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PETROCHIMIA
ROMÂNEASCĂ

LA COTE
DE EFICIENȚĂ 
TOT MAI ÎNALTE

ing. Nicolae IONESCU
adjunct al ministrului industriei chimice

politica științifică a partidului și busului nostru de industrializare socialistă a țării a creat condiții favorabile de dezvoltare susținută a industriei chimice și, în cadrul acesteia, a petrochimiei. Valorificînd complex și superior materiile prime existente în țara noastră, în mod deosebit gazul metan și produsele petroliere,, industria petrochimică, deși nouă, se profilează ca un sector de bază al economiei românești. Producția de cauciuc sintetic, polietilenă, policlorură de vinii, polistiren, acizi naftenici, fenol, acetonă, insecticide, ierbicide și alte numeroase produse acoperă aproape integral necesarul intern și asigură în cantități tot mai mari cerințele- de export pe cele mai ■ pretențioase piețe din lume.Ca una din subramurile cele mai i înere, dar și de cea mai ■ mare eficiență economică a industriei noastră chimice, petrochimia a cunoscut în primii trei ani ai actualului cincinal un înalt dinamism. Pe baza prevederilor din Directivele Congresului al IX-lea al partidului, in această perioadă s-au învestit în sectorul petrochimic circa 55 la sută din totalul investițiilor alocate Ministerului Industriei Chimice. Au fost puse în funcțiune numeroase obiective și capacități noi de producție, dintre care amintim primele in=< ații de la Combinatul chimic Rț> /'cu Vîlcea, fabricile de anhi-
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dridă ftalică, dimetiltereftalat și fenol-acetonă din cadrul Combinatului petrochimic Ploiești ș.a.Condițiile de dezvoltare puternică create acestei subramuri prin investițiile sporite acordate, ca și utilizarea tot mai bună a capacităților de producție existente au permis creșterea însemnată a volumului producției la principalele sortimente petrochimice. Anul trecut, în comparație cu realizările din 1965, producția de cauciuc sintetic a fost mai mare cu 75 la sută, cea de materiale plastice și rășini sintetice cu 71,6 Ia sută. Creșteri deosebit de importante s-au obținut și la producția de acetonă, glicoli, detergent!, antidăunători și anhidridă ftalică.Progresele cantitative si calitative înregistrate în extinderea- și perfectionarea bazei tehnice și a . organizării' producției," ridicarea . 'calificării profesionale a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor au făcut posibil ca în întreprinderile din cadrul Direcției generale a industriei petrochimice, mase plastice și cauciuc. din ministerul nostru, să crească substantial eficienta economică a producției. Astfel, cheltuielile pentru 1 000 lei producție marfă au scăzut în ultimii trei ani cu 160,2 lei. rea- lizîndu-se în perioada 1966—1968 un beneficiu total de peste 2.4 miliarde lei. în prezent toate uzinele și combinatele petrochimice sînt rentabile si aduc statului însemnate acumulări bănești.Dacă ne referim la problema eficienței producției în această subra- mură este important de subliniat că noile capacități au efecte economice deosebit de mari, mai ales în ce privește valorificarea superioară a resurselor naturale sau a unor deșeuri industriale. Se știe că dintr-o cantitate de țiței valorînd 100 de lei. ur- mînd linia clasică a valorificării, se obțin produse petroliere obișnuite în valoare de aproximativ 200 de lei. Dacă la prelucrarea în continuare a acestora se folosesc procedee petrochimice moderne, atunci se obțin produse de valoare mult superioară. Calculele arată că valoarea materiei prime petroliere șî a gazului metan, prelucrate în polietilenă, crește de 14.5 ori, în cauciuc sintetic de 12,6 ori, iar în P.V.C. de 10.7 orî.Materiile prime chimice înlocuiesc cu succes pe cele naturale în numeroase sectoare ale producției materiale. Prin folosirea materialelor plastice în construcția de mașini se obțin importante economii de me-
,_........ ... (Continuare în pag. a IlI-a)
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PA TRIEI
VIE ACTIVITATE ELECTORALĂ

înttlniri intre 
candidați și alegători

Desfășurîndu-se sub semnul preocupării unanime pentru Tealizarea mărețului program de activitate creatoare cuprins în Manifestul Frontului Unității Socialiste, întîlnirile alegătorilor din întreaga țară eu candidații în alegeri se înscriu printre cele mai elocvente manifestări ale spiritului cetățenesc, constituind expresii grăitoare ale democratismului socialist al orîn- duirii noastre.Pe temeiul unei analize profunde șî multilaterale a problemelor dezvoltării în ritm susținut a industriei, agriculturii, științei șî culturii, a feluritelor aspecte ale gospodăririi județelor, orașelor, comunelor, candidații și alegătorii întocmesc adevărate planuri de acțiune pe plan local spre a traduce în viață politica partidului de continuă îmbunătățire a nivelului de trai al maselor muncitoare, de ridicare a întregii țări și a fiecărei localități în parte pe noi trepte de progres și civilizație.Tovarășul GHEORGHE APOSTOL, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Generale a Sindicatelor din România, candidat în circumscripția electorală nr. 1 Galați-est pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională, a participat în decursul mai multor zile la adunări ale sa- lariaților unor unități industriale din oraș Si s-a intîlnit cu alegătorii. La Șantierul naval, constructorii si-au exprimat hotărirea de a munci neobosit pentru ridicarea continuă a calității vaselor românești. Tovarășul Gheorghe Apostol s-a întîlnit. de asemenea, cu marinari si muncitori portuari din cadrul Direcției navigației fluviale, cu colectivul u- zinei „Laminorul de tablă" și cu salariații Uzinei de mecanică navală. a participat la adunări electorale care au avut" loc la Institutul politehnic si Teatrul de stat.Luînd cuvîntul în cadrul adunărilor. tovarășul Gheorghe Apostol a subliniat importanta realizărilor poporului nostru în onera de edificare socialistă a, României, preocuparea bermansntă a partidului și statului pentru Perfecționarea metodelor de' conducere si planificare a e- Conomieî, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.
★Tovarășul MAXIM BERGHIANU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat ăl Planificării, candidat al Frontului Unității Socialiste în circumscripția electorală nr. 1 Brașov pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu colectivul de conducere.

cu muncitori, ingineri și tehnicieni de la Uzinele de tractoare, cu colectivul Fabricii de rulmenți, cu corpul profesoral al Liceului nr. 3 și cu cetățeni din circumscripția e- lectorală. Întîlnirile au prilejuit fructuoase discuții nrivind probleme de interes profesional și cetățenesc.în cadrul acestor întâlniri, tovarășul Maxim Berghianu a scos în evidentă obiectivele deosebit de importante ale dezvoltării economiei
(Continuare în pag. a VII-a)

Cadrul larg al afirmării
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inițiativei maselor
9Subliniind cu pregnanță importanța principială și practică a respectării principiului centralismului democratic în activitatea organelor puterii de stat, noua lege a consiliilor populare relevă necesitatea obiectivă a îmbinării permanente, pe baza unei temeinice cunoașteri a realităților, a conducerii centrale, unitare a întregii țări cu exercitarea atribuțiilor și răspunderilor sporite ce revin organelor locale ale puterii.de:stat. Aceasta constituie o expresie elocventă a dezvoltării noastre sociale, a cunoașterii proceselor legice ale evoluției societății, a adoptării, pe această bază, a unor măsuri organizatorice menite să asigure participarea activă a or- ganismelor;-șxmstituite prin manifestarea voinței poporului. a tuturor membrilor societății la soluționarea ■■■,■' .■.tf/rar.—'.

Miu DOBRESCU 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
judefean provizoriu lașiproblemelor care privesc pe fiecare cetățean în parte și colectivitatea în întregul ei.Afirmarea în practică a unor asemenea principii fundamentale ale orînduirii socialiste este garantată de faptul că în fruntea poporului se află Partidul Comunist Român, cate își realizează cu succes rolul de forță conducătoare in societate, manifes- tîndu-se, prin activitatea sa creatoare, prin politica sa marxist-leninistă,

PAGINA A V-a

Din cronica marilor realizări ale socialismuluiPIATRANEAMȚ
9un oraș nou pe temelii străvechi

indisolubil legată de aspirațiile maselor de oameni ai muncii, drept forța politică și socială cca mai înaintată.Desfășurîndu-șt întreaga activitate sub conducerea politică a partidului, consiliile populare au sarcini deosebite în cadrul eforturilor generale ale societății pentru întărirea și dezvoltarea orînduirii socialiste, în buna gospodărire a resurselor materiale și de muncă, în dezvoltarea forțelor de producție și diversificarea economiei locale, în creșterea continuă a bunăstării populației, asigurarea libertății și demnității omului. Atribuțiile și activitățile consiliilor populare în domeniile economice, sociale, edilitar-gospodărești și culturale sporesc necontenit, crește capacitatea acestor organe de a rezolva cu succes multitudinea de probleme ce se ridică pe plan local. în aceste condiții, autonomia de acțiune a organelor locale, soluționarea de către a- cestea a unor probleme diverse ale construcției economice și activității sociale exprimă adincirea democratismului vieții noastre, constituie totodată tiu sprijin nemijlocit în a- firniarea în toate domeniile a principiului centralismului democratic. Atribuțiile largi ce revin consiliilor populare, faptul că ele sînt chemate să analizeze problemele de interes local șl republican care se ridică în unitățile administrativ-teritbriale și, după caz, să le rezolve sau să facă propuneri organelor competente, să participe la elaborarea măsurilor corespunzătoare, precum și obligațiile ce revin organelor centrale da a acorda sprijinul și asistența tehnică necesară desfășurării întregii activități a consiliilor populare — sînt ele însele o expresie a largii autonomii ce este conferită organelor locale, a marilor lor răspunderi.
(Continuare în pag. a II-a)

înalta răspundere 
a profesiei 
de medic

Prof. dr. docent Pius BRINZEU
rector, al Institutului de medicină Timisoara

O nouă dovadă a competentei și spiritului științific, cu care partidul abordează diversele probleme ale
1N ORGANIZAREA

MUNCII CULT URAL-EDUCATIVE

NVESTIGAȚIA SOCIOLOGICĂ

CU APARATUL

DE FILMAT

PE MELEAGURILE

PATRIEI

întoarcerea delegației P.C.R, 

care a participat
ia Congresul P. C. Italian

Pentru cel care se găsește într-un contact mai îndelungat și continuu cu u- niversul de preocupări al celor care organizează activitatea cultural-educativă de masă este evident că în ultimii ani s-au petrecut în acest vast sector al vieții culturale schimbări care cu greu pot trece neobservate. S-au primenit structurile organizatorice si o dată cu ele si oamenii, activitățile traditionale cunosc un adevărat seism în competiția cu radioul, televiziunea și filmul, iar străduințele pentru calitate și eficientă sînt evidente in tot mai multe locuri. Crearea comitetelor de cultură și artă județene a generat o prielnică atmosferă de emulație care pune mai bine în valoare nu numai capacitatea organizatorică. dar, în primul rind, ingeniozitatea și competenta activului cultural.Tn acest climat de căutare * unor căi ți me

tode de perfecționare a activității cultural-educative a apărut tot mai limpede că pasiunea, talentul organizatoric, experiența individuală sau simpla intuiție nu mai sînt suficiente. S-a văzut că o- biectivul ultim al acțiunii culturale — publicul — este o realitate proteică și de o
opinii

infinită varietate, care nu se încadrează in rețetele cu care eram obișnuiti- Că dorințele sale de cultură si educație corespund doar parțial planurilor de muncă alcătuite în birourile comitetelor de cultură și artă. Că unele metode si forme de activitate ale a- sezămintelor culturale. înfiripate în atmosfera liniștitoare a „mobilizărilor", nu mai sînt pe gustul omului

de azi care poate să selecteze în materie de culturii.Și s-a spus — nu față îndreptățire — că în activitatea culturală de masă se manifestă fenomene de formalism. Dar această etichetă care ascunde și rutină și nepricepere și economie de gîn- dire înseamnă totodată și necunoaștere. Necunoașterea cerințelor culturale ale diferitelor categorii ale populației, a diferentelor lor specifice, a metodelor celor mai adecvate pentru atragerea lor la activitatea culturală.Cam acesta a fost drumul care a dus, la început timid, apoi tot mai insistent. la ideea că numai cu ajutorul sociologiei, pedagogiei, psihologiei și al celorlalte științe ale omului este posibilă desfășurarea unei munci de educație e- fectîv folositoare, cu ecou în conștiința oamenilor. Argumentul de principiu al valorii științei pentru

orice domeniu de activitate umană a fost completat si susținut de măsuri practice de investigație care, chiar dacă stîngace uneori sau: fără consecințe vizibile, au creat un spirit nou în rîndul activiștilor culturali — acela al reflecției critice fată de situația existentă, al necesității interioare de a avea o concepție mai cuprinzătoare a- supra. activității lor. bazată pe anumite principii generale. De la discuțiile cu publicul s-a trecut la lansarea de chestionare. Universități populare cum sînt cele din București. Tg. Mureș, Oradea sau Timișoara și-au alcătuit programele in urma unor sondaje de opinie. Concomitent. în institute
Emil IORDACHESCU
secretar general al Con
siliului pentru râspîndi- 
rea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice

(Continuare în pag. a IV-a)

vieții economice șî sociale o constituie conținutul impresionant al Directivelor Comitetului Central al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea asistentei medicale a populației din patria noastră, document de excepțională însemnătate pentru destinele medicinii românești, divers prin aspectele investigate, prin natura deciziilor organizatorice anunțate si unitar prin telul comun care guvernează întreg cuprinsul acestui document — slujirea omului, apărarea sănătății, a capacității sale de muncă si de creație. Ca medic și profesor, conștient de implicațiile multiple, pozitive, ale acestor Directive în dezvoltarea ocrotirii sănătății din tara noastră, a scolii medicale românești salut cu satisfacție prezenta lor în viata tării, convins că vor determina — traduse în faptă prin eforturile noastre — realizări însemnate în toate domeniile activității, medicale.Sarcinile apar clar si precis formulate în acest document; atît de clar îneît orice ezitare, fie și din nepricepere, nu mai noate fi de conceput. De aceea consider util să a- firm că. deslușind cu franchețe sensurile măsurilor preconizate, este necesar totodată să înțelegem în profunzime spiritul în care ele au fost formulate, să studiem cu toată răspunderea conținutul de idei al a- cestui important document.Din multiplele și importantele idei ale Directivelor, aș dori să mă o- presc asupra celor referitoare la formarea si utilizarea personalului me- dico-sanitar, remareînd dintru început înțelegerea superioară a re
lației dintre asistența medicală a 
populației, pe de o parte, și formarea și perfecționarea continuă a 
pregătirii cadrelor medicale, pe de 
altă parte. In Directive se prevede elaborarea de noi programe analitice care să răspundă mai bine cerințelor actuale și de perspectivă ale ocrotirii sănătății publice, nevoilor reale ale practicii medicale.
(Continuare în pag. a VII-a)

apă, Le cîntăm în cînte- 
eele noastre, le descoperim 
în piritele marilor ■ peisa- 
giști, le regăsim în basme 
si legende.

Fîntîna lui Manole. șipo- 
tul lui Horia. izvorul lui 
Pintea...

De unde ne vine, oare, 
plăcerea aceasta, mai mult 
decît estetică, pe care o 
resimțim cînd descoperim 
fîntînile și apa ? M-am în
trebat despre aceasta cu 
multi ani în urmă. ,cînd 
am cunoscut. pentru prima 
dată, pământul dobrogean 
cil peisajul lui deprimant, 
cu drumurile colbuite pe 
care se hurducau sacalele 
trase de catî.ri. împrosclnd 
apa în toate părțile. Apa 
era clocită, sălcie...

In vara trecută s-a In- 
tîmplat. să fiu purtat. de 
problemele unui film, prin 
inima podișului dobrogean. 
Am avut atunci prilejnl să 
cunosc lucrările complexe 
de irigație din zona Ca- 
rasu : o suprafață irtga- 
bilă de ISO POP de hecta-

Titus MESAROȘ

Vineri dimineața s-a înapoiat 
în Capitală delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru a! Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat 
la lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Italian.

Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Dumitru Petrescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășii Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
a] Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Po
pescu. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a unei delegații 

a Partidului Comunist din Belgia

(Continuare in pag. a VIl-a)

Vineri la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului Co
munist din Belgia, alcătuită din to
varășii Jean Blume și Albert de 
Coninck, membri ai Biroului Poli
tic și ai Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia, și 
Raymond de Smet, membru al 
C.C. al P.C. din Belgia, care, la 
invitația Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al. 
P.C.R., Milîai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la G.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

ÎN 1969: 5 MILIOANE TONE OȚEL
România va depăși în 1969 granița celor cinci milioane tone <le oțel produse anual, intrind astfel în rtndul țărilor cu un potențial siderurgic dezvoltat. Ca urmare, țara noastră va realiza, în acest an. 1 la sută din producția mondială de oțel, față de numai 0.25 Ia sută cit producea în 1938, urcind pină la sfîr-

șitul actualului plan cincinal de pe locul 19, pe care îl deține in prezent, pe locul 16 in ierarhia țărilor producătoare de otel.Ritmul intens de creștere a producției de oțel — de 13,5 ori în cei 20 de ani de economie planificată — se reflectă și în producția de oțel pe cap de locuitor — un alt indice important

al economiei unei țări. Iu ultimii 3 ani România a făcut un important salt pe plan european din a'cest punct de vedere.In anii următori, producția de oțel în România va cunoaște o și mai mare dezvoltare. Numai marele combinat siderurgic, aflat în prezent în plină con- itrucție la Galați, va da in

etapa finală o producție a- nuală de oțel aproape egală cu cea care se va produce în 1969 în întreaga țară. La aceasta se vor adăuga alte importante cantități de oțel obținute prin dezvoltarea în continuare a actualelor combinate siderurgice de la Hunedoara și Reșița.(Agerpres)
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sa aat

JUSTIFICĂRILE COMPLEXE MEȘTE-
ȘUGĂREȘTI PENTRU

un produs nevandabil DESERVIREA POPU-
LAȚIEI

Posibilitățile de investigare reportericească — spunea un. publicist — sînt practic nelimitate. Ele depind de natura temei, de structura reporterului. de intențiile, de finalitatea urmărită. Gazetarului preocupat de modul cum sînt soluționate diverse probleme «etățenesti nu-i este deloc improprie, firește, nici postura de cumpărător. Iată-ne. deci, cu această identitate în magazinele bucurestene.— Am dori o mașină aragaz cu două ochiuri, ne adresăm unui vîn- xător de la Unitatea nr. 2.Răspunsul este, o recunoaștem, prompt:— Lipsește. încercați pe luna viitoare. Sau cumpărați unul cu trei ochiuri. Peste vreo săptămînă s-ar putea să ne vină chiar cu patru !încercăm și la alte magazine cu profil asemănător. Răspunsul vînză- torilor: „Vindem ce primim". Ne continuăm vizita la cîteva magazine care desfac articole de menaj. La magazinul „1001 articole", șeful unității ne spune : „Acum sîntem mai bine aprovizionați decît în anii tre- cuți. Totuși, de aproape 200 de ori pe zi vînzătorii magazinului sînt nevoit! să spună cumpărătorilor „nu avem". Acesta este. în medie, numărul produselor ce ne lipsesc în diferite perioade. N-ar fi mare, dacă îl raportăm la cele cîteva mii de produse ce se vînd prip unitatea noastră. Dar. din păcate. liDsesc unele sortimente foarte solicitate de cumpărători".Constatăm că din rețeaua comercială lipsesc mărfuri,. așa-zis mărunte, dar în fapt deosebit de utile în gospodărie. Dezasortarea din unele magazine este evidentă. Cine af trebui să asigure permanența unui sortiment comercial complex, a u- nei varietăți de produse, modele, culori pentru un produs și cum este realizată această cerință 7— Neîndoielnic, formarea unui sortiment comercial cît mai complet ește îndatorirea de bază a comerțului ctî ridicata — ne spune tov. Ion Dumitracbe, director la I.C.R.M.- București. Teoretic lucrurile se prezintă astfel : pe baza contractelor încheiate cu furnizorii trebuie să primim marfa pe care în depozitele noastre o vom asorta. Practic însă, de multe ori această posibilitate este exclusă. $i iată de ce. Să luăm, de pildă, mașinile aragaz. Furnizorul — uzinele „1 Septembrie‘‘-Satu Mare — ne obligă să primim, o lună întreagă, aragazuri cu două ochiuri, a doua cu trei, iar a treia lună cu patru. Este imposibil să le depozitezi 1—2 luni pentru a face sortimentul comercial. La vase emailate situația este întrucîtva asemănătoare. Unele sortimente se livrează cu întîrziere, altele nu se livrează deloc. Restantele întreprinderii „Emailul Roșu" la aceste produse au fost anul trecut în valoare de circa 16 mii lei. Anul acesta situația se repetă. Numai în perioada 1—20 ianuarie valoarea mărfurilor neprimite a fost de circa 48 000 lei. Paradoxal este că se livrează cu întîrziere tocmai sortimentele mai solicitate. De exemplu, din cele peste 400 de produse contractate pentru luna ianuarie, am primit pînă acum abia 75. în a- ceste condiții nu putem forma un sortiment comercial adecvat cerințelor. Pentru unele mărfuri aceste carențe sînt diminuate de către industria locală, care are un roi deosebit în asigurarea unui sortiment variat. princiDala sa sarcină fiind tocmai aceea de a asigura o anumită completare a producției industriei republicane. Trebuie să recunoaștem că. în ultimul timp, a- nortul acestor unităti economice a fost mai mare ca orieînd. Totuși... Si din partea furnizorilor locali întâmpinăm greutăți, I.I.L.-Brașov, de pildă, nu a livrat în ianuarie circa 10 600 de strecurători de ceai, grătare, coșuri pentru pîine, teluri etc. Iar I.L.L. „Metalurgica“-București, a- nul trecut, din 2 600 de piulițe a . livrat... zero ; la suporturi pentru șervețele, cratițe de aluminiu, grătare, diferite corpuri de iluminat, aceeași situație. E drept, alte sortimente ne . sînt furnizate chiar în cantități mai mari decît comenzile. Dar ele nu pot compensa lipsa de varietate.— Evident,, dacă de la industrie pornește un sortiment comercial

cît de cît complex, și sarcina comerțului va fi mai ușoară în această privință, iar cumpărătorul este primul care va profita — ne spune tovarășul C. Ta- tomir, director general în M.I.U. Întreprinderile noastre, „1 Septembrie" și „Emailul Roșu" au înregistrat succese importante în diversificarea producției, dar în activitatea lor persistă și lipsuri de felul celor amintite. Ele se datoresc în mare măsură faptului că ambele sînt supuse acțiunii de extindere și modernizare a capacităților de pro-
RAID PRIN MAGAZINE

BUCUREȘTENE
ducție, care a împiedicat uneori desfășurarea normală a procesului de muncă. în afară de aceasta, organizarea științifică și creșterea productivității muncii impun folosirea capacităților de producție ximum. reducerea timpilor Nu ne putem permite să băm sculele prea des. Așa tre producerea unui sortiment sau a altuia, trec diferite perioade de timp, mai mari sau mai mici, de la caz. la caz. considerate de noi normale".E drept, ții muncii o sarcină _____________  _ __________derilor. Se poate însă considera creșterea productivității incompatibilă cu diversificarea producției în adîncime, cu respectarea condițiilor de piață 7 Fără îndoialăLa agravarea carențelor de sortimentul comercial buie, așa cum am văzut, si tria locală. Am solicitat în tă privință părerea inginerului-șef al I.I.L. „Metalurgica". tovarășul A. Hidoș.— Lipsurile din activitatea noastră s-au datorat. în bună parte, profilului prea larg al întreprinderii în anul trecut, dispersării unităților pe

la ma- mortl. schim- că. în-
creșterea productivită- este o cerință esențială, permanentă a întreprin-

impuse că nu I legate contri- indus- aceas-

toată raza municipiului, care diminuau capacitatea de urmărire și coordonare a activității. Aceste piedici au fost înlăturate, prin formarea a două întreprinderi cu profil bine definit și un nomenclator de produse mai restrîns. Avem deci toate motivele să obținem rezultate mai bune. Dar. la carențele a- mintite, să le zicem organizatorice, s-a mai adăugat și lipsa unor materiale și a unor scule. Este imaginea completă a cauzelor care ne-au determinat să nu ne îndeplinim obligațiile contractuale.La prima vedere s-ar putea crede că greutățile întîmpinate au fost într-adevăr de netrecut. O scurtă privire prin documentele aflate la I.C.R.M. infirmă această îngăduitoare ipoteză. Asemenea motivări au menirea de a iustifica nerealizarea planului sortimental, minusurile din organizarea activității întreprinderii si neîndeplinirea obligațiilor contractuale. In acest sens, mărturia cea mai elocventă o constituie hotă- rîrile Arbitrajului de Stat prin care, anul trecut. I.I.L. „Metalurgica" a trebuit să plătească penalizări de peste 10 mii de lei. Dar ce poate face comerțul cu penalizările 7 Ele nu pot înlocui sortimentele lipsă, nu pot umple „golurile" apărute la un moment dat în inagazine. Penalizarea constituie, e drept, o pedeapsă pentru cei care nu respectă disciplina contractuală, dar ea pare a fi prea ușoară de vreme ce unii îsi îngăduie numeroase recidive. După cum o analiză atentă a activității acestor unități va duce la constatarea că întreprinderile industriei locale sînt tentate să producă cu precădere anumite sortimente. adeseori dintre ceîe mai mari, care deși pun probleme de tehnicitate și dotare tehnică deosebită și cer uneori concentrarea maximă a eforturilor întreprinderii. sînt preferate pentru gradul de rentabilitate ridicată. Or, asigurarea aprovizionării magazinelor cu toate sortimentele impune stabilirea între comerț și industrie a unor relații ferme dar mobile, capabile să determine un echilibru optim, corespunzător între cerere si ofertă, să ducă la satisfacerea cît mai deplină a cerințelor cumpărătorilor.
George RQPESCUCr-

La Predeal a fost cons
truit un modern complex 
meșteșugăresc prevăzut 
cu unități specializate în 
croitorie, cismărie. coa
fură și altele. în ultimii 
ani, în orașele Brașov, 
Făgăraș, Rupea, Victoria, 
Săcele. Rîșnov, din jude
țul Brașov, au fost date în 
folosință 17 complexe de 
servicii pentru populație. 
Totodată, au luat ființă u- 
nități pentru servirea 
populației la domiciliu, 
precum și ateliere de ar
tizanat.

(Agerpres)

CONCURS

EXCEPTIONAL

PRONOEXPRESConcursul excepțional PRONOEXPRES ne oferă nu numai perspectiva »- trăgătoare a obținerii unul autoturism ! Există șl șanse sporite de a deveni cîștigătorul unei excursii în Italia.100 numere se extrag la concursul excepțional de duminică, 23 februarie. Se efectuează 10 extrageri în 4 faze.Acest concurs atribuie în număr nelimitat autoturisme Volga, Dacia 1100. Moskvici 408 cu 4 faruri și radio, -Skoda 100 MB, iar prin tragere la sorți, 10 autoturisme Dacia 1100, Moskvici 408 cu 4 faruri și radio, Skoda 1000 MB și Trabant 601 — precum și 50 excursii în Italia prin O.N.T. România.Se mai atribuie numeroase premii merar.Cu 30 lei am participa la toate gerilo.
și alte în nu-putea extra-

(Urmare din pag. I)Larga autonomie a organelor locale, eu perspective de adincire pe măsura dobîndirii experienței necesare, conferă consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale posibilități nelimitate în adoptarea unor măsuri adecvate particularităților fiecărui județ, condițiilor concrete, în valorificarea cît mai judicioasă a resurselor umane și materiale. Aceasta înseamnă că inițiativa creatoare își află un cadru corespunzător de afirmare, că se creează condiții deosebite pentru valorificarea întregului potențial uman, a competențelor și spiritului gospodăresc ; totodată este determinată o calitativă creștere a responsabilității organelor locale, în munca de concepție, precum și în afirmarea dreptului de decizie. In acest context, însăși aplicarea. în funcție de condițiile concrete, a prevederilor diferitelor legi si acte normative. emise de organele centrale — firește fără a le altera spiritul, fără a încălca legalitatea, ci cu scopul de a grăbi aplicarea lor, folosirea lor în mod operativ și cît mai eficient — devine nu numai o posibilitate practică, ci șl o necesitate. In șfîrșit, este util să menționăm, tot ca o expresie a sporirii autonomiei organelor locale —- datorită creșterii maturității lor politice, competenței economico-administra- tive — și faptul că se bucură de libertate decizională în desființarea anumitor unități locale cu caracter economic ori social-cultural, ca și în ceea ce privește dreptul de alegere și revocare a unor cadre locale de conducere (președintele tribunalului județean, procurorul șef județean, conducătorii organelor județene de miliție etc). Toate acestea presupun caracterizarea autonomiei printr-o serie de atribute moral-politice fără de care ea nu s-ar putea manifesta : cunoașterea fenomenelor sociale, prospectarea științifică a realității, exigență pe toate planurile, eficiență si operativitate în decizii. Asemenea atribute au darul de a face din consiliul popular un organism creator,
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în stare să acționeze cu competență și luciditate în baza unei gîndiri profunde.Cele afirmate pot fi argumentate cu multiple exemple și din cele mai diverse compartimente. Se știe, de pildă, că una din preocupările de prim ordin ale consiliilor populare județene este asigurarea realizării în condiții optime de timp, structură, calitate etc. a investițiilor pe plan local. Este o sarcină ce decurge din linia politică a partidului și statului nostru de ridicare a tuturor județelor și care are ca suport material fondurile aprobate de forurile centrale. Tocmai pe baza autonomiei largi care stă la baza activității organelor locale ale puterii de stat, con-

Nicicînd n-am avut ve
leități de meteorolog. Aș 
putea spune că reumatis
mul meu a dat de mai 
multe ori greș în legătură 
cu timpul probabil de 
mîine, decît Bușlega de la 
micul ecran. Mă durea pi
ciorul cu pricina și eu spu
neam că se va schimba vre
mea în rău, că va ninge 
ori că va ploua. Și reali
tatea 7 Se făcea timp fru
mos. Nefiind bun de nimic 
reumatismul meu, m-am 
tratat. Cu un fel de esen
ță de leandru încrucișat 
cu smochin, leacurile au 
dat rezultate. Piciorul meu 
reumatic s-a însănătoșit.

Odată, Topor fiind ocu
pat, am fost invitat de un 
grup de tovarăși să le vor
besc despre timpul proba
bil de mîine. Grupul ăsta 
era compus din specialiști 
ai Ministerului Construc
țiilor pentru Industria 
Chimică și Rafinării, pre
cum și niște tovarăși de la 
Ministerul Industriei U- 
șoare care doreau să cons
truiască o fabrică de ar
ticole de sticlărie.

— Vrem să atacăm șan
tierul. Cum va fi vre
mea ?

— Nu mai am nici un fel 
de dureri. Asta înseamnă 
că la noi va fi mai frumos 
decît la ecuator. După /piciorul meu vom avea 
singur anotimp. Vară 
numai vară.

— Domnule, dar noi 
apucăm să proiectăm și
construim o fabrică de ar
ticole de sticlărie. Să ne spui exact cum va fi vre
mea. Noi o să contăm pe 
asta.

— Dacă vă bazați pe pi
ciorul meu, vă interesează. 
Dar aș fi de părere să mai 
puneți și capul la contri
buție.

— Piciorul dumitale pen
tru noi... i

Deci pe baza piciorului 
meu vindecat de reuma
tism. proiectanta de la 
I.P.I.U. pe baza normelor 
C.S.C.A.S. prin ~ ~ 
șantierul 1 au început să 
construiască pe cele 26 de 
hectare din Bd. Ion Șulea 
nr. 299 o fabrică de articole 
din sticlărie.

Și șantierul se ridica vă- 
zînd cu ochii. Doamne, ce 
se ridica t Reumatismul 
piciorului meu parcă le 
dăduse aripi constructo
rilor. Hala atelierului me
canic — în picioare înainte 
de termen. Hala de topire.

de recoacere, de fiole — în 
picioare și mai înainte de 
termen. Iar hala magaziei 
de articole finite bătuse 
recordul: în picioare în- 
tr-un termen și mai record.

Piciorul cel cu reumă a 
fost însă un profet min
cinos. N-a clintit din loc, 
cu toată însănătoșirea lui, 
cele patru anotimpuri. A 
dat peste această fabrică 
și iarna asta plină cu ză
pezi. Și într-o bună zi, 
alaltăieri parcă, s-a pre
zentat la mine acasă o altă 
comisie, compusă din re
prezentanți ai C.S.C.A.S.- 
ului, ai Ministerului In-

Am intrat în fabrică pen
tru a nu ne pierde cișmele 
pe o fereastră a atelieru
lui mecanic. Jur pe piciorul 
meu cel zdravăn că nu 
mint. La fereastra escala
dată ne-a așteptat tovară
șul Constantin Chiaburu, 
directorul acestei fabrici, 
cu niște umbrele.

— Afară-i timp frumos. 
De ce ne dați umbrele 7

— Veți vedea.
Si aveam nevoie de um

brele pentru că intrînd în 
halele fabricii abia cons
truite a început o ploaie... 
Ce-a plouat în timpul poto
pului a fost jucărie. L-am

Dați-sni
un fierăstrău,

vă rug
un
și

ne
să f o! leton de Nicuță TÂNASE

dustriei Ușoare, ai cons
tructorilor și mai ales ai 
fabricii. Comisia m-a so
mat :

— Hai cu noi. Hai să-ți 
arătăm ce-ai făcut.

Ce-am făcut, unde ? 
Pe Bd. Ion Șulea nr. 
Hai să vezi. Te obli- 

să-ți lei și piciorul 
vinovat, după care 

în ridica
I.C.M.B.

299. 
găm 
cel 
ne-am orientat 
rea fabricii.

Am pornit cu 
drum spre locul _..............__
mise de piciorul meu. In 
incinta fabricii — un noroi 
căruia nu-i poți face față 
nici cu cisme Bilrger; i-am 
întrebat pe constructori:

— De ce n-ați făcut dru
muri de acces 7

— Piciorul dumitale e vi
novat. Nu ne-ai spus că o să avem ca la ecuator, doar 
vară 7 Dacă nu ne mințea 
piciorul, făceam și dru
muri.

comisia în 
crimei co-

întrebat pe tovarășul di
rector :

— Plouă și în halele 
care le-ați luat în primire 7 
In cele finisate 7— De ce să nu plouă, nu 
sînt făcute de același cons
tructor 7

— Dacă plouă peste tot 
de ce m-ați mai chemat 7

— Să vă arătăm...
Mi-au arătat magazia de 

articole finite care se în
tinde pe o suprafață de 
10 000 metri pătrați și care 
trebuia dată în exploatare.

— Asta-i magazia 7— Da.
— Magazie fără acope

riș 7— A avut. A 
peris.

— Si unde e 7
— A căzut. A 

cauza zăpezii si
și mai rău a căzut și peste 
materialele și mașinile care 
așteptau să fie montate.

Abia le-am scos de sub 
dărîmături. Vedeți și aco
perișul ăla dă să cadă. Hai 
să ne dăm mai încoa I

— Săracele acoperișuri, 
și erau noi. Pagube 7— Dacă ar trebui să nu
meri din 5 în 5, așa 5, 10, 
15, 20 ș.a.m.d. ți-ar trebui 
să numeri cam o săptămînă 
ca să ajungi la cifra pa
gubelor.

M-am întors cu fața spre 
comisia care mă întovără
șea.

— Do., ca constructor.ee 
părere aveți 7

— Ne-am luat după pi
ciorul dv.

— Dar avea reumatism.
— Tocmai d-aia, n-ai 

spus la întîlnirea cu noi că 
o să avem climă ecuato
riali 7 Ne-am orientat 
după piciorul dumitale și 
am dat greș. Au venit ză
pezile și acoperișurile n-au 
rezistat la greutatea lor.

Deci vinovați nu sînt 
proiectanții, nu sînt nor
mele C.S.C.A.S., nu sînt 
constructorii, nici benefi
ciarii care au plătit cons
trucția, nici vreun acar, 
(asta pentru că n-au cale 
ferată). Vinovat este picio
rul meu reumatic pentru 
că a început să mă doară 
din nou. Vă rog să-mi dați 
un fierăstrău, să-l tai. 
tai răul din rădăcină, 
vinovat 1

...Iar pe proiectanți, 
cei de la C.S.C.A.S., 
constructori care au făcut 
fabrica, si care n-au pre
văzut căderea zăpezilor — 
vă rog să-i trimiteți în ță
rile calde ca specialiști. 
Cind se întorc, peste cît- 
va timp, cu mașinile lor 
de-acolo, poate mi-aduc și inie o bicicletă cu o pe
dală.

P.S.

avut aco-

căzut din 
ceea ce e

Să
Epe pe

Am aflat că undeva pe 
sus. pe la ministere, s-a fă
cut o anchetă. Motivarea 
cu reumatismul piciorului 
meu cică n-a fost luată în 
serios. Așa că se calculează 
de zor rezistența acoperi
șului și zăpada căzută pe 
metru pătrat. Cum în zona 
Bd. Ion Șulea a nins mai 
mult decît trebuia, paguba 
va fi trecută la calamități 
naturale. Așadar, 
mai tai piciorul.

Totuși, dacă am apucat 
să vă cer fierăstrăul, tri- 
miteți-mi-l. Poate tăiem cu 
el altceva, tot din rădă
cină.

nu-mi

și

î
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Anotimpul alb nu ne-a părăsit 
definitiV' Consemnăm însă apa
riția cîtorva semne certe ale 

primăverii care vine.
Prima mărturie 7 Ghioceii. Și 

nu numai ei. A apărut și alt 
simbol al anotimpului mult aș
teptat : mărțișorul.

In ciuda zăpezii care persistă, 
primăvara, cu primele ei flori și tradiționalul mărțișor, baie la ușă.

Să nu uităm că în seria tra
diționalelor manifestări de pri
măvară se înscrie și frumosul 
obicei de a oferi soției, mamei, 
fiicei, prietenei, iubitei un ca
dou, un mărțișor.

Obiceiul se repetă în fiecare 
an. Dar cu prospețime, după 
imaginație. Iată de ce și astăzi, 
păstrîndu-și valoarea de simb'ol, 
cadoul de mărțișor subliniază 
grija de a găsi cadrul util, plă
cut, preferat. Și, de ce si n-o 
spunem, este un minunat prilej 
de a cunoaște și a aprecia noble
țea sufletească a celor din jur.

Fără îndoială, este dificil să 
alegi un cadou din variatele ar
ticole ce le desfac magazinele, 
încercăm, totuși, să vă. ajutăm, 
sugerîndu-vă să vă opriți la ba
ticurile din țesături de mătase 
naturală sau artificială, la tri
cotajele și confecțiile de cea mai 
bună calitate, la pantofii după 
ultima linie a modei — practici, 
comozi, eleganți; la articolele 
de galanterie sau la diversele 
produse specifice cochetăriei fe
minine.

Nu uitați: Decada mărțișo
rului constituie pentru bărbați 
un mic si nu lipsit de semni
ficație examen de afecțiune si 
bun gust.

» «MMV # MW t

este un atribut al organului de stat local, am simțit totuși nevoia să ne consultăm cu forurile centrale care au tangentă cu această problemă : C.P.A.L., C.S.O.M.S. etc. consultare în cadrul căreia am găsit înțelegere, receptivitate și care s-a dovedit utilă pentru activitatea noastră. Exemple similare se pot da și din alte domenii ale activității locale.Aplicarea tuturor obligațiilor ce decurg din normele democratice și păstrarea unui raport just între a- ccstea și principiul conducerii centralizate implică necesitatea introducerii unor forme organizatorice adecvate, a unui sistem de relații verticale și orizontale in activitatea organelor puterii noastre de stat. Tinînd
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TRANSPORTUL ÎN COMUN 
A LA GALAȚITransportul în comun pe traseele principale ce leagă cartiere mai mari, printre care și Țiglina de centrul orașului Galați — ne scrie Ion Turtoi — se desfășoară anevoios. Călătorii așteaptă ore întregi în stații pînă se ivește tramvaiul 2 și de cum se apropie constați că poartă tăblița indicatoare : „Se retrage". Altele se defectează pe traseu și nu mai ajung la destinație.Scrisoarea, cuprinzînd și alte amănunte legate de această problemă ce interesează în mare măsură pe gălățeni, a prilejuit o analiză serioasă a desfășurării transportului în comun în orașul Galați, ne informează Consiliul popular municipal. Intre alte măsuri, menite să îmbunătățească transportul în comun, se arată că va fi sporit numărul personalului tehnic și de revizori tehnici-ce vor fi recrutați din rîndul celor mal buni tehnicieni, care vor verifica starea autovehiculelor. La fel se va proceda și cu personalul de întreținere. Pentru a putea efectua în condiții mai bune lucrările de reparații și întreținere la parcul de vagoane, sectorul de transport electric va fi dotat cu noi utilaje. Se vor înființa noi cursuri de calificare și de ridicare a calificării vatmanilor și șoferilor.

ALO, 17 03 40 - TERMOFICAREA ?Accsta este numărul de telefon pe care îl formez de mai multe ori pe zi, de cind a început iarna. Pentru că tot de atunci au început și necazurile mele cu termoficarea : din toate caloriferele din apartament, numai unul se mai încălzește puțin, celelalte sînt complet reci. De aproape 3 luni de cind m- licit meseriași
cesitatea unificării/ întregului aparat administrativ de pe un anumit teritoriu și subordonarea acestuia organului respectiv al puterii de stat, pentru a se realiza în acest mod toate interesele oamenilor muncii pe care îi reprezintă organul respectiv al puterii de stat.Pornind de la atribuțillo ce revin comitetelor executive ale consiliilor populare județene. Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Iași, luînd măsuri de organizare și îndrumare corespunzătoare a organelor din subordinea sa, a acordat de la început o atenție deosebită îmbunătățirii stilului de muncă, unei mai bune planificări a activității organelor locale de specialitate ale ad-

INIȚIATIVĂ MASELOR
siliul nostru popular județean adoptă măsurile organizatorice, tehnice sau de altă natură prin care asigură îndeplinirea corespunzătoare a investițiilor. Pe acest temei, și pornind de la observarea atentă a unor experimente, am trecut, o dată cu începerea anului 1969. la o trustului local de dacă pînă nu de cerea trustului și punea o verigă — _ .tiere — în prezent s-a renunțat la a- cest sistem conducerea organizației locale de construcții avînd legătură directă cu un număr de șantiere, fiecare membru al conducerii fiind specializat pe un anumit gen de lucrări. Bineînțeles, măsura la care ne-am referit a fost îndelung examinată și, în final, dezbătută și aprobată în comitetul nostru executiv. Si, deși adoptarea unei noi forme de organizare a trustului de construcții

nouă organizare a construcții. Astfel, mult între condu- șantiere se inter- grupurile de șan-

seama de complexitatea diferitelor domenii ale vieții sociale, noua lege a consiliilor populare statuează că organele locale de specialitate ale administrației de stat au o dublă subordonare — orizontală și verticală — sînt deci subordonate atît consiliului popular și comitetului executiv, cît și organelor centrale de stat ierarhic superioare. Subordonarea verticală a organelor administrației de stat înseamnă subordonarea organelor inferioare față de cele superioare, adică a consiliilor populare comunale față de cele județene și prin acestea față de Marea Adunare Națională sau subordonarea comitetelor e- xecutive comunale față de comitetele executive județene și prin acestea față de Consiliul de Miniștri, ca și a direcțiilor de specialitate județene față de ministerele sau organele centrale de resort. La rîndul ei. subordonarea orizontală izvorăște din ne

ministrației de stat și comitetelor executive ale consiliilor populare comunale și orășenești. Aș aminti doar că planul de activitate trimestrial pe care fiecare organ de specialitate și-l întocmește este examinat și aprobat de comitetul executiv o dată cu propriul său plan de muncă, evitîndu-se astfel paralelismele, irosirea de timp si energie pentru cercetarea și rezolvarea acelorași probleme, asigurîn- du-se, și în acest fel, disponibilități de forțe și timp pentru exercitarea' atribuțiilor ce le revin. Comitetul executiv al Consiliului popular județean Iași a organizat, de asemenea, analiza — în ședința de comitet executiv și în sesiuni — a activității unor direcții de specialitate ale administrației de stat, între care cele de industrie locală, gospodărie comunală și locativă, comercială, ca și a unor comitete executive ale consiliilor populare comunale și orășe-

de la „Termoficare". doar o

singură dată a venit un mecanic, s-a uitat la calorifer, l-a ciocănit puțin, apoi a plecat. Prin urmare, vizita lui nu m-a încălzit cu nimic.Există deci o similitudine între caloriferele mele feci și modul „operativ" de înlăturare a defecțiunilor din partea „Termoficării". Pe cind „încălzirea" amîndurora ?
C. VASILESCU
str. Făurei 5, bloc C 9, ap. 123 
București, sectorul 8

CURSA VINE LA TIMPMai mulți cetățeni propuneau, într-o scrisoare, ca actualul traseu al autobuzului Caransebeș—Jupa să fie prelungit pînă la Valea Timișului pentru a duce și aduce de la școală și pe copiii din Buchin. Consiliul popular al județului Caraș-Severin — se arată în răspunsul trimis redacției — a dispus ca întreprinderea de gospodărie orășenească Caransebeș să întocmească un nou grafic de circulație a autobuzelor de pe traseul respectiv. în prezent, școlarii din Bu- chin sînt transportați, la școală, în satul Valea Timișului, cu autobuzele I.G.O. Caransebeș, la orele de începere și terminare a cursurilor.
UN MINUT...Trenul personal 3003 de Ia București la Brașov trece, la ora 7,24, și prin halta Nis- torești Trece și... nu oprește ! Avînd în vedere că această haltă deservește populația și sute de navetiști — salariați și elevi — din. orașul Breaza, satele Nistorești, Frăsinet, Plaiul Cornului, Șotrile și alte localități, am cerut în nenumărate rînduri, în scris, Ministerului Căilor Ferate să stabilească iu

nești. Astfel de gulă precedate țări efectuate de colective alcătuite din lucrători ai aparatului propriu și din cadre aparținînd organelor locale de specialitate, fapt ce asigură o cunoaștere aprofundată a problematicii fiecărui organism în parte, ca și garanția adoptării unor măsuri eficiente pentru continua îmbunătățire a activității acestor organe. Concluziile analizelor sînt concretizate în decizii sau hotărîri avînd caracter obligatoriu pentru activitatea organelor respective. Veghem ca toate măsurile care se adoptă — decurgînd din aplicarea riguroasă a centralismului în condițiile autonomiei sporite — să fie în strictă conformitate cu legislația în vigoare, cu actele normative emise de forurile centrale. De aceea, localizînd această preocupare pe planul activității organelor de specialitate, ale consiliului nostru popular, sîntem continuu preocupați să conlucrăm activ cu ministerele și alte foruri centrale ori de cite ori examinăm o latură sau alta a organelor respective. Această practică ne dă posibilitatea analizării mai profunde, elucidării corespunzătoare a problemelor de specialitate. Dacă mai apar cîteodată probleme „litigioase" între consiliul popular județean și unele organe centrale — aș cita în acest sens unele situații cind nu am ajuns cu ușurință la un punct de vedere comun cu Ministerul învățămîntului. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă — ele nu vizează deloc aspectele de principiu, întîlnindu-se doar — și aceasta cu o frecventă din ce în ce mai redusă — pe planul activității practice. Neîndoios că pe parcursul desfășurării activității, al conlucrării cu organele centrale se vor perfecta și metodele de lucru în spiritul novator al politicii noastre sociale, al prevederilor cuprinse în legea consiliilor populare. Cred că eforturile de înlăturare a unor optici îngust administrative și subordonarea întregii activități țelurilor majore ale activității economice, sociale, culturale trebuie să se facă atît de către organele lo-

analize sînt, de temeinice de re- cerce- cale cît și de unele organe centrale. Lucru pe deplin firesc și necesar : nn non stil de muncă profund perfecționat, revoluționar aș spune, implică mari răspunderi în înțelegerea lui adîncă și în aplicarea lui exemplară.La începutul lunii ianuarie, într-o atmosferă de entuziasm, membrii consiliului popular județean au a- doptat cu unanimă aprobare răspunsul la chemarea adresată consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii de către Consiliul popular județean Galați. Ne-am stabilit cu acel prilej sarcini, obiective a căror îndeplinire presupune o muncă susținută, bine organizată în vederea mobiliz'ării tuturor cetățenilor județului la înfăptuirea lor. La adoptarea acestor obiective am avut în vedere numeroși faeton care ne vor ajuta să le ducem la bun sfîrșit. Printre a- ceștia se află, indiscutabil, și faptul că organele locale ale puterii de stat, organismele economice și culturale locale se bucură de o largă autonomie în acțiune, atribuțiile ce le revin fiind ele însele un îndemn la a valorifica din plin posibilitățile locale, de a manifesta inițiativă, spirit întreprinzător — toate subordonate, firește, unei finalități pozitive. Avem, așadar, un cadru larg, concret, de exercitare a atribuțiilor ce sînt acordate prin lege organelor locale, dovadă a încrederii în maturitatea și competenta lor și. în același timp, expresie a cunoașterii profunde a sensului evoluției sociale.Acest exemplu, ca și multe altele ne îndreptățesc să subliniem că afirmația cuprinsă în însufletitorul Manifest cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă în alegerile de la 2 martie, potrivit căreia „pornind de la concepția că socialismul și democrația sînt de nedespărțit, că societatea noastră poate și trebuie să asigure cele mai largi drepturi și libertăți, Partidul Comunist Român promovează politica de adincire și perfecționare a democrației socialiste". este puternic confirmată de confruntarea cu realitatea.

RĂSPUNSURI
graficul dc circulație o oprire măcar de 1 minut a trenului respectiv și în Halta .Nistorești. Dar fără ecou. Probabil că organele . C.F.R. consideră aceasta o problemă minoră. într-adevăr, este vorba de numai un minut de staționare. Dar, din cauza lui, cit timp pierd cetățenii din localitățile amintite !

Constantin NEAGOR 
primarul orașului Comarnic

POD RUTIER PESTE TELEAJENCa să ajungă la școala din Buda, elevii din satul Sicrița, județul Prahova, trebuie să treacă apa Teleajenului.Adeseori noi, părinții — se arată în.j .1- soare — trebuie să nc însoțim copiii pînă treo puntea peste apa Teleajenului, întrucît șubrezenia ei pune în pericol viața copiilor. Consiliul popular județean Prahova, finind seama de sesizarea justificată a grupului de părinți din satul Sicrița, ne comunică măsurile luate. în cursul acestui an se va construi și da în folosință un pod rutier pesto rîul Teleajen.
ERA PREA SIMPLUPină nu de mult apa potabilă în Borșa venea prin conducte pînă la cișmelele din care se aprovizionau locuitorii comunei. Recent, conducerea exploatării miniere Baia Borșa a luat o măsură care a uimit pe toți locuitorii. A închis toate cișmelele. De ce ? Nu se știe. Era, poate, prea simplu, să vină apa la noi. De ee să nu ne ducem noi după ea ?

Gheorqhe COMAN
Borșa-Maramureș j

TERMENUL FATIDIC„De un an de zile — ne scrie Vera Milen- covici, din orașul Moldova Vecha — umblu pe la diferite foruri și instituții pentru a mi se achita pensia pe luna februarie 1968. M-am adresat pentru aceasta în nenumărate rinduri Oficiului județean de pensii Timiș, pentru ca după cîteva luni să aflu că pensia respectivă a fost depusă la poștă (!) Drumurile mele au luat deci altă direcție : către poștă. Aici, însă, spro surprinderea mea, am aflat un lucru ciudat: pensia mi-a fost expediată de către Oficiul de pensii Timișoara prin mandatul poștal 1 771 din 20 februarie 19G8. Mandatul poștal, însă, nu a sosit nici pînă astăzi la destinație, iar banii n-au fost nici ei returnați și virați în contul oficiului de pensii".Răspunsul primit la redacție de Ia Direcția județeană de poștă și telecomunicații Timiș uimește pur și simplu : „...Denotă că acest mandat a fost pierdut in timpul transportului (de salariații poștei, firește — n.n.l. Intrucît nu am primit reclamație din partea destinatarei în termen de 6 luni, noi nu avem dreptul de a achita acest mandat poștal...". Ciudată optică ! Deci poșta pierde mandatul, nu se ia nici o măsură împotriva celui vinovat, iar consecințele le suportă cetățeanul.
TĂCERE CU CÎNTECAcum 5 luni, unitatea de curățătorie chimică aparținind cooperativei „Munca colectivă" din Cîmpulung Muscel mi-a deteriorat un costum de haine. Am cerut despăgubirile cuvenite, dar, spre surprinderea mea, conducerea cooperativei a adoptat față de această cerere „tactica tăcerii". O sesizare adresată Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești a determinat-o să întreprindă, cel puțin de ochii lumii, cercetarea cazului. Am fost chemat la birourile cooperativei, unde mi s-au dat asigurări ferme că prejudiciul îmi va fi acoperit. Dar promisiunile au rămas vorbe goale. Vicepreședintele cooperativei mă sfătuiește să mai am... răbdare. Foarte bine, dar șl răbdarea, cum bine se știe, are o limită. Cred că în această privință este de acord cu mine șl conducerea Uniunii județene gărești Argeș. cooperativelor meșteșu-

Nicolae BANCILA
Cîmpulung Muscel

*

constructor.ee


©

Elemente care condiționează creșterea producției

și a veniturilor în cooperativa agricolă

MUNCA ACTIVĂi

A COOPERATORILOR
Șl DEZVOLTAREA

în cooperativa agricolă, cultivarea In comun a pămîntului, folosirea pe scară largă a mecanizării; chimizării, irigațiilor, a științei și tehnicii înaintate asigură obținerea unor producții vegetale și animale din ce în ce mai mari, care duc la creșterea veniturilor și a bunăstării țărănimii, la ridicarea social-culturală a satului, la satisfacerea cu produse agricole a economiei naționale. Din munca prestată în cooperativa agricolă țăranul cooperator realizează cea mai mare parte din veniturile sale. De aceea, creșterea producției și îndeosebi a producției-marfă și efectuarea de către fiecare membru al cooperativei a unui număr corespunzător de zile-muncă duc în mod nemijlocit la creșterea veniturilor' realizate de cooperatori. Cîteva ci- sînt deosebit de elocvente în a- ceastă privință. Veniturile țărănimii din munca în cooperativele agricole au crescut de la 5,4 miliarde lei în 1965 ia 6 miliarde în 1968, iar veniturile bănești obținute din vînza- rea produselor agricole, realizate în cea mai mare parte ca urmare a muncii depuse în cooperativa agricolă. au crescut, în aceeași perioadă, de la 4,35 miliarde lei la 5,10 miliarde lei. De aici și necesitatea ca toți membrii cooperativelor să participe activ la munca în cooperativa agricolă, să asigure prin toate căile dezvoltarea economică a acesteia.Tinînd seama că pămîntul și celelalte mijloace de producție ale cooperativelor agricole sînt componente indivizibile ale avuției naționale și factori de bază pentru asigurarea produselor agricole necesare 'întregii societăți, este firesc ca participarea la muncă a cooperatorilor, prin care se pun în valoare resursele materiale ale unităților din care fac parte, să constituie obligația lor fundamentală.în scopul realizării unei eficiente ridicate a producției agricole, este necesar ca participarea la muncă a cooperatorilor să se asigure pe tot parcursul desfășurării lucrărilor a- gricole, la nivelul cerințelor cantitative și calitative ale tehnologiilor spastice fiecărui produs agricol. Se cș ca numărul minim de zile- rm^.că, stabilit acum, la începutul anului, de adunările generale să fie repartizat pe campanii agricole, asi- gurîndu-se efectuarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor. în acest fel munca depusă de cooperatori va conduce la creșterea producției, la dezvoltarea și consolidarea cooperativelor și la sporirea, pe această bază, a veniturilor pe care le realizează.în egală măsură, creșterea continuă a producției și veniturilor cooperativelor agricole, a bunăstării țărănimii depinde și de ritmul în care se dezvoltă proprietatea cooperatistă.Analiza activității economice a cooperativelor pe ultimii ani reflectă faptul că țărănimea cooperatistă s-a convins din proprie experiență că proprietatea obștească constituie izvorul puterii economice a cooperativelor, al creșterii, nivelului ei de trai. Așa se face că, an de an, se alocă, din veniturile obținute, fonduri însemnate pentru dezvoltarea proprietății cooperatiste. în perioada 1963—1967 valoarea proprietății cooperatiste, raportată la suta de hectare, a crescut cu aproape 68 la sută. în cadrul acesteia au sporit, cu precădere, fondurile fixe, a căror valoare la suta de hectare s-a mărit, în perioada respectivă, cu peste 66 Ia sută.Dezvoltarea proprietății cooperatiste a determinat o creștere corespunzătoare a producției agricole și a veniturilor cooperatorilor. în perioada 1963—1967, valoarea producției globale, raportată la suta de hectare, a sporit cu circa 34 la sută, veniturile bănești cu 53,9 la sută, iar retribuirea totală a unei zile- muncă a crescut cu 25,4 la sută. Corelația strînsă dintre dezvoltarea proprietății cooperatiste și creșterea producției, a veniturilor bănești și a retribuirii totale a zilei- muncă este demonstrată concludent de rezultatele obținute de către diferite cooperative agricole. în a- ceastă privință sînt semnificative cîteva exemple. La cooperativa a- gricolă Stoicănești-Olt valoarea a- verii obștești, socotită la suta de hectare, se ridică la 616 870 lei. Ca urmare și alți indicatori sînt mari : producția agricolă globală a ajuns, în 1967, la 717 460 lei la suta de hectare ; veniturile bănești — la 370 560 lei la suta de hectare, iar valoarea zilei-muncă a atins 34,5 lei. Cu totul altfel stau lucrurile la cooperativa agricolă din Izvoarele, același județ. La o avere obștească care reprezintă, la suta de hectare, numai 226 574 lei, revine o producție globală de 159 272 lei, venituri bănești — de numai 64 685 lei, iar valoarea zilei-muncȘ este și ea mică — 9,60 lei. Aceeași comparație poate fi făcută și între cooperativele agricole Mădăras și Lupoaia, județul Bihor, Gîrbovi și Roșiori, județul Ilfov, și altele. De aici și «concluzia că este absolut necesară dezvoltarea proprietății cooperatiste ca o condiție primordială a creșterii producției, veniturilor și a valorii zilei-muncă.în cadrul proprietății obștești trebuie dezvoltate cu precădere acele fonduri fixe care au o influentă directă, nemijlocită asupra producțiilor și rezultatelor economice : animalele de producție, plantațiile viti-

pomicole, serele, solariile, amenajările pentru irigații. Pe măsura dezvoltării cooperativelor agricole, ponderea acestor categorii de mijloace de producție în totalul fondurilor fixe a crescut de la an la an, ajungînd să reprezinte, în 1967, circa 68 la sută față de circa 51 la sută în 1963. La cooperativa agricolă Sînt- ana, județul Arad, pînă la construcția, în 1967, a celor 4 hectare de sere, volumul veniturilor bănești la suta de hectare era de 385 166 lei, iar retribuția la o zi-muncă de 24,3 lei. Intrarea în producție a serelor, precum și alte măsuri de intensificare a producției, efectuate din fonduri proprii, au avut ca rezultat o sporire a veniturilor bănești, la suta de hectare, cu circa 10 la sută, iar valoarea zilei-muncă a crescut cu 23 la sută. La cooperativa agricolă „Munca“-Gurbănești, județul Ilfov, amenajarea pentru irigat a suprafeței de 610 hectare a făcut ca producția globală, la suta de hectare, să crească, numai într-un an, cu peste 8 la sută, veniturile bănești — cu 7 la sută, iar retribuirea totală a zilei-muncă — cu 5 la sută. Rezultă deci că dezvoltarea neîntreruptă a mijloacelor fixe de producție, și îndeosebi a mijloacelor fixe direct productive, constituie o condiție de bază pentru consolidarea economică a cooperativelor.Evident, dezvoltarea bazei tehnico- materiale a cooperativelor agricole depinde, în mod nemijlocit, de nivelul acumulărilor realizate — fondul de acumulare constituind izvorul principal al dezvoltării proprietății '- obștești,' al înfăptuirii reproducției sdcialiste lărgite. A repartiza .. fonduri' bănești corespunzătoare pentru acumulare înseamnă a dezvolta baza economică a reproducției și, deci, veniturile cooperativei și ale cooperatorilor vor crește necontenit. Stabilirea unor proporții raționale între fondul de acumulare și consum, corespunzător prevederilor statutului, constituie o problemă majoră în viața cooperativei, care se cere dezbătută profund și cu spirit de răspundere în adunările generale ale cooperativelor.Trebuie subliniat că sporirea acumulărilor și consolidarea, pe această bază, a cooperativelor agricole trebuie să fie urmate de creșterea producției, realizarea ei cu cheltuieli materiale și de muncă cît mai mici. Dacă sporurile de producție se obțin cu cheltuieli mari, se reduce eficiența acumulărilor. Trebuie arătat că, în structura producției globale din cooperativele agricole, cheltuielile de producție dețin încă o pondere destul de ridicată, ceea ce diminuează nu numai fondul de acumulare, dar și pe cel de consum. De exemplu, în 1967 cheltuielile materiale reprezentau circa 47 la sută din valoarea producției globale, ceea ce este încă mult. în această direcție — a realizării unui regim sever de economii la toate elementele de cheltuieli și îndeosebi la cele

indirecte : comune și generale — trebuie să se acționeze cu hotărîre și perseverență;Vorbind de fondul de ca sursă principală a averii obștești, trebuie arătat că, în I prezent, potrivit metodologiei de constituire a acestui fond, numai o parte este destinată lărgirii efective a producției și creșterii pe această bază a proprietății cooperatiste. Fondul de acumulare, pe lîngă părțile în natură. și. în bani destinate investițiilor, mai cuprinde stocuri de semințe și furaje, diferite materiale și inventarul mărunt, ca rezervă tranzitorie, precum și fondul de rulment în numerar. Or, aceste fonduri, care dețin anual o pondere însemnată din totalul acumulărilor, se consumă exclusiv în procesul de producție al anului următor și nu pot fi folosite pentru efectuarea de noi investiții și creșterea, _pe această bază, a - _nea, nu cute la creștere la fondul de acumulare — sînt folosite ca animale de prăsilă. O parte din ele sînt necorespunzătoare și ca atare sînt îngrășate și valorificate pentru carne, valoarea acestora di- minuînd acumulările efective ale cooperativelor. Rezultă și mai. evident că, în condițiile actualei metodologii de calcul al fondului de acumulare, numai o parte a acestuia constituie acumulare propriu-zisă, ceea ce creează o imagine falsă asupra procesului de reproducție. Ca .doyadă,. în ,1966, acumulările efectivei diri totalul fondului de acumulare iau, reprezentat numai 63 la sută, iar în 1967 — 77 la sută. De aceea, consider necesar ca actuala metodologie de calcul al fondului de acumulare să fie îmbunătățită în direcția evidențierii corecte a acumulărilor efective pe care cooperativele le fac.In ultimă instanță, eficiența acumulărilor depinde nemijlocit de modul cum sînt gospodărite și exploatate obiectivele de investiții, fondurile fixe realizate. Și în acest domeniu sînt multe cooperative agricole în care de ani de zile persistă serioase neajunsuri. înlăturarea acestora oferă consiliilor de conducere din cooperative un vast cîmp de acțiune pentru. dezvoltarea unităților și punerea în valoare a imenselor rezerve existente în cadrul acestor unități.în aceste zile. în cooperativele agricole au loc adunări generale. Cu acest prilej este bine să se analizeze pe larg cum s-a dezvoltat proprietatea cooperatistă și, pe baza învățămintelor de pînă acum, să se prevadă măsuri pentru dezvoltarea ei în continuare.

fondurilor fixe, toate animalele turma de bază în greutate vie

mai multăacumulare, dezvoltării

De aseme- tinere tre- — a căror se include

Despre faptul că, pe șantierul Combinatului de industrializare a lemnului aflat în construcție în orașul Sebeș, județul Alba, lucrările se desfășoară necorespunzător, s-a mai scris anul trecut în ziarul „Scînteia". în flagrantă discordanță cu situația reală de pe șantier, constructorul — șantierul 504 al Trustului de construcții nr. 5 Brașov — a arborat cu fiecare prilej un optimism exagerat, fără temei Starea de lucruri care s-a instaurat pe acest șantier devine din zi în zi mai alarmantă.și ea amenință să compromită chiar intrarea în funcțiune a primelor capacități de producție — fabrica P.F.L., care are ca termen de începere a producției trimestrul IV a.c.Ce probleme se impun a fi soluționate cu maximă urgentă acum, pentru a se asigura totuși intrarea în producție a acestei moderne fabrici ? Este întrebarea în jurul căreia s-a concentrat convorbirea pe care am avut-o recent cu ing. loan Molodeț, directorul C.I.L. Sebeș.— Planul de investiții pe anul 1968 nu a fost îndeplinit, ne-a pus în temă din capul locului directorul. Constructorul a rămas cu 18 milioane lei sub prevederile planului anual. Acest lucru s-a întîmplat în pofida unor repetate dezbateri, analize și angajamente din partea constructorului în care noi ne-am pus multă nădejde. Astăzi constatăm că toate promisiunile lui au fost vorbe goale. în iunie anul trecut am atras atenția constructorului că trebuie urgentată darea în exploatare a racordului*  de cale ferată Vințul de Jos — Sebeș, întrucît începeau să sosească utilajele din import. „Spre sfîrșitul lui august calea ferată va fi gata" — am primit solemne asigurări. De atunci constructorul și-a mai luat cîteva angajamente la fel de solemne și de ineficace. Cert este că abia în urmă cu 3 săptămîni această lucrare a fost dată parțial în funcțiune.— Cum s-a rezolvat problema transportului utilajelor ?— Multă vreme, vagoa-

nele cu utilaje le-am descărcat cu eforturi considerabile, în condiții foarte grele. Datorită manipulărilor fără rost ale utilajelor și locațiilor, plătite organelor C.F.R., au fost cheltuite suplimentar cîteva sute de mii de. lei. Magazia , de produse finite în care trebuiau adăpostite utilajele n-a fost nici ea terminată.— în luna ianuarie a.c. trebuia să înceapă la fabrica P.F.L. montarea ma-

nu este încă gata. Secția de hidrare și croitorie trebuia predată la montaj la începutul acestui an. Or, la jumătatea lunii ianuarie, nu era terminată nici zidăria la roșu, operație care, de comun acord cu constructorul, stabilisem să fie terminată pînă la 15 noiembrie 1968. Izolația acoperișului trebuia terminată pînă la 30 noiembrie 1968. Nu este gata nici ea. Fundațiile utilajelor de asemenea nu sînt executate.
Pe șantierul C.I.L.-Sebeș

constructorul
neglijează

șinilor și utilajelor. Sîntem informați că acestea stau încă și azi ambalate în lăzi, iar altele nici nu au fost coborîte din vagoane. Cărui fapt se datorește această „liniște" ?— în fabrica P.F.L. continuă să mai lucreze constructorul, dar numai cu jumătate din forțele necesare. Aici, din cele 17 secții de producție, nici una

a

Diferite lucrări sînt rămase în urmă și la alte secții. în mare, aceasta este „moștenirea" cu care constructorul a intrat în noul an.— Există șanse ca în lunile imediat următoare să fie recuperate restantele amintite, astfel încît, în cel mai scurt timp, montorii să poată începe lucrul ?— Din moment în mo-

dr. ing. Sabin N1CA-SÎRBEȘT1 
din Uniunea Nafională 
a Cooperativelor Agricole 
de Producție zilele acestea în funcfiune

în secția mecanografie a Centrului de calcul electronic al Căilor Ferate Române, intrat 
zilele acestea în funcfiune Eoto : Agerpres

ment, așteptăm să sosească specialiștii străini pentru începerea montajului. Sîntem însă îngrijorați că s-ar putea ca aceștia să vină înainte de predarea halei la montaj de către constructori. După cum se mișcă acum, constructorul se dovedește depășit de amploarea lucrării. Anul trecut a încercat să motiveze lipsa de organizare prin faptul că nu are plan de punere în funcțiune în 1968, promițînd că se va concentra pe lucrări acesta. Dar pentru șantierul C.I.L. Sebeș are prevăzut un volum de investiții de două ori și jumătate mai mare ca anul trecut. La aceasta se adaugă restantele amintite. Or, pînă acum n-am observat nici un efort notabil din partea constructorului.Este limpede că stadiul execuției lucrărilor de investiții pe șantierul C.I.L. Sebeș a ajuns la un asemenea punct critic care pune net sub semnul întrebării respectarea termenului de intrare în funcțiune a primelor obiective. Și în prezent, ca și în perioadele anterioare, principalul vinovat de impasul în care a intrat execuția acestui obiectiv de seamă al Ministerului Economiei Forestiere este constructorul, în speță șantierul 504. Cu o nepermisă ușurință, factori de răspundere din această unitate de construcții continuă, în pofida numeroaselor apeluri și sesizări ce le-au fost adresate, să ignore implicațiile de ordin economic ce pot apărea prin nesocotirea o- bligațiilor ce le au în privința respectării duratelor de execuție. în cursul anului trecut ei au împărțit promisiuni în stînga și în dreapta, fără ca să încerce vreun moment să-și respecte obligațiile asumate Aceeași tactică au adoptat-o și anul acesta. Se vede clar că suita de ședințe și dezbateri organizate anul trecut, cu participări „la nivel mai înalt sau mai scăzut". nu numai că nu l-a determinat pe constructor să caute soluții de ieșire din moleșeala care îl stăpânește de atîta vreme, ba, mai mult, i-a slujit ca o bună tribună de la care să-și justifice lipsa de preocupare în asigurarea unor condiții materiale și organizatorice pentru menținerea unui ritm normal de execuție. Chiar și ultima ședință de comandament, ținută Ia sfîrșitul lui ianuarie, s-a încheiat cu

UN DEZIDERAT 

UNANIM:

(Urmare din pag. I)tale feroase și neferoase, se reduce greutatea utilajelor și se asigură o creștere importantă a productivității muncii, datorită faptului că au o prelucrabilitate mult mai ușoară. Totodată. în construcțiile civile și industriale masele plastice au cele mai diverse întrebuințări : pentru pardoseli, țevi și armături sanitare, conducte, tapițerii, închideri ușoare, tuburi de izolații ș.a.O contribuție de mare însemnătate aduce industria petrochimică la dezvoltarea producției bunurilor de larg consum. Consumul unor fire și fibre chimice a intrat azi în tizul curent al industriei textile, care a reușit să fabrice un sortiment de produse ce se disting atît prin rezistența sporită la rupere și frecare, cît și prin varietatea de culori. Greutatea specifică mai redusă a fibrelor sintetice cu 10—15 la sută. în comparație cu cea a fibrelor naturale, permite ca Ia o cantitate echivalentă de materie primă să se obțină, mai multe produse.Sarcini deosebit de importante vin întreprinderilor din industria trochimică în acest al patrulea al cincinalului, cînd producțiaglobală și marfă va crește cu aproape 50 la sută față de realizările din 1968. Accentul se va pune pe dezvoltarea producției de mase plastice, rășini sintetice, fibre și fire sintetice, pentru care sînt prevăzute creșteri între 30 și 44 la sută. Realizarea acestor sporuri de producție va fi posibilă prin ridicarea indicilor de utilizare și organizarea superioară a producției la instalațiile existente, cît si nerea în funcțiune a noi și capacități.în acest an urmează să producție 15 obiectiveprintre care Combinatul chimic Pitești si Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea cu toate instalațiile de bază, capacități noi la Combinatul petrochimic Ploiești și la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheor-

re- pe- an lor

prin pu- obiectiveintre în principale.

anul1969
DE MĂRE

actuale care . vizează creșterea continuă a producției de cărbune, exigența si maturitatea discuțiilor âu imprimat adunării generale a’ reprezentanților salariatilor din cadrul Combinatului carbonifer al Văii 
Jiului un pronunțat caracter de lucru. în darea de seamă prezentată de către comitetul de direcție s-au relevat, mai întîi, succesele din anul trecut: planul la producția globală a fost depășit cu peste 4 700 000 lei, iar economiile suplimentare la prețul de cost s-au ridicat la 7 190 000 lei. Aproape întregul spor de 49179 tone cărbune brut s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii.Darea de seamă a rezervat un însemnat spațiu analizării căilor si modalităților de îndeplinire a sarcinilor — cantitativ și calitativ superioare — ce revin în acest al patrulea an al cincinalului minerilor Văii Jiului. In 1969, ei vor tre-

ADUNAREA GENERALA A 
REPREZENTANȚILOR 
SALARIATILOR DE LA 
COMBINATUL CARBO
NIFER VALEA JIULUI

s ® o o oghiu-Dej. Se cuvine să arătăm că, în perioada care a trecut din acest an, ritmul de lucru pe șantierele industriei petrochimice a fost sub cel normal. Ministerului nostru, ca titular al investițiilor, cît și organizațiilor de construcții-montaj din cadrul Ministerului Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării le revine obligația de a asigura, în continuare, toate condițiile pentru ca Ia nivelul trimestrului I să se realizeze un volum cît mai ridicat de investiții.Cu deosebire; măsuri urgente vor trebui să fie luate pe șan-

EU H El O o y B S Q Elunitățilemai multi specialiști din existente, care vor participa efectiv la probele tehnologice și la punerea în funcțiune a instalațiilor.Luînd această măsură, nu înseamnă că, de acum, conducerile tinerelor combinate sînt absolvite de responsabilitatea organizării temeinice a calificării cadrelor, a specializării lor, de crearea tuturor condițiilor cesare pentru permanentizarea menilor în unitățile respective.Nu putem trece cu vederea că cruțarea din timp șl calificarea meinică a cadrelor pentru noile biective depind de soluționarea
ne- oa-re- te- o- fa-

re-cade sodămuncii, care au avutzultat sporirea producțieicaustică, antidăunători, pvc., etilena, fenoli și de alte sortimente cu peste 190 milioane lei. înacest an. studiile sînt orientate în continuare în direcția măririi randamentelor și a indicilor de utilizare a instalațiilor, îmbunătățirii rețetelor de fabricație, valorificării superioare a materiilor prime și produselor secundare, folosirii eficiente a forței de muncă.în mod deosebit, în preocuparea comitetelor de direcție din întreprinderi trebuie să stea problema creș-

poli-

BS

PETROCHIMIA
tierele obiectivelor programate a vorabilă și a altor factori, între care, intra în funcțiune în primul și al doilea trimestru al anului : instalațiile de alcooli-oxo și pvc de la Rm. Vîlcea, cele de piro- liză, polietilenă și acrilonitril de la Pitești. Analizele întreprinse în ultimul timp pe fiecare șantier în parte. cu toți factorii care concură la realizarea investițiilor, au dus lă concluzia că sînt create condiții propice realizării integrale a planului de investiții și respectării termenelor de punere în producție. Este însă nevoie ca întreprinderile din subor- dinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să asigure utilajele șl echipamentele standardizate la termenele stabilite, să nu mai a- mîne sub nici un motiv livrarea lor.în sectorul industriei petrochimice s-au format cadre de nădejde în combinatele intrate în producție în anii din urmă, care s-au dovedit capabile să-conducă cu competență și răspundere instalațiile moderne. Ne-am propus ca la noile capacități să trimitem*

pe un loc de prim ordin se află problema spațiilor de locuit necesare, în această privință au existat și există încă unele dificultăți, pe noile platforme chimice de la Pitești Rm. Vîlcea, cărora li se adaugă cele generate de insuficienta capacitate a transportului în comun spre locurile de muncă. Situația care s-a creat pledează pentru măsuri mai hotărîte în viitor în vederea construirii locuințelor în avans față de punerea în funcțiune a noilor obiective, ca și pentru organizarea mai bună a transporturilor spre noile zone industriale.Aportul combinatelor existente la sporul de producție pe acest an al industriei petrochimice este mare și el va fi realizat pe seama atingerii parametrilor proiectați la capacitățile intrate în funcțiune în ultimul timp, precum și prin măsuri de organizare științifică a producției și a muncii. Anul trecut au fost aplicate în întreprinderile din acest' sector numeroase studii de perfecționare a organizării producției ți a

terif productivității muncii — indicator care va spori în 1969, în unitățile petrochimice, cu mai bine de 11 la sută față de realizările din anul trecut. în acest scop este nevoie să fie examinate cu atenție normele de personal prevăzute pentru fiecare instalație și loc de muncă, să fie luate 'măsuri în vederea policalificării — domeniu în apărut inițiative valoroase binatele din Ploiești și din Ghedrghe Gheorghiu-Dej.Dezvoltarea în continuare rului.; petrochimic nu poate fi concepută fără o activitate complexă de cercetare. în institutele de cercetări „Icechim", „Petrochim". „Chimigaz" și în laboratoarele centrale ale marilor. combinate au fost abordate prin planul de cercetări cele mai importante probleme legate de îmbunătățirea tehnologiilor existente și diversificarea sortimentelor, crearea de noi produse cerute de economia națională. Unul dintre domeniile importante spre care sînt îndreptate cercetările în acest an îl constituie cel al

extinderii care au la com- orașula secto-

-i angajamente neprecise din partea constructorului.Deși această situație Intolerabilă este cunoscută de mai multă vreme de forurile de resort ale constructorului, respectiv Trustul 5 Brașov și Ministerul Industriei Construcțiilor, acestea s-au complăcut și se mai complac să înregistreze argumentele ce li se servesc, fără să încerce să curme dezordinea și indisciplina existente pe șantier. Din păcate, nici „presiunea" titularului de investiții. Ministerul Economiei Forestiere, nu s-a a- rătaț mai insistentă.Este de datoria Ministerului Industriei Construcțiilor ca, în deplină colaborare cu Ministerul Economiei Forestiere, să analizeze situația creată pe acest șantier și mai ales să ia măsuri hotărîte, eficace, care să curme cît mai repede actuala evoluție negativă a lucrărilor de investiții.
Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii"

U E 1 i i ifabricării de noi tipuri de mase plastice. în fază-pilot se va studia obținerea polietilenei și a polipropilenei — mase plastic? cu rezistențe superioare la solicitări mecanice și termice. De asemenea, tot în fază-pilot va fi cercetată obținerea bisfenolului (dian), produs destinat fabricației de rășini epoxi. mult utilizate în industria de lacuri pentru calitățile lor remarcabile.în acest an se prevede construirea unor instalații-pilot și pentru propi- lenglicol, freoni, copolimeri. în domeniul producției de insecticide, cercetările sînt orientate asupra tipurilor de insecticide carbamice, pentru care se prevede, de asemenea, construirea unor instalații-pilot. Ca produse noi, vor apărea în anul 1969 copolimeri ABS (copolimeri sti- renici cu rezistentă mecanică foarte bună), acrilonitrilul monomer pentru fibrele PNA, lindanul — insecticid de mare eficacitate — și clorura de colină, produs utilizat în sectorul zoo- veterinar.Prin realizarea cercetări propus, fortul, consecvent din institutele dementale și laboratoarele uzinale, se va crea posibilitatea ca o parte din instalațiile prevăzute în planul de perspectivă să fie realizate pe baza tehnologiilor proprii, evitîndu-se astfel cheltuieli de valută pentru plata licenței și instalațiilor.Procesul amplu de dezvoltare și modernizare a industriei de chimizare a țițeiului și produselor petroliere. de creștere a experienței și de specializare a cadrelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile acestei subramuri ne îndreptățește să afirmăm, că sarcinile ce ne revin în 1969 și în ultimul an al cincinalului vor fi îndeplinite cu succes, că tînăra noastră industrie petrochimică se va maturiza necontenit și își va spori mai departe eficienta economică, afirmîndu-se și mai puternic ca factor determinant al dinamismului și diversificării producției chimice românești.

programului de care necesită e- dirijat al cadrelor cercetări departa-

bui să asigure economiei naționale 
7,6 milioane tone de cărbune, cu o 
productivitate a muncii, pe între
gul bazin, de 1,6, tone, pe post, față 
de 1,524 tone .pe post cît s-a reali
zat ânul^ trecut. , La .acestea se a- dâugă și angajamentul minerilor de a extrage în plus. în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al X-lea al partidului, 57 000 tone cărbune.— în mare parte, rezultatele din anul trecut au fost diminuate datorită. unor avansări lente si organizării insuficiente a fronturilor de lucru — remarca în cuvîntul său tov. Kormbczky Ioan, inginer șef al combinatului. în afară de aceasta; forța de muncă si utilajele destinate lucrărilor de pregătire au fost insuficient folosite. Iată de ce consider necesar ca acum să acționăm 
fără întîrziere pentru ca volumul 
lucrărilor de pregătire să ajungă 
la peste 70 000 metri liniari. Acest lucru va asigura și o creștere a liniei active de front la 4 300 de metri, ceea ce corespunde sarcinilor actuale de extracție.Referindu-se- tot la problema lucrărilor de pregătire, ing. Constan
tin Teodorescu. șeful exploatării miniere Uricani. a cerut comitetului de direcție să depună eforturi mai susținute pentru generalizarea metodelor de mare productivitate.Condiția esențială a realizării sarcinilor de plan și a angajamentelor luate — creșterea productivității 
muncii — a ocupat un loc important 
în cadrul dezbaterilor. „Pare curios — spunea minerul Gheorghe Cos- 
tache, șef de brigadă — de ce în aceleași condiții de zăcămînt și de lucru o parte din brigăzi și sectoare obțin rezultate diferite. După cum a reieșit și din darea de seamă. în anul trecut, un număr de 112 brigăzi care lucrează în acord au rămas sub plan. Localizînd . a- ceastă problemă în cazul exploatării miniere Vulcan, este de relevat că se impun măsuri pentru mai huna organizare a aprovizionării brigăzilor cu materialele necesare susținerii metalice. în felul acesta mina- Vulcan se va putea apropia de productivitatea care se realizează în prezent în abatajele minei Lu- peni,. unitate fruntașă pe bazin".. Participantii la dezbateri au subliniat că importante rezerve există si în domeniul folosirii la capacitatea maximă a utilajelor din dotare. Dacă în prezent încărcarea sterilului rezultăț din săparea puțurilor se execută în exclusivitate mecanic, cu ..ajutorul greiferelor. iar 97,5 la sută din producția abatajelor este transportată tot mecanic, nu același lucru se poate spune despre mecanizarea lucrărilor de tăiere și încărcare în galerii. La aceste operații rezultatele nu se ridică la nivelul gradului de dotare și al fondurilor cheltuite în acest scop, întrucît o mare parte din mașinile de încărcat sînt amplasate în mod nerațional, iar în multe cazuri calitatea reviziilor si reparațiilor lasă de dorit.Abordînd problema generalizării metodelor avansate de lucru, minerii Constantin Scutaru, Gheorghe 
Rotam, Constantin Mihai si alți vorbitori s-au oprit îndeosebi asupra necesității extinderii susținerii metalice în abataje — ca procedeu verificat în practică și cu o mare eficiență pe linia creșterii randamentelor si economisirii lemnului.In cadrul adunării s-au dezbătut cu exigență și măsurile ce se impun pentru întărirea disciplinei în muncă. Reducerea absentelor nemotivate — care în 1968 au ajuns la 30 242 om zile — folosirea cu maximum de ■ eficiență a timpului de lucru, respectarea normelor de tehnica securității muncii — iată numai cîteva din laturile disciplinei în producție si muncă care pot fi substanțial îmbunătățite în acest an.
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învățAmîntul superior
sub auspiciile modernizării

Am fost cu toții martorii unui eveniment remarcabil în viața școlii noastre — Conferința națională a cadrelor didactice. Lucrările conferinței. dezbaterile largi care au precedat-o au realizat o amplă trecere în revistă a succeselor dobîn- dite pe tărîmul instrucției publice, un rodnic schimb de opinii asupra modalităților și căilor pe care putem înfăptui ridicarea continuă a nivelului științific și educativ al școlii.învățămîntul nostru de toate gradele are o orientare clară a direcțiilor sale de perfecționare și modernizare, concretizate în .Directivele C.C. al P.C.R., în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la recenta conferință a slujitorilor școlii. Sarcinile trasate în domeniul învățămîntului în general și. respectiv, al celui superior mi se par întru totul realiste, concordante cu rolul său de sursă mereu împrospătată de cadre cu calificare înaltă și, totodată, de for de creație științifică. Cifra de 24 000 li- cențiați din cele mai diferite specialități — pe care facultățile îi dau anual economiei și culturii noastre — ml se pare deosebit de elocventă în acest sens. învățămîntul superior își datorează situația sa de astăzi atenției deosebite, sprijinului și îndrumării permanente de care se bucură din partea partidului și statului nostru, ce se reflectă în ponderea pe care o au investițiile destinate lui în bugetul statului, în prețuirea și solicitudinea cu care este înconjurată și încurajată activitatea corpului profesoral și a studenților, în directivele și legiuirile care au ca scop necontenita și substanțiala dezvoltare, modernizare, perfecționare a studiului universitar.Dezvoltarea constantă a școlii noastre superioare — avem astăzi 47 instituții de învățămînt superior, cu 187 facultăți, în care învață aproximativ 145 000 de studenți — este fundamentată și orientată corespunzător cerințelor complexe, actuale și de perspectivă, ale construcției socialiste. In învăță- mîntul superior, ca și în celelalte domenii ale vieții sociale, își găsesc pe deplin întruchiparea egalitatea în drepturi și comunitatea de muncă și de viață a poporului român și a naționalităților conlocuitoare.în prezentul an universitar, cursurile facultăților sînt frecventate, alături de studenții români, de mai multe mii de studenți aparținînd naționalităților conlocuitoare, absolvenți — în marea majoritate — ai liceelor cu limbile de predare maghiară, germană și altele. Participarea comună la activitatea universitară, conviețuirea în cămine creează posibilități deosebit de favorabile pentru a cimenta prietenia dintre, tinerii de toate naționalitățile, yalorificînd din,, plin sentimentele de solidaritate frățească ale noilor generații, crescute în condițiile societății socialiste.Tineretul nostru universitar beneficiază de un corp profesoral valoros, conștient de înaltele sale îndatoriri. Au existat, în trecut, păreri simpliste, care au considerat învățămîntul în general și învățămîntul superior în special ca o simplă și depersonalizată acțiune de „transmitere" a unui bagaj de cunoștințe stereotipe de la an la an. rupte de activitatea creatoare, practică. O astfel de concepție — combătută viguros la recenta conferință națională a cadrelor didactice — nu are nimic comun cu cerințele societății noastre și nici cu umanismul socialist. Astăzi este însă limpede pentru toată lumea că dezvoltarea învățămîntului superior, perfecționarea și modernizarea sa reprezintă o importantă problemă de stat, că fără pregătirea temeinică, multilaterală a unor specialiști cu solide cunoștințe științifi'ce-profesio- nale, cu orizont general-cultural bogat și conștiință cetățenească fundamentată pe principiile marxism-le- ninismului, fără înzestrarea tinerelor talente în pas cu cuceririle științei pe plan universal — nu sînt de conceput desăvîrșirea societății socialiste, construcția societății comuniste. Instruirea și educarea tineretului universitar se realizează prin îndeplinirea unor cerințe multiple, iar cadrelor didactice universitare le re-
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în acest proces sarcini și răs-vin punderi deosebite. Inițierea studenților în specialitatea aleasă, dezvoltarea capacităților lor intelectuale necesită din partea întregului corp profesoral o competență și un prestigiu științific mereu îmbogățite, calități didactice și pedagogice și — nu în ultimul rînd — o gîndire științifică avansată, care să le permită tratarea creatoare a diferitelor probleme, pe care procesul complex de făurire a cadrelor necesare socialismului le pune în fața lor.Incontestabil s-au făcut pași importanți pe calea îmbogățirii și modernizării conținutului și formelor de organizare ale studiului universitar, corpul profesoral s-a străduit să fie în actualitatea științifică și tehnică, să se informeze și să se documenteze pentru a putea transmite întotdeauna discipolilor tot ceea ce geniul uman a creat și creează mai de preț în toate domeniile de activitate. Dar, în acest sens nu s-a făcut totul. De aceea, socotesc deosebit de bine venit îndemnul dat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința națională a cadrelor didactice : „Numai o foarte bună informare și cunoaștere a tot ceea ce este și o muncă intensă de critică și creatoare a gram de învățămînt manual sau curs, un ccrnămînt în selectarea cunoștințelor predate pot asigura modernizarea reală a conținutului învățămîntului nostru de toate gradele. Invățămîn- tul trebuie să pornească de la datele realității obiective, de la nivelul actual și de perspectivă al industriei și celorlalte ramuri economice, pregătind specialiști capabili să lucreze cu maximum de randament în condițiile date ale tehnicii și economiei noastre".Creația științifică, schimbul de idei au găsit totdeauna matca cea mai prielnică în sînul universităților. Prin lărgirea continuă a spațiului de îri- vățămînt, prin îmbogățirea zestrei laboratoarelor și bibliotecilor se vor crea condiții tot mai bune pentru activitatea științifică însăși a membrilor catedrelor în incinta institu-

nou în știință reexaminare fiecărui pro- și a fiecărui deosebit dis-

țîilor de învățămînt superior, în contact permanent cu studenții. în general, conținutul conlucrării între profesor și student se îmbogățește pe zi ce trece prin noi trăsături, intensificînd participarea studenților la activitatea științifică, formarea gîndirii lor personale, dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă, a pasiunii creatoare. Este și aceasta o latură a muncii noastre pe care sîntem chemați s-o îmbogățim continuu.Dezvoltarea democratismului socialist în viața universitară, creșterea competenței și răspunderii consiliilor profesorale, prezența reprezentanților studențimii în aceste organe accelerează rezolvarea problemelor complexe ale procesului in- structiv-educativ și asigură alegerea unor soluții mai adecvate nevoilor reale ale facultăților. O preocupare importantă a acestor consilii trebuie să o constituie educarea ideologică și politică a tineretului studios, dezvoltarea conștiinței sale socialiste, a de patrie, în realizarea ducative îl științe sociale.catedre din fiecare facultate pot să facă mult în această privință, îmbogățind conținutul, lichidînd rutina scolastică, abordînd problemele curente ale contemporaneității. Totodată, aceste cursuri trebuie să se lege mai mult de specificul facultăților respective, contribuind la a- dîncirea conținutului ideologic, a spiritului științific, materialist-dialectic, al tuturor disciplinelor. întărind combativitatea față de tot ce este retrograd, învechit, depășit.Prin rolul pe care îl au în procesul instructiv-educativ, membrii corpului profesoral contribuie în mod covîrșitor la formarea profesională și moral-politică a studenților. Conștiențl de sarcinile ce ne-au fost încredințate, de contribuția pe care sîntem chemați să o aducem la înflorirea materială și spirituală a națiunii socialiste, noi, cadrele didactice universitare, urmăm neabătut îndrumările conducerii de partid și de stat pentru perfecționarea și modernizarea continuă a învățămîntului, participăm organic la realizarea programului partidului de desă- vîrșire a operei de edificare a socialismului în patria noastră, Republica Socialistă România.

devotamentului fată Un rol important acestor cerințe au disciplinele de Colectivele acestore-

Oricine își va propune să definească personalitatea lui Vladimir Streinu și, implicit, locul pe care acesta îl ocupă în peisajul literaturii noastre din ultimele patru decenii îl va înscrie numele, fără să ezite, alături de cele ale lui Tudor Vianu, G. Călinescu, Per- pessicius sau Șerban Cio- culescu. Căci, dincolo de trăsăturile ce le individualizează pregnant profilul, dincolo de semnificația volumelor ce marchează contribuția fiecăruia la aprofundarea și diversificarea cercetărilor de critică și istorie literară, îi apropie nu numai cronologia datelor biografice, ci, mai ales, aceeași nobilă pasiune pentru arta cuvîntului — literatura, aceeași constantă preocupare de a pune în- tr-o nouă lumină cele mai de seamă scrieri din patrimoniul culturii noastre naționale, de a comenta cu o profundă înțelegere versurile și proza autorilor contemporani lor.în ceea ce-1 privește pe Vladimir Streinu, pentru a argumenta concludent un asemenea punct de vedere credem că ar fi suficient să ne referim — fără a pierde din vedere, desigur, articolele ce le publică săptămînal în presa literară — la volumele pe care le-a încredințat în anii din urmă tiparului, la o lucrare de înaltă ținută, inedită ca factură și ca posibilități de cuDrindere, cum este Versificația modernă (1966) «au la cele două volume de Pagini de critică literară editate în 1968. Mai cu seamă aceste ultime volume, cuprinzînd o selecție reprezentativă din activitatea desfășurată de critic de-a lungul a douăzeci de ani (1928—1948) ne oferă, după cum el însuși a- firmă, „imaginea momentului de cultură respectiv, cît și mica istorie a unei gîndiri și conduite critice", într-adevăr, „paginile" a- cestea, purtînd amprenta gîndirii estetice și filozofice a epocii, cu tot ceea ce avea mai valoros, dar și cu unele limite inerente, care îi îngustau într-o a- nume măsură perspectivele, ne dezvăluie o prezentă activă în cîmpul dezbaterilor pe marginea celor mai importante opere și probleme de creație ale vremii, o atitudine fermă de încurajare a talentelor

reale și de contestare a manifestărilor ce contravin spiritului adevăratei literaturi, sărăcindu-i universul, fie că în intervențiile sale criticul se referă la respingerea „acelei proze narative de introspecție, fără determinări sociale care a apărut la noi între cele două războaie mondiale", fie că pune în discuție „sterilizarea lirismului prin formula de epocă a «poeziei pure» sau prin orice alte imitări deșarte". Sînt, de altfel, coordonate

ții Neamțului, constituie pentru Vladimir Streinu un mai vechi obiect de studiu, fapt ce s-a concretizat în volumele ediției tipărite în 1944—1947, precum și în introducerea ce le însoțea. Esența opiniilor formulate încă de pe atunci o vom regăsi și în substanța monografiei de față, dar a- ceasta se impune ca o contribuție independentă, remarcabilă prin consistența și rigoarea argumentării, sintetizînd într-o construcție unitară roadele investi-

zator. Tocmai de aceea, a- nalizeî aride a textului și a documentelor de arhivă îi este preferată narațiunea ce retopește firesc, într-un tot armonios, datele de istorie literară. precum și cele extrase din examinarea atentă a operei. Din această perspectivă reușește Vladimir Streinu să releve sensul, mai adînc al unor a- mănunte pe lîngă care am fi trecut poate fără să le remarcăm, reușește să le confere un plus de expre-
Vladimir STREINU

„Calistrat Hogaș11
ce străbat pînă astăzi întreaga sa activitate, expri- mînd aspirația permanentă spre claritate și obiectivitate, efortul de a elucida confuziile și erorile ce se mai ivesc uneori în interpretarea fenomenului, literar, de a afirma și promova certele valori ale literaturii noastre.Am ținut să ne reamintim aceste cîteva trăsături dominante ale activității lui Vladimir ; Streinu înainte de a ne opri asupra celui mai recent volum apărut sub semnătura sg — studiul consacrat lui Calistrat Hogaș, tipărit în colecția de mici monografii de istorie literară publicată de Editura tineretului — deoarece această lucrare îi confirmă o dată în plus calitățile, subliniind unele contururi caracteristice celeilalte direcții spre care și-a orientat preocupările — cercetarea unor momente semnificative din istoria literaturii române.Figura lui Calistrat Hogaș, ecoul înregistrat în conștiința literară a timpului de scrierile acestui original călător care și-a transcris cu o impresionantă și expresivă forță de. evocare sentimentul de a- dîncă admirație în fața frumuseților naturii, rela- tînd impresiile culese din peregrinările sale în Mun-

cronica 
literară

gării cu minuțiozitate a unui bogat material documentar, dar mai ales a operelor și manuscriselor scriitorului.Subliniind la un moment dat ideea că „Hogaș este scriitorul pe care îl arată biografia sa" și că, de aceea, critica, „oricît ar respinge studiul vieții autorilor, oricît de nebiogra- fistă ar fi", este obligată în cazul său „să plece de la anumite momente biografice care răsună pînă în inima operei, determinîn- du-i caracterul", Vladimir Streinu definește în fond structura propriei lucrări, justifică formula pe care a adoptat-o pentru a reface drumul străbătut de autorul însemnărilor In Munții Neamțului și al Amintirilor dintr-o călătorie spre împlinirea vocației sale literare. Criticul își propune să realizeze o reconstituire vie a existentei lui Hogaș punînd în valoare acele elemente ce pot reliefa aspecte fundamentale ale formării universului său spiritual, ale definirii profilului său ca om și pro-

sivitate. Să amintim, de pildă, un exemplu invocat și de alți comentatori ai cărții tocmai datorită elocvenței sale, și anume modul în care se demonstrează, pornindu-se de la două pagini aflate în manuscrisele lui Hogaș, „cărturăris- mul" acestuia, preocuparea de a obține „efectul de umor cel mai personal din amestecul de naturism și erudiție".De aici, din via evocare a personalității lui Hogaș, provine, fără îndoială, și sentimentul cu care rămî- nem după lectura celor două părți ale monografiei — „Narațiunea biografică", în care autorul ne vorbește despre neamul, familia, anii de școală ai . lui Hogaș, și cea despre „Activitatea didactico-lite- rară" ce configurează un „destin și portret de scriitor" strîns legat de frumusețile naturii patriei și de oamenii pe care îi întîl- nește în drumețiile sale — acela că ne-am aflat, par- curgînd cele mai semnificative momente ale existenței ilustrului călător, în imediata sa vecinătate.Vladimir Streinu reușește să. reînvie trăsăturile distinctive ale scriitorului. proiectîndu-i imaginea pe fundalul epocii, configurat prin cîteva detalii caracteristice. înce-

pînd cu anii copilăriei, con- tinuînd cu primele clase de școală, cu anii de „stipen- dist" al Gimnasiei Centrale din Academia Mihăd- leană și cu cei de student al Universității din Iași, urmărindu-1 a- poi în peregrinările sale ca profesor la Piatra, Alexandria sau la Iași, precum și în relațiile cu contemporanii săi scriitori, îndeosebi cu cei din cercul „Vieții românești". Toate acele împrejurări care s-au reflectat în opera sa, toți acei factori — sociali, morali, de civilizație și de cultură — care au concurat la conturarea universului specific scrierilor sale au fost valorificați potrivit semnificației lor reale, astfel incit, ajunși la ultima pagină a cărții, desprindem o dată cu autorul, dintre imaginile pe care le-a derulat în fața noastră, adevăratul chip al prozatorului, „om al cărților care s'mțea nevoia să se regenereze în natură" și „face literatură din contemplația naturii".Principiile care l-au călăuzit pe autorul monografiei în ceea ce privește situarea într-un context social și spiritual cît mai cuprinzător a scriitorului studiat își dovedesc astfel pe deplin temeinicia, lucrarea constituind un exemplu elocvent de Interpretare fertilă a bogatului material pe care istoria noastră literară îl oferă cercetătorului contemporan.După cum spuneam, regăsim în acest volum dedicat lui Calistrat Hogaș calități unanim recunoscute ale criticului și istoricului literar Vladimir Streinu, calități care dau un deosebit prestigiu scrierilor sale. Celor pe care le-au relevat rindurile de mai sus trebuie să le adăugăm — și nu în, ultimul rînd — arta de a conferi scrisului său o aleasă ținută literară. într-un stil pe cît de elegant pe atît’ de accesibil, de a reține astfel interesul celor mai largi categorii de cititori. Este, în fond, poate cea mai mare satisfacție, nu numai a unui critic care își vede îmnl'nită menirea prin ecoul pe care îl suscită în rîndurile publicului, ci, în egală măsură, și a cititorilor săi.
Sorin MOVILEANtf

(Urmare din pag. I)de cercetări si la catedre, specialiști cu pregătire în acest domeniu au atacat diverse teme, atrași de acest cîmp neexplorat de cercetare. Numeroase comitete de cultură și artă au încercat să fundamenteze a- naliza unor compartimente ale activității culturale prin constatări obținute cu ajutorul sociologiei. Citez doar cîteva : „Răspîndlrea cunoștințelor științifice prin căminul cultural" — cercetare în zona Bacău, Roman, Piatra Neamț, „Fenomene ale mobilității sociale în unele sate din județul Olt și preferințele cultural-ști- ințifice ale locuitorilor", „Cercetări socio-pedagogi- ce în centura periurbană Pitești". Concluziile la care au dus aceste investigații au demonstrat utilitatea efortului întreprins și necesitatea de a continua acest drum.Avem convingerea că alături de perfecționarea muncii organizatorice, de grija sporită pentru conținutul manifestărilor cultural-educative, de îmbunătățirea bazei materiale, cercetarea științifică poate imprima acestui domeniu vigoarea, eficacitatea și ținuta la care, pe bună dreptate, aspiră.Plecînd de la asemenea considerente, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, împreună cu Institutul de știinte pedagogice au luat nu de mult inițiativa — la care s-au alăturat C.C. al U.G.S.R. si C.C. al U.T.C. — de a organiza la București un prim simpozion științific intitulat „Cercetarea științifică și acțiunea cultural- educativă pentru adulți".
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• Rlo Bravo : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI 
— 9 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, MODERN — 8,30 ; 11,15 ; 14,30 ; 17,30 ; 
20,30.
o Bună ziua, contesă : REPUBLICA — 9 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,15 ; 10,45 .
18,30 ; 21, FEROVIAR — 8,30—16 în continuare 
EXCELSIOR ‘ " ......................’ "
•
17

16

11.15 ; 13,45 ;
13.15 ; 15,45 ;

. .....................    3 ; 18,30 ; 21,
CCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45.
Planele mecanice : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
; 19.
Pensiune pentru holtei : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 

_ Un om pentru eternitate : CENTRAL — 9,15 ; 
14,15, MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 ; 21.
• Winnetou (seria a Ill-a) : LUMINA — 9—16,15 în conti
nuare ; 18,45 ; 20,45.
• Becket : DOINA — 11 ; 14 ; 17 ; 20, ARTA — 8,30—14 în 
continuare ; 17,20.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Strigătul : UNION — 15,30 ; 20,30 ; desene animate — 18.
• Necunoscuta din taxi : CINEMATECA — 10 ; 12.30 : 
14,30 ; 16,30.
• Un mare program de propășire economică ; Mlrceștll în 
pastel ; Nicolae Labiș ; George Coșbuc ; Pași spre Brân- 
cușl : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Marianna, agentul 0 555 : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE - 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Cînd tu nu ești : BUZEȘTI — 18 ; 20,30.
• Clovni pe pereți : BUZEȘTI — 15,30.
« Astă seară mă distrez : DACIA — 8,30—20,45 în conti
nuare.
• Feldmareșala : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 : 
18,15 ; 20,30, BUCEGI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moartea lui Joe Indianul : 
RAHOVA — 15,30 ; 19.
• Columna : UNIREA - 15.30 ; 19, PACEA — 16 ; 19.
• Un delict aproape perfect : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
PROGRESUL - 18 ; 20,30.
• Acuzatul : PROGRESUL — 15,30.

13,30 ; 
; 20,30. 
11.45 ;

de refera- prezentate au însem- trecere înCele aproape 80 te și comunicări cu acest prilej nat nu numai o revistă a investigațiilor întreprinse pînă acum pe a- cest tărîm. dar si un însemnat pas înainte pe calea promovării unei metodologii adecvate în studierea si desfășurarea activității cultural-educative, a realizării si în acest compartiment a unității dintre
ESRSSSSB&SCZZST

s-a or- șiparte, nu o legătură cercetare ei — institu- care
Pe de altă realizat încă ganică între beneficiarii țiile și organizațiileconduc și desfășoară acțiunea cultural-educativă pentru adulți. Din păcate, cercetările orientate nemijlocit spre susținerea acțiunilor cultural-educative sînt destul de rare. Marea majoritate a investigațiilor întreprinse pînă a-

Un instrument de lucru util• Pantoful cenușăresei : DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20, \
MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. i ,
• Căderea Imperiului Roman : FERENTARI — 15,30 ; 19. )
• Profesioniștii : GIULEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30. I
• Expresul colonelului von Ryan : VOLGA — 9 ; 11,15 ; )
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• Expresul colonelului von Ryan : VOLGA — 9 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Tarzan, omul-malmuță ; Fiul lui Tarzan:---------
— 18.
• Balul de simbătă seara : COTROCENI — 15,30.
• Viva Maria : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Hombre : VIITORUL — 18 ; 20,30.
• Nikolai Bauman : VIITORUL — 15,30.
• Marele șarpe : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Mica romanță de vară : MOȘILOR — 15,30.

teatre

18,15 ;

• Filarmonica de stat „George Enescu" (sala Ateneului) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : Stanislas Wislocki (R.P. 
Polonă). Soliști : Ștefan Gheorghiu (vioară), Ilea Cătălin 
(violoncel).
O Opera Română : Carmen — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Văduva veselă — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Caragiale" (sala Comedia): Topaze
— 19,30 ; (sala Studio) : O femeie cu bani — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra» (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Victimele datoriei — 17,30 ; Nepotul lui Ra
meau — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Sfîntul Mitică 
Blajinu — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru fragil
— 19,30 ; (sala Studio) : Viziuni flamande — 20.
O Teatrul Mic : Iertarea — 20.
• Teatrul Giulești : Martorii se suprimă — 19,30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : Doamna de la Maxim —

• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus ! — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Orologiul din Fraga — 20. 
o Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" (la Sala Palatului) : 
Festival la palat — 19,30.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
Șelecțiuni ’68 — 20.

20.
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privesc atît elaborarea u- nor teme de studiu fundamental indispensabile, construirii acestei discipline (obiectul educației adulti- lor, principiile sale de bază, corelația dintre cultura generală și cultura de specialitate sau profesională, raportul dintre cultura de masă și cultura populară și altele), cît și cercetarea concretă a o- rientării conținutului si

Investigația sociologică
teorie și practică, dintre idee și acțiune.Simpozionul a arătat totodată că principalul obstacol în calea dezvoltării cercetării pe acest tărîm și a unirii ei cu activitatea practică nu îl constituie lipsa de preocupare a forurilor de cercetare, nici lipsa resurselor umane și materiale, ci inexistența unei concepții unitare, a unei coordonări eficace a cercetărilor, preocuparea insuficientă pentru valoarea lor practică.într-adevăr, în prezent cercetările se desfășoară fie pe plan local, la inițiativa comitetelor de cultură și artă, fie în institute și la catedrele universitare, temele alese fiind de cele mai multe ori urmarea u- nor interese restrînse la aria de preocupare a unității de cercetare respective, sau pur și simplu, la unele pasiuni individuale.

cum, chiar dacă se integrează prin metodologia lor în sfera cercetării concrete. rămîn într-un stadiu constatativ. nu se soldează cu măsuri efective de ameliorare a acțiunii practice.Or. tocmai de o cercetare pusă în slujba practicii se simte nevoia, o cercetare care să ajute practica și să o îndrume, o cercetare care prin programe operaționale bine întemeiate să dinamizeze și să optimizeze acțiunea practică. Numai o astfel de cercetare care își propune în mod deliberat stabilirea unor soluții ameliorative, cu a- daptabilitate practică rapidă, poate sprijini în chip real orientarea științifică și organizarea rațională a acțiunii cultural-educative.în tara noastră problematica cercetării în acest domeniu are de făcut fată unor sarcini majore care

metodologiei muncii cultural-educative în compartimentele ei esențiale : e- ducația patriotică și inter- naționalistă, ateist-știintifi- că, estetică etc., cu alte cuvinte, diversele laturi ale procesului educațional.Totodată socotim că cercetarea științifică ar trebui să abordeze căile concrete de realizare a educației permanente prin sudarea firelor care trebuie să lege în mod firesc cele două mari compartimente — școala și acțiunea culturală pentru adulți — în prezent relativ de sine stătătoare : problemele comnlexe ale psihologiei vîrstelor, profesiilor și colectivităților, ale psihopedagogiei învățării la vîrsta adultă, ale mobilității populației, ale conținutului si funcțiilor timpului liber al oamenilor. aspectele interacțiunii mijloacelor de comunicație în masă cu populația ; ela-

borarea metodicii activității cultural-educative de masă diferențiat, în funcție de etape, colectivități și mijloace ; posibilitatea determinării efectelor proceselor educaționale pe parcursul desfășurării lor ; organizarea pregătirii și perfecționării cadrelor în acest domeniu. Iată subiectele care cer o abordare concretă, a căror cercetare ar găsi o rezonanță practică imediată.în prezent există toate premisele pentru ca activitatea de coordonare să se înfăptuiască sub îndrumarea C.N.C.S., de către C.S.C.A. din a cărui conducere fac parte principalii organizatori ai acțiunii cultural-educative pentru adulți. Credem că este timpul să se examineze posibilitatea instituțio- nalizării acestei activități de coordonare si cercetare, eventual prin înființarea unui centru de cercetări pentru problemele educației adulților, așa cum există în numeroase țări ale lumii. S-ar putea crea astfel unități cultural- educative experimentale, s-ar extinde circulația ideilor si observațiilor a- supra acțiunii cUltural-e- ducative prin organizarea sistematică de manifestări Științifice si Prin valorificarea editorială rilor efectuate, gura mai lesne rea experienței tr-un cuvînt, s-ar contura perspectiva reală a satisfacerii dezideratului unanim exprimat Ia Simpozionul de Ia București : organizarea științifică a acțiunii cultural-educative pe baza unor cercetări judicios coordonate și prompt valorificate.

a cercetă- s-ar asi- încorpora- bune, în-

■ Prin generalitatea și profunzimea adevărurilor sale, filozofia științifică marxist-leninistă este implicată în toăte zonele de activitate ale societății noastre, ale culturii și civilizației socialiste. Rolul social al filozofiei, importanța acordată concepției științifice, materialist-dialectice a clasei muncitoare de către partidul nostru, amploarea luată de studiul filozofiei marxist-leniniste în diferite forme ale învățămîntului de partid și de stat fac cu atît mai necesar un instrument de informare competentă și operativă în acest domeniu al cunoașterii. De aceea considerăm cît se poate de bine-venită recenta apariție în Editura Politică a lucrării Mic dicționar filozofic, prima lucrare originală, de acest gen la noi, elaborată de un colectiv de specialiști alcătuit din cercetători ai Institutului de Filozofie al Academiei și cadre didactice de Ia catedrele de știinte sociale.O caracteristică principală a acestei lucrări o constituie îmbinarea judicioasă a activității de informare bogată, suplă și nuanțată cu cea de orientare, de îndrumare, în spiritul concepției marxist-leniniste despre lume. în domeniul vast al filozofiei.Deși de dimensiuni reduse, dicționarul. valorificînd tezaurul categoriilor filozofice și bogata moștenire națională și mondială din domeniul filozofiei, cuprinde un număr relativ mare de termeni (peste 1 000) din disciplinele de bază sau limitrofe ale filozofiei : materialism dialectic și filozofia științelor naturii, materialism istoric, sociologie, istoria filozofiei. etică, estetică, logică, gnoseologie, epistemologie, psihologie, a- teism științific etc. O parte din articole se referă la noțiuni fundamentale ale acestor.tâiscioline, altele caracterizează principalele școli, orientări, curente, personalități din trecut sau din filozofia contemporană (pozitivism, existențialism, personalism, neorealism, structuralism etc.).Articolele consacrate unor noțiuni fundamentale ale filozofiei sînt alcătuite după un plan care să asigure transmiterea unor informații bogate și variate. într-o formă concisă. Cititorul poate afla, astfel, etimologia noțiunii respective, definiția ei în termeni clari, accepțiile date termenului în istoria filozofiei de către marii gînditori. Autorii mai semnalează. de la caz la caz. sensul pe care îl poate avea termenul într-o disciplină sau alta, fac delimitări de termeni apropiați (de pildă : ateism, deism, țeism, panteism), redau clasificările noțiunilor respective, menționează gînditorul care a folosit

Dr. Nicolae GOGONEAȚĂ

prima dată termenul, relevă contribuția filozofiei marxiste la clarificarea noțiunii date. Acolo unde este cazul, se semnalează aportul ginditori români la rezolvarea blemelor de filozofie.Preocuparea pentru relevarea tribuției gînditorilor români la gresele gîndirii filozofice constituie, de altfel, o altă caracteristică a acestui dicționar. Dorința legitimă a cititorului de la noi de a cunoaște această contribuție este satisfăcută, între alte modalități, și prin faptul că la noțiunile reprezentând principalele discipline filozofice, cărora li se consacră articole mai largi — ca de exemplu filozofie, istoriografia filozofiei, sociologie, axiologie, etică— sînt menționați principalii gîndi- tori români cu contribuții în domeniul respectiv, ca și cercetătorii români contemporani care au închinat mai multe studii unor probleme aparținînd acelui domeniu de cunoaștere.Bine reprezentat în dicționar este sectorul istorico-filozofic. Sînt pre- zenți în paginile lucrării, la dimensiunile ce se impuneau, clasicii filozofiei : Heraclit, Platon, Arlstotel, Confucius. Bacon. Spinoza. Descartes. Diderot, Kant. Hegel, Feuerbach, Cernîșevski, Plehanov' și alții. Articole ample caracterizează rolul și aportul clasicilor marxism-leniniș- mului la dezvoltarea filozofiei. Demn de menționat este faptul că lucrările filozofice ale întemeietorilor marxismului („Anti-Diihring“, „Capitalul", „Dialectica naturii", „I- deologia germană", „Manuscrisele economico-filozofice din 1844", „Caiete filozofice" etc.) se bucură de articole speciale. Au fost incluse în dicționar articole ample și nuanțate consacrate gînditorilor români— D. Cantemir, I. Heliade-Rădu- lescu, N. Bălcescu, T. Maiorescu, V. Conta, C. Dobrogeanu-Gherea, L. Pătrășcanu, M. Ralea, T. Vianu, D. Guști, D. D. Roșea, A. Joja etc — și gînditorilor aparținînd naționalităților conlocuitoare Apăczai-Csere Janos, Mentovich Ferencz, Fr. Krasser ș.a. De relevat, de asemenea, că în dorința de a-i informa pe cititori asupra dezvoltării gindirii filozofice în zilele noastre, autorii au rezervat un număr apreciabil de articole unor personalități filozofice contemporane de prestigiu mondial.
)

*

I

t V
PROGRAMUL I

In articolele consacrate personalităților din istoria filozofiei este vizibil efortul autorilor spre o tratare nuanțată a concepțiilor acestora, spre caracterizări suple, care să retină și să aprecieze tot ceea ce constituie valoare în. tezele promovate de un gînditor, dar în același timp să semnaleze critic absolutizările și unilateralitatea gîndirii ido - liste, să respingă teoriile apologeții, . reacționare. Aceste articole conțin, pe de o parte, informații în legătură cu problematica abordată de un gînditor și tezele noi susținute de el, iar pe de altă parte succinte caracterizări ale contribuțiilor, în diferite domenii ale filozofiei. în care se apreciază valoarea, ca și limitele gîndirii sale, concepția respectivă fiind integrată într-o orientare sau curent filozofic. Autorii evită astfel tratările Simplificatoare, reduse la prezentarea unor date seci, tehniciste sau la aplicarea unor etichete necon- Vingătoare asupra unei concepții sau alteia, reușind să îmbine acțiunea de informare cu cea de orientare marxistă a cititorului. De o deosebită însemnătate din acest punct de vedere sînt articolele despre curentele și orientările filozofice din gîndirea înaintată românească sau de peste hotare. Pe de altă parte, articolele consacrate unor curente iraționaliste, mistiăe, prin esență reacționare, fasciste, ca de pildă rasism, gîndirism, trăirism etc. atestă tul critic, partinic, precum și mitatea judecății valorice.Pe lîngă aceste caracteristici „____rale ale dicționarului, realizate într-o măsură mai mare sau mai mică In diferite articole, se pot întîlni și unele inconsecvente, neclarități, omisiuni etc. Așa, de pildă, în articolul destinat termenului apriori se găsește o formulare datorită căreia apriorismul ar putea fi confundat cu agnosticismul și din care rezultă că ar exista un „mod agnostic" „al cunoaș- ' terii esenței"... (contradicția în termeni este evidentă). Mai semnalăm că în articolul consacrat lui Gobi- neau, deși concepția rasistă a acestuia este expusă cu rezerva și calificarea cuvenite, nu se menționează rolul ei social reacționar (nu se face nici măcar o trimitere la alți termeni din dicționar care conțin aprecieri în acest sens). De asemenea, tot o omisiune se poate constata în legătură cu articolul despre Wundt: gînditorul amintit este > prezentat ca ..psiholog, fiziolog si filozof", dar ultimul aspect al activității sale este ignorat în cursul tratării. nemenționîndu-se contribuțiile acestuia în domeniul cunoașterii și al logicii (în legătură cu fondul aperceptiv. metodele științelor etc.).Apreciat prin prisma obiectivului .• urmărit de autori — acela de a ela-ț bora o lucrare de referință de nivel
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unor pro-con- pro-

spirite r-gene-

17.30 — Telex TV.
17,35 — Medicul vă
17,50 — Lumea copiilor.
18.30 — Pentru școlari. Balade și

legende : „Fata hangiului" 
de Dominic Stanca.

sfătuiește :

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Cadran — emisiune de actualitate internațională.
20,00 — Tele-enclclopedia.
21,00 — Mult e dulce și frumoasă — Emisiune de conf. dr. Sorin Statl.
21,25 — Film serial : Sfintul.
22.15 — Prefață la festivalul „Cerbul de aur" — Brașov 1969.
22.30 — Invitații noștri — emisiune muzlcal-coregrafică cu Valeria Gagealov,

Florin Piersic, Miriam Răducanu șl Gheorghe Căciuleanu.
23.15 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV. ,
20,05 — Parada formațiilor de muzică ușoară : Valențiu Grigorescu.
20,35 — Revista revistelor — Prezintă : Gheorghe Achițel.
20,50 — Recital de simbătă seara : Tineri muzicieni pe platou.
21,30 — Desene animate.
21,45 — Iarna pe uliță. Aspecte înregistrate pe telerecording din spectacolul 

Studioului de poezie al Radiotelevizlunit.
22,15 — Roman foileton : Forsyte Saga XXIII.

mediu și superior, care să reflecte într-o formă concisă și accesibilă stadiul actual al cercetării științifice — Micul dicționar filozofic poate fi considerat drept un instrument de lucru deosebit de util și necesar vieții noastre culturale. Apariția sa incumbă, după părerea noastră, și o datorie, atît editurii cît și autorilor. Ar fi de dorit ca pe lîngă îmbunătățirea permanentă a acestei lucrări de la o ediție la alta, experiența acumulată cu acest prilej să constituie un punct de plecare în vederea elaborării unor lucrări mai ample de acest gen. cu o informație mai bogată cu analize și caracterizări mai cuprinzătoare. Ar fi, de asemenea, recomandabil ca industria noastră poligrafică să acorde acestui gen de lucrări atenția pe care o merită, oferind condiții tehnice (hîrtie, tipar, literă, cerneluri etc.) de o calitate superioară celor rezervate Micului Dicționar Filozofic.
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Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Roznov

ve-

*

pe noi, cei care o întrebăm ar fi: un om tînăr, o fată care abia își înviata, locuind într-un oraș, lucrînd

vedere. Fata este ocupată cînd va mulțumită. Ea a

Inginerul Dumitru Costin este azi unul dintre conducătorii celei de a doua cetăti

mî- Zoe lui

de sută de cuprin-

somnul și cămașa ce o îmbrac și și hainele grele de iarnă, pînă la care îmi țin florile, de la început la sfîrșit : mase plastice. Cunosc care trăiesc bine și foarte bine
reportaj de George BĂLĂIȚĂ

lo Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești — care, în ianuarie a.c., a îm
plinit 10 ani de funcționare

ale socialismului

Omul, iar nu soarele dă putere și strălucire locurilor pe pămînt. Cei vechi spuneau atît de frumos că omul ar fi măsura tuturor lucrurilor.Un oraș este unul din aceste lucruri posibile. Un oraș este locul în care omul s-a așezat, cu mult înainte ca „orașul" să se fi construit, un loc ales cu îndărătnicia, străvechea credință a omului în statornicie. De la început, felul omului care a întemeiat așezarea s-a făcut simtit în zidurile ei, în șanțurile care o înconjurau, în instituțiile ei. Urmașii păstrează cu sfințenie semnele vechi. Sînt urmeie oamenilor dinaintea lor. De acolo vin ei. Și adăugă la rîndul lor însemnele caracteristice timpului pe care-1 trăiesc.Aici, mai jos, am să vă vorbesc despre un oraș care ar putea rămîne în conștiința noastră — după ce el a fost văzut și ascultat — ca unul din străvechile turnuri așezate la încrucișări de drumuri, atunci, la vremea construirii lor și nu acum, cînd ne evocă timpuri depărtate : locuri înalte din care drumurile călătorului se văd bine, cele care au fost și cele care vor veni, locuri de popas și de meditație. Căci Piatra Neamț este un oraș foarte vechi, dar și foarte nou. Istoria lui se citește cu ușurință pe ziduri și trepte de piatră, pe vasele de lut. Și în același timp, mai mult decît în alte părți, noua lume industrială cu ritmul ei care nu mai miră pe nimeni, cu graba de • nu rămîne în urmă, cu nerăbdarea, cu nevoia de civilizație care se simte și se vede în felul în care oamenii se îmbracă, mănîncă, așteaptă în stațiile de autobuz, In felul în care ei intră șl ies din magazine, din restaurante și librării; toate acestea se pot urmări de la începutul zilei și pînă la căderea nopții, și mai departe, pînă în cealaltă dimineață care coboară din munții împrejmuitori ca un abur, ca o ceată străvezie, rece, tăioasă, foarte înaltă. Mai mult, orașul este crucea celor mai importante drumuri turistice pentru Moldova subcarpatică. Trecerea necontenită a călătorilor din țară sau străini, gălăgia lor, veselia și lipsa aparentă de griji pe care omul plecat în excursie o poartă cu el, nu a schimbat firea așezată a localnicilor, dar această trecere dă orașului o anume dezinvoltură, oamenii capătă cu încetul aerul sigur și tonic al celor care „știu și văd totul". Cu atît mai aproape de cercetarea noastră ar trebui să fie ei.Ei sînt urmașii celor care locuiau în getica Petrodavă (Ptolemaios — sec. II e.n. — situa această cetate pe locul unde se află orașul), ei sînt cei care azi lucrează în chimie, în construcții, cei ce au îndrăgit alpinismul, pictura... Observîndu-1. trecutul locurilor se poate simți, prezentul se poate vedea întreg și adevărat. Cu multi dintre ei am stat de vorbă în aceste zile. Despre puțin avem loc și timp să scriem aici. Dar ne gîndim la toti cu aceeași intensitate.Mă aflu la Săvinești, dimineața. Și mai de dimineață urcasem panta blîndă a vechiului bulevard mărginit cu arbori bătrîni care duce de la gară spre centrul orașului. Era un început de zi încă scurtă, de iarnă. Dar o iarnă care și aici, în a- propierea munților, se îmblînzise pe neașteptate. Era încă întuneric, dar se simțea mișcarea străzii, ferestrele marilor blocuri și ferestrele caselor bătrînești (case cu cerdac sau cu „marchiză", cu cîine în curtea plină de lucruri gospodărești, cu cișmeaua pașnică de la poartă și trunchiul de tăiat lemne, în fund, lîngă magazia lungă) erau de mult luminate, grupuri de oameni traversau strada, autobuzele erau luate cu asalt... ■ Nimic din' încetineala de altădată, cînd. în tîrg la Piatra venea dimineața de iarnă ; totul cunoaște un alt ritm acum, înaltele autocare albastre ale O.N.T.-ului își încălzesc motoarele, în. magazinele cu pereți >de sticlă oamenii? treo'ddtmtilt^lmuj; pe lingă altul, cumpără, 'ceț' altceva, ’coboară, urcă Umbra muntelui Pietricica descrește, lumina de iarnă găsește de mult orașul pornit la drumul lui zilnic.Dar mă aflu la Săvinești. Trebuie știut ' că aici noaptea vine cu liniște doar în pavilioanele administrației. în marile nave care străbat cu fumurile lor colorate nopțile, se lucrează. După cum viermele alb în tăcerea și întunericul lumii Iui închise își deapănă fără încetare firul ' de mătase, marile instalații de aici nu se pot opri. După cum curgerea apei pe malul căreia stă uzina este neoprită.Am venit aici să mă întîlnesc cu cîțiva oameni. Nu mă trimite întîmplarea. La Casa de cultură aflasem o expoziție a cărei semnificație simbolică depășește cu mult interesul localnicilor : zece ani — la 25 ianuarie — de la intrarea în funcțiune a primei instalații de relon românesc. Am vorbit în aceste zile cu multi chimiști, oameni cu înaltă calificare sau simpli operatori, abia ieșiți de pe băncile școlii profesionale. Dincolo de ceea ce se numește în mod obișnuit mîndrie sau patriotism local, am descoperit încrederea în ei și în faptele lor, un adevăr atît de simplu încît cuvintele nu-i pot da întotdeauna adevărata strălucire.„Intr-adevăr, spunea cineva, tot ce se vede aidi se poate exprima în cifre și scheme statistice, dar adevărata fată a lucrurilor sînt oamenii. Chimia este puternică și atotcuprinzătoare. Se petrece un fel de „asalt" al maselor plastice I De la farfuria albă, elastică din care îmi culeg prăjitura, de la furculița pe care o înfig. în carnea și pîinea zilnică pînă la volanul flexibil care transmite voința mea mașinii, pînă la caroseria cu cele mai lungi șl elegante și schimbătoare forme și pînă la piesele dure și exacte din interiorul motoarelor — însăși viata acestor motoare, de la perna moale pe care îmi fac pantofii vaza în și pînă oameni ____ ____după ce o parte dintr-o arteră sau un viscer le-au fost înlocuite cu materiale plastice care s-au integrat fără rezerve țesuturilor naturale. Ce se întîmplă ? Există un pericol sintetic ? Vor fi pînă la urmă înlocuite produsele naturale și primordiale cu cele sintetice și dezechilibrul — care atît așteaptă I — se va produce cu efecte catastrofale ? Nicidecum ! Consumul nu va fi niciodată sufocat de produsele sintetice sau naturale. Mai mult, la prelucrare, insinuîndu-se în structura materialului natural unul sintetic se urmărește obținerea calităților naturale și depășirea lor. Oricum, competiția dintre cele două feluri de bunuri nu poate duce decît.la rezultate pozitive".„Acest asalt, confirmă Vasile Belizna. directorul general al Uzinej de fibre sintetice de la Săvinești, este unu) pașnic și în folosul omului, dirijat de om. Ca să nu vă încărcăm reportajul cu termeni de specialitate și cu descrierea proceselor tehnologice, o să mă refer numai la oameni. Dar. tot în cifre, de data asta obligatorii. în zece ani de activitate productivă, cursurile de calificare organizate în uzină au fost absolvite de mai mult de 1 900 muncitori (meserii de primă importantă la noi : operator, laborant, electrician) în afara altor 6 200, calificați în alte meserii. 900 de muncitori au urmat cursuri de specializare și perfecționare. 200 de ingineri și maiștri au absolvit alte cursuri de specializare organizate în uzină. Ne oprim aici. Trebuie să adaug că niciodată nu am fi reușit să atingem calitățile propuse la producția noastră de fire și fibre sintetice, fără puterea de muncă și voința acestor oameni. Oricine trebuie să știe că în urmă cu zece ani, aici era un cîmp acoperit cu porumb. Foarte multi dintre cel mai bun! oameni ai noștri sînt localnici și azi s-ar fi ocupat de agricultură dacă nu ar fi venit chimia peste ei. cum se spune."Dar am ajuns cu însemnările mele la Ion Girardi, șef de brigadă. El nu e chi- 

mist. El face meseria părinților săi. veniti cu multă vreme în urmă din însorita Italie. Erau zidari pricepuți. Ei au rămas aici pentru totdeauna. Au găsit o tară ospitalieră și binevoitoare. Ion Girardi e zidar și mozaicar. Ce face el la Săvi- nești ? Ce a făcut și acum doisprezece ani.„Da, spune el, eu sînt aici de doisprezece, nu de zece ani. Am venit la 24 septembrie 1956. Era toamnă, la început. Tin minte ziua, fiindcă de atunci m-am stabilit aici. Știti cum sînt constructorii. Ei merg cu șantierele, eu am rămas. Poate m-au atras locurile. Eu am fost prin destule părți, dar oraș mai bine așezat și mai plăcut ca ăsta în care m-am stabilit cu familia acum doisprezece ani (Piatra Neamț, bineînțeles) n-am întîlnit. Dar să vedeți cum a fost cu șantierul nostru. Eu sînt, pot să spun, veteranul uzinei. Sînt cel mai vechi om aici. Mai sînt doar trei afară de mine. Am venit eu, cum spuneam, toamna. Batea vîntul în păpușoaiele de pe cîmpul nu tocmai bogat. Pămîntul era pietros : prund, malul apei. Apa curgea prin valea ei. ca întotdeauna. Am venit cu o echipă de patru inși. Prima construcție a fost o baracă de 3 pe 3. Stăteam acolo. Nu era ușor nici cu lucrul, nici cu aprovizionarea.
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Din cronica marilor realizări i
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pe temelii străvechi
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(Foto : Gh. Vințilă)
Dar cine alții decît oamenii au rezolvat totul 1 Trebuie să vă spun că la început oamenii locului, care cu timpul au înțeles avantajele venirii industriei pe meleagurile unde ei arau cu plugul din bătrîni, păreau neîncrezători. Dar pe urmă, cînd șantierul a crescut, cînd am făcut magazine, întîl unul alimentar, pe urmă altul. într-un anume fel universal... Dati-mi voie să fac o paranteză. Ati văzut magazinul Unic de Ia Piatra, nu? Acolo, da. universal, așa ceva numai în marile orașe se întîlnește. Dar pe atunci, la Săvinești. magazinul nostru era lucru mare. îmi amintesc, într-un an. eram în controlul obștesc, de asta știu, sătenii din împrejurimi au cumpărat vreo șaizeci de mașini de cusut de la magazinul nostru. Pe urmă au primit energie electrică și apă. Pe urmă, ei s-au învătat și cu chimia, după ce se învățaseră cu șantierul. Ei au devenit constructori, ei au devenit și chimiști. Ehe, dumneavoastră sînteți tînăr, dar aici sînt multe de povestit, și multi din oamenii pe care îi cunosc aici și-au schimbat în așa măsură viata. încît auzindu-i abia îi poți crede,"îl privesc pe omul din fata mea. Un om puternic, fată osoasă, mîini foarte tari după degetele lungi, puțin mobile, după lățimea palmei. La 54 de ani. Ion Girardi, „veteranul", nu simte oboseala. lucrează ca înainte. El este, deci, unul dintre constructorii de la început. Dar este și un locuitor al orașului despre care nu putem altfel vorbi decît cercetîndu-i viata si instituțiile, iar asta înseamnă. în primul rînd, oamenii. De ce s-a stabilit el în acest oraș ? Iată o întrebare la care el a și dat un răspuns, primul care i-a venit în minte ; fără îndoială însă orașul are. în chiar ce spunea interlocutorul meu. în așezarea Iui „plăcută", prima forță de atracție. Chimia este cea de a doua. Să-l ascultăm tot pe bătrînul constructor. El vorbește despre fiica lui, care a devenit, bineînțeles, chimistă, laborantă, nu la Săvinești, ci „alături11 la Combinatul de 

îngrășăminte azotoase de la Roznov. Omul acesta simplu și deschis poartă în el atîta energie și bunăvoință, încît nu mă miră că este iubit și ascultat de tinerii care învață de la el meserie. Mai mult de o sută a calificat de cînd se află aici. Este definitiv legat de aceste locuri și de orașul în care locuiește : a fost trimis să lucreze vreo cîteva luni la Iași la „antibiotice11. Era bine, dar m-am obișnuit aici. N-aș putea să mă mai simt la fel în alte locuri".Așa vorbește constructorul Girardi. Ce părere are Eugenia Bejan? Ea e chimistă. Are nouăsprezece ani și abia cîteva luni de cînd a absolvit școala profesională de chimie. Se află deci printre cei mai tineri dintre tinerii chimiști. O fată subțire care vorbește frumos șl puțin. După părerea ei, munca pe care o face este simplă și ușoară. Ar vrea să rămînă toată viața la Piatra Neamț ? Ea e de aici, din oraș, dar multi, după ce învață o meserie, pleacă prin alte părți. E adevărat 1 Foarte adevărat, dar ea e foarte tînără, nu știe încă ce are de făcut. Deocamdată, lucrează la Atelierul „supraelastice". Va face liceul industrial. Cunoaște ea istoria uzinei și a orașului ? Discuția se poartă repede, de loc formală, ceea ce ne-ar inte

resa Cum cepe acolo și necunoscînd lumea, vede și simte locurile natale, cum își înțelege viitorul, fată de un om în vîrstă, venit din alte părți, umblat prin lume, stabilit apoi într-un loc anume, alegînd acest loc după multe popasuri și iubindu-1, un om a cărei experiență „de viată" trebuie crezută ?Vedeți, pare a spune fata, dincolo de vorbele ei, mi-ar place să călătoresc, să văd, să aud multe. Nu știu dacă nu mi-aș găsi un alt loc pentru restul vieții. Dar nu asta e important pentru mine acum. Important este să învăț cît mai mult și mai bine. îmi place orașul în care stau și locul unde muncesc. Poate voi pleca. $i poate mă voi întoarce.Da. este un punct de ocupată, va fi și mai începe seralul. Dar e absolvit școala de muzică și arte plastice. Se împacă muzica și pictura cu chimia ? Foarte bine! O formulă în lanț arată aproape ca o partitură muzicală. Fata pictează și ascultă muzică. Dansează în echipa de dansuri a combinatului. N-am știut : o formație de amatori cunoscută peste hotare laureată a unui concurs folcloric international. Hotărîm să ne vedem peste cinci ani, cînd uzina va avea cincisprezece, fata douăzeci și patru, iar orașul din tinutul care este numit „de sub munte" va adăuga încă un capitol noii sale cronici. *

a chimiei de pe valea Bistriței. El a venit la Combinatul de îngrășăminte azotoase în 1958. Era inginer stagiar. Drumul lui de atunci și pină acum seamănă cu al multora de aici. Aceleași borne ale succesului și devenirii în viața lor și a combinatului. Mi se vorbește despre perspectivele de aici : există posibilitatea triplării producției de îngrășăminte, prin noile linii de dezvoltare preconizate, cît și prin mărirea capacităților actuale. Pentru nevoile agriculturii noastre, asta înseamnă foarte mult. Trebuie știut că numai prin administrarea a 250 kg de azotat de amoniu la hectar se obține un spor de recoltă pînă Ia 1300 kg grîu și 1400 kg porumb. Anual, combinatul produce 240 000 tone îngrășăminte cu azot.
★Un edil al orașului îmi spunea :„în Moldova au fost, cîndva. destule tîrguri mizere. Să ne amintim șirul de prăvălii scunde, cu obloane grele, drugi și lacăte, și clopoțelul care suna cînd se deschidea ușa. Cite un copac stfîmb, din loc în loc, în trotuarul pavat cu piatră de. rîu. Pragurile caselor, tocite, pe jumătate intrate în pămînt, o potcoavă bătută în cuie cu floarea lată, șina de 

fier ruginită Ia capete, mijlocul ros do tălpile celor care intrau și ieșeau. Cunoaștem aceste tîrguri azi, cei mai bătrîni din amintiri, cei tineri din literatură, La drept vorbind și aici era tot un „tîrg". Dar muntele, apa Bistriței, pădurile l-au ferit de praf. Aerul tare și curat atrăgea multă lume, vara mai ales. De aici începeau drumurile spre munți și spre năstiri. Tot aici, spun unii, coana Trahanache ar fi pierdut scrisoarea Tipătescu. Se făcea deci și politicăDar istoria orașului se pierde în . _ chime. Aminteam la început de geograful Ptolemaios. Presupunerile lui se pot azi sprijini cu ultimele descoperiri arheologice Așezări pașnice și cetăti întărite. O lume în mișcare se înfățișează ochiului mintii- Cetățile strămoșilor pe culmi, veghind, într-una din ele. cea de la Bîtca Doamnei, s-au găsit urmele caselor, ceramici din a doua epocă a fierului, urme de șanțuri și terase. Oamenii lucrau pămîntul. modelau fierul, pescuiau și creșteau animale. Fumurile pașnice din așezările lor. atunci cînd năvala străinilor va fi fost stăvilită pentru o vreme, se destrăma deasupra acestor locuri călcate azi de pașii noștri.Cercetări mai recente au scos la Iveală mereu alte semne trimise din trecutul depărtat, mesaje ale sîngelui nostru străvechi. Au trecut veacuri, dar așezările de sub marea stîncă n-ău pierit. încît. în 1428 se vorbește într-un document despre o „biserică din Piatra", iar Alexandru cel Bun dăruiește în 1431. mînăstirii Bistrița, casele unuia ..Crăciun din Piatra**.  

Vreme lungă oamenii locului s-au ocupat cu lemnăritul. Lemnul venea de sus din Vatra Dornei, plute galbene peste o apă repede și primejdioasă. Legende și cîn- tece. Aici, la Piatra Neamț, în 1848 Gh. Asachl face prima „moară de hîrtie" din Moldova. Mai tîrziu, o fabrică de bere, una de scobitori. Asta era industria. Vremuri de care cei bătrîni își mai amintesc.Creșterea vertiginoasă a orașului în anii din urmă este urmarea firească a dezvoltării industriei. Fără chimie, el ar fi rămas doar un loc de agrement. Cel mai frumos bulevard al orașului, dominat de noul hotel „Ceahlăul* 1 (aici se opresc turiștii, dar și echipele de cineaști care filmează exterioare montane, vedetele dau autografe tinerilor zgomotoși, mașinile cele mai teribile din lume demarează fulgerător ca în filmele cu plaje și lumini multe, noaptea 1), artera principală a noului ansamblu urbanistic se numește : Bulevardul Chimiei.
★Spuneam că Piatra Neamț mi se pare a fi un loc în care trecutul milenar se întîlnește cu noua civilizație socialistă. Este de ajuns să vezi noile ansambluri urbanistice cu blocurile înalte, cu bule

vardele largi, cu piețele și marile deschideri spre Pietricica. Cernagura și Cozla încadrînd ca un omagiu al lumii puternice și luminoase de azi. vechile monumente de pe platou din fata liceului Petru Rareș.Cineva își exprima în urmă cu ani, cmd începea construcția părții noi a orașului, îndoiala cu privire la unitatea ansamblului care, prin plasarea plombelor masive, cu multe etaje. în mijlocul caselor mici, tipic montane, ar fi fost periclitată. Adevărul se vede acum. Orașul a cîștigat. Vilele în stilul obișnuitelor locuințe de agrement din stațiunile climaterice ar fi dat. cel mult, un aer „cochet" orașului. Ar fi fost puțin. Așa cum se află acum, orașul dintre munți este viu, civilizat. ..citadinismul" său este firesc, deloc amenințat de improvizație.Dar totul trebuie văzut. Si acum, limbajul cifrelor mi se pare mai elocvent. Iată : pentru gospodăria comunală și construirea de locuințe. în perioada anilor 1961—1968. s-au cheltuit 323 451 000 lei. în aceeași perioadă au fost construite și date în folosință 4097 apartamente. 9 școli cu peste 120 săli de clasă. Casa de cultură a sindicatelor (sală de spectacole cu 600 de locuri), un cinematograf cu 500 de locuri.Dar viata oamenilor ? Numai în 1968 s-au desfăcut prin comerțul de stat mărfuri în valoare de 500 milioane lei. dintre care 20 milioane reprezintă valoarea mobilei noi. Lor li se adaugă cele 1500 aparate de radio. 1900 de televizoare, 1200 de frigidere. 780 mașini de spălat rufe cumpărate în același răstimp.
Viata orașului este mult mai încărcată de cit aș putea s-o spun eu aici. Pe lingă industria chimică, industria locală se află în plină dezvoltare. Cooperația meșteșugărească asigură prin cela 130 de ate- 

Here de profile diverse deservirea, în general, corectă și cuprinzătoare a populației. O nouă fabrică de produse ceramice produce într-un singur an 74 000 000 de cărămizi. Asta înseamnă 6 000 de apartamente cu două camere. Pe vremuri, o familie de cărămidari, muncind o vară întreagă la același lut din care și azi se fac cărămizile, abia își putea tine zilele pînă la intrarea în iarnă.Vechile întreprinderi cresc, se modernizează, unele într-un ritm atît de rapid încît abia pot fi recunoscute. Este cazul fabricii „8 Martie* 1. în această lună, ea împlinește 60 de ani de la înființare. Era o afacere măruntă, dar destul de rentabilă de vreme ce o parte din proprietari erau străini. ’Mină de lucru ieftină, condiții de muncă foarte grele. Se pot vedea fotografii din vremea aceea — oameni cu fete' supte. învăluit! în aburii grei de la vopsitorie, părînd a ieși sau a fierbe ei înșiși în cazanele pe care le supravegheau. Era o fabrică de ciorapi. în 1945 numărul muncitorilor scăzuse lă 48, o treime din cîti fuseseră înainte de război. Azi, Ia „8 Martie11 muncesc peste 2000 de oameni. Fabrica se mărește considerabil după apariția firului sintetic de Ia Săvi- nești. Acum, ciorapii sînt doar o parte a producției; Confecțiile din lînă și bumbac, din fire sintetice, o altă parte. Săli spațioase de sticlă, instalații speciale de climatizare, mașini moderne de mare productivitate (7 200 000 perechi de ciorapi, 1 394 tone tricotaje de bumbac și lînă. în anul 1968). Si aici, la fabrica aceasta, unde mașinile gigantice nu ar însemna nimic fără degetele lungi ale femeilor care le supraveghează, se poate urmări pulsul orașului.Muzeul arheologic din Piatra >Neamt est» posesorul, unic în lume, al unei colecții de ceramică pictată din neolitic, de tip Cucuteni. Valoarea acestor vase este inestimabilă. Ele provin dintr-o singură așezare, descoperită la Frumușica, un sat pe malul Cracăului, de către ctitorul acestui muzeu. Constantin Mătasă.într-o blîndă lumină de iarnă, l-am ascultat pe venerabilul bătrîn vdrbind. s-a călăuzit după legende, asemenea Herodot. Și fără studii de specialitate, pasiunea și ' instinctul arheologului care și el se naște, ca pictorul sau poetul — a cercetat pietrele și pămîntul acestui ținut. Cunoscut și apreciat de cei mai de seamă arheologi români, el ră- mîne, la vîrsta lui înaintată, un cercetător modest și neobosit. în odaie l-am găsit lucrînd. Transcria la mașina de scris un studiu despre toponimie și onomastică. Să lucrezi — Ia peste optzeci de ani — în fiecare zi, să te bucuri de zăpadă albă și de venirea zilelor de vară, să urci treptele instituției pe care singur ai creat-o, iată o pildă și un îndemn.Singur acest muzeu merită un capitel larg într-o eventuală cronică a orașului.Există între minunile de lut de aici cîteva vase care întrec prin frumusețea lor stranie tot ce se coate închipui despre oamenii vechi. Pasta arsă, pietrificată nu îngheață niciodată în forme definitive. Eaza foarte largă a unui suport este ochiul rotund și nemișcat al apei adinei — începutul. Trunchiul crește neașteptat de zvelt, tulpina nobilă a unei plante necunoscute vibrează pe retină... Dincolo de puterea magică pe care acei părinți al olarilor o atribuiau spiralei (putere pe care astăzi încă o simțim în preajma vaselor ce fumegau atunci pe altare) mult mai departe de ea. trebuie să înțelegem nu atît groaza de spatiile goale horor vacui (exterioarele, uneori, interioarele vaselor sînt în întregime decorate), cît căutarea unor repere în haosul despre' care ei ne trimit primele semne. $i poate în lurtfea fără început si sfîrșiț.a spiralei, omul își va fi -descoperit instinctul de orientare conștiința efortului predestinat și, înfricoșîndu-se, aceleași spatii lente, negrăbite ale spiralei i-au. fost speranța și prima învățătură : răbdarea. Alt vas a fost numit Hora de la Frumușica. Dar cum va fi fost muzica după care femeile ce se văd departe în aburul roșcat al lutului dansează, pentru cine? Nu este o horă, este dansul în sine, ritmul primordial ce însoțește de la origine ființa' umană... lutului străvechi...
★

Gînduri în fata
a trăit o bună Hogaș. El a fost

teribilulpe munții paș- de aproape clasa ascul-

Tot la Piatră Neamț parte din viată Calistrat ....... . .primul profesor de „partea literară" al liceului Petru Rareș. O școală veche cu un bun renume. în noiembrie, anul acesta, va împlini o sută de ani. Vor fi serbări și înțîlniri prietenești, multi dintre cei care au învătat aici istoria și limba natală vor lăcrima amintindu-și. întoreîn- du-se în tinerețea lor, ei vor reveni la zilele de azi ; 31 de școli și 14 354 elevi. (3 licee teoretice ; acum o ani. „gimnaziul" care lua ființă dea O clasă cu 30 de elevi 1)Dar acum hi-1 închipuim profesor care, acolo sus, în nici ai Neamțului, era atît de zel, stînd la pupitrul său. tîndu-1. glasul lui vibrînd deasupra capetelor fragile ale copiilor. în cancelaria lungă, uriașa lui pălărie și vasta pelerină făceau din cuierul obișnuit o stihie cumplită.îl vedem apoi pe Hogaș în cerdacul casei sale, mare, dar primitoare, ternic, plin începută a trebuie să măsura întunericului nopții, primea darul soarelui în reculegere, cu bucurie. Era un om atît de aproape de natura cuprinzătoare. încît chiar la vremea lui va fi părut multora o ființă ciudată și singură. în cerdacul său, bătrînul asculta, în liniștea mare, bătaia rară a căruței unui muntean, pe drum. Curînd avea să fie vară și el iarăși primit în templele misterioase de „sus", nu ca un străin, ci ca un orn ai locurilor. Calistrat Hogaș. Acum, casa lui. complet renovată, așteaptă lucrurile și manuscrisele sale.

o casă' bătrînească, nu trainică, ziduri groase, Este dimineață. în zori, de încredere în lumina zilei, bardul, al cărui somn fi fost calm și statornic pe

*

neașteptate, peste Cozla, Luncii, ză- vechile car-

măsură. a teatrului, o scenă de prestigiu, este știut și iubit Piatra Neamț. Cele

Seară. Am sosit aici într-o dimineață. Orașul se trezea din somn. Ziua venea din munți. Oamenii plecau Ia lucrul lor. încercam să evoc această dimineață. A- cum stau sus, în Turnul lui Stefan. Orașul se vede bine în înserare. O zăpadă neașteptată. după zile însorite cade peste Bîtca Doamnei și peste Pietricica și deasupra pada acoperă Cernegura și tiere, cade zăpada pe turlele bisericilor străvechi și peste pietrele Mușatinilor; cade zăpada tăcută și Imaculată peste lume. Se aprind luminile. Se pregătește cina șl întreaga viată de seară a orașului. Ce vor fi făcînd oamenii pe care îi cunosc ? Dincolo de largile vitrine, forfota mulțimii. Teatrul. Viata de seară a orașului este, în bună Cunoscut în tară ca Teatrul Tineretului în primul rînd Ia două turnee în străinătate au confirmat, la rîndul lor. valoarea acestui teatru din provincie pe care nu-1 amenință în nici un fel provincialismul....Dar acum privesc ninsoarea. Ea pregătește calmul nopții și ziua ce va veni.
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Numai batrînul domn era așezat. 
Elegant, cu mîinile îngrijite, se uita 
cu o privire indiferentă, studiindu-i 
pe tehnicienii de la Institutul ecua- 
dorian al reformei agrare. Singurul 
lucru care părea că-1 interesează 
nu era viitorul celor 5 700 hectare 
de pămînt — 114 loturi de 50 de 
hectare împărțite unui număr de 
114 familii de țărani care urmează 
să plătească în decurs de cinci ani 
o răscumpărare cifrată la 125 de 
franci francezi hectarul — ci pre
țul total pe care-1 va obține în cele 
din urmă...

„Pentru țărani este o afacere 
foarte bună — îmi spune directo
rul oficiului. Pînă acum el plăteau 
o arendă în natură pentru pămînt 
echivalînd cu 106 franci de hectar 
pe an". Q afacere mult mai bună 
a făcut însă proprietarul care va 
primi 925 000 de franci pentru o 
proprietate de familie pentru care 
nimeni înaintea sa, din familia sa, 
nu plătise nimic.

Dacă efectul cel mai general al 
reformei agrare din Ecuador a fost 
recunoașterea dreptului de proprie
tate al țăranilor asupra parcelei de 
1—2 hectare pe care proprietarii 
le-o dădeau în arendă „în schim
bul*  a patru zile de muncă pe 
săptămînă, totuși reforma nu a re
zolvat nici pe departe problema a- 
grară. Datorită faptului că proprie
tarii nu sînt obligați să respecte 
dreptul la pășunat care l-ar per
mite țăranului să întrețină cîteva 
vite, de cele mai multe ori acesta 
e obligat să se transforme în 
muncitor agricol care să lucreze 
pămînturile fostului său stăpîn... 
Sau, lăsînd în grija nevestei și a 
copiilor propriul său lot de pămînt, 
să plece la oraș în căutarea unei 
munci plătite, cu speranța ca în
tr-o zi, după ce va fi pus cîțiva 
bani deoparte, să poată reveni și 
să-și întregească proprietatea cum- 
părînd loturile de pămînt ale altor 
țărani mai puțin „fericiți" decît 
el... Reforma agrară are totuși șl 
o indiscutabilă parte pozitivă, ea 
a adus o schimbare psihologică în 
rîndul țăranilor. Pentru țărani a 
însemnat o eliberare faptul că nu 
mai sînt supuși corvoadelor, că 
au devenit proprietarii unei bucăți 
de pămînt unde au trăit din tată 
în fiu. „Astăzi nu mai trebuie să 
luptăm pentru reforma agrară în 
principiu, deoarece a fost cucerită; 
lupta trebuie dusă însă pe planul 
metodelor de a o pune în prac
tică. Cunoscînd acest lucru, țăra
nii, fără să mai aștepte să li se 
împartă pămînturile, pun stăpînire 
pe ele și se înarmează pentru a-și 
apăra proprietatea... Reforma a a- 
dus cu sine idei noi la țară", mi-a 
declarat unul din militanții Fede
rației indienilor.

Slăbiciunea economiei ecuado- 
riene rezidă în mare parte în fap
tul că un important sector al eco
nomiei agricole este menținut la 
un nivel tehnic foarte scăzut. In
dienii — jumătate din populația 
Ecuadorului — nu au fost integrați 
în economie și în viața țării. De 
cele mai multe ori ei continuă să 
trăiască în comunități închise. A- 
mestecul între rase, mai puțin răs- 
pîndit decît în Columbia, nu a dus 
la apariția unui nou tip de popu
lație ; segregația dintre indieni și 
populația non-indiană, (bineînțeles 
mai puțin izbitoare decît în Peru) 
a lăsat drept moștenire un dezechi
libru considerabil.

Cit timp, de cîte generații va fi 
nevoie pentru a face să prindă 
viață ideile progresiste, pentru a 
organiza aceste grupuri de oameni 
pe care sistemul colonial le-a lă
sat în adîncă înapoiere, le-a îne
cat In alcool, le-a înșelat timp de 
patru secole ?

Cel mai Izbitor aspect al mizeriei 
Indienilor nu mi s-a părut sărăcia 
— bordeie din chirpici acoperite 
cu stuf, paturile din crengi, femei 
aplecate deasupra unei vetre fără 
horn unde își gătesc mîncarea la 
focul de paie umede — singurul 
combustibil utilizabil, popii des
culți jucîndu-se în noroiul înghețat 
(în Ecuador zăpada 
decît de la 3 500 m 
mai izbitor
culturală și morală.

aspect

nu se topește 
în jos)... Cel 

este mizeria 
Care este vii-

torul acestor copii indieni, timizi 
și murdari pe care-i descoperă 
străinul, decît acela de a deveni, 
după douăzeci de ani, tați ai altor 
copii indieni, timizi și murdari ?

Adevărata bogăție a Ecuadoru
lui se află pe Coasta Pacificului ; 
bananele, cacaoa și cafeaua con-

versantul de est al Anzilor. Supra
fața Ecuadorului este acum de 
270 000 km p.

Sentimentul de frustrare datorat 
acestei situații a dat naștere unui 
concept nou : ecuadorianitatea ; 
ecuadorianul se distinge de veci
nii săi prin aspectul fizic, vorbaECUADOR

SPERANȚA

reportaj de JACQUES ARNAULT 
publicist francez

ILOI

ștituie 85 la sută din exporturile 
tării. Producția mondială de ba
nane este furnizată în proporție 
de 90 la sută de plantatorii ecua- 
dorieni. In prezent, numai jumătate 
din producția de banane și doar o 
parte din producția de cafea este 
exportată datorită contingentărilor 
impuse de S.U.A. Tocmai de aceea, 
îmi spunea un economist, comerțul 
cu țările socialiste prezintă astăzi 
o importantă atît de mare. In țara 
noastră se manifestă o dorință 
foarte puternică de a dezvolta re
lații cu țările socialiste".

Dacă în general toată lumea 
este de acord în a recunoaște pro
gresul economic al Ecuadorului 
(din 1957 în 1967 produsul național 
brut a crescut de la 2 la 5 miliar
de de franci, sau cu alte cuvinte 
într-un ritm mediu de 6 la sută a- 
nual, față de ritmul anual de creș
tere a populației de 3,31 la sută; 
moneda națională este stabilă; în 
decurs de 20 de ani cuantumul 
devalorizărilor nu a reprezentat 
mai mult de 30 la sută din valoa
rea monedei), în aceeași măsură 
trebuie să recunoaștem că de a- 
cest progres, oamenii muncii în an
samblul lor au beneficiat puțin. 
Venitul indienilor nu depășește 40 
de franci pe lună... Situația mun
citorilor ramîne precară. „Mă în
trebați cum mă hrănesc ? Dimi
neața mănînc o bucată de pîine 
și beau o cafea, la prînz cartofi și 
o zeamă de orz. Seara nu mănînc. 
Mănînc carne o dată pe săptămî
nă, în ziua în care se dă salariul. 
Cîștig patru franci pe zi. Lucrez în 
construcții. Am o familie de cinci 
persoane", îmi declara un munci
tor de origine indiană.

în momentul independenței, su
prafața Ecuadorului era de 
1 200 000 km p. Cu timpul a ajuns 
la 570 000 km p în secolul al 
XIX-lea și apoi, la începutul seco
lului XX, armata peruviană, umilită 
de 
cu 
șa 
In

înfrîngerea suferită în luptele 
Chile, a încercat să-și ia revan- 
asupra Ecuadorului, mai slab. 
1942, sub presiunea Statelor U- 

nite, Ecuadorul a fost obligat să
cedeze Republicii 
parte din teritoriile

Peru o mare 
sale situate pe

B

măsurată, spiritul său laborios, o 
comportare rezervată. Pentru o 
mare parte a populației, acest 
sentiment al ecuadorianității s-a 
îndreptat împotriva Statelor Unite. 
Atunci cînd în aprilie 1967, preșe
dintele Arosemena a refuzat să 
semneze rezoluția Conferinței in- 
teramericane de la Punta del Este, 
a fost primit la Quito cu aclama
ții ; la Guayaqil a fost primit cu 
flori cînd a cerut S.U.A. să-și re
cheme ambasadorul care se ames-

tecase în problemele țării... „Din 
nefericire, îmi spunea, Pedro Saad . 
secretar general al Partidului Co
munist din Ecuador, lucrurile sînt 
pe cale de a se schimba. Statele 
Unite fac de cîțiva ani serioase e- 
forturi pentru a influența cadrele 
militare".

Dezvoltarea relativă a econo
miei ecuadoriene nu face mai pu
țin acută setea de schimbări. 
Conștiința că nu se află în același 
ritm cu lumea modernă este deo
sebit de puternică, mai ales 
rîndul tineretului universitar.

«In fața acestei dorințe de schim
bări. a acestei nevoi împărtășite a 
unei „revoluții", forțele conserva
toare oscilează între revenirea la 
un regim militar și calea reforme
lor. Un regim militar ? Țara noastră 
a cunoscut efectul unor astfel de 
regimuri din 1962 pînă în 1966. Ele 
nu pot rezista în fața mișcărilor 
populare. Calea reformelor pare 
de preferat, dar ea este îngustă...» 
— subliniază Pedro Saad.

Aceasta a fost calea pe care a 
ales-o majoritatea (relativă) a ale
gătorilor din Ecuador, oferindu-i 
pentru a cincea oară cu 35 la sută 
din sufragii postul de președinte 
al țarii dr. Velasco Ibarra. Ales 
pentru prima oară în 1934, dr. Ve
lasco Ibarra a fost răsturnat de la 
putere printr-o lovitură militară în 
1935 ; reales în 1944, a fost din nou 
răsturnat în 1947 ; în 1952 a fost din 
nou ales ca președinte și și-a în
deplinit mandatul pînă în 1956 ; 
reales în 1960, a fost însă silit să 
renunțe la funcția de președinte 
în 1961...

In amintirea maselor populare 
numele său este legat de unele ac
țiuni cu caracter progresist. Pro
gramul electoral cu care s-a pre
zentat ar putea fi calificat ca 
orientare de „centru-stînga". El a 
subliniat voința sa de independen
ță pentru Ecuador. într-un anumit 
sens realegerea sa este un semn 
al stării de spirit antimilitariste a 
maselor populare... In această 
stare de spirit, în ideile pe care 
Velasco Ibarra intenționează să le 
traducă în viață rezidă șl speran
țele pe care mulți ecuadorieni cu 
concepții avansate și le pun 
viitorul imediat.

Z/îfre legendă
și realitate

Micul nostru avion în care, pentru a se face economie de spațiu și încărcătură chiar și numărul cutiilor cu bere este raționalizat, începe să coboare deasupra orașului Katmandu. Aterizăm pe o pistă foarte mică, amenajată pe un deal, iar roțile aparatului ,.DC-3“ a- ting coborînd vîrfurile plopilor ; pătrundem astfel în- tr-unul din puținele locuri de pe pămînt care au rămas oarecum necunoscute, și nu sînt încă cuprinse de o „inflație" de turiști.Pînă în 1951, cel mai important călător care a pătruns pe aceste meleaguri era... Marco Polo, care vorbea despre Nepal ca despre o tară „sălbatică și muntoasă, puțin frecventată de străini, deoarece regele — spunea el — nu încurajează vizitele".Cu 17 ani în urmă a fost îndepărtată . familia Rana — familie de feudali care deținea puteri foarte mari asupra țării, și care închisese toate frontierele, condamnînd Nepalul la o existentă medievală sub pretextul că el trebuie a- părat printr-o cortină impenetrabilă de ochii rapace ai străinilor. în prezent, cînd Nepalul a drum lent peste multe secole de înapoiere. doar cîteva mii de călători de peste hotare au putut „redescoperi" această tară.Aflîndu-te printre aceștia, al simțămîntul că experiența ta este de neimaginat, nerepetabilă. Și acest lucru îl simți încă de la sosirea pe aeroport, unde zeci și zeci de oameni de toate vîrste-le se îngrămădesc tăcuți, spri- jinindu-se pe gardul de sîrmă care înconjoară terenul. fericiți și mirați

de FRANCO NENCINI
publicist italian

re-este

pornit pe un pentru a trece

marele miracol ce se repetă zi de zi : sosirea unor oameni îmbrăcat! ciudat, care vin și pleacă în cer. Ieșind de pe aeroport, după ce ai rezolvat toate formalitățile, îti atrag privirea taxiuri vechi, toate cu dungi galbene și negre imitînd parcă blana tigrului, care, de altfel se află la el acasă (la o distantă de aproximativ 50 de kilometri, acolo unde începe jungla).Cele trei hoteluri principale aparțin toate unor membri ai familiei gale. „Soaltee". carecel mai modern și luxos, ne poartă în plină eră supersonică. Camere cu aer condiționat, două restaurante. (exisță și un nightclub), o minunată piscină cu apă rece și chiar un-cazino. Această „insulă", unde te simți mai aproape de secolul nostru, reprezintă însă un aspect izolat, un fel de fortăreață în ansamblul realităților nepaleze.Pentru a înțelege mai bine aceste realități, să evocăm cîteva secvențe din istoria tării. Potrivit unei legende, statul a fost fondat de Ne Mani, un mare ascet sosit din India, care a adus cu el un print din dinastia Gupta pentru a domni pe acele meleaguri. Ne Muni a lăsat o amintire atît de puternică pe aceste meleaguri îneît de la el valea a luat numele „Ne-Pal“, „locul preferat de Ne".în decursul secolelor, un volum din ce în ce mal mare de schimburi, făcute

DE PRETUTINDENI
16 ani, cînd boala a revenit pentru a treisprezecea oară, medicii au descoperit în plămînul drept un corp străin și au extras de acolo... o cren-CE VlRSTĂ ARE 

PĂMÎNTUL ?Primul calcul științific al vîrstei școarței Pămîntului a fost făcut do savantul englez Rutherford : 3 miliarde <00 milioane de ani. Dacă se adaugă o anumită perioadă pentru etapa in care scoarța Pămîntului nu exista încă în forma ei de azi, se poate considera că planeta noastră are 5—6 miliarde de ani.Profesorul sovietio E. Gherling crede însă că planeta noastră este mult mai veche decît se presupunea pînă acum. Savantul a descoperit în peninsula Kola roci montane a căror vîrstă a fost apreciată la cel puțin 11 miliarde de ani. Cum se explică a- ccasta ? Pe peninsula Kola avem de-a face cu roci ridicate de la mari adîn- cimi — spune profesorul. Virsta lor este vîrsta „inimii planetei". Rezultă deci că pămîntul nu s-a format dintr-o dată, ci în cîteva etape.
0 NOUĂ PERFORMANTĂ

A MEDICINIILa spitalele „Memorial" și „New York Hospital" au fost efectuate zilele acestea pentru prima dată în istoria medicinii operații de transplantare a mai multor organe luate de Ia un singur donator. Originalitatea acestor operații constă în faptul că organele au fost transportate de la spitalul unde a decedat donatorul la alt spital unde patru pacienți au primit inima. ficatul, rinichii și ochi] săi.
B

anunță că toate intervențiile practicate cu acest prilej au izbutit. Contrar celorlalte organe, corneele pot fi conservate prin congelare și păstrate mai mult timp. Una din cornee a fost transplantată abia după 6 zj iar a două continuă să fie păstrată într-un recipient special de conservare.
CRENGUȚA DE BRAD

1N DEZBATERILE

de 12 ani, Svahn tînăra suedeză In- contracta în fiecaroTimp gegerd primăvară o pneumonie. La vîrsta de

guță de brad, lungă de 5 cm. (vezi fotografia).Chestionați, ■ părinții Iui Ingegerd au povestit că atunci cînd avea trei ani, fata a înghițit această crenguță. Contrar presupunerilor că rămurica ar fi ajuns în stomac, ea a ajuns de fapt în plămîn. în momentul extracției, crenguța era de un verde proaspăt, parcă ar fi fost ruptă atunci din pom. Specialiștii sînt de părere că ea s-a hrănit în tot acest răstimp cu secreția plămînului, dar ei n-au putut explica de ce pneumoniile se declanșau numai primăvara.
ELECTRONICA

JUDECĂTOREȘTIPierre Bellet, președintele tribunalului parizian, a prezentat recent reprezentanților presei o mașină electronică destinată urgentării activității judiciare. Aparatul este compus dintr-o mașină de scris electrică, un perforator și un „cititor de bandă". Creatorii ei susțin că această mașină ar putea fi utilizată pentru 85 la sută din dosarele supuse tribunalelor co- recționale. Prețul relativ ridicat al aparatului — 150 000 de franci — nu este însă de natură să entuziasmeze oficialitățile judiciare și să faciliteze folosirea largă a inovației.
încâlcind canoanele, par

curgem primii kilometri pe 
pămîntul Republicii Popu
lare Democrate Coreene în- 
t.r-o vie „dispută" cu ospi
talierele noastre gazde. La 
încercarea de a stabili obîr- 
șia denumirii de „Țară a 
dimineților liniștite", umil 
dintre însoțitorii noștri 
pleda cu pasiune pentru a 
ne demonstra că adjecti
vul de „liniștit". încetățe
nit în traducerile . ” 
europene, nu exprimă 
fidelitate nici termenul 
reean. nici realitatea, 
minețile Coreei — 
și ale unei toamne 
zii. ori chiar ale prime- ' 
lor zile de iarnă — au 
într-adevăr un specific a- 
parte : o claritate și o pu
ritate ne care le întîlnești 
în puține colturi ale lu
mii. Și poate nicăieri nu 
simți mai pregnant pre
zența. . aproape fizică, a a- 
cestui fenomen decît în o- 
rașul de pe Tedongan,ca
re ti se oferă într-o lumi
nozitate inefabilă, cu pa
godele lui profilate pe fun
dalul clădirilor moderne 
înălțate pe ruinele războ
iului pîrjolitor.

Confratele coreean 
continuă argumentația: 
„Țara dimineților cristali
ne" ar exprima poate mai 
plastic. Si în orice caz mai 
fidel, acea notă inedită pe 
care o imprimă Coreei cli
matul. așezarea geografică.

Oricum, diminețile aces
tei țări în plină construc
ție socialistă nu sînt 
niștite nici la propriu, 
la figurat.

Diminețile coreene 
dominate de undele sono
re ale unei vieți, ce 
pulsează intens. Primele 
semne ale tumultului ma-

țărilor 
cu 

co- 
Di-

își

liniei
sînt

larma 
care

final: cîntecul. 
selă a copiilor, 
impun pretutindeni prezen
ța tonică. Rareori întîlnești 
cîte un copil umblînd sin
gur pe străzi; la tot pa
sul răsar în grupuri, mari 
sau mici. Dacă străzile 
sînt curate, spatiile din 
preajma noilor blocuri, po
mii și florile bine îngriji
te. aceasta se datorește — 
mi s-a spus — înainte de 
toate conștiinciozității, se
riozității cu care acești o- 
muleți își îndeplinesc sar
cinile cetățenești. în ace
lași timp, atunci cînd re
colta de orez sau grădini
le de zarzavat sînt ame
nințate de vreo calamitate, 
cînd timpul cere să se lu
creze repede. își ia fiecare 
rucsacul în spinare și. 
după orele de scoală. o 
pornește spre cîmpurile din 
marginea orașelor.

Și nu sînt liniștite dimi
nețile Coreei pentru că 
„inimile" mari și mici ale 
industriei sale bat puter
nic, fără răgaz. împrăști
ind în cele patru zări e- 
coul muncii creatoare. Nici 
nu ne-am instalat bine în 
apartamentul confortabil 
al hotelului Phenian și iată un nou subiect de dis
cuție cu gazdele : cum să 
ne alcătuim programul, 
spre care din aceste „i- 
nimi“ să ne îndreptăm 2

Pentru început, o veche 
a 

Uzina de loco- 
., Producem loco- 
electrice Diesel 

să le vedeți" — ne 
tovarășul . Pak. ca- 

însoțeste. într-ade- 
cei 4 000 de munci-

uciși ajungînd să producă. într-o 
singură zi. întreaga pro
ducție ce se realiza înain
te de război într-un an.

Fără îndoială. Phenianul 
are multe asemenea obiec
tive industriale. Dar nu 
poți renunța 
Hamhînului, al 
ras al tării — 
rat leagăn al 
Privit de sus. 
tima terasă a nagodei par-

Dar
la vizitarea 

doilea o- 
un adevă- 
industriei. 

de pe ul-

. lectivul ei si-a asumat sar
cina de a suplini absența 
unei plante inadaptabile 
climei si solului, dar in
dispensabilă oricărei țări 
— bumbacul. Așa s-a năs
cut. datorită unei valoroa
se invenții a savantului Li 
Sun Ghi. ca o miraculoa
să îngemănare dintre car
bid și cărbune, vinalonul, 
material plastic cu multi
ple întrebuințări. copilul

de viată ale oamenilor, tot 
ce poate duce faima 
meșteșugari iscusiți 
reenilor dincolo de 
rele tării (și am 
aici doar, splendidele 
lanuri, obiectele din 
cv. încrustata de sidef, ori 
tapiseriile de o neverosimilă 
perfecțiune) — constituie 
rezultatul nemijlocit al u- 
nor strădanii perseverente.

Si poate cea mai impre-

deco-a
hota- 

aminti 
porte- 

lemn

citadelă muncitorească 
capitalei 
motive, 
motive 
merită 
asigură 
re ne 
văr.
tori si tehnicieni. cîți nu
mără astăzi uzina, au reu
șit adevărate performante.

SESBSSBcuiul Pan Riong San (cit 
de frumoase sînt aceste 
parcuri ale orașelor co
reene. situate pe înălțimii), 
orașul își conturează pre
cis cele trei zone. Cea in
dustrială cuprinde laolaltă 
peste 100 de fabrici. în zo
na universitară — pepi
nieră a viitoarelor cadre 
— își desfășoară activita
tea 6 institute de învăță- 
mînt superior: se studiază 
medicină, inginerie, chi
mie industrială. hidroteh
nică. Noile cartiere de lo
cuințe. ca și o zonă agri
colă preorășenească oferă 
condiții de confort și bună 
aprovizionare unui număr 
de locuitori în necontenită 
creștere.

Am vizitat aici., la Ham- 
hîn. o uzină care a jucat 
un rol important în naș
terea si dezvoltarea indus
triei chimice coreene. Co-

însemnări
de călătorie

țeribil al industriei chimi
ce coreene. Perspectivele ? 
Producerea a 250 milioane 
metri țesături de vinalon 
pe an. ceea ce echivalează 
cu producția rezultată din 
recolta de bumbac obținu
tă de ne o suprafață de 
300 000 de hectare. O e- 
conomie apreciabilă de pă- 
mînt într-o tară in care 
terenurile agricole sînt a- 
tît de limitate. în care fie
care palmă cultivabilă este folosită la maximum.

Tot ce stă la baza dez
voltării tării, a progresului 
ei în construcția socialistă, 
a îmbunătățirii condițiilor

sionantă mărturie pe a- 
cest plan o aduce însusi 
Phenianul. Am văzut, în 
film și fotografii imaginea 
dezolantă a orașului răsco
lit de bombe si transfor
mat în moloz. Ni s-au po
vestit episoade de un tra
gism cutremurător, amin
tind de urgia anilor de 
război. Si am petrecut mai 
multe zile în Phenianul de 
astăzi. în orașul acesta re
născut. cu edificii monu
mentale. cu teatre, muzee 
și cinematografe. cu 
blocuri de locuit confor
tabile și piețe sistematiza
te. cu parcuri 
cu bulevarde 
nianul ni s-a 
tr-adevăr un 
al tenacității, 
hărniciei prietenilor . 
reeni.

Capitala R.P.D. Coreene 
crește și se dezvoltă potri-

si stadioane, 
largi. Phe- 
părut 

etalon 
voinței

în- 
viuSi co

de

vlt unui amplu plan urba
nistic. care tine seama in 
primul rînd de fenomenul 
social cel mai pregnant : 
explozia demografică. In
stalați într-unul din saloa
nele hotelului Phenian, am 
ascultat interesanta expu
nere a tânărului director al 
Direcției de construcții și 
arhitectură a orașului — 
Zo long Kin, pe care l-am 
solicitat să ne vorbească 
despre proiectele si pers
pectivele domeniului 
care se ocupă.

— Concepția după care 
ne ghidăm, asemănătoare 
celei a României, a cărei 
experiență am studiat-o la . fata locului, ne îndreaptă 
pe linia concentrării ora
șului și nicidecum a ex- 
tinderii exagerate a peri
metrului său. Aceasta atît 
din motive de economici
tate. cit și de confort ur
ban. Mai avem multe spa
ții libere pe ambele ma
luri ale Tedonganului. ale 
Podonganului. ca și pe 
înălțimi, unde vom con
strui cu precădere blocuri- 
turn cu .20 de etaje. Ex
ploatând mai bine relieful, 
pentru obținerea unor e- 
fecte și mai clare de ar
monie si perspectivă, vom 
urca totodată cu amenaja
rea unor 
munții 
Parcuri, porturi și locuri 
de agrement vor fi ame
najate și pe malurile rîu- 
rilor. iar pentru asigura
rea unei legături mai bu
ne între cele două părți 
ale orașului, se vor mai 
construi trei noduri cu 
benzi duble de circulație. 
Pentru viitor, cînd popu
lația va depăși cu mult nu
mărul actual (în prezent 
trece de 1 milion de lo-

parcuri spre 
înconjurători.

cuitori).. ne gîndim si la 
construirea unui oras-sate- 
lit.

Eforturile edililor nu se 
rezumă la capitală. Pretu
tindeni în tară, în orașe si sate, se construiește intens. se dezvoltă cultura, 
știința. Totul cu spirit 
patriotic, cu răbdare, per
severentă.

Și poate în nici un alt 
moment, ca în -fata ' unei 
pînze neobișnuite pe care 
am văzut-o la Muzeul de 
artă plastică din Phenian, 
nu am realizat atît de evi
dent permanența peste 
veacuri a acestor calități 
ale poporului coreean. Lu
crarea. apartinînd lui Kim 
lîong Do — reprezentant 
de seamă al plasticie- 
nilor coreeni ai seco
lului al 18-lea — nu 
are, la prima vedere, a- 
tractivitatea si farmecul ne 
care pictura extrem-orien- 
tală. prin bogăția ei de 
nuanțe si marea finețe a 
trăsăturilor, le exercită în
deobște. E doar o simplă 
blană de tigru. Dar o bla
nă care trăiește. E atît de 
vie, îneît. fascinat. ești 
tentat să întinzi mina s-o 
mingii. Sînt acolo milioa
ne de linioare trase în 
tuș — sinteza unui efort 
supraomenesc, de îmbinare 
măiastră a talentului, răb
dării. migalei si perseve
rentei. Sîn.t calități dato
rită cărora poporul co- 
reedn a și realizat progre
sele evidente din ultimele 
decenii. Și i-am auzit a- 
desea pe prietenii coreeni 
spunînd: „Nimic nu ne-a 
venit de-a gata, nimic nu 
s-a născut fără efort, fără 
luptă".

Maria BABCIAN

pi-in trecătorile din Himalaia, a contribuit la dezvoltarea relațiilor economice și culturale cu China. Spre a- nul 650, Nepalul a ajuns la o situație înfloritoare. S-au reconstruit bogate edificii antice destinate cultului, s-au trasat în cîmpie noi canale. încă de pe timpul a- cela — aflăm din scrierea unui contemporan — „se putea observa aici o mare tolerantă religioasă, astfel îneît au fost construite alături mănăstiri budiste și temple ale hindușilor".La sfîrșitul secolului al IV-lea, o nouă dinastie. Malla, a inițiat ceea ce s-ar putea numi perioada •„rinascimentală" a Nepalului : a înflorit o cultură, de curte care a avut ca rezultat numeroase capodopere în literatură, pictură, sculptură, arhitectură, creații care în parte au supraviețuit. Numai în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, sub Prithwi Narayan Shah, s-a făcut unificarea sub un singur steag a celor trei principate, în care era divizat Nepalul. Secolul al XIX-lea a adus două e- venimente fundamentale în istoria tării : războiul pierdut în 1815 triva Companiei ze a Indiilor orientale, care a avut drept consecință includerea țării sub formă de protectorat în sistemul an- glo-indian, și complotul ce l-a adus la putere în anul 1876 pe Juna Bahadur, u- zurpatorul puterii regale, și care a consolidat dominația de tip feudal a familiei Rana.Să ne oprim puțin asupra tipului de stat pe care l-au instaurat aceștia, sistem de neconceput pentru secolul nostru. Să-i dăm cuvîntul poetului indian Don Moraes, care ne descrie unele aspecte într-un jurnal de călătorie : în întreg orașul Katmandu, familia Rana și-a construit palate fantastice în care locuiau oameni bărboși, plini de bijuterii, înconjurați de femei răpite din mijlocul familiilor lor. Aceștia aveau putere de viată și de moarte asupra oricărui nepalez. Cînd trecea unul dintre ei, cetățeanul obișnuit care nu se înclina în fata lui, era trimis la muncă silnică. Pînă în 1942 se obișnuia ca șeful familiei Rana să parcurgă o- dată în fiecare lună, călare pe un elefant, străzile, orașului Katmandu. Femeile din oraș trebuiau să stea în fata caselor, iar cele care îi plăceau erau imediat luate de soldați și duse în harem. Un sat aflat în munții Ha- Iembu, renumit pentru frumusețea femeilor sale, a fost ras de pe suprafața pămîntului. întreaga populație feminină fiind trimisă în haremuri. în 1951, nepalezii s-au răsculat, iar dominația familiei Rana a fost în- frîntă. Regele Tribhuvana, reîntors în țară, a instaurat o monarhie constituțională și a organizat alegeri libere.A început astfel, cu o în- tîrziere de secole, epoca modernă a unei țări, strînsă la nord între uriașele vîrfuri ale Himalaiei, la sud de o junglă aproape impenetrabilă, plină de tigri, rinoceri și elefanți; o tară producătoare aproape în exclusivitate de orez, cu 10 milioane de locuitori, din care 90 la sută sînt ocupați în agricultură, și cu numai 5 la sută din populație știutoare de carte.Palatele și haremurile pe care le mai poate vedea turistul și astăzi, cu cupolele lor aurite, cu ferestrele ornamentate, curțile interioare umbrite și divinitățile înspăimîntătoare, — toate a- cestca constituie mărturii ale unei vieți apuse, fiind a- cum locuite de zeci de familii numeroase venite de la tară.Sub domnia regelui Ma-

împo- engle-

hendra, care i-a urmat în’1 1955 tatălui său Tribhuvana. importanța Nepalului a crescut considerabil.Orașul Katmandu, îndeosebi la periferie, este astăzi cuprins de un evident avînt al construcției: se înalță școli, se construiesc poduri, se lărgesc drumurile. Poata peste cîțiva ani turistul european va observa chiar îmbinări stîngace între edificiile moderne și capodoperele trecutului.Dar pînă atunci va mal trece vreme. Este deajuns să te afli în piața comercială din Katmandu pentru a avea senzația că te găsești într-o lume a trecutului, într-o forfotă în care sacrul și profanul, faptul obișnuit și cel deosebit se amestecă în permanentă. Pe una din multele statui ale lui Buda, țăranii sosiți din valea învecinată își agață fructele exotice și legumele. Fetite de cîțiva ani privesc atent de la ferestrele joase ale caselor. Efectul' esto ciudat, pentru că toate au buzele pictate cu violet intens sau cu un roșu aprins, ochii sînt încărcați cu fard negru și albastru, iar pe frunte sau pe obraji au semne misterioase portocalii. dovadă a stării sociale, religiei și familiei din care fac parte.La mică distanță de piață se află templul zeiței Ku- mari, fecioara vestală. Se intră pe sub arcadele întunecate Și mari ale grădinii, Ridicînd ochii spre balcoanele din lemn, lucrate ca o broderie, vezi copil care apar și dispar îndărătul grilajului, tovarășii de joacă ai vii, o fetită care are 9 ani și este destinată _ mină obiect de cult pînă la primele manifestări ale pubertății. Ceremonialul pentru a o putea vedea e destul de ce o altă vîrstă se pentru a controla dacă turiștii își respectă cu scrupu- . lozitate angajamentul de..,/ nu face fotografii, se face liniște și. după un timp, ca o ciută înspăimîntată, apare în același loc altă fetiță îmbrăcată în mătase roșie : ea este Fecioara vie. Foarte fardată, cu o privire fixă, cu ochii întunecați. Este deajuns gestul unui turist care încearcă să folosească teleobiectivul și ea dispare.La Katmandu, care se află pe un podiș de 1 300 m înălțime chiar în spatele masivului Himalaia, zăpada este foarte rară. Tot așa și la Pokhara, pe malurile u- nui minunat lac. Ia poalele munților. Aerul este curat și parfumat, nu se înregistrează aproape niciodată o temperatură peste 26 de grade sau sub 8 grade. Florile, vegetația, cîmpiile sînt de o culoare și de o poezie de necrezut, contrastînd cu dramatismul unor scene din viata cotidiană într-o tară în care oamenii trăiesc încă la dimensiuni medievale, între pietre și privațiuni.O experiență de neuitat este zborul de trei ore organizat de Royal Air Nepal de-a lungul lanțului HȚ->- laiei. Se pleacă la 6 di', neata cu un avion „Fokker" sau un „DC 3“. cînd munții sîrit învăluit! într-o culoare roșiatic-aurie la lumina primelor raze de soare și ies și mai puternic în relief pe albastrul închis al cerului. Si. încet-încet, după orezarii, după ce treci de sate, care se cațără, pînă la înălțimea de 3 000 de metri pe „contraforturile" cu o vegetație din ce în ce mai rară, intri în regatul zăpezilor eterne, al vîrfurilor celor mai înalte și mai maiestuoase din lume. Piloții și stewardesele sînt deosebit de gentili. îti arată Everestul. Kanchen- junga, Makalu, Manaslu.Pentru vizitatorii care vor să încerce și alte emoții, expedițiile pentru fotografierea tigrilor și a leo- parzilor, organizate de oficiul turistic din Katmandu, constituie un bun prilej. Timpul zboară cu o viteză nemaipomenită și seara cînd vă întoarceți la hotel, în a- ceaștă insulă în care puteți cere șampanie și cina cu orchestră, vă aflati încă sub șocul unor amintiri vii, de o reală frumusețe și de un real dramatism. Și veți înțelege de ce a putut cineva să situeze mitica Shangri La. valea paradisului terestru. în această tară îndepărtată.

rîzîndSînt zeiței acum să ră-
complicat: după fetită de aceeași arată la balcon

Imagina din Katmandu, capitala Nepalului
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CUPRINSUL PATRIEI 
VIE ACTIVITATE ELECTORALĂ 
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Întîlniri între candidați 
și alegători

(Urmare din pag. I) zabilele sale posibilități de progres — au subliniat în cuvîntul lor alegătorii din comuna Predealul Sărari, județul Prahova, la întîlnirea cu tov. Aurel Bejan, președintele tribunalului județean Prahova, candidat în alegerile pentru consiliul popular județean. Arătînd că marile succese ale poporului nostru în construcția socialistă, consemnate în Manifestul Frontului Unității Socialiste, constituie un apel înflăcărat pentru dezvoltarea continuă pe tărîm economico-social și înflorirea patriei, vorbitorii au ridicat unele probleme privind .gospodărirea comunei.
★Alegătorii din comunele Săcele si Mihai Viteazul, județul Constanța, s-au întîlnit cu tov. Petre Ionescu, primul secretar al Comitetului județean de partid, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională. în cadrul dezbaterilor, alegătorii si candidatul au purtat un viu dialog, îndeosebi asupra perspectivelor de dezvoltare ale agriculturii. Candidatul a vorbit pe larg despre mărețul program de desăvîrșire a construcției socialiste cuprins în Manifestul Frontului Unității Socialiste.
★Circa 150 000 de cetățeni an participat la cele peste 2 740 de întîlniri ale candidaților cu alegătorii, desfășurate pînă acum în județul Constanța. 10 000 de cetățeni au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor. Subliniind succesele obținute în dezvoltarea economică și social-culturală a județului, ei au făcut valoroase sugestii pentru perfecționarea activității în toate domeniile. Multe din cele 1 500 de propuneri formulate de cetățeni au fost luate in discuție de organele competente în vederea soluționării lor operative.
★în ultimii ani comuna Plenița din județul Dolj a evoluat rapid pe drumul progresului urbanistic. In localitate funcționează în prezent un liceu, trei scoli generale, o policlinică, un spital cu 140 de locuri. Despre a- ceste realizări și multe altele ase- • mănătoare au discutat locuitorii comunei la întîlnirea lor cu tov. Ion Cetățeanu, secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., candidat în alegeri pentru consiliul Qppuiar județean. Numeroși vorbitori, au relevat necesitatea unor noi lucrări menite să contribuie la dezvoltarea învățămîntului și culturii, printre care și terminarea clădirii casei de cultură. *Tovarășul Constantin Drăgoescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Mehedinți, președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, candidat în alegeri pentru Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii din circumscripția electorală nr. 5 Vînju Mare. Exprimîndu-și hotărîrea fermă de a traduce în viață bogatul program înscris în Manifestul Frontului Unității Socialiste, alegătorii au propus numeroase măsuri pentru dezvoltarea gospodăriei obștești : necesitatea construirii unei școli generale în satul Prunișor, înființarea unor unități pentru prestare de servicii, repararea unor drumuri etc. Candidatul a vorbit despre activitatea creatoare a poporului nostru care întîmpină alegerile de la 2 martie cu noi victorii închinate socialismului în domeniile economiei, științei și culturii. *întîlnirea alegătorilor din comuna Moara, județul Suceava, cu tovarășul Nicolae Blîndu, președinte al cooperativei agricole Bosanci, candidat al Frontului Unității Socialiste Dentru Marea Adunare Națională, a constituit o vie manifestare a unui veritabil spirit gospodăresc. Alegătorii au subliniat că prestigiul cîști- gat de cooperativa lor — care în cursul anului trecut a obținut recolte mari în ciuda Condițiilor cli

NTÎNILE
(Urmare din pag. I)

re. Chiar în limbajul con
cis al cifrelor, amploarea 
acestei lucrări avare, fără 
îndoială. impresionantă. 
Este de-ajuns să amintim că 
ea comportă 40 milioane 
metri cubi de terasamente ; 
că un debit total de apă 
de 500 mc/s va circula pe canalele situate în unele 
locuri cu 125 de metri mai 
sus decît nivelul Dunării, apă ce va fi împinsă veste 
pămîntul dobrogean de 
cele 70 de stații puternice de pompare și revompa- 
re; că primul canal, ca
nalul magistral, de 35 km, 
Va avea 60—70 metri lăți
me si 4,5 metri adîncime; 
că al doilea canal, desprins 
din primul, coborînd spre 
Negru Vodă, va fi lung de 
63 de km și Va avea 23 de 
metri lățime si 4.5 metri 
adîncime: că la stația de 
pompare Basarabi—Pădure, 
datorită diferentelor de ni
vel, apa (75 metri cubi! 

matice nefavorabile — Impune pe viitor eforturi susținute. Participantii au declarat că vor da cu deplină încredere votul lor candidatului Frontului Unității Socialiste.
★Numeroși muncitori, tehnicieni, intelectuali s-au întîlnit în sala de festivități a Consiliului popular municipal Arad cu tov. Teodor Haș, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele Comitetului Executiv al consiliului popular județean, candidat în alegerile de deputati pentru Marea Adunare Națională. întîlnirea a constituit prilejul unei ample treceri în revistă a înnoirilor socialiste care au schimbat înfățișarea orașului de pe Mureș. Vorbitorii au exprimat numeroase sugestii pentru dezvoltarea urbanistică și edilitară a municipiului. Luînd cuvîntul, candidatul a reliefat importantele sarcini ce revin oamenilor muncii din județ în înfăptuirea programului de edificare socialistă a tării.
★întîlnirea alegătorilor din comuna Grăniceri, județul Arad, cu tov. Petre Glăvan, directorul întreprinderii agricole de stat „Scînteia". candidat în alegerile pentru Marea Adunare Națională, a prilejuit un rodnic sfat asupra unor multiple probleme de ordin gospodăresc local. Vorbitorii și-au exprimat încrederea lor deplină în politica partidului și statului angajîndu-se să militeze neabătut, împreună cu deputății, pentru întărirea continuă a orînduirii socialiste, pentru progresul si înflorirea României socialiste.
★La Moravita. județul Timiș, alegătorii au purtat un viu dialog asupra problemelor gospodăriei locale cu tovarășul Viorel Tăurescu, inspec- tor-șef al Inspectoratului județean de miliție Timiș, candidat în alegeri pentru Consiliul popular județean Timiș. Alegătorii au dezbătut o serie de probleme edilitar-gospodărești, angajîndu-se să participe la acțiunile patriotice pentru înfrumusețarea comunei si au cerut sprijin candidatului lor în rezolvarea unor probleme de interes local.
*La Jena, în județul Timiș, a avut loc întîlnirea dintre alegători și tov. Petru Radu, inspector genera! la inspectoratul școlar județean, candidat al Frontului Unității Socialiste pentru consiliul popular județean. Vorbitorii s-au referit la transformările înnoitoare care au preschimbat fata întregii tari și și-au exprimat hotărîrea de a sprijini politica partidului pentru continua dezvoltare si înflorire a patriei noastre socialiste.
*Alegătorii din satul Dorobanți, județul Arad, s-au întîlnit cu tov. Gheorghe Going, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție, din Sîntana, candidat în circumscripția electorală nr. 6 Sîntana pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională. Mai multi vorbitori au făcut propuneri privind buna gospodărire a satului, continuarea reparării drumului și betonării trotuarelor etc. Vorbitorii au formulat, de asemenea, propuneri pentru o mai bună organizare a rețelei comerciale.*întîlnirea alegătorilor din Hunedoara cu tov. Petru Bota, vicepreședinte al Consiliului popular județean, candidat în circumscripția județeană nr. 23. a avut caracterul unei ample ședințe de lucru. Dintre propunerile făcute de numeroși participant! au reținut în special atenția cele care s-au referit la buna îngrijire și întreținere a fondului de locuințe proprietate de stat, amenajarea cu mai multă grijă a spațiilor și zonelor verzi, amenajarea unor alei în cartierul „Traian Vuia" și altele. Referindu-se la propunerile făcute, candidatul a arătat că sînt condiții ca multe dintre ele să fie înfăptuite chiar în prima parte a anului în curs.

sec.) va fi ridicată de e- 
lectropompe spre a fi tri
misă mai departe, la 65 metri înălțime ; că din ca
nalele magistrale se vor a- 
limenta 26 de sisteme de 
irigare cu canale de aduc- 
țiune și de distribuție în 
lungime tbtală de 100 km ; 
că sistemul de irigație 
Medgidia (24 de mii de 
hectare) este dat în folosință încă din toamna a- 
nului 1968 și că numai în 
acest sector s-au instalat 
457 km de conducte de 
azbociment. 34 km conduc
te de oțel si 70 km de 
jgheaburi de beton insta
late la 3 m deasupra so
lului : in sfîrsit. că aici apa 
adusă din Dunăre circulă pe canale la o înălțime de 
90 metri deasupra nivelului 
de plecare.

Dar cifrele, cele mai e- 
locvente nu pot decît su
gera intensitatea și entuziasmul efortului uman, vibrația activității colective, 
atmosfera, emulația aces

tui șantier pe care lucrea
ză cele mai moderne ma
șini si agregate. Imaginea 
ce se contura în fata 
ochilor mei. imagine do
minată de oamenii care 
materializau prin munca 
lor ideile, proiectele spe
cialiștilor, îmi era — cu 
tot ineditul ei — familia
ră. Ea îmi aducea în me
morie încleștata luptă cu 
natura căreia îi fusesem 
martor multe zile oe șan
tierul hidrocentralei de pe 
Argeș cînd. cu ani în urmă. am făcut acolo fil
mul „4 000 de trepte". Pe 
atunci splendida unitate 
energetică nu era încă de
cît un vis. dar un vis pe care partidul îl sădise a- 
dine in inimile constructo
rilor. Astăzi, această pu
ternică hidrocentrală — despre care eminentul om 
de știință H. Coandă spu
nea că constituie o deplin 
edificatoare pildă a capa
cității creatoare si a priceperii poporului român. — este gata. Alte construcții.

Adunare consacrată 
comemorării a 50 de ani 
de la moartea lui I. C. Frimu

La Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
a avut loc vineri după-amiază o 
adunare consacrată comemorării a 
50 de ani de la moartea lui I. C. 
Frimu, militant de frunte al miș
cării muncitorești din țara noastră.

Au luat parte tovarășii Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, ac
tiviști de partid și de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile din Capitală, cadre di
dactice din învățămîntul mediu și 
superior, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Virgil Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, a avut 
loc vineri la amiază solemnitatea 
depunerii unor coroane de flori 
la cripta lui I. C. Frimu, militant 
de seamă al mișcării muncitorești 
din țara noastră, cu prilejul come
morării a 50 de ani de la moartea 
acestuia.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, vechi mili
tant! ai mișcării muncitorești, nu-

înalta răspundere 

a profesiei de medic
(Urmare din pag. I)Indiscutabil, asemenea prevederi vizează asigurarea într-un mai înalt grad a unui învățămînt medical modern, axat puternic pe stagiul practic de spital, adaptarea sa nevoilor reale ale terenului. în acest spirit stagiul absolvenților în spitalele județene unde au fost repartizați constituie un mare pas înainte. Absolvenții vor avea posibilitatea să-si completeze pregătirea din facultate, să cunoască în același timp mai bine cerințele specifice locurilor în care urmează a-si exercita profesia. Desigur, acest stagiu va trebui să fie bine organizat pentru ca el să justifice eforturile materiale pe care le necesită ; în această acțiune văd conjugate armonios priceperea organizatorică, experiența practică a factorilor medicali responsabili cu activitatea de ocrotire a sănătății în județele respective si competenta profesională a cadrelor din învățămînt.In Directive se prevede, de asemenea. perfecționarea sistemului de 
specializare prin secundariat și dez
voltarea învățămîntului medical 
post-universitar. In acest sens se fac recomandări Ministerului Sănătății și se insistă asupra răspunderii deosebite care revine cadrelor didactice din învățămîntul superior. în mod special merită relevat accentul care se pune ne necesitatea perfecționării continue a cadrelor medicale. Astăzi, medicina se dezvoltă într-un ritm extraordinar, creste continuu volumul cunoștințelor, tehnicile se perfecționează mereu, medicul trebuie să facă un efort continuu pentru a fi la curent cu tot ce este nou. înființarea centrelor de informare si documentare medicală la nivelul județelor, preconizate în Directivele C.C. al P.C.R., este o măsură deosebit de utilă si oportună, avînd darul — în condițiile organizării riguros științifice a acestor centre — să devină o veritabilă prelungire în timp a cursurilor de învățămînt. de data a- ceasta medicul fiind. în același timp, si student si profesor, chemat să folosească nu numai cunoștințele a- cumulate în facultate, ci si metodele de studiu de aici. Iată de ce consider că profesorii au datoria de a insista mai mult în privința deprinderii studenților cu metodele de studiu si cercetare, cu munca individuală. Totodată, personal aș fi înclinat să văd în centrele de informare si documentare, mai ales în județele în ale căror orașe se află și institute de medicină, niște mici unități de învățămînt. subordonate actualelor institute de medicină. A- ceste unități ar urma să coordoneze stagiile absolvenților, pregătirea — parțială cel puțin — a vii- 

mai de seamă, ne solicită 
atenția. Si alți regizori și 
operatori, colegi ai mei. 
realizează acum filme pe 
Șantierul hidrocentralei 
„Porțile de fier", la Com
binatul siderurgic de la 
Galați, sau aici. în valea 
Ca rasu.

...Urmăream imensele 
dragi electrice care adîn- 
ceau zi și noapte albia canalului magistral și mă 
vindeam că într-o zi 
pilcuri de turiști vor tre
ce poate si pe aici așa cum trec azi peste via
ductele șoselei ce urcă la barajul de pe Argeș, fără 
ca să bănuiască lupta ce 
s-a dat cîndva pe aceste 
locuri pentru înălțarea 
construcției. Fie ca aceste 
filme să transmită genera
țiilor viitoare măcar o 
parte din efortul depus de 
oamenii muncii de azi pen
tru edificarea României so
cialiste. pentru ridicarea 
patriei noastre la nivelul 
țărilor celor mai civilizate.

Cu acest prilej, tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., a evocat 
viața, personalitatea și activitatea 
revoluționară a lui I. C. Frimu. 
Vorbitorul a subliniat că ideile 
mărețe de care a fost ani
mat I. C. Frimu au fost ridicate 
pe o treaptă nouă și continuate de 
către Partidul Comunist Român, 
care a condus cu fermitate și în
țelepciune poporul nostru spre în
făptuirea năzuințelor pentru care 
s-au jertfit I. C. Frimu și alte fi
guri luminoase ale mișcării munci
torești din România.

(Agerpres)

meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului municipal 
București al P.C.R., Consiliului 
municipal al sindicatelor Bucu
rești, Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști, Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. și Uzinelor 
„Timpuri Noi".

(Agerpres)

torilor specialiști din județ și. mai ales. învățămîntul post-universitar. Va fi necesar, firește, ca ele să fie dotate cu o bază materială corespunzătoare. în ce privește cadrele, ar putea fi utilizate cadre locale de valoare și unele cadre de care ar putea fi. eventual, degrevate centrele universitare. Acestea sînt cî- teva sugestii izvorîte din adeziunea totală la ideea înființării unor asemenea centre de informare si documentare. idee care. în concretizarea practică, va trebui să folosească în mod suplu toate posibilitățile locale existente, vizînd în esență un singur lucru : să fie viabile, pe deplin utile nevoii medicului zilelor noastre, să constituie centre de permanent contact cu noutățile științifice.Un alt aspect, din multele ne care le însumează Directivele, asupra căruia aș dori să mă opresc, este cel privitor la activitatea educativă în rîndul personalului medico-sanitar. Personal consider că pentru înțelegerea și. mai ales, realizarea a- cestei sarcini deosebit de complexe, principial si obiectiv necesară pentru succesul muncii în orice domeniu — iar în cel al medicinii cu atît mai mult — trebuie în primul rînd să ne gîndim la educație ca factor de integrare socială, în general școala imprimă un anumit mod de a gîndi. ea comunică un anumit ideal politic, social, dezvoltă spiritul de luptă în slujba unui tel social. Or. medicina este și ea o înaltă școală, iar extinderea învățămîntului medical trebuie să se însoțească și de o intensificare a activității educative. Văd. deci, sporit rolul profesorului pentru e- ducarea viitoarelor generații de medici. operă complexă si adine responsabilă. în acest domeniu cred că sînt multe resurse, că profesorii, conștient)’ de dubla lor menire — de propagatori de cunoștințe profesionale si de educatori — vor ști să fie la înălțimea menirii si vocației lor.Referindu-se la etica socialistă, la responsabilitățile medicului în coordonatele acestei etici. în Directive se apreciază că a crescut simțul de răspundere în muncă al cadrelor medico-sanitare. spiritul de abnegație și solicitudinea față de om. în același timp, se vorbește si despre unele cadre a căror atitudine vine în contradicție cu etica socialistă. în scopul păstrării si întăririi prestigiului corpului medical, al promovării unor principii de înaltă etică profesională si al asigurării unui control calificat si cît mai larg al practicii medicale, se preconizează înființarea unor colegii ale medicilor si farmaciștilor, ce vor fi alese în adunări generale ale acestora. Experiența unor asemenea colegii, constituie un motiv de îndrituită satisfacție pentru tot corpul medical din tara noastră. Cine este mai în măsură să judece abaterile de la practica si normele eticii medicale decît medicii înșiși Prin reprezentanții lor cei mai autorizați ? Pe de altă parte. înființarea acestor colegii dovedește încrederea pe care conducerea de partid o are în obiectivitatea si simțul de răspundere al cadrelor medicale.Și. o ultimă subliniere: după ce în Directive se subliniază însemnătatea înființării colegiilor medicale. ca organe de disciplină profesionale. se anunță instituirea Ordinului și Medaliei „Meritul sanitar". cît și a Zilei sănătății, care se va sărbători în fiecare an la 7 aprilie. Este aceasta, alături de alte multe măsuri, semnul unei înalte recunoașteri din partea partidului si a statului nostru socialist a meritelor cornului medico-sanitar cu care ne mîndrim si care ne stimulează în muncă.
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LOTONumerele extrase la tragerea din ' 21 februarie 1969.EXTRAGEREA I :3 22 2 32 35 41 82 25 6442 21 4Fond de premii : 751 159 lei.EXTRAGEREA a Il-a :31 78 11 39Fond de premii: 410 746 lei.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
FORȚELOR ARMATE ALE U. R. S. S.

Vineri la amiază, A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, împreună cu atașatul 
militar, aero și naval al Uniunii 
Sovietice la București, colonel 
G. S. Vogonin, au oferit o recep
ție cu prilejul celei de a 51-a ani
versări a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S.

Au luat parte general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, și adjuncți ai ministrului, 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor instituții cen
trale, reprezentanți ai A.R.L.U.S.,

Cronica zilei
Vineri la amiază a fost semnată o înțelegere de colaborare, pe anii 1969—1970, între Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Iugoslavia. înțelegerea prevede, printre altele, vizite de scriitori, organizarea de manifestări culturale reciproce, schimburi de informații și materiale documentare, încurajarea traducerilor din literatura țărilor respective. Documentul a fost semnat de Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, și Mladen Ojaka, secretar al Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia. Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și membri ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.

★Pavilionul E al Complexului central de expoziții din Piața Scînteii găzduiește, începînd de vineri, o expoziție tehnică organizată de Socievremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 februarie. In (ară: vreme în general umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt potri

în ziua de 20 februarie 1969 a încetat din viață academicianul Mihai Ciucă, personalitate deosebită a vieții noastre științifice, om de știință cu reputație internațională, membru al Academiei Române din 1939 și al mai multor academii și societăți internaționale.Născut la 18 august 1883 în comuna Săveni, județul Botoșani, Mihai Ciucă a absolvit liceul la Iași, ur- mînd apoi studiile medicale la facultatea de medicină din București, ca elev al institutului medico-militar. A desfășurat o fructuoasă activitate științifică în institutele Pasteur din Paris și Bruxelles.Om do știință cu o profundă pregătire de specialitate, a avut o prestigioasă activitate de cercetare științifică, apreciată unanim de opinia științifică mondială.în 1920 a descoperit împreună cu 1. Bordet fenomenul de lizogemie la bacterii pe baza căruia se dezvoltă astăzi în bună parte genetica moleculară, virală și bacteriană. A efectuat importante studii asupra bacteriofagu- lui și a fenomenelor de bacteriofagie.Concomitent, Mihai Ciucă a întreprins importante cercetări în domeniul epidemiologiei malariei, biologiei parazițilot, imunității și terapiei a- cestei boliCa o apreciere a cunoștințelor sale vaste a fost cooptat în 1924 ca expert al Comisiei de igienă și palu- dism de pe lîngă Liga Națiunilor, fiind însărcinat cu diverse misiuni de studiu privind epidemiologia difteriei, a tifosului exantematic și a malariei în diferite țări din lume (Europa, Asia și Africa).între 1928 și 1938 este numit secretar general al Comisiei internaționale de malaria de pe lîngă Liga Națiunilor și în această calitate pune bazele unei largi colaborări interna-, ționale în lupta antimalarică și a cercetărilor științifice menite să fundamenteze teoretic această luptă. Prin aceasta acad. M. Ciucă este considerat ca unul din inițiatorii a- cestei colaborări internaționale în domeniul sănătății publice, în general. 

...APOI S-A NĂSCUT• LEGENDA

O scenă din noua producție a Casei de filme București, progra
mată săptămîna viitoare, în premieră. Scenariul: Constantin Stoi- 
ciu ; regia : Andrei Blaier ; imaginea : Nicu Stan ; scenografia i 
Nicolae Drăgan.

Pe genericul filmului apar Ilarion Ciobanu, Margareta Pogonat, 
Dan Nuțu, Șteian Ciubotărașu, Virgil Ogășanu, Mihai Mereuță, 
George Calboreanu, Sidonia Manolache, Gheorghe Burlea.

generali și ofițeri superiori, oa-* * 
meni de cultură și artă.

si culturii în acest an, subliniind faptul că realizările obținute în primele două luni reflectă hotărîrea oamenilor muncii — printre care si cei brașoveni — de a le îndeplini cu succes.
★Tovarășul Corneliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, candidat în alegerile de deputati pentru Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii din Slănic-Prahova. Trecînd în revistă realizările pe tărîm economic si social-cultural, care au determinat însemnate schimbări în peisajul a- cestui oraș, participantii au propus totodată măsuri pentru efectuarea unor lucrări menite să ducă la dezvoltarea si mai buna gospodărire a orașului. Vorbitorii si-au exprimat hotărîrea de a înfăptui programul de desăvîrsire a construcției socialiste, de înflorire continuă a patriei noastre.Ministrul afacerilor externe a avut asemenea întîlniri cu cetățenii din «văleni de Munte și Vărbilău, unde a vorbit pe larg despre problemele actuale ale politicii interne si externe a partidului si statului nostru.
★Tovarășul prof. dr. Mihai Levente, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, candidat în circumscripția electorală nr. 3 Fetești, județul Ialomița, pentru Marea Adunare Națională, a participat la adunările generale ale cooperativelor agricole de producție din Fetești și Făcăeni, unde cooperatorii au analizat activitatea desfășurată în anul 1968 și au aprobat planul pe 1969. In cadrul acestor întîlniri au fost făcute numeroase propuneri privind continua prosperitate a localităților respective. Tovarășul Mihai Levente s-a întîlnit, de asemenea, cu muncitorii din complexul C.F.R. și cu. alți cetățeni din orașul Fetești. Luînd cuvîntul în cadrul adunărilor, tovarășul Mihai Levente a expus preocupările majore ale conducerii partidului și statului nostru îndreptate spre ridicarea României pe noi trepte de progres.
★întîlnirea alegătorilor din comuna Vîlcănești, județul Prahova, cu tovarășul Alexandru Boabă, membru supleant al C.C. al P.C.R., ministrul petrolului. aandidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională, a avut un pronunțat caracter de lucru. Numeroși alegători au subliniat că izvorul creșterii bunei stări materiale constă în munca harnică, plină de abnegație, pentru înfăptuirea politicii înțelepte a partidului. Vorbitorii au cerut sprijinul organelor agricole județene pentru dezvoltarea sectorului pomicol, care constituie o prețioasă sursă de venituri. Candidatul a expus în cuvîntul său tabloul acțiunilor întreprinse de statul nostru pentru progresul continuu al economiei naționale.
★Tovarășul Ion Brad, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, candidat al Frontului Unității Socialiste pentru Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu muncitori, țărani și intelectuali din județul Suceava. Făcîndu-se ecoul unor largi mase de oameni ai muncii, numeroși vorbitori de cele mai diverse profesii — forestieri, mineri, intelectuali — și-au exprimat hotărîrea de a traduce în viața programul politic de edificare a României socialiste, cuprins în Manifestul Frontului Unității Socialiste.
★O puternică manifestare a atașamentului profund față de politica partidului a prilejuit-o întîlnirea locuitorilor comunei Sona, județul Alba, cu tovarășul Gheorghe Homoș- teanu, prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R., președintele Co- mitetului Executiv al Consiliului popular județean, candidat în alegerile pentru Marea Adunare Națională. Vorbitorii au relevat numeroasele succese dobîndite de oamenii muncii din comună pe tărîmul agriculturii socialiste, al gospodăriei comunale, al măsurilor de interes obștesc. In cuvîntul său, candidatul a vorbit despre munca avîntată a poporului nostru, care întîmpină alegerile cu noi victorii în înfăptuirea politicii partidului de consolidare a orînduirii socialiste, de prosperitate a patriei noastre.
★In orașele Si comunele din județul Alba, au avut loc pînă în prezent 2 900 adunări populare, în cadru] cărora peste 175 000 cetățeni de diferite vîrste și profesii s-au întîlnit cu candidați ai Frontului Unității Socialiste. La dezbaterile rodnice prilejuite de aceste manifestări, peste 9 450 participant! și-au exprimat hotărîrea de a realiza vastul program cuprins în Manifestul Frontului Unității Socialiste. Făcînd un bilanț al rezultatelor obținute în ultimii ani, cetățenii au formulat U11 număr de 3 940 propuneri de îmbunătățire a activității de producție și a muncii social-gospodă- rești.
★Tot ceea ce s-a înfăptuit în țara noastră de la eliberare demonstrează superioritatea socialismului, inepui

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 51-a ani

versări a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., la Monumentul Eroilor 
Sovietici din Capitală a fost depu
să, vineri dimineața, o coroană de 
flori din partea ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

(Agerpres)

tatea pe acțiuni de comerț exterios „Budavox" din Budapesta. Printre persoanele prezente la deschidere se aflau reprezentanți ai conducerii Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, precum și Sandor Argyelan, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Ungare la București. Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 2 martie, cuprinde subcen- trale telefonice, echipamente de cu- renți purtători, aparatură radiotele- fonică. instalații de telecomandă și telesemnalizare.
★La Casa scriitorilor din Capitală a avut loc o seară consacrată comemorării a 20 de ani de la moartea lui N. D. Cocea. Cu acest prilej, scriitorul I. Peltz a evocat personalitatea și opera cunoscutului scriitor și pamfletar. (Agerpres)

vit, cu intensificări trecătoare. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 11 și minus 1 grad, local mai coborîte, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Local ceață. în București : vreme în general umedă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară.

și al malariei în special, experiență preluată, astăzi, de către Divizia do eradicare a malariei a Organizației Mondiale a Sănătății. Sub conducerea sa permanentă a fost realizată marea acțiune de eradicare a malariei în țara noastră.Eminent profesor universitar, Mihai Ciucă a contribuit la formarea a numeroase generații de specialiști la facultățile de medicină din București și Iași. Prin participarea sa activă la organizarea diferitelor cursuri internaționale în domeniile igienei și sănătății publice, microbiologiei, epidemiologiei și aî clinicii bolilor infec- țioase și-a adus aportul la formarea a numeroase cadre în acest domeniu.Pentru activitatea sa științifică, didactică și obștească lui Mihai Ciucă i-au fost decernate înalte ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. De asemenea 1 s-au acordat numeroase distincții cum sînt : Legiunea de onoare a Franței, Universalis Mentis și altele.Format la marea școală a profesorului Ion Cantacuzino, pe care a servit-o pînă la sfîrșitul vieții sale, rămîne unul din ctitorii fruntași ai acestei școli.Dispariția dintre noi a acad. Mihai Ciucă constituie o grea pierdere pentru știința românească.
PREZIDIUL ACADEMIEI 

REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 
DE ȘTIINȚE MEDICALE

★Corpul defunctului se află depus în aula Facultății de medicină din București, b-dul dr. Petru Groza nr« 12.Accesul publicului este permis sîm- bătă 22.11.1969, între orele 9—13, 16—20 și duminică 23.11 orele 9—12.Adunarea de doliu va avea loo duminică 23 februarie, ora 12,30.
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