la adăpostul unei instituții, cumpărau mărfurile (balonzeide, costume de damă, baticuri și multe altele) la un preț stabilit prin tocmeală. Apoi își predau mărfurile gestionarului, gestionarul le punea în vînzare la prețul care-i convenea și împărțea profitul, proportional cu „munca" membrilor acestei afaceri prospere. Atît de prospere încît. din septembrie 1967 și pînă la 24 aprilie 1968, deci în mai puțin de 8 luni, fiecare „cooperator" încasase un cîștig ilicit de cîteva zeci de mii. în clipa în care au fost prinși, gestionarul și prețuitorul aveau depozitate mărfuri în valoare totală, la prețul de achiziție, de 122 000 lei. Au fost prinși în flagrant

început să fac această treabă am socotit că n-am să ajung la niște afaceri mai mari. Am zis să adaug ceva la salariu... Dacă afacerea a luat proporții, a fost fără voia mea, adică s-a creat un vad bun...(Chiar așa : ce vinăavea bietul om dacă 1 s-a creat un vad bun ? Putea el să se abțină ? Cline să fii...).— Știam — spune el mai departe — că nu e un drept care mi se cuvine și tocmai de aceea, să știți că eu, cu acești bani, chiar în situația în care cooperativa nu avea bani pentru achiziții, dădeam eu banii, cumpăram mărfuri și îndeplineam planul cooperativei (! ?). Pe urmă, banii mi-i recuperam... Deci cooperativa avea (sic 1) avantajul ei.(Observați de cîte ori este folosit, în decursul

îndeplinit ? Să nu mal primească remiza ? Să fie cumva bănuit că se ocupă de altceva șl nu-șl face munca ? Doamne păzește I El avea tot interesul ca Instituția să meargă bine pentru ca, la adăpostul ei, în afară de orice bănuială, să prospere cealaltă întreprindere, cea particulară, cea care deținea grosul „acțiunilor". El pornise în afaceri cu 2 000 lei șl ajunsese la un fond de rulment de peste o sută de mii... în opt luni. Ce-ar fi urmat 7Ciudat însă că nu revizorii și contabilii cooperativei — primii chemați s-o facă — au descoperit „originala" afacere. La singura revizie de fond făcută unității respective în acest timp, gestiunea a ieșit intactă- iar gestionarul basma curată ! -
— Noi — spună LAZĂR

firmă" In regulă ? (Cînd miliția l-a prins pe „eroii" noștri, ei tocmai cumpăraseră 17 fîșuri de la un turist străin... E limpede că respectivul nu le adusese ca să se apere cu ele de ploaie...).Unde să căutăm rațiunea potrivit căreia o cooperativă și-a luat împuternicirea să încurajeze acest soi de comerț ? Și dacă admitem că lucru] acesta s-a făcut ca să sporească aria de cuprindere și de venit a cooperației, cum de nu s-au gîndit organizatorii a- cestui comerț și la „vadul" (ca să ne exprimăm într-un termen uzual) pe care-1 deschidea el pentru afaceri necinstite ?Cele două cazuri sînt. oarecum, ieșite din comun. Un inginer-șef se folosește de Învestitura importantului său post pentru a opera, 
ca un apaș, în safe-urile

statului ; o întreagă unitate de producție cooperatistă cade pe mina unor borfași care o transformă în agenție de comerț particular. Trei ani (în cazul inginerului) și opt luni (în cazul „cooperatorilor") ei au activat nestingheriți, trecînd, ca geamantanul prin gară, pe sub nasul celor care trebuiau să-i depisteze, cu privirea lor atentă, de la început. Explicația pe care a dat-o contabilul-șef al cooperativei „Muncă și artă" — că „din punct do vedere gestionar totul era în ordine" — este de natură să confirme superficialitatea organismelor de control ale cooperativei, menite să vegheze la apărarea avutului obștesc. în astfel do cazuri, superficialitatea este reflexul unei condamnabile indiferențe, acea indiferență de care este stăpînit cîte un funcționar al statului, un funcționar pe care nu-1 interesează decît ca el să nu cadă în culpă. In rest, „dumnezeu cu mila" sau „cine fură, el fură, el o pățește". Și iată cum nepăsarea face casă bună cu credulitatea iresponsabilă (același contabil-șef declară cu candoare : „cine și-a închipuit că or să se apuce de coțcării ?“). Chiar așa : angajezi un gestionar — N. Cerbu — abia ieșit din pușcărie și nu-ți „trece" deloc prin minte că el s-ar putea apuca de coțcării !Cei care — avînd mandatul, datoria și posibilitatea de a opri în fașă nașterea unor afaceri veroase, tendința de căpătuială a unor elemente parazitare — au lăsat și lasă să le scape asemenea fapte, nu se pot retrage, cu ingeniozitate. în dosul dosarelor și actelor „în regulă". Incorectitudine ? Incompetentă ? Iată ce le revine de stabilit organelor de resort care se ocupă de aceste cazuri. Fiindcă, dincolo de vina infractorilor, Important este să se stabilească și să se curme de la rădăcină condiționările care îngăduie a- pariția unor atît de grava manifestări antisociale.



U Thant despre
obiectivele pe termen

lung ale dezvoltăriiGENEVA 8. — Corespondentul Agerpres transmite: Luni după- amiază s-au deschis în sediul Palatului Națiunilor, lucrările celei de-a 45-a sesiuni a Consiliului Economic și ' Social al O.N.U. In cuvîntul rostit la ședința inaugurală, secretarul general al Națiunilor Unite, U Thant, a declarat că s-au realizat progrese in 
liberalizarea schimburilor interna
ționale intre țările industrializate, 
ca ți în dezvoltarea infrastructurii 
majorității țărilor in curs de dez
voltare, care au început să pună 
bazele unei mai bune gestiuni și 
planificări economice. Totuși, a adăugat el, este necesară definirea 
mai clară a obiectivelor pe termen 
lung ale dezvoltării.Referindu-se la rezultatele celei de-a doua Conferințe pentru comerț și dezvoltare, U Thant a observat că, deși acestea nu sînt neglijabile, nu s-au găsit totuși mo
dalitățile de a se modifica deca
lajul dintre țările industrializate și 
cele subdezvoltate. U Thant a 
subliniat că obiectivele celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării au 
fost pe larg abordate la recenta

reuniune de la București, încercin- 
du-se să se desprindă soluțiile cele 
mai realiste.Secretarul general al O.N.U. a arătat că aplicarea metodelor științifice în agricultură a prilejuit în numeroase țări, inclusiv cele în curs de dezvoltare, o spectaculoasă creștere a productivității în agricultură. De aceea se impune o ac
celerare a procesului de moderni
zare a agriculturii, paralel cu in
dustrializarea. U Thant și-a expri
mat convingerea că prin punerea 
in valoare a resurselor naționale, 
obstacolele actuale pot fi depășite. El a încheiat relevînd necesitatea ameliorării sistemului instituțional al O.N.U.Sesiunea se va ocupa în continuare de raportul dintre populație și dezvoltarea economică și socială, valorificarea resurselor umane, aspectele exodului de personal calificat din țările în curs de dezvoltare, modalitățile transferului de știință și tehnică către țările în curs de dezvoltare, programele de cooperare tehnică etc.

DEMISII
LA ATENAATENA 8 (Agerpres). — După cum transmite agenția Reuter, la Atena s-a anunțat oficial că doi membri ai guvernului grec au demisionat luni din posturile lor. Este vorba de ministrul justiției Ioannis Triandafillopoulos, și de Dimitrios Koutsosianiopoulos, subsecretar de stat la Ministerul Educației și pentru problemele religioase. Cei doi miniștri se alăturaseră guvernului cu prilejul remanierii ministeriale ce a avut loc Iâ 20 iunie. Comunicatul menționează că miniștrii au demisionat „din motive personale".

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — In Argentina au fost adoptate o serie de măsuri represive împotriva participanților la demonstrațiile conduse de sindicate și de organizațiile studențești. Ca urmare a hotărîrii guvernului de a fi înăbușite prin forță orice mișcări antiguvernamentale, numeroase trupe au fost masate în ultimele zile în orașele Buenos Aires, Tucuman și Rosario, unde poliția a arestat peste 100 de persoane.
La Phenian au fost semna

te acordul cu privire la a- 
Ju torul militar nerambursa
bil acordat de guvernul R.P.D. 
Coreene guvernului R. D. 
Vietnam, acordul cu privire la a- jutorul economic nerambursabil acordat R. D. Vietnam, și acordul privire la schimburile de mărfuri plăți dintre R.P.D. Coreeană și R. Vietnam pe anul 1969, transmite genția A.C.T.C.

cu Și D.
a-

La Londra au început con
vorbiri în problemele Orien
tului Apropiat. Gunnar Jarring s-a întîlnit cu ministrul de externe al Iordaniei, Abdel Moneim el Rifai, după care va avea întrevederi și cu ministrul de externe britanic, Michael Stewart

în zilele de 6 șl 7 Iulie, nave 
de război ale S.U.A. au pă
truns in apele teritoriale ale 
R. P. Chineze într-o zonă situată la »ud de Insula Tamkon, din provincia Guandun, și la nord de Insula Pintan, din provincia Futzien — a- nunță agenția China Nouă. In aceleași zile, avioane militare americane au pătruns în spațiul aerian al Chinei, într-o zonă situată deasupra insulelor Dun și Iunșin din provincia Guandun. Un purtător de cuvînt al M.A.E. a fost autorizat să adreseze un avertisment în legătură cu aceste acțiuni de provocare.

Starea sănătății Iul Philip 
bună — a ------------- -------- ‘

Un nou împrumut acordat 
Angliei pentru sprijinirea

lirei sterlineLONDRA 8 (Agerpres). — Reuniți la Basel într-o „ședință confidențială" guvernatorii băncilor centrale occidentale au hotărît să vină din nou în sprijinul lirei sterline. Guvernatorul Băncii Angliei, sir Leslie O’Brien, sosit de la Basel, a precizat ieri că cele 12 bănci centrale au acceptat să acorde Marii Britanii un credit de 2 miliarde dolari pentru susținerea lirei sterline. El a arătat că este vorba de un credit pe termen mijlociu, rambursabil în aproximativ 10 ani.Intr-o declarație făcută în Camera Comunelor, ministrul britanic al finanțelor, Roy Jenkins, a afirmat line mul este unui deficit în balanța de plăți a Angliei", a spus ministrul, nici un „împrumut", nici „un aranjament care ar putea să ducă la creșterea datoriei externe a Marii Britanii".Băncile centrale occidentale — se arată într-un comunicat — au continuat examinarea propunerilor în vederea unor noi aranjamente destinate „să neutralizeze fluctuațiile din balanțele țărilor care apar

țin zonei lirei sterline”. „Banca Franței, se arată în continuare, deși e nevoită să-și mențină poziția în împrejurările actuale, și-a exprimat totuși simpatia față de măsurile care sînt luate pentru reglementarea acestei probleme".
Acorduri
bulgaro

Patriofi sud-viefnamezi Intr-o acțiune ofensivâcă sprijinul acordat lirei ster- este menit să întărească siste- monetar internațional. Nu „un ajutor pentru acoperirea tunisiene

JAPONIA: Rezultatele
parțiale ale alegerilorTOKIO 8 — Corespondentul Agerpres FI. Țuiu transmite: Luni, seara, cînd au putut fi deja cunoscuți majoritatea candidaților cîștigători în alegerile parțiale de duminică pentru Camera Consilierilor, s-a confirmat previziunea sondajelor preelectorale : partidele mici au cîștigat, iar partidele mari au pierdut din numărul mandatelor deținute în Camera precedentă. Din cei 120 candidați declarați cîștigători, 69 fac parte din Partidul liberal-democrat de guver- nămînt. Chiar dacă va pierde unul sau două locuri, Partidul liberaldemocrat își va menține majori-

tatea în Camera Consilierilor prin cele 137 de locuri pe care le deține (în vechea Cameră avea 139 din totalul de 250).Partidul socialist, al doilea partid japonez și cel mai mare din opoziție, are în prezent 60 de locuri, față de 73 cite avea în vechea Cameră. Pînă la ora cînd transmit, numărul comuniștilor din Camera Consilierilor a crescut de la patru la șapte. Socialiștii democrați au cîștigat șase mandate și dispun în total cu trei mai multe decît în vechea Cameră. Komeito a obținut 13 mandate, avînd un plus de patru locuri.

SOFIA 8 (Agerpres). — Luni după-amiază, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba care se află într-o vizită oficială în Bulgaria, și persoanele oficiale care-1 însoțesc, a fost oaspetele Universității din Sofia, unde i-a fost decernat titlul de „Doctor Honoris Causa" pentru merite deosebite în domeniul științelor juridice.După cum anunță agenția B.T.A., tot luni au fost semnate la Sofia acordul cu privire la desființarea vizelor între Bulgaria și Tunisia și acordul cu privire la colaborarea în domeniul agriculturii între cele două țări.

ÎNCHEIEREA congresului

P.C. DIN S.U.A.
NEW YORK 8 (Agerpres). — Congresul extraordinar al Partidului Comunist din S.U.A. și-a încheiat lucrările. Participanții la congres au dezbătut și aprobat proiectul programului revizuit al partidului, au discutat o serie de probleme or-

Protest al părții coreene

PHENIAN 8 (Agerpres). — După cum anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, reprezentantul părții coreene în Comisia militară de armistițiu a protestat pe lîngă partea americană împotriva provocărilor militare comise de americani în ultima perioadă. Astfel, în perioada 26 iunie — 7 iulie, unitățile americane au deschis, în numeroase rînduri focul împotriva părții coreene, făcînd uz de, diferite tipuri de arme grele și auto-
»

fotografie : o manifestație la Tokio împotriva
japono-american. înUna din principalele teme ale campaniei electorale a constiruit-o problema tratatului 

tratatului.

agențiile de presă

transmit:
Lucrările Comitetului special O.N.U. pentru definirea agre

siunii au luat sfîrșit. în ultima ședință a fost adoptat cu majoritate de votuii un proiect de rezoluție prezentat de delegația sovietică, care recomandă Adunării Generale a O.N.U. să prelungească mandatul Comitetului, astfel ca pînă la terminarea lucrărilor celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N U. acesta să se întrunească în scopul elaborării unei a agresiunii, care să întrunească un consens cît mai larg.
Detașamente ale forțelor de 

poliție franceze au pătruns in 
incinta facultății de medicină 
din Paris pentru a o evacua de ultimul grup de studenți, care ocupaseră âceastă instituție de învăță- mînt superior încă din luna mai — anunță A.F.P.

definiții

Un
Abu Dhabi

comunicat publicat la unde a avut loc o reuniune a șefilor de state membre ale Federației emiratelor din Golful Persic, arată, printre altele, că șeicul Quatarului, Khalifa Ben Issa Al- Thani, a fost ales președinte al Consiliului federal provizoriu, organism nou creat. Președinția acestui consiliu va fi exercitată pe rînd de șefii emiratelor, membre ale Federației.
In Japonia au dat faliment 

1 009 companii numai in 
luna iunie. Suma totală a datoriilor acestora este de peste 101 miliarde yeni.

La Sofia a sosit Jiri Hajek, ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei, într-o vizită oficială.

în Uniunea Sovietică 
lansat un nou satelit 
cial al Păinîntului Sarcina satelit constă în asigurarea funcționării sistemului de retransmisie de telegraf și telefon, precum și a programelor centrale sovietice de televiziune pentru ținuturile nordice, ale Extremului Orient și Asiei Centrale.

a fost 
artifi- r „Molnia 1“. principală a lansării noului

O furtună de zăpadă afectează de două zile regiunea Cuzco din Peru. Viscolul ploi puternice dații serioase, acoperite de padă.
a fost precedat de care au provocat inun- Semănăturile au fost un strat gros de ză-

Președintele Indiei, dr. Za
kir Hussain a sosit la Mos
cova într-o vizită oficială.

La Paris a fost anunțat duminică rezultatul alegerilor parlamentare în circumscripția insulelor Wallis și Furtuna din Oceanul Pacific. Prin victoria candidatului Uniunii pentru apărarea, republicii (U.D.R.), această formație' politică are în prezent în Adunarea Națională o majoritate de 351 de deputați.
Blaiberg este acum mult maiL___ u — a comunicat doctorul Barnard, după ce a petrecut luni 90 de minute la patul celebrului său pacient. Este considerat ca surprinzător faptul că inims grefată de șase luni și șase zile în pieptul acestui om de 59 de ani a putut rezista noului șoc. Se pare că ameliorarea bruscă a stării sănătății lui Blaiberg s-a datorat serului antilinfocitar ce i-a fost administrat sîmbătă seara. Acest ser are proprietatea de a combate anticorpii care provoacă fenomenul de respingere a organului transplantat. In acest caz, s-ar putea confirma, după părerea unor specialiști, faptul că la originea crizei suferite de Blaiberg s-a aflat o violentă reacție de respingere a inimii grefate, mai degrabă decît hepatita sau complicațiile pulmonare.

Aeroportul Heath
row din Londra : 
Un avion de tran
sport aterizează 
greșit și distruge 
două avioane de 
pasageri. Acciden
tul s-a soldat cu 7

mate. Din zona demilitarizată, nu numai că nu au fost retrase tancurile introduse în mod ilegal ci, dimpotrivă, au mai fost aduse noi care blindate și elicoptere. Au continuat, de asemenea, provocările militare pe mare.Concomitent cu aceste acțiuni, continuă livrarea de diverse tipuri de arme și echipament militar de tip nou către Coreea de sud. Americanii, a spus el, au format unități alcătuite din bombardiere de tipul „Phantom", au construit baze noi pentru aceste bombardiere, precum și baze de rachete sol-aer. Pe de altă parte, americanii intenționează să mute din Okinawa în Coreea de sud bazele aeriene strategice și bazele de rachete. In încheiere, reprezentantul părții coreene a cerut părții americane să înceteze imediat acțiunile provocatoare și să ia măsuri în vederea respectării cu strictețe a tuturor prevederilor a- cordului de armistițiu.

ganizatorice și au elaborat tactica partidului în alegerile prezidențiale. Programul cuprinde tezele referitoare la lupta de clasă a proletariatului, revendicările privind lichidarea inegalității sociale, acordarea de drepturi egale populației de culoare din S.U.A. și încetarea războiului din Vietnam.Congresul a hotărît în unanimitate ca P.C. din S.U.A. să prezinte candidați în alegerile prezidențiale. Secretarul general al P. C. din S.U.A., Gus Hali, a arătat că partidul își dă seama că în condițiile politice actuale candidații săi nu pot obține victoria în fața candidaților celor două partide burgheze — democrat și republican. Partici- pînd, însă, la campania electorală, a arătat el, partidul va avea posibilități mai largi de a se adresa poporului arătat crizății democratice, a politicii externe, a programului de luptă împotriva sărăciei și o „criză a orașelor".Delegații la Congres au ales drept candidat al partidului la alegerile prezidențiale din toamna acestui an pentru postul de președinte pe Charlene Mitchell, membră de culoare a Partidului Comunist în vîrstă de 38 de ani, iar candidat pentru postul de vicepreședinte pe Michael Zagarell, conducătorul Comitetului pentru tineret al P.C. din S.U.A.

american. Gus că țara trece a principalelor Hall a printr-o institu-

ÎNCETAREA 

AGRESIUNII 
AMERICANE 
singura cale spre rezol
varea problemei vietna
mezePARIS 8. — (Agerpres). Thanh Le, purtătorul de cuvînt al delegației nord-vietnameze la conferința de la Paris în problema Vietnamului, a ținut luni o conferință de presă, în cursul căreia a arătat că în iunie au fost întreprinse 5 200 atacuri aeriene față de 2 500 în februarie, au fost aruncate 35 000 bombe de mare tonaj asupra teritoriului R.D. Vietnam, față de 21 800 în luna mai. Pe de altă parte, orașele Vinh și Dong-Hoi au suferit fiecare cîte 50 de bombardamente. Numeroase spitale, școli, biserici, cooperative agricole și diguri de irigații au fost atacate de aviația americană, iar asupra Hanoiului și Haifongului au zburat avioane americane de recunoaștere. In prima săptămînă 
a lunii iulie — a spus Thanh Le — operațiunile aeriene au fost și mai intense, mai ales prin raiduri ale bombardierelor B-52.Purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam a apreciat că declarațiile americane care vorbesc de reținerea guvernului S.U.A. nu vizează decît camuflarea intensificării bombardamentelor pe o porțiune întinsă a teritoriului R. D. Vietnam, prin folosirea puternicelor avioane B-52, a artileriei na-'-’s- vale, cît și a acțiunilor îndreptate împotriva populației Vietnamului L de sud. Continuînd războiul lor colonial și de agresiune — a adăugat purtătorul de cuvînt — Statele Unite vor suferi înfrîngeri ’ și mai grave, atît în nord, cît și în sud. Singura cale posibilă pentru S.U.A. de a ieși din situația în care se află — a spus el — este încetarea agresiunii împotriva poporului vietnamez și, în primul rînd încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor și oricăror alte acte de război asupra teritoriului R. D. Vietnam.

COMORI

CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA HORIA LIMAN

LA NEUCHÂTEL

ROMÂNEASCA

DE ARTĂ

PLENARA CC 
AL P.M.U.P.VARȘOVIA 8 (Agerpres). — După cum anunță agenția P.A.P., la 8 iulie s-a deschis la Varșovia a 12-a Plenară a Comitetului Central al P.M.U.P., avînd la ordinea de zi adoptarea tezelor Comitetului Central pentru Congresul al V-lea al partidului ; stabilirea datei Congresului și criteriile de alegere a delegaților. Lucrările Plenarei au fost deschise de Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.
Plenara C C. 
al P.C. FrancezPARIS 8 (Agerpres). — Luni s-a deschis la Nanterre. Plenara C.C. al P.C. Francez. în cadrul plenarei secretarul general al P.C.F., Waldeck Rochet a prezentat raportul privind situația politică din Franța și sarcinile Partidului Comunist Francez după recentele alegeri generale.

Situat în imediata ve
cinătate a castelului de 
opt ori secular, muzeul 
etnografic din Neuchâtel, 
este unul dintre cele 
mai renumite din Europa. 
Creat în 1834, el dispu
ne de o colecfie datînd 
din 1790, ilustrativă în
deosebi pentru cunoaș
terea continentului afri
can. Dar faima lui nu 
decurge exclusiv din va
loarea acestui fond, 
indiscutabil foarte pre
țios, ci și din prezen
tarea, în fiecare an, a 
unor expoziții reprezen- 
tînd geniul creator al al
tor popoare. De aceea, 
Neuchâtel constituie o 
etapă obligatorie pentru 
orice turist cult care tre
ce prin Elve(ia.

Din 7 iulie pînă în 5 
ianuarie viitor, Muzeul 
etnografic din bătrînul 
Novum Castellum se află 
sub semnul expoziției 
„România — comori de 
artă". Parterul și primul 
etaj adăpostesc peste 
400 de exponate, artă 
religioasă și artă popu
lară, într-o perfectă uni
tate de expresie. Se re
marcă figurina antropo
morfă „Gînditorul", re
prezentativă pentru epo
ca neolitică ; tezaurul de 
la Craiova, compus din 
aplice pe harnașament

în argint și evocînd ci
vilizația fraco-getică a 
secolului IV dinaintea 
erei noastre ; basorelie
furile în marmură din 
epoca romanilor; cele 
12 piese în aur ale te
zaurului de la Pietroasa ; 
icoanele zugrăvite pe 
lemn sau pe sticlă apar- 
finînd tuturor școlilor ar
tistice ; manuscrisele re
ligioase împodobite din 
secolele XV—XVII ; ico
nostasul mînăstirii Arno- 
ta aparfinînd epocii brîn- 
covenești — „imens e- 
cran arhitectural”, cum 
îl caracterizează criticul 
de artă al lui „Gazette 
de Lausanne" ; țesături
le, costumele populare, 
ceramica, broderiile, co
voarele din diferite re
giuni ale tării, sculpturile 
în lemn care trădează iz
voarele de inspirație ale 
lui Brâncuși.

La întrebările noastre, 
directorul muzeului, pro
fesorul JEAN GABUS a 
răspuns : „Sîntem foarte 
mîndri să știm că ope
rele acestea excepțio
nale au fost reunite pen
tru înfîia oară cu prile
jul expoziției și că ora
șului nostru îi revine 
cinstea de a fi cel dinții, 
dincolo de hotarele 
României, care le poate

prezenta publicului. Pri
mul sentiment pe care 
l-am încercat, a fost a- 
cela de a mă afla în 
fa|a a ceva deosebit de 
prejos. Trebuie să-mi 
exprim satisfacția pentru 
minunata conservare a a- 
cestor opere de artă. Ele 
sînt pagini admirabile 
ale cronicii unei succe
siuni de epoci. Valoarea 
limbajului lor ne este de 
două ori apropiată : 
pentru înaltul lor nivel 
artistic și pentru că evo
că momente ale propriei 
noastre istorii. In acest 
sens consider că expozi
ția „România — comori 
de artă” are o importan
ță deosebită. Avem da
toria, noi oamenii de 
cultură, să facem cunos
cută această mare crea
ție estetică și spirituală, 
care ne este comună”.

Expoziția românească 
s-a bucurat încă din pri
ma zi de un succes neo
bișnuit. Televiziunea el
vețiană a prezentaf-o în- 
tr-o emisiune specială, 
iar „Gazette de Lausan
ne" i-a consacrat o în
treagă pagină. Oamenii 
de artă de aici apreciază 
că „România — comori 
de artă" constituie eve
nimentul artistic al anu
lui.

BERLIN 8 (Agerpres). — între 25 iunie și 4 iulie, la Berlin a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru standardizare. La ședință au luat parte delegațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, R. P. Mongole, Poloniei, României, Ungariei și Uniunii Sovietice. In calitate de observator la ședință a participat reprezentantul Republicii Cuba.Comisia a examinat activitatea în domeniul standardizării desfășurată de organele Consiliului și a elaborat propuneri de îmbunătățire a colaborării țărilor membre ale C.A.E R. în acest domeniu. La ședință s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu pregătirea proiectului programului de perspectivă al activității organelor Consiliului în domeniul standardizării pe perioada 1971—1975. Comisia a examinat darea de seamă cu privire la activitatea ei și activitatea Institutului C.A.E.R. de standardizare pe 1967 și a adoptat o serie de recomandări în legătură cu standardizarea în domeniul siderurgiei, metalurgiei neferoase, construcțiilor de mhșini, industriei chimice, electrotehnicii, radioteh- nicii și metrologiei.Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească și înțelegere reciprocă.
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