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connue esentimJ
4 industrializării
înfăptuirea industrializării în

tr-o concepție unitară și de lun
gă perspectivă, avînd în vedere 
necesitatea valorificării mai 
ciente a resurselor naturale 
scopul realizării progresului 
conomic continuu al țării, 
supune în mod obiectiv lărgirea 
bazei proprii de materii prime și 
materiale pe care le posedă solul 
și subsolul României. Iată de ce 
Partidul Comunist Român în po
litica sa economică a pus un ac
cent deosebit pe folosirea cît 
mai deplină a posibilităților in
terne pe care le oferă țara noa
stră, prin mobilizarea intensă a 
forțelor proprii și valorificarea 
maximă a resurselor ei na
turale.

în funcție de acest principiu 
sînt determinate și direcțiile prin
cipale ca și ritmurile de dezvol
tare a ramurilor industriale de 
primă importanță în economia 
noastră, ce au strînsă legătură 
sau se bazează pe industria ex
tractivă. Acțiunea de lărgire a 
bazei de materii prime, această 
constantă a politicii noastre eco
nomice, cuprinde în principal ac
tivitatea de prospectare de noi 
zăcăminte ca și cea de inventa
riere, conservare și protejare a 
resurselor naturale cunoscute și 
atragerea rațională a acestora în 
circuitul economic, pun crearea 
unor capacități moderne de ex 
ploatare în funcție de, cerințele 
economiei naționale. După ce 
materiile prime sînt atrase în 
circuitul economic, valorificarea 
lor superioară reclamă o prelu
crare cît mai eficientă care să 
contribuie la diversificarea pro
ducției în condițiile creșterii pon
derii produselor calitativ supe
rioare și a reducerii cheltuielilor 
materiale.

Astîel. în ultimii ani, au fost 
alocate sume importante pentru 
cercetările geologice, organizarea

efi- 
în 
e- 

pre-

și dotarea cu aparatai modern a 
unităților geologice de prospec
țiuni și explorări miniere cît Și 
a întreprinderilor miniere. Apli
carea unei metodologii raționa
le și a unor metode modeme în 
munca de cercetare, concentra
rea activității pe obiectivele de 
primă importanță, au contribuit 
la creșterea însemnată a rezer
velor de substanță utilă. Datele 
privind realizările din primii trei 
ani ai cincinalului în curs de
monstrează realismul și caracte
rul științific al Directivelor trasa
te de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. industriei extractive. Așa, 
de pildă, între anii 1966—1968 
s-a înregistrat o creștere a pro
ducției globale a industriei mi
niere cu 29,5 la sută, într-un ritm 
mediu anual de 9 la sută, iai 
productivitatea muncii — acest 
indicator fundamental al eficien
tei unei economii — a sporit cu 
24 la sută, realizîndu-se deja 
nivelul stabilit în planul cinci
nal pentru anul 1970.

Numai în perioada ce s-a scurs 
de la începutul cincinalului în 
cadrul industriei miniere au fost 
puse în funcțiune 24 de mine și 
exploatări de suprafață și 20 de 
uzine sau instalații de preparare. 
Aceste succese remarcabile obți
nute de minerii patriei noastre 
îi însuflețesc și le inspiră încre
dere în îndeplinirea Sarcinilor de 

i. o importanță primordială pentru 
mersul înainte al economiei ro 
mânești, cuprinse în proiectul de 
Directive ale Congresului al 
X-lea al P.C.R.

Trăsătura de bază a dezvoltă
rii industriei noastre în perioada

GH. ZAMAN 
GRIGORE DIACONESCU 

Institutul de cercetări 
economice

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Scrisoarea plenarei Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor

întrunit în plenară, Consiliul 
Național al Inginerilor și Tehni
cienilor a dezbătut, într-o atmos
feră plină de entuziasm și încre
dere Tezele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului și Froiectul de Direc
tive privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976— 
1980.

Intelectualitatea tehnică pri
vește cu mîndrie patriotică și își 
exprimă adeziunea deplină la 
mărețul program de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii, cu
prins în documentele 
valoare teoretică

Scrisoarea
muncii

de înaltă 
și practică e-

laborate de Comitetul Central, 
care jalonează direcțiile princi
pale ale progresului societății 
noastre pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Trecînd în revistă cu îndrep
tățită satisfacție participarea ac
tivă a intelectualității tehnice, 
sub conducerea partidului, la în
făptuirea marilor obiective din 
anii construcției socialiste, ple
nara Consiliului Național al In
ginerilor și Tehnicienilor a expri
mat hotărîrea unanimă a tuturor 
cadrelor tehnice de a-și aduce cu 
devotament și abnegație contri
buția la realizarea prevederilor 
cuprinse în documentele de ex-

(Continuare în pag. a V-a)

plenarei Consiliului oamenilor 
de naționalitate germană

din România
Plenara Consiliului oamenilor 

muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă Româ
nia, întrunită pentru a dezbate 

.Tezeje Comitetului Centra] al 
Partidului Comunist Român pen
tru Congresul al X-lea al Partidu
lui și proiectul de Directive pri
vind planul cincinal pe anii 
1971—197.5 și liniile directoare 
ale dezvoltării economici națio
nale pe perioada 1976—1980, își 
exprimă adeziunea totală față de 
linia politică generală a partidu
lui nostru și entuziasmul față de 
aceste documente atît de impor
tante pentru viitorul țării noastre, 
pentru propășirea continuă a în
tregului popor.

Aceste documente de mare va
loare teoretică și practică au fost 
primite de populația de naționa
litate germană din întreaga țară, 
la fel ca de întreguj popor, cu 
interes și entuziasm, cu convin
gerea că ele sînt de însemnătate 
istorică în opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului în pa
tria noastră comună. La dezba
terea lor în cadrul organizațiilor 
de partid și a Frontului Unității 
Socialiste participă. împreună cu 
toți cetățenii patriei noastre, și 
oamenii muncii germani, care își 
exprimă hotărîrea fermă de a 
contribui din plin la înfăptuirea
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Uniunii Sovietice 
de M. Misnik, 

al Comitetului de

Noi dimensiuni la Porțile de Fier

Foto; C. CIOBOATĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit miercuri la a- 
miază, la Mangalia Nord, pe to
varășul M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află în 
țara noastră pentru a participa 
la lucrările celei de-a 3-a se
siuni a Comisiei interguvema- 
mentale româno-sovietice de co
laborare economică.

La primire au luat parte 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
și Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică.

Oaspetele a fost însoțit de I. 
S. Uin, însărcinatul cu afaceri

ad-interim al 
la București, 
vicepreședinte
Stat al Planificării al U.R.S.S., 
de I. Arhipov, prim-vicepreședin- 
te ol Comitetului de Stat pentru 
Relații Economice Externe 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S.

în cursul convorbirii, care 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor prietenești 
dintre România și Uniunea So
vietică, subliniindu-se hotărîrea 
comună de a lărgi și adînci co
laborarea și cooperarea econo
mică și tehnico-științifică dintre 
cele două țări spre binele celor 
două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

al 
al

a

« TÎNĂRUL

beneficiar al 

democratismului

societății

noastre

Ritmul reflectă buna coordo
nare și organizare a muncii

ASCENSIUNEA
INTELIGENTEI

• Viața științifică a Clujului • Fizică, biologie, chimie, filologie, 
— peste 30 000 de lucrări știin țifice publicate • Cercetări ori
ginale pe plan mondial • De la 25 de cercetători în 1949 la filiala 
Academiei, la 300 în prezent • 5 institute de cercetări, 7 institute 
de învățămînt superior — 2 000 de cadre didactice universitare

Dacă privești Clujul noaptea, 
de pe dealul Feleacului, cînd e 
traversat de simetriile feerice ale 
luminilor, cînd coșurile uzinelor 
înșurubează fumul în nori, ai în 
față un oraș al industriei; dar e 
și un oraș al științei — și im
presia aceasta e dominantă dacă-i 
parcurgi zona sud-vestică, de-a 
lungul băreia se înșiră Universi
tatea, clinicile, Institutul Poli
tehnic, I.M.F., Agronomia, Gră
dina Botanică, numeroase insti
tute de cercetare, bastioane mo
derne ale cetății, unde inteligen
ța se află într-o continuă compe
tiție ; și e, în sfîrșit, un oraș al 
artei, pregnantă în construcția 
vechilor edificii, ca și, mai ales, 
în peisajul serilor, cu agitația 
teatrelor și a sălilor de concert. 
Și totuși — peste toate — „ora
șul științei“ rămîne prima și cea 
mai sugestivă definiție a Clujului.

Tradițiile științifice clujene sînt 
vechi. Mărturiile se păstrea
ză în biblioteci și muzee, 
sînt încorporate în însuși pro
gresul științei noastre, în li
niile sale majore de sens. Există, 
aici, adînc înrădăcinate, nu nu
mai o pasiune a științei, ci și 
un spirit științific, o educație a

obișnuinței științifice. Oameni cu 
părul alb — oameni care și-au 
consacrat viața științei — pot fi 
întîlniți zilnic, la aceleași ore, în 
aceleași locuri, în marile biblio
teci și laboratoare. După apari
ția lor, studenții de azi își potri
vesc ceasurile.

Dacă la Cluj au luat naștere 
încă din epoca de după 1918 
școli științifice cu o puternică 
personalitate, cu toate condițiile 
vitrege de atunci, aceasta s-a da
torat unei exemplare discipline a 
muncii, care a dublat inteligen
ța și vocația, Personalități ca 
Emil Racoviță, Victor Babeș, A- 
lexandru Borza, Iuliu Hațieganu, 
Dimitrie Popovici, Sextil Pușcă
ria, Emil Petrovici, Constantin 
Daicoviciu, Raluca Ripan, Emil 
Pop, Eugen Pora, Aurel Moga, 
David Prodan, ca să amintim nu
mai cîteva nume, citate sub im
pulsul de moment al memoriei, 
confirmă din plin, prin viața și 
opera lor, acest adevăr.

Epoca de aur a științei cluje
ne, caracterizată printr-o dina
mică alertă a dezvoltării, își nu
mără anii cu anii socialismului. 
Înființarea Filialei din Cluj a 
Academiei, în 1949, a lărgit e-
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norm șantierul științific. Ince-
■ putui activității noului for l-au 

făcut cinci institute: de chimie, 
de cercetări medicale, de istorie, 
de lingvistică, de istorie literară 
și folclor, în care lucrau 10 mem
bri ai Academiei și 15 cercetă
tori. Numărul acestora trece a-

I. RUS
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Ca urmare a activității desfășurate de mecanizatorii de la îfdf.'h.' 
Ciorogîrla, de pe cea mai mare parte a suprafețelor cooperativei 
agricole de producție din comuna Dudu-Ilfov, recolta a fost 

strînsă

In unitățile agricole din jude
țul Constanța toate jorțelc sînt 
concentrate la executarea celei 
mai urgente lucrări din actuala 
campanie — recoltatul păioaselor. 
Lucrătorii întreprinderii agricole 
le stat Hîrșova au și raportat 
ncheierea recoltării orzului de 
>e suprafața cultivată, iar la grîu 
ie lucrează intr-un ritm susținut 
’ntre fermele fruntașe în execu
tarea secerișului, unde cele 124 de 
'ombine, zilnic lucrează fără în
trerupere între 14 și 16 ore, sini 
rele conduse de inginerii Gheor
ghe Mezei, Ion Cosma și Torna 
Oprea. Producția obținută este 
excelentă. Pentru a ușura inter
venția în caz de defecțiune și a 
asigura o intensă folosire a mij
loacelor de transport, s-a adoptat 
hotărîrea ca combinele să lucreze 
grupat. Acest lucru va permite o 
intensă folosire a preselor de ba
lotat, ii, paralel cu eliberarea te
renurilor, executarea arăturilor de 
vară pe suprafețe cît mai mari. 
Că această inițiativă este efici
entă ne dovedesc înseși rezulta
tele : ritmul de lucru la recoltat 
este, zilnic, cu peste 50 la sută 
superior celui inițial stabilit.

Aceeași intensă activitate am 
întîlnit-o și pe ogoarele coopera
tivelor agricole din Ciobanu, 
Miorița, Hîrșova și Dulgherul, 
tinde lucrează peste 100 de com
bine ale întreprinderii pentru 
mecanizarea agriculturii din Hîr
șova, în fiecare dintre aceste uni
tăți recoltîndu-se mai bine de 
patru sute de hectare.

La întreprinderea agricolă de 
stat Crucea facem cunoștință cu 
o interesantă inițiativă menită să 
impulsioneze întrecerea.: mecani
zatorului care recoltează într-o zi 
cea mai mare cantitate de grîu, 
seara, la ședința de analiză, i se 
luminează de către șeful fermei 
un steguleț. La ferma condusă 
de inginerul C. Cristian, primul 
purtător al stegulețului a fost 
tractoristul Gheorghe lonescu. In 
zilele din urmă, însă, și alții au 
fost purtătorii lui, printre care 
Gheorghe Gurga, Matei Opricâ 
și Ilie Constantin. Toți cei care 
vor realiza o medie zilnică de 
minimum opt mii kilograme grîu 
recoltat vor fi confirmați eviaen- 
țiați în întrecerea socialistă, be
neficiind de stimulente materiale 
în baza normelor în vigoare. 
Pînă acum cei mai mulți meca
nizatori ai întreprinderii ce lu
crează pe combine au realizat o 
normă echivalentă cu zece mii 
kilograme recoltate.

Ritmul intens la recoltări întîl- 
nit în aproape toate unitățile a- 
gricole din județul Constanța a 
permis ca pînă. aseară pe mai 
mult de un sfert din suprafața 
cultivată cu grîu, lucrarea să fie 
încheiată. S-a mers cu o viteză 
zilnic superioară aproape cu o 
mie de hectare celei stabilite ini
țial.

Paralel cu recoltatul, în nu
meroase cooperative și unități a- 
gricole ale județului Constanța sc 
lucrează la eliberarea terenului, 
pregătirea și însămîntarea aces

tuia cu culturi duble. Mai bine 
de 250 de hectare din cele 500 
recoltate în cadrul fermelor con
duse de inginerii Hagi Eroi și 
Gheorghe Caracliiarghiapol din 
cadrul întreprinderii agricole de 
stat Medgidia au și fost însămin- 
țate cu plante furajere. De ase
menea, la Mihail Kogălniceanu, 
Comana, Peștera, Independența, 
Mircea Vodă, Oltina, a fost în- 
sămînțată cu culturi furajere în
treaga suprafață prevăzută îti

TUDOR BÄRAN
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Să ne gindim puțin cu vo
ce tare, fie aceasta și numai 
cit înălțimea unei șoapte, la 
flori. E din plin sezonul 
lor. Unele și-au și deschis 
corola, altele vor desface 
pe rind, pînă în toamnă tir 
zie, ghiocurile lor misterioa
se. Trăind la oraș, punem 
mai mult preț pe florile care 
ne iau ochii, Ilar neglijăm 
— o, doamne, să fi ajuns 
atit de naivi ! — florile r<ul- 
te, nenumărate cit luminile 
Căii Lactee, ale roadei. Pe

FLORI

I
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ANGAJAMEHÎI ÎNDEPLINITE
20 de 

pra- 
inde- 
acum

asu-

Colectivele a 
întreprinderi 
hovene și-au 
plinit pînă 
angajamentele
mate în întrecerea 
socialistă pentru
întregul an. Pe baza 
realizărilor obținu
te, întreprinderile 
din județ și-au su
plimentat angaja-

mentele cu încă 
25 000 000 lei — sumă 
care să fie obținută 
pînă la Congresul 
Partidului. Rezulta
tele obținute în pri
ma jumătate a a- 
cestui an oglindesc 
mersul continuu as
cendent pe care e- 
conomia județului

l-a cunoscut în anii 
construcției socia
liste. Numai în pri
mii trei ani și ju
mătate, din actualul 
cincinal, au intrat 
in funcțiune 22 de 
întreprinderi și sec
ții noi, iar capacita
tea unităților 
tente a fost 
mărită.

exis- 
mult

CE ÎNSEAMNĂ 54 FII CUL T?
Douâ întrebări care 

ne-au încercat pe fiecare 
dintre noi, pe cei dinain
tea noastră și nu-i vor 
ocoli, fără îndoială, nici 
pe cei din viitor. Două 
probleme care afectează 
structura umană, două 
răspunsuri care definesc 
năzuințele și locul nostru 
în viață, două poziții tra
duse prin fapte, două as
pecte care se împletesc 
și se întrepătrund, omul 
modern neputînd fi decit 
cuit, cultura ducîndu-l pe 
cel care o are la putința 
de a fi modem. Două 
răspunsuri pe care ni le 
dăm fiecare prin însăși 
viața noastră, două pro
bleme despre care ori
cine poate spune cîte 
ceva. începem, firește, în 
ordinea întrebărilor :

CE ÎNSEAMNĂ 54 FII MODERN?
CE ÎNSEAMNĂ

a.

SA FII CULT?
înseamnă să știi multe, dar nu 

numai aceasta; înseamnă să a* 
jungi la a ști ceea ce este impor
tant și ce nu, înseamnă ca din 
comoara de înțelepciune, de fru
mos și sensibilitate a omenirii să 
iei atîta îneît să ajungi tu însuți 
om.

A fi cult înseamnă a avea o 
modalitate superioară de trăire,

Prof. univ.

VIRGIL BRĂDĂȚEANU

a fi cult înseamnă a năzui la a- 
ceasta, a te afla înti-un proces 
continuu, fără sfîrșit, nesfîrșit ca 
viața spirituală, știut fiind că 
existența cultivată nu presupune 
numai capacitate de înmagazi
nase ci și de iradiere, de conta
minare. Din nou deci existența 
specifică, atestată și prin putința 
de a transmite, de a-i îmbogăți, 
așadar, pe alții și a trăi mai de
parte prin darul făcut lor. A fi 
cult înseamnă a fi depozitar a tot

ceea ce omenirea a creat mai 
frumos, a-i cunoaște visele și în
făptuirile din totdeauna, a fi cult 
înseamnă a-ți înțelege prezentul 
și a-1 sluji cu dragoste pentru oa
menii de azi și cu răspundere 
pentru cei de mîine. A fi cult 
înseamnă a avea conștiința înal
telor si adevăratelor valori, cul
tura fiind aceea care înnobilează 
sufletele.. înfrumusețează viața 
celor care se străduiesc să și-o a- 
propie. Pentru omul cult Phidias 
poate fi un contemporan. Michel
angelo este un model, pînzele lui 
Botticelli sînt scîntei de soare, 
de culoare și frumos, Beethoven 
izvoditor de adînci și pînă la el 
neștiute splendide frumuseți.

Eminescu picură din cuvînt la
crimi, lumină și vrajă. A fi cult 
înseamnă a pătrunde marele a- 
devăr al lumii noastre, acela câ 
nimic temeinic nu se înfăptuiește 
decît prin muncă, a fi cult în
seamnă a ști că de nicăieri alt
undeva nu pot veni înaltele satis
facții ale existenței noastre, a fi 
cult înseamnă a năzui să fii o 
clipă de frumos în șirul de clipe 
al vremii, a fi cult înseamnă a te 
înfrăți cu eternitatea definitive
lor adevăruri și a marilor frumu
seți. Iar posibilitatea de a fi cult 
reprezintă una dintre realitățile 
rezultante ale vieții noi socialiste,

(Continuare în pag. a V-a)

de GH. SUCIU

acestea le observăm prea 
rar, nu din ele alcătuim 
buchetul nostru pe care-1 o- 
ferim 
dargi 
Ni se 
chiar
creangă de măr înflorit și 
s-o dăm cuiva prieten dar 
cînd îi dăm mărul ionathan 
și cînd mușcă din el îi putem 
vorbi și de floarea cu miros 
discret ce l-a premers. Ceva 
din mirosul acela emană din 
carnea trandafirie a mă
rului ! Ceva din flori se păs
trează, în ciuda schimbărilor 
prin care trec spre rod, tot
deauna. Florile roadei n-au 
valoare izolate ; una singură, 
in ghiveci, ne dă mai mult 
o impresie stranie. Ele se cer 
văzute, și dacă vreți admi
rate, laolaltă multe, în lan. 
O rapi(ă înflorită în ghive
ciul nostru de pe balcon nu 
are însemnătate, numai acolo 
în cîmp putem vedea un lan 
galben de gelozie. O doamnă, 
care privea pe fereastra va-

(Continuare în pag. a V-a)

logodnicei sau celor 
din preajma noastră, 
face sfială, ni se face 

rușine să rupem o
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Răsturnarea dictaturii mili- 
taro-Iasciste și întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei: 
naziste a antrenat, la chema
rea partidului comunist, nu
meroși oameni ai muncii, co
muniști și uteciști care, ani
mați de puternice sentimente: 
patriotice și internaționaliste 
au săvîrșit acte de vitejie și 
eroism legendar. Intre cei care: 
au servit pînă la sacrificiul su
prem idealul nobil de zdrobire: 
a fascismului și al eliberării 
patriei noastre, se numără și. 
eroul clasei muncitoare Con
stantin Godeanu.
- A văzut lumina zilei la 10 
iulie 1919, în comuna Pietroa
sele de lîngă Buzău, fiind ul- 
timulțdin cei șase copii ai unei 
familiț de țărani săraci. Copi
lăria sa a fost asemănătoare 
vieții grele și lipsite de per
spectivă) a copiilor de munci
tori și țărani pe umerii cărora 
jugul exploatării apăsa greu.

Fire vioaie, perseverentă, 
înzestrat cu o minte ageră,, 
veșnic iscoditoare, C. Godeanu 
s-a aflat întotdeauna printre: 
primii elevi din clasă. Greută
țile materiale au răpit însă fa
miliei posibilitatea de a-și în
treține copi'ii la școală, astfel 
că Godeanu, \la fel ca și frații 
săi mai mari, se vede nevoit, 
după terminare» claselor pri
mare, să plece hi oraș în cău
tare de lucru. NJu stă mult pe 
gînduri și în toamna anului 
1934 vine la București unde, 

cu mare greutate, intră ucenic 
la Atelierele C.F.1T. „Grivița“.

La Atelierele C.W.R. „Grivi
ța“ tînărul Godeanu cunoaș
te, pe lîngă greul uceniciei de 
odinioară, viața trudnică și 
mizeră a oamenilor muncii, 
lupta lor eroică și heobosită 
pentru condiții mai bune de 
muncă și viață. își da seama 
că locul său trebuie să fie ală
turi de cei mulți și oprimați. 
Aici i-a cunoscut pe Constan

DIN ROMANIA
CLASEI MUNCITOARE

50 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI C. GODEANU

tin David, Vasile Tudose și pe 
alți militanți revoluționari 
care i-au luminat calea spre 
nobilele idealuri ale partidu
lui comunist.

In marea familie a munci
torilor de la „Grivița“ — un
de nu se stinsese încă ecoul 
eroicelor lupte din iarna lui 
1933 — Constantin Godeanu 
își afirmă personalitatea, lup- 
tînd împreună cu uteciștii și 
comuniștii de aici împotriva 
exploatării capitaliste, pentru 
drepturi economice și liber
tăți politice, împotriva ofensi
vei fascismului, pentru salv
gardarea libertății și indepen
denței patriei. Intrat în rîn- 
durile U.T.C.-ului și apoi ale 
partidului, Godeanu este în
conjurat cu dragoste și încre
dere de tovarășii săi de mun
că și de luptă, devenind în 
scurt timp un agitator și pro-

pagandist înflăcărat al ideilor 
partidului.

Autorităților siguranței nu 
le scapă însă din vedere acti
vitatea propagandistică tot mai 
intensă desfășurată cu energie 
și entuziasm de tînărul luptă
tor. Ca urmare, în vara anului 
1940 — Godeanu este arestat. 
Zadarnic au încercat agenții 
siguranței prin torturi și schin
giuiri bestiale să afle amănun
te despre activitatea organi
zației și a comuniștilor de la 
„Grivița“. Godeanu nu i-a 
trădat... Este purtat apoi pe 
rînd prin celulele reci și umede 
ale închisorilor Jilava, Văcă
rești, Caransebeș, iar în cele 
din urmă internat în lagărul 
deținuților politici de la 
Tg. Jiu.

Odată cu victoria insurec
ției armate din august 1944 și 
eliberarea țării de sub jugul

fascist, Constantin Godeanu, 
împreună cu alți țineri ute- 
ciști și comuniști ieșiți din în
chisori și lagăre, reia cu ace
lași devotament și pasiune fi
rul activității revoluționare. 
Devine membru al Comitetului 
Central al U.T.C., activînd cu 
elan sporit în conducerea sec
ției culturale.

După alungarea cotropitori
lor de pe pămîntul țării, ani
mate de puternice sentimente 
de solidaritate internaționalis- 
tă, armatele române, umăr la 
umăr cu cele sovietice, au con
tinuat lupta pentru eliberarea 
popoarelor ungar și cehoslo
vac, pînă la victoria finală a- 
supra Germaniei fasciste. Răs- 
punzînd cu entuziasm apelu
lui lansat de partidul comu
nist, numeroși uteciști, tineri 
muncitori, țărani și intelectu
ali au cerut să plece pe frontul 
antihitlerist. Printre sutele de 
tineri, care, în decembrie 1944, 
s-au înrolat ca voluntari în 
unitățile luptătoare ale Divi- 

Tudor Vladimirescu“ se

afla și Constantin Godeanu. 0 
„In momentul în care un om v 
intră într-o luptă — scrie el 
părinților în ajunul plecării 0 
pe front — trebuie să lase in
teresele personale și să lupte 
pentru interesele celor 0 
mulți..

Începutul anului 1945 a găsit 
trupele române într-o puter- 0 
nică încleștare cu armatele 
hitleriste, care opuneau o dîr- — 
ză rezistență în Munții Tatra. ® 
Un puternic punct de rezis
tență dușman 
cota 568 din 
vorina, bara 
companiei a 6-a

RONIC A LIT ER ARĂ

GEORGE IVAȘCU:

situat pe a 
masivul Ja- V 

înaintarea 
din Re- a 

gimentul 2 infanterie. Incer- ™ 
cările repetate de a-1 neutra
liza s-au soldat de fiecare dată @ 
cu însemnate pierderi din par- w 
tea ostașilor români. în dimi
neața zilei de 13 februarie A 
1945 Godeanu s-a oferit, ca, 
împreună cu grupa sa, să ni
micească rezistența inamică. @ 
In această luptă eroică, care 
s-a soldat cu cucerirea cotei 1X1 5C paie uc cea juuai hicuu 
568, și zdrobirea rezistenței i- 0 semnificație apariția ei în toiul 
namice, Constantin Godeanu . . . . .
a căzut răpus de un proiectil.

Pentru vitejia și eroismul de 
care a dat dovadă, el a fost 
decorat post-mortem cu ordi
nul „Apărarea Patriei“ clasa 
a III-a și avansat la gradul 
de sublocotenent.

Astăzi, cînd cauza pentru care 
a luptat și și-a jertfit viața 
utecistul Constantin Godeanu 
și atîția alți patrioți români 
a triumfat, cînd sub conduce
rea încercată a partidului co
munist poporul nostru își clă
dește o viață nouă, liberă și 
fericită, aducem eroilor clasei 
muncitoare prinosul recunoș
tinței noastre.
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DEZBA TERI
ANIMA TE

Izbatesc, prin 
lor, 

un anume 
teatrului ne 
îl conduc.

PROTECTORI
DE LA ANVELOPA 

FĂRĂ CAMERĂ 
LA PNEUL FĂRĂ AER

Pericolul exploziilor
motoarele avioanelor și al 
automobilelor va fi, în vii
torul apropiat, sensibil re
dus, ca urmare a introduce
rii în rezervoarele de com
bustibil a unui tip nou de 
polimer expandat. Polimerul 
este turnat în rezervoare : 
intr-o anumită cantitate, 
proporțională cu volumul 
lor ; prin expandare, el o- 
supă întreg interiorul aces
tora. Avînd însă o porozi- 
tate deosebit de mare — 
95 la sută — volumul real 
ocupat în rezervor de acest 
„burete“ este de numai cinci 
la sută, restul fiind destinat

EXPRESII CELEBRE

I £
ȘTTINȚIFIC

lichidului, absorbit de masa 
pufoasă a polimerului. Ast
fel, în cazul unui accident 
ce duce la spargerea rezer
vorului și aprinderea com
bustibilului, acesta nu poate 
exploda, datorită cantități
lor mici de lichid aprins ce 
pot ieși prin porii buretelul 
în care este depozitat. Po- 
rozitatea mare a noului po
limer permite o alimentare 
rapidă a rezervoarelor și nu 
creează dificultăți în alimen
tarea continuă cu combusti
bil a motorului.

In cursul experimentări
lor sale, polimerul a fost in
jectat și în anvelope, care 
ulterior au fost supuse unui 
tratament termic ce a dus 
la expandarea materialului 
poros. Anvelopele astfel re
alizate, au fost supuse unor 
solicitări foarte severe, li 
care cele obișnuite 
sista, obținîndu-se 
manțe neașteptate.

ta 
nu re- 
perfor- 

Prln a- 
■eastă umplere a anvelope
lor proprietățile benzii de 
rulare a pneurilor nu se mo
difică nici la viteze foarte 
mari. Pentru început, se 
preconizează aplicarea aces
tui procedeu la confecționa
rea de anvelope pentru 
tocamioanele destinate 

. special transportului pe 
renuri accidentate, unde 
plozia anvelopelor cu 
apare mai frecvent.

P. SPIRA

*

au- 
în 

te- 
ex- 
aer

„VLAICU 
1909“

Din Zalău, un cititor, Gra- 
țian Mărcuș, ne scrie inte- 
resîndu-se dacă vom pu
blica, la 10 iulie, ceva des
pre primul zbor al planoru
lui pe care Vlaicu l-a bo
tezat cu numele său acum 
60 de ani cînd, pe platoul 
de lîngă Orăștie, în fața u- 
nei asistențe curioase și emo
ționate, adunate la „mitin
gul aviatic", își lua zborul 
tras de 3 cai.

După cum se vede, publi
căm... Așa după cum ne in
formează tov. Mărcuș, la 10 
iulie 1909, în acel public se 
aflau adunați și toți acei 
meșteșugari și funcționari 
din Orăștie care au contri
buit cu bani pentru a-1 a- 
juta pe Vlaicu să-și cumpere 
materialul necesar. Construit 
de el, în șura cu porumbei 
din Binținți, planorul a 
fost lansat mai întîi cu aju
torul a 3 cai, iar mai apoi 
cu o căruță trasă de 2 cai 
buni. Volanul planorului, pe 
care e gravată și denumi
rea sa. „Vlaicu 1909“, se gă
sește expus la Muzeul Brii- 
ckenthal din Sibiu.

Această Istorie a literaturii ro
mâne trebuie privită, în primul 
rînd, ca un reflex al imperioasei 
necesități actuale de sinteze asu
pra trecutului culturii noastre. 
Ni se pare de cea mai mare

(Prln telefon de la 
trimisul nostru).

Actuala ediție a 
Festivalului de cul
tură sibian a rele
vat, prin spectacole
le de teatru — pre 
miere pe tară — 
montate în aer liber 
și prin dezbateri pe 
marginea unor pro
bleme de mare ac
tualitate, o largă 
gamă a posibilități
lor artistice de care 
dispune, în momen
tul de față, mișca
rea teatrală din 
țară. Prima dintre 
aceste dezbateri, 
„Profilul teatrelor 
din țară“, a reunit 
tntr-o discuție ani
mată actori, regi
zori șl secretari lite
rari de ta teatrele 
din București, Pia
tra Neamț, Sibiu. 
Regizorul emerit 
Dan Nasta, directo
rul Teatrului din Si
biu, s-a axat tn ex
punerea sa pe ctte- 
va aspecte legate de 
constantele profilu
lui teatrului din o- 
rașele de provincie. 
Cornellu Sturzu, di
rectorul Teatrului 
Național din Iași, 
șl-a argumentat o- 
plnla conform că
reia teatrul romă-

deness, dincolo 
certele lui reușite, 
suferă de o cenușie 
uniformitate, în sen
sul că fiecare din 
instituțiile noastre 
teatrale, indiferent 
de orașul tn care 
activează sau de de
numirea pe care o 
poartă, se aseamănă 
atît prin repertorii, 
cît și prin viziunea 
artistică.

Considerînd că te
ma propusă dezba
terii este mult prea 
complexă pentru a 
fl elucidată într-o 
simplă discuție, Teo
dor Mlhadaș, secre
tar literar al Tea
trului Național din 
Cluj, s-a oprit asu
pra unul singur as
pect al problemei șl 
anume, asupra rolu
lui pe care II Joacă 
conducătorii Institu
țiilor teatrale în 
stabilirea profilului 
teatrului 
Vorbitorul a 
că cel 
contribuie la aceas
ta nu este numai 
actorul, regizorul 
sau pictorul sceno
graf cl, în special, 
directorul de teatru.

Sltuîndu-se pe o 
poziție oarecum di
ferită, dramaturgul

respectiv, 
arătat 

chemat să

Paul Everac a afir
mat că, după opinia 
sa, nu există un e- 
chivalent concret 
cuvîntului „profil“, 
aplicat la teatrele 
noastre. Există, în 
schimb, oameni de 
teatru cu profil pu
ternic. adică oameni 
care 
personalitatea 
să dea 
profil 
care 
Paul Everac a rele
vat apoi rolul sti
mulativ pe care îl 
joacă (și trebuie 
să-l joace) autorită
țile locate în bunul 
mers al activității 
unul teatru de pro
vincie.

In dezarcord cu 
antevorbitorii săi, 
regizorul Crin Teo- 
dorescu a arătat că, 
de fapt, teatrul ro
mânesc nu răspun
de, încă, în sufi
cientă măsură, unor 
necesități funda
mentale ale oame
nilor cărora 11 se a- 
dresează. Acest lu
cru a dus la crea
rea unei anumite 
distanțări între pu
blic șl teatru.

Numeroși alți vor
bitori șl-au expri
mat părerea în le
gătură cu diferitele 
aspecte ale proble
mei dezbătute : au 
subliniat Importanța 
teatrului ca expresie 
a vieții șl conștiin
ței contemporane, 
rolul Iul în înfăp
tuirea progresului 
social. în concluzie, 
un climat de lucru 
efervescent, In care 
au fost emise multe 
Inițiative de valoare.

In după-amlaza zi
lei de azi. cea de-a 
patra 
Iului, 
Gura 
avea 
rea unor muzee et
nografice sătești. A- 
supra acestor mani
festări vom reveni 
în transmisia de 
mîine.

zi a Festlva- 
la Cristian al 

Riulul, va 
loc inaugura-

SABINA 
CARAUȘU

Tras de
Vernisajul expoziției de 

artă fotografică a lui ț^ni- 
lian Urse, care a avut loc 
luni seara la Casa studenți
lor din ~ 
prilejul 
contra 
expuse, 
bil, vor 
in anul 
medico-farmaceutic, 
Urse ne-a prezentat lucră
rile sale, din care nu lip
sește umorul („Sfîntul“, 
„Homo, homini lupus"), spi
ritul novator („Tras de lim
bă", „Mane tekel, fares“), 
imaginația, („Șah la rege", 
„Sabia Iul Damocles“). Ti
tluri sugestive, alese în ex
clusivitate din citate și ex
presii celebre, însoțeso o 
varietate apreciabilă de con
tururi obținute prin aplica
rea direct pe hîrtia fotogra
fică a unor banale obiecte. 
O limbă pentru încălțămin
te, un cîrlig de rufe, sîrmă, 
sfoară, o strecurătoare, o 
fiolă de benzină, dau naș
tere unor amuzante, uneori 
enigmistice, compoziții care 
te fac să te gîndești la un 
virtual regizor de filme 
nimate.

De altfel, acestui poet al 
„camerei negre“ nu-1 este 
străină o asemenea preocu
pare. Nu de puține ori, arta 
trucajului, folosită iscusit,

București, a oferit 
unor discuții pro și 
asupra imaginilor 

discuții care, proba- 
continua-. Student 

II al Institutului 
Emilian

a-

naștere unor foto- 
„O.Z.N. 1“ și „2“, 

să pună în dilemă 
vizitator neavizat 
se scindează în 

două părți distincte : una 
ilustrînd explicit aspecte 
destul de obișnuite, unele 
cotidiene chiar, iar a doua 
care prezintă implicit o ase
menea tematică. Nu poate 
fi ocolită, însă, și o ambi
guitate, care provine din 
nonconcordanța existentă în
tre imagine și citatul care 
se alătură pentru a o ex
plica („Mii de fulgere“).

Din proiectele de -*■* 
ale lui Emilian Urse 
prindem :

— Intenționez să transpun 
pe peliculă ceea ce am re
alizat pe hîrtie și, astfel, să 
particip în anul viitor la 
Festivalul filmului de dese
ne animate. Apoi, deschide
rea a două expoziții : „Pro
verbe românești în imagini 
foto“ și 
Brâncuși“

Pentru 
din urmă, 
ajutat de 
Brâncuși“, 
drul Casei studenților. Pînă 
atunci, o invitație pentru cei 
Interesați : zilnic, în sala de 
la parter a Casei studenți
lor, este deschisă expoziția.

ANA POPESCU

limbă
poate da 
grafii ca 
care pot 
pe orice 
Expoziția

LO

viitor 
des-

„Aforismele lui 
în fotografii, 
pregătirea celei 
se pare, că va fi 
„Cercul de studii 

existent în ca-

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS 1 
rulează la Patria (orele 9 , 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), București (orele 
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 , 17 ; 19 ; 
21), Grădina Expoziției (ora 20,30).
• OMUL MOMENTULUI rulează
la Luceafărul (orele 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16,15 ; 18,30 : 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).
e COMISARUL X șl BANDA 
„TREI C.ÎINI VERZI" : rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45), Festival (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,30 ; 21),
Favorit (orele 9,30 ; 11,45 ; 14,00 ; 
16,00 ; 18,15, 20,30), Grădina Fes
tival (ora 20,30), Stadionul Dina- 
mo (ora 20,30).
s ULTIMA TURA rulează la Vic
toria (orele 9 : 11 : 13 ; 15 : 17 ; 19; 
21).
• „ARMATA CODOBATURILOR" 
DIN NOU IN LUPTA rulează la 
Lumina (orele 8,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45).
e TARZAN-OMUL JUNGLEI ru
lează la Doina (orele 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30 — program pentru 
copii orele 9—10), Drumul Sării (o- 
rele 15,00 ; 17,30 ; 20,00). Viitorul ta
rele 15,30 ; 18,30).
• APELE PRIMĂVERII î rulează 
la Viitorul (orele 20,30)
a LA DOLCE VITA rulează la To- 
mls (orele 9—12,15 în continuare ; 
16,00 ; 19,30) ; Central (orele 9,30 ; 
13,00 ; 16 30 ; 20,00). Grădina Tomls 
(ora 20.30).
s GUSTUL MIERII : rulează Ia 
Union (orele 15,30 . 18 : 20,30).
« NOAPTEA GENERALILOR (am
bele serii) rulează la Feroviar <o- 
rele 8,30—14 în continuare ; 17,15 ;
20.15) , Excelslor (orele 10,00 ; 13.00 ; 
16,00 ; 19,00), Melodia (orele 3.30 ; 
11,15 ; 14.00 ; 17,00 ; 20,001 . Modern 
(orele 9.30 . 13,00 ; 16,30 ; 19.30). Fla
mura (orele 9,15 ; 12,00 ; 14,45; 17,30:
20.15) . Arenele Libertății (ora 20,30).
Q STRĂIN IN CASA rulează la 
Grivița (orele 9.00 : 11,15 : 13.30 ;
16.00 : 18,15 : 20.30).
A ADIO. GRINGO ! rulează la în
frățirea (orele 15.15 : 17,45 ; 20.00). 
o CONTEMPORANUL TAU rulea-

ză la Buzești (orele 15,30 ; 18,00).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Dacia (orele 8,30—16,30 
in continuare ; 18,30 , 20,45) Miori
ța (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,00 ;
18.15 , 20,30). Grădina Vitan (ora
20.30) .
a NEIMBLINZ1TA ANGELICA : 
rulează ia Bucegi (orele 9,00 :
11.15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,15), Volga (o- 
rele 9—16.00 în continuare ; 18,15 ;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 20,30).
• COMEDIANȚI1 (ambele serii) 
rulează ia Unirea (orele 15,00 ; 
18,00), Grădina Unirea (20,45).
• LOVITURA PUTERNICA rulea
ză la Lira (orele 15,30 : 18.00), Gră
dina Lira (ora 20,15).
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PENTRU 
...A VISA rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 18,00 ; 20,15).
n 1N UMBRA COLTULUI rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30 ; 18,00), 
Cosmos (orele 15,30 ; 16,00 ; 20,15). 
o CĂSĂTORIE PRIPITA rulează 
la Cotroceni (ora 20.30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează la Giulești ta
rele 15,30 ; 18,00 : 20,30).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER
rulează la Floreasca (orele 9,00 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; 18,15 : 20,30),
Gloria (orele 9.00 ; 11.15 ; 13,30 ;
16,00 ; 18,15 ; 20,30), Aurora (orele 
9,00 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,00 ;
20.15) , Grădina Aurora (ora 20,30).
e AM DOUĂ MAME ȘI DOI-------
rulează la Moșilor (orele 
18,00), Grădina Moșilor (ora
• NU VOR FI DIVORȚURI 
lează la Popular (orele 15.30 : 18,00:
20.15) .
• ZIARISTUL (ambele serii) ru
lează la Munca (orele 16,00 ; 19,00). 
e A TRAI PENTRU A TRAI ru
lează la Flacăra (orele 15,30 : 18,00:
20.30) .
« „OPERAȚIUNEA BELGRAD" 
rulează la Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 17,30 : 19,15), Grădina 
Arta (ora 20,30).
• PARADISUL ÎNDRĂGOSTITE
LOR rulează la Vitan (orele 15,30 
18,00).

• ÎNCOTRO, omule? rulează la 
Rahova (ora 16,00).
• PRINȚUL NEGRU rulează la
Progresul (orele 15,30 ; 18,00), Pro
gresul Parc (Piața Libertății) (ora 
20,30), Buzești (orele 15,30 ; 18,00 ; 
20,30), Grădina Buzești (ora 20.30). 
O DRUMUL SPRE SATURN. 
SFIRȘITUL SATURNULUI rulea
ză la Pacea (orele 15,45 ; 18,00 ;
20,15).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Crîngași (orele 15,30 ; 
18,00 ; 20,15).
• WINNETOU (seria a III-a) 
lează la Munca (ora 10 00).
• PROFESIONIȘTII rulează 
Grădina Rahova (ora 20,30).
• călugăriță și comisarul 
rulează la Progresul (ora 20,30).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15 : 12,45 ; 15,30 ; --------
20,45).

ru
la

19.30 — Telejurnalul de seară. Bu
letinul meteorologic.

20,00 — Transfocator. Răzbunare 
inutilă.

20.30 — Avanpremieră.
20,40 — Film artistic. „Telegrame“. 

O producție a Studioului 
Cinematografic București.

22,15 — Telejurnalul de noapte. 
Buletinul meteorologic.

22.30 — Publicitate.
22,35 — Muzică ușoară interpretată 

de formația „Venus“.
23,00 — Itinerar european, 

siune de 
Imaginea : 
rescu.

18,13 ;

13,30 ;

18,00 ;

TAȚI
15.30 

20,30). 
ru-

trei

T.V.
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17.40 — Buletin de știri.
17,45 — Lumea copiilor. Cel 

mușchetari (II).
18,00 — Consultație tehnică

Despre reglarea televizoa
relor.

18,15 — Studioul pionierilor (In- 
terviziune). Scrisori de 
vacantă.

18.40 — Un interpret îndrăgit al 
cîntecului muntenesc : Be- 
none Sinulescu.

— Cronica ideilor. Dinamica 
democrației socialiste în 
țara noastră. Participă : 
Mia Groza, vicepreședinte 
al M.A.N., conf. dr. Dumi
tru Mazilu, conf. dr. Radu 
Florlan, lector Ionel
Achim.

Eml- 
Dan Hăulieă. 
Dan Grigo-

23,15 — închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL II.
19,30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — Concert simfonic.
20,55 — Film serial : „Comisarul

Malgret“.
21.45 — „Trei stihii". întruchipa

re coregrafică 
aerului și apei, 
de studiourile 
Polonă.

22,10 — Voci celebre : 
Zeani, Elena Cernel, Ma- 
rio del Monaco, 
Herlea, Claire Wattson și 
Ludovic Spiess.

22.45 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

a focului, 
realizată 

din R. P.

Virginia

Nicolae

altei ©pod de mari posibilități, 
cum este cea a revoluției de la 
1848 și apoi a Unirii. Adevărat 
că în această epocă vocația de 
scriitor (conștiința artistică) se 
identifică cu o misiune socială. 
Heliade își va păstra mereu rolul 
de îndrumător cu mare autorita
te tocmai pornind de Ja înlesni
rile epocii, eroică, revoluționară. 
Dar într-un portret complet al a- 
cestui artist de geniu trebuie să 
se releve mai pregnant și marea 
lui contribuție la dezvoltarea li
rismului modem. Desigur, în 
poezie Heliade rămîne încă ce
lebru prin „Balada Sburătorul“. 
Valoarea lui pentru poezie este 
însă cu mult mai importantă de
cît această celebritate de manual 
școlar. Pe de altă parte, iată un 
fapt semnificativ pentru aceeași 
generație: generație și fază „e- 
roică“ a culturii și literaturii ro
mâne, plină de romantice figuri 
de mesianici, raportul dintre e- 
roismul pe care-1 presupun fap
tele și piogramul lor, pe de o 
parte și luciditatea cu care cei 
mai mulți judecă faptele și acțiu
nea, pe de altă parte, este reve
lator pentru structura acestor 
mari personalități. în fond spiri
tul lor este modem, au , o adevă
rată conștiință critică,' nealterată 
de vicisitudinile istoriei. Ei sînt 
capabili să năzuiască enorm, vi
zionar însă mereu cu aceas.ă 
mare conștiință critică. Cu tot 
aerul de „mesianici" acești „ro
mantici" ai culturii române nu 
sînt eroi de epopee ci de dramă 
modernă. Fondatori de viață na
țională, ei pregătesc și săvîrșeso 
revoluția, se pun în fruntea ma
selor, înfăptuiesc Unirea, scriu 
articole de propagandă, „constru
iesc" corpul de cronici (istoria 
neamului), scot almanahuri de 
învățătură și petrecere, alcătuiesc 
repertorii pentru Teatru! Națio
nal, strîng și publică „200 de re
țete cercate de bucate și prăji
turi și alte trebi gospodărești", 
înțelegînd foarte bine că în vir
tutea scopului vieții lor nimic nu 
este neimportant. De unde aerul 
lor de coi realiști de o mare ve- 
rosimilitate «existențială, chiar 
dacă, în general, epoca o numim 
romantică si eroică. Acest ames
tec de istorie și viață măruntă, 
de gesturi decisive dar și multe 
pitorești dă generației o fiziono
mie particulară care ne-o apropie 
mai familiar în nemărginitul nos
tru respect. E de căutat în lite
ratura unora dintre acești eroi ai 
istoriei și culturii noastre ființa 
individuală. în genere supusă și 
ascunsă de imperativele pe care 
și le-au asumat. Proza lui Kogăl- 
niceanu, de exemplu, 
într-adevăr 
artistice ni-1 relevă pe omul nos
talgiilor, al „iluziilor pierdute“, 
este de fapt un furnal „intim“ 
în bună manieră moldovenească.

Exponenți ai aspirațiilor națio
nale aceștia n-au fost mai puțin 
oameni cu o viață a lor pe care 
cea istorică le-a estompat-o însă 
nu le-a făcut-o imposibilă. 
M. Kogălniceanu — se vede bine 
din caracterele prozei lui — a 
năzuit să fie și un personaj în 
spatele marelui exponent. Indi
cații prețioase poate da în aceas
tă privință și citatul discurs de 
recepție ținut la Academie de 
Ion Ghica. E curios că pentru 
portretul acestuia G. Ivașcu pre
feră înșiruirea unor titluri de lu
crări și ocupații cînd mai auten
tic ar fi Ghica în semnificația 
paginilor „literare" din scrisori, 
pe cînd C. A. Rosetti nu ne 
spune mare lucru în mediocrele 
sau nulele încercări poetice ci 
în calitatea lui de om public. De 
asemenea, creator este Al. Odo- 
bescu nu în caractere și conflicte 
ci în acel amestec de savanterie 
și minuție coloristică din „scenele 
istorice" sau din „Istoria arheolo
giei“. Savantul erudit găsea în 
interiorul „disciplinei" posibili
tăți infinite de insubordonare,, de 
explozie în plină sobrietate. Mo
dalitatea creatoare a lui Al. Odo- 
bescu exprimă, poate cea dintîi, 
adevărata emancipare a litera
turii. Nu vînătoarea ci „desfăta
rea" vînătorească — spațiu infi
nit de desfășurare a spiritului 
creator — stă la originea cunos
cutului „eseu" după cum spațiul 
Bărăganului pustiu, 
mari de iarbă este 
creației, un spațiu 
aplecat cu înfiorare 
priului infinit (deși 
abisului, Odobescu, 
„clasică", nu-1 are) prevestind pe 
Matei Caragiale și Ion Barbu. 
Savantul autor, îndatorat aparent 
rigorilor disciplinei științifice pe 
care o abordează nu „reconsti
tuie“ un muzeu ci se regăsește 
pe sine în piesele acestui muzeu 
(o excelentă situare și interpre
tare a lui Odobescu aparține lui 
VI. Streinu). Cartea lui G, Ivașcu 
respectă în mare măsură promi
siunile și principiile pe care în
suși autorul le formulează în
tr-un întins Argument introduc
tiv. Ea mai are și meritul de a 
fi prima care dă curs necesității 
sintezelor originale, întemeiate 
pe o viziune unitară asupra do
meniului.

gini din cartea lui G. Ivașcu 
(Neculce, Anonimul brîncove- 
neso etc.), altminteri urmînd cu 
consecvență rigorile interpretării 
obiective a istoriei noastre cul
turale din sșc. XVI—XVIII. Pa
ginile de care vorbim, elaborate 
din perspectiva contextului isto
ric și ideologic ce explică marea 
actualitate, în epoca lor, a cro
nicarilor, ca oameni ai timpului 
lor intern și extern, fac și pasul 
următor, nu mai puțin corespun
zător unei autentice mișcări dia
lectice. Nici o explicare prin 
context, cînd e vorba de valori 
adevărate, nu rămîne un tablou 
mort, o fixare rigidă, mecanică 
de ceea ce aceste valori puteau 
reprezenta numai pentru timpul 
lor. Actualitatea valorii artistice 
a lui Neculce, ea însăși mereu 
alta, nu e atît în stil, în întor
săturile frazei vechi etc., ci în 
felul original, propriu în care 
istoria cuprinsă în paginile cro
nicarului se încarcă în chiar fap
tele narate (firește, cu pretenții 
de obiectivitate) de o nouă trăi
re, aceea a cronicarului care, ca 
și Iorga mai tîrziu, își împinge 

' i aceste fapte, 
„ideală“, de

unor dezbateri asupra naturii și 
• modalităților lucrărilor de sinte

ză, dezbateri inconcludente cînd 
nu izbutesc a fi stimulatoare, 
cînd nu creează celor interesați 0 sentimentul nu numai al nece
sității sintezei dar și al posibi- 
lității ei. Cartea lui G. Ivașcu 0 are, deci, importanța primei din- 
tr-un șir al modalităților care să 
susțină și această din urmă posi- W bilitate. Autorul nu ascunde că 
vasta sa lucrare de „resistemati- 

• zare“ nu-și poate propune a
concura marile opere ale prede
cesorilor — din motive lesne de 

• înțeles — însă, întemeiată pe
avantajul oricărei priviri actuale 
a unui trecut gîndit de fiecare 

A epocă în spiritul ei mai mult și 
“ mai puțin împrumutînd artificial 

mentalitatea și sufletul istoric, 
A poate crede cu îndreptățire că 
w scopul oricărei încercări de acest 

fel este o „biografie a literatu
rii“ ce are a răspunde „senti
mentului nostru actual despre 
trecutul culturii românești“. Re- 

@ trospectiva are darul de a ne 
consolida acest sentiment și de 
a ne oferi o perspectivă. Desigur, 

@ se va putea vorbi cu mai multă 
siguranță despre aceasta din 

—- urmă, atunci cînd vom dispune 0 de întreaga lucrare, dar ceea ce 
se poate spune de pe acum, este 
că G. Ivașcu pledează convingă
tor pentru o înțelegere a dez
voltării unitare a literaturii ro
mâne, considerată atît din inte
rior cît și din afară. Evoluția or
ganică a literaturii române pre
supune un efort de integrare a 
tuturor momentelor ei sub im
periul necesității de a fi produs 
în anumite forme valori dacă nu 
de o originalitate absolută, în chip 
absolut original determinate.

Autorul se ocupă pe larg de 0 tabloul istoric, politic, ideologio 
în care faptul cultural apare și 

_ se dezvoltă. Dificultățile în mij- 0 locul cărora are a se dezvolta, 
cultura românească în secolele 

• XVI—XVIII nu sînt puține, dar 
autorul știe să pună în valoare 
toate marile inițiative ale aces- 

• teia, inițiative nici vorbă de im
portanță europeană. In acest 
sens, toată categoria de fapte 
privind funcțiunea catalizatoare 
a culturii române într-un con
text istoric dintre cele mai agi
tate, reprezintă nu atît con
tribuția documentară a lui G. 
Ivașcu — de altfel, însuși auto
rul declară a nu face ca^ de 
erudiție seacă — cît o interesan
tă pledoarie pentru „mutarea ac
centelor“ într-un spațiu al isto
riei literare tratat, de obicei, cu 
destulă condescendență. Este și 
unul din motivele pentru care, 
în această Istorie, literatura ve
che se bucură de un tratament 
corespunzător cu cauzele și va
lorile ce-1 sînt proprii și pe care 
fixarea conceptului de literatu
ră națională abia în secolul XIX, 
dacă nu le-a exclus, le-a um
brit sau minimalizat. Privită ca 
epocă de cultură, epoca veche a 
fost adesea considerată abia în 
al doilea rînd ca epocă literară 
cu structură și valoare proprie. 
Dar abia în măsura în care ea 
ne apare originală se poate vor
bi și de integrare într-o vastă 
comunitate culturală româneas- 0 că. Lucrul se poate face nu atît 
printr-o critică culturală globa- 
lă, cît prin discutarea valorilor. 0 Istoria literară devine cu nece
sitate, în această situație, critică 
literară, avînd a dovedi natura 0 și relieful acestor valori. Despre 
cronicari s-au spus, desigur, lu- 

• cruri esențiale, dar izvorîte mai 
toate dintr-o acribie a tuturor 
specialităților (istorie, filologie, 

• cronologie, lingvistică etc.) și 
mai puțin sub unghiul senti
mentului artistic produs de ope- 

A ra lor. O receptare modernă nu 
” înseamnă modernizare forțată, ci 

răspunde sentimentului nostru 0 actual asupra trecutului. Nu este 
tot una lectura naivă a oricărui 
cronicar cu citirea lui cu con- 

A știința artistică a acestui dece- 
” niu. Faptul presupune un inte

res special orientat spre valoarea 0 artistică posibilă aproape numai 
în acest fel a operei cronicari
lor. Dacă se spune atît de des 0 că Sadoveanu nu este de ima
ginat lipsind un Neculce în 

a acea așa-numită „epocă veche“ 
n-ar trebui să credem mai pu- 
țin că Neculce însuși, în con- 

W știința noastră artistică, n-ar fi 
ceea ce este, s-au n-ar fi deloc 

0 fără Sadoveanu. Raporturile, 
deci, dintre „epoca veche“ și 
„epoca modernă“ sînt privite ca 
raporturi de valori, de reciprocă 
determinare. A împinge prejude
cata cronologică în aprecierea 
valorii artistice a fost, mărturi
sit sau nu, o piedică serioasă 
în considerarea „epocii vechi“ ca 
o autentică epocă literară, cu o 
structură proprie, pe care n-o 
acceptăm doar ca pe un funda
ment de sacrificiu. Spre justifi
carea estetică a acestei epoci 
tiuJ și cele mai substanțiale pa-

©

e
fixarea concept 
ră națională abi

18,55

JOI, 10 IULIE 1969
Teatrul ,.Lucia Sturdza 

landra“ (la Teatrul de Vară 
răstrău) : PHOTO FINISH — ora 
20,30 ; Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (la Grădina Boema) : FE
MEI, FEMEI, FEMEI -- ora 20.00 ; 
Ansamblul „Perinița“ (în 
Teatrului „C. I. Nottara“) : 
RINITA MEA — ora 19,00.

existența lui în 
dîndu-și o proiecție 
fantezie. Oricare i-ar fi materia, 
semnul marelui scriitor este re
găsirea structurii sale în ea, va
loarea proprie pe care o dă 
faptelor străine. Ținuta „distinsă 
și obiectivă“ a lui Neculce e ți
nuta istoriei, a faptelor istoriei, 
adică, pentru cronicar modul de 
„a păstra aparențele“ (și nu în 
ultimul rînd tradiția, pe care o 
ține Ia mare preț) ; în substan
ță, cum s-a arătat, Neculce este 
„malițios, vindicativ, subiectiv, 
bîrfitor și pamfletar“. Existența 
ca mare artist a cronicarului este 
posibilă prin acest subtil transfer. 
Același transfer e urmărit sau 
măcar sugerat de critic în opera 
savantului de renume european 
Dimitrie Cantemir, la care e 
scoasă în prim plan uimitoarea 
„capacitate de adaptare“, ajuta
tă de „interesul tiniversăl". O- 
pera capitală a acestuia pare a 
fi 1 reflexul voinței de recuperare 
a unor amare experiențe de via
ță. Istoria ieroglifică, inspirată de ■ 
realități ale epocii, este în fond 
„un roman cu tîlc, menit a fi 
gustat de contemporani în felul 
— să zicem — al Bietului loa- 
nide, dar pe care astăzi îl citim 
pentru pura literatură dintr-însul, 
destașați de „modelele posibile 
sau inventate“. Adevărata lui 
valoare „stă în faptul că auto
rul uită de caracterul criptic al 
personajelor, animale, păsări și 
pești, lăsîndu-se furat de lumea 
fabuloasă căreia i-a dat naștere“. 
Autorul poate „uita" pentru că 
abia așa se regăsește într-o exis
tență unică, alta decît cea a 
modelelor. Din asemenea pre
mise excelente, credem însă că 
istoricul literar putea trage mal 
apăsat și concluziile care se im
pun. Ne referim anume la fap
tul că se poate vorbi, pornind 
de aici, de o adevărată conștiință 
artistică a scriitorilor „vechi“, 
cărora tot numai prejudecata 
cronologică le-a refuzat adesea 
o uimitoare modernitate de spi
rit. Consolidarea ideii de lite
ratură ne situează prin analizele 
de acest fel, într-un remarcabil 
sincronism european pe 
altfel, G. Ivașcu îl și 
lumină ori de cîte ori 
lejul.

Sînt de căutat, pe de 
te, în această dialectică „ 
lor motivele pentru care 
astăzi din ce în ce mai greu ac
ceptată mai vechea viziune co
modă și domestică a literaturii 
în care valorile se presupun în
tr-o suspectă familiaritate, vi
ziune cu ajutorul căreia ar tre
bui să acceptăm că Sadoveanu e 
un Neculce dus la apogeu. Dar 
a mai crede că' înrudirea de 
structură a valorilor naționale ar 
fi de ordinul recunoașterii în Ne
culce a unui Sadoveanu mai mic 
sau invers, în Sadoveanu a unui 
Neculce mai mare înseamnă a re
duce în fond literatura la o sin
gură valoare. G. Ivașcu. preluînd 
desigur sugestii dintre cele mai 
valoroase îndeosebi de la G. Că- 
linescu și adaptînd cu abilitate 
sincronismul lovinescian la „epo
ca veche" face întinse expuneri 
asupra naturii individuale, irepe- 
tabile, a valorilor iar a proceda 
astfel într-o istorie literară în
seamnă a înțelege rațiunea ulti
mă a oricărei istorii adevărate. 
Rămîne însă de discutat calita
tea intrinsecă a comentariului 
critic ca și faptul că nu o dată 
valoarea cuiva este declarată ca 
suhînteleasă nentru a se trece la 
ample considerații de i.lt ordin 
decît al valorii propriu-zise. Este 
posibil ca unor reprezentanți cul
turali ai epocii vechi sau premo
derne să li se fi dat, cantitativ, o 
importantă mai mare decît cea 
reieșită din felul în care sînt dis
cutați, după cum e posibil ca 
artiști unici în felul lor. acceptați 
ca atare, să fi fost discutați ex
clusiv ca exponenți cînd se im
punea mai mult o critică a indi
vidualităților. S-ar mai putea face 
observația că dacă pentru croni
cari raportul dintre formația in
telectuală și vocația artistică este 
în general tratat cu finețe, lucrul 
este mai puțin urmărit în cazul

care, de 
pune în 
are pri-

altă par- 
a valori- 

ar fi

rămînînd
cu modeste merite

cu valuri 
un tărîm al 
al spiritului 
asupra pro- 
sentimentul 

, structură

C. STÄNESCU
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(în PITEȘȚI
ORAȘUL CARE-ȘI

PARTIDULUI DESCOPERĂ
VOCAȚIA INDUSTRIALA

Parcurqerrt străzile orașului cu sentimentul că ceea ce se 
află azi „acolo unde-n Argeș se varsă nul Doamnei , ar 
exista de cînd lumea. Impresia de stabilitate ițieste furnizata, 
întărită la fiecare pas. îți este, într-adevar, dificil sa revii la 
momentul cînd au venit exploratorii, au scormonit pamintul 
din apropierea orașului si au dat la iveala jerbele negre și 
înalte ale petrolului. Pentru că, abia atunci a început „mira
colul" industrializării orașului ascuns între colinele submontane. 
Țăranii semiorășeni care,' prin 1951, se uitau pe sub spnncene 
la intrușii ce le gâureau pâmîntul și-l calcau sub șenilele 
tractoarelor grele, astăzi sînt rafinori, chimiști, petroliști. O 
dată cu petrolul au sosit la Pitești transformările in cascada, 
<t-au născut zeci de întreprinderi — de la atelierele de reparație 

modernul Combinat petrochi-

-j petrolul au sosit la Pitești transformările in cascada, 
s-au născut zeci de întreprinderi ■ J~ 1 **1- 1 J~ -"■'"’■"•■o
pînă la uzina de autoturisme 
mic Pitești.

Orașul ai cărui fii erau 
obișnuiți să-și caute 
serviciu în alte locuri 

canalizează acum o adevă
rată transhumanță, ridicînd 
structural populația la ni
velul adevăratului urba
nism : mii de ingineri, oa
meni de știință, chimiști 
cu înaltă calificare, geologi, 
constructori de mașini, pro
fesori, arhitecți, doctori 
și-au înscris numele în re
gistrele orașului. Iar stră
zile cu obloane de prăvă
lie au dispărut, lăsînd spa
țiu bulevardelor largi, cu 
blocuri moderne, cu săli de 
teatru și cinematografe, 
sipitale și hoteluri. Este a- 
p roape antologic să spu
nem că această accele
rai’« se datorește in
dustriei. Industria Piteștiu- 
lui Aste nu numai impună- 
toare> diversă, modernă, 
sincroițizată cu ultimul cu- 
vînt al tehnicii. Ea este iz
vorul dte vitalitate al unei 
însemnate zone geografice, 
mijlocul de înnobilare a 
importantelor resurse uma
ne și materiale care au 
lîncezii secole de-a rîndul 
pe frutmoăsele plaiuri pi- 
teștene.

Petrol, 
cărbune, 
toate se 
contact cu știința și se
tea de 
menilor.
carea 
zone s-au construit 
mai în ultimul timp fa
brica de micromotoare e- 
lectrice, Combinatul de in
dustrializare a lemnului, 
Uzina mecanică, Uzina de 
piese auto, Uzina de auto
turisme, Fabrica de bere, 
Combinatul de articole teh
nice din cauciuc, Fabrica 
de furfurol, Rafinăria, 
Combinatul petrochimic și 

alte unități care 
cu întreaga 

sau sînt
în func- 

celui 
s al 

ultimii 
globolă 
a cres- 

ori, în-

gaze 
calcar, 
înnobilează

naturale, 
păduri, 

în

oa-activitate 
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s-au
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valorifi- 

acestei 
nu-

multe . 
produc 
pacitate 
cale de a intra 
țiune în cinstea i 
de al X-lea Congres 
P.C.R. Numai în 
5 ani, producția 
industrială de aici 
cut de aproape 3 
tr-un ritm fără precedent. 
Iar structura producției Pi-

ca-
pe

alimentară, 
prelu-

privire 
acestor

teștiului, care în 1950 se 
întemeia pe produse agro
alimentare și lemn, arată 
azi cu totul altfel : 26% 
construcția de mașini, 15°/o 
industria chimică, 13% ex
ploatarea petrolului, 13% 
textilă, 11% 
10% exploatarea și 
crarea lemnului etc.

Să aruncăm o 
dincolo -de zidurile 
unități industriale.

Vizităm mai întîi 
na“ uzină de piese 
care produce de 6 ani. Pe 
un platou umbrit de arbori 
seculari se înalță o cons- 

' ' hale
auto- 

trucție moderna cu 
luminoase, instalații 
matizate și mașini-unelte 
la nivelul tehnicii mondia
le. Aici se realizează o pro
ducție ce depășește valo
ric de 10 ori întreaga pro
ducție a tuturor unităților 
economice existente la Pi
tești în anul 1938. Cea mai 
importantă pare a fi secția 
221, unde se construiesc 
cutii de viteze tip „Esta
fette“, un produs cerut 
foarte mult la export. U-

„Dacia 1 100“ pe banda de montaj a Uzinelor de autoturisme-Pitești

nitatea a intrat în produc
ție în octombrie 1968, iar 
colectivul de muncă are o 
medie de vîrstă de numai 
26 ani. Acesta este poate și 
motivul pentru care ingi
nerul francez Georges Jou- 
lot, delegatul uzinei „Re- 
nault“, cu care se colabo
rează, își exprimă mirarea 
față de evoluția extrem de 
rapidă a colectivului secți
ei ce produce cutii de vi
teze comparabile sub aspect 
calitativ cu cele mai bune 
din Europa. Una din expli
cații constă în faptul că 
aproape toți oamenii de a- 
ici învață, iar numărul ca
drelor de specialitate cu 
pregătire superioară s-a 
dublat în 6 ani, pentru a 
se putea coordona noile o- 
biective ce se construiesc 
în vederea extinderii ca
pacității uzinei și asimilării 
de noi produse în fabrica
ție.

Ing. Dumitru Mihai, di
rectorul general al uzinei, 
deputat în Marea Adunare 
Națională, sublinia încrede
rea deplină pe care o are 
în colectivul de muncă cu 
care lucrează, informîndu- 
ne că, în cinstea Congresului 
partidului, uzina va realiza 
peste plan piese auto în 
valoare de peste 2 mili
oane lei.

A1 doilea popas îl facem 
în celălalt capăt al 
orașului pe „platfor

ma chimică“ a Piteștiului 
formată din combinatul 
chimic, uzina de negru de 
fum și rafinăria. „Din- 
tr-o cantitate de țiței va- 
lorînd 100 lei, ni se expli
că, se pot obține prin pre

lucrare obișnuită, produse 
în valoare de 400 Iei. Dar 
dacă această cantitate se 
valorifică complet prin in
termediul petrochimiei, 
mergîndu-se pînă Ia fibre
le sintetice, se obțin pro
duse în valoare de 
10 000 lei, deci de 100. ori 
mai mult decît valoarea i- 
nițială. De aceea, aici, la 
Pitești — importantă zonă 
petrolieră — se construieș
te modernul combinat, care 
va transforma în final ora
șul într-o veritabilă me
tropolă a chimiei“.

în fața giganticei con
strucții cu contururi moder
ne și imense claviaturi de 
conducte strălucitoare, în
cerci un sentiment cople
șitor de măreție și admira
ție. Combinatul, cu unități
le sale în funcțiune și al
tele în construcție sau pro
be tehnologice, pe fondul 
rustic al colinelor, îți dă o 
senzație stranie, de terito
riu științifico-fantastic.

Inima combinatului este 
secția de piroliză, imensă 
retortă supraetajată ca o 
rampă de lansare cu baza 
de 2 hectare, cu utilaje 
cîntărind 10 000 tone. Intr-o 
simetrie de imens labora
tor, piroliză pulsează în 60 
de km conducte și simte 
comenzile celor 2 000 apara
te de automatizare, prin 
120 km cablu. Acest gigant 
înghite 50 tone benzină in
ferioară pe oră și produce, 
printre altele, 100 000 tone 
etilenă anual. întreg colo
sul este condus de numai 
10 ingineri, 20 maiștri și 85 
operatori chimiști. Nu îi 
vezi decît foarte rar prin
tre imensele sfere de oțel;

activitatea complexei insta
lații este condusă de la ta
blourile de comandă insta
late într-o hală spațioasă, 
plină de scheme luminoase, 
aparate electronice, o ză
mislire demnă de dimensiu
nile și importanța procese
lor chimice ce se petrec 
surd în spatele pereților 
de oțel.

Șeful secției piroliză, ing. 
Dan David, stăpînește a- 
ceastă transformare struc
turală a materiei prin sim
ple reglaje. El își dă sea
ma de importanța deose
bită a secției sale, de a că
rei bună funcționare de
pinde asigurarea cu mate
rii prime, atît a Combina
tului petrochimic din Pi-

Verticalele Combinatului chimic din Pitești
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tești, cit și a Combinatului 
chimic de la Rm. Vîlcea. 
Despre seriozitatea și hăr
nicia colectivului de aici ne 
vorbise și inginerul Costa- 
che Sava, directorul gene
ral al Combinatului petro
chimic Pitești și depu
tat în Marea Adunare Na
țională, dar numai aici, pe 
fondul minunat al instala
ției, îți dai seama cîtă con
centrare, cîtă pricepere și 
spirit de sacrificiu dove
desc acești oameni tineri 
care fac totul pentru a ob
ține, în cihstea Congresului 
partidului, beneficii de 
peste 50 milioane lei.

în toate secțiile combina
tului se vorbește cu pasiu
ne despre Documentele 
Congresului al X-lea al 
P.C.R. Se muncește nault 
pentru punerea în funcțiu
ne, la termenele stabilite, 
a tuturor instalațiilor in
dustriale care formează 
combinatul. Totodată, se 
întreprind măsurile de 
cuviință pentru ca instala
țiile intrate în funcțiune să 
atingă cît mai curînd ca
pacitatea proiectată. In cin
stea Congresului, ei se stră
duiesc să dea economiei 
naționale cît mai mari can
tități de polietilenă, atra- 
zin, cianură de sodiu, ma
terii prime pentru produ
cerea policlorurei de vinii, 
oxoaicooli, fibre sintetice 
etc. Printre propunerile fă
cute la dezbateri se numă
ră mai ales diversificarea 
folosirii materiilor prime 
și fabricarea pe această 
cale a noi produse, cum 
sînt : polietilenă de joasă 
presiune, polipropilena, e- 
tilbenzenul, glicoli, meta
crilatul de metil, cauciucul 

poliizoprenic etc., substan
țe și materiale necesare tu
turor ramurilor economiei 
naționale. Oamenii care cu 
25 de ani în urmă nu știau 
decît cum se distilează țui
ca, cunosc astăzi modul de 
aplicare a regulilor științi
fice, folosirea judicioasă a 
modernelor agregate.

La Pitești au loc în a- 
ceste zile numeroase 
premiere industriale. 

Nu ne oprim decît Ia cî- 
teva :

• INTRAREA ÎN FUNC
ȚIUNE a fabricii de droj
dii furajere, care va extra
ge din apa reziduală a, 
combinatului de industria
lizare a lemnului produse 
în valoare de peste 12 mi
lioane lei, proteine valoroa
se în hrana animalelor și 
păsărilor. în plus, fabrica 
va apăra de poluare apele 
Argeșului, devenite atît de 
prețioase în urma avîntu- 
lui industrial al zonei de 
la confluența cu Rîul 
Doamnei, pînă la vărsarea 
în Dunăre.

• INTRAREA ÎN FUNC
ȚIUNE a fabricii de pre
parate din carne-Pitești, 
unitate amplasată în pre
lungirea Antrepozitelor fri
gorifice de la Găvana. Ea 
va produce 4 500 tone me
zeluri pe an, din care cca 
10 tone pe zi vor fi consu
mate de acest oraș ce creș
te cu 3 500 apartamente 
pe an. Trei linii de fabri
cație vor fi complet auto
matizate. Aceasta este și 
cauza pentru care, în loc 
de tradiționalii măcelari, 
fabrica va fi deservită de... 
30 ingineri și tehnicieni.

• INTRAREA ÎN FUNC
ȚIUNE a fabricii de stofe 

„Argeșana“. S-au și produs 
primele șarje de semitort 
din poliester, în amestec 
cu alte fire sintetice. Noua 
fabrică întregește renume- 
le de centru textil al Pi
teștiului, unde anul trecut 
au fost date în funcțiune 
alte capacități moderne de 
producție într-o unitate in
tegrată (prima de acest 
fel din țară), capabilă să 
livreze anual aproape 9 300 
tone fire, 43 600 tone țesă
turi etc. Fabrica „Argeșa
na“ va produce anual 10 
milioane mp țesături de 
lînă și lînă cu amestec de 
fibre sintetice.

• Ne oprim la o premie
ră de o importanță deose
bită : realizarea celui de-al 
9 000 autoturism „Dacia 
1100“.

Au trecut mai puțin de 
3 ani de cînd s-a a- 
nunțat că România 

va produce autoturisme. Și 
iată că din hala de fabri
cație, o construcție moder
nă, întinsă pe 10 ha, ies 
continuu autoturisme, ro
dul unei colaborări fruc
tuoase cu firmele france
ze. 200 de autoturisme se 
află continuu pe banda de 
montaj, întreg procesul 
tehnologic fiind perfect or
ganizat. Transportoare au
tomate, care amintesc foar
te mult de secția de montaj 
a Uzinei de tractoare Bra
șov, împing — după mon
tare — caroseriile spre vop- 
sitorie, unde în prealabil 
sînt curățite și protejate 
cu substanțe anticorosive. 
Șe montează apoi tapițeria, 
roțile, motorul, subansam- 
blele, după care se fac 
probele de etanșeitate și se 
verifică instalația electri
că. Pe pista de încercare 
construită alături de uzină, 
se fac ultimele probe, apoi 
șirul automobilelor porneș
te să ruleze pe șoselele pa
triei, propulsate de moto
rul de 45 C.P.

In afara halei de fabri
cație, s-a construit aici un 
complex de finisare a pro
duselor, o hală de gresaj, 
stație electrică și stație de 
compresoare, o pistă de 
control, centrală termică 
etc. Uzina este încă un 
mare șantier. Aurel Uea, 
inginerul șef care răspunde 
de investiții la uzina de 
autoturisme, ne-a înfățișat 
scopul amplelor lucrări ce 
se execută în incintă. Se 
lucrează la extindere. Se 
pregătesc toate condițiile 
pentru atingerea în timpul 
cel mai scurt a parametri
lor proiectați, adică o ca
pacitate anuală de 40 000 
autoturisme. în Proiectul 
de Directive ale Congresu
lui al X-lea al P.C.R. se 
subliniază ca sarcină a ur
mătorului plan cincinal în
cheierea procesului de in
tegrare a fabricației de 
autoturisme în țară, pre
vedere care aici, la Pitești, 
a fost primită cu mult 
entuziasm.

întreg orașul este ridicat 
pe schele. De la Colibași 
la Bascov, de la Oarja la 
Papucești, Piteștiul și-a 
propus parcă să ilustreze 
la modul cel mai tipic a- 
vîntul industrializării Ro
mâniei în perioada desăvîr- 
șirii construcției socialis
mului. Prunii s-au retras, 
cuminți, de pe colinele Pi
teștiului, lăsînd loc indus
triei moderne, emblemă 
prestigioasă pe frontispiciul 
noului municipiu. 40 de 
țări ale lumii, primind 
mărfurile produse la Pi
tești, aduc elogii oameni
lor de aici, care ridică ora
șul lor pe culmile indus
trializării.

S. GIIEORGHIU
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următoare, 1971—-1975, așa cum 
se subliniază în proiectul de Di
rective ale Congresului al X-lea 
— va fi îmbunătățirea structu
rii ei, creșterea accentuată a u- 
nor ramuri moderne, strîns lega
te de progresul tehnico-științific, 
pentru a se asigura valorificarea 
superioară a resurselor materiale 
și a capacităților tehnice ale for
ței de muncă. In acest sens în 
proiectul de Directive se subli
niază faptul că lucrările geologi
ce întreprinse vor trebui să 
ducă la identificarea unor rezer
ve industriale sporite de țiței, 
gaze, minereuri neferoase, mine
reuri de fier și alte substanțe mi
nerale utile, care să permită ' 
creșterea extracției și, pe aceas
tă bază, satisfacerea în cît mai 
mare măsură a nevoilor econo
miei naționale.

Cercetărilor geologice li se 
trasează sarcina ca într-un timp 
cît mai scurt să - fie în măsură 
să se soldeze cu o cunoaștere a 
tuturor zăcămintelor noi și a zo
nelor care prezintă interes. In a- 
cest sens pînă la sfîrșitul acestui 
an se vor stabili programe spe
ciale privind explorarea și ex
ploatarea minereurilor complexe 
și cuprifere, care își vor aduce 
contribuția la acoperirea în pro
porție însemnată a nevoilor spo
rite de metale neferoase. In pa
ralel va crește eficiența activității 
geologice prin extinderea folosi
rii metodelor și aparaturii geofi
zice moderne, prin micșorarea 
duratei de prospectare etc., rea- 
lizîndu-se punerea în evidență de 
noi rezerve cu cheltuieli cît mai 
mici, intensificîndu-se preocupă
rile pentru economisirea mijloa
celor materiale și financiare alo
cate.

Din punctul de vedere al ne
cesităților dezvoltării viitoare a 
economiei noastre naționale, ex
tinderea și intensificarea lucrări
lor geologice orientate spre des

coperirea de noi zăcăminte de ți
ței este pe deplin justificată, mai 
ales dacă se ține seama de fap
tul că în ultimii âni, peste 85 
la sută din producția de țiței a 
țării noastre a provenit din re
giuni sau zăcăminte noi, cerceta
te după 1948. în perioada vii
torului cincinal producția anuală 
de țiței se prevede a li de 13,1— 
13,5 milioane tone, căutîndu-se 
asigurarea unui raport rațional 
între rezerve și producție, avîn- 
du-se în vedere necesitatea de 
a se asigura satisfacerea cerințe
lor economiei naționale de țiței, 
în condițiile rezervelor limitate 
de care dispune România în per
spectivă. In industria de extrac
ție a petrolului se va extinde u- 
tilizarea unor metode de exploa
tare perfecționate cum ar fi : fo
losirea izotopilor radioactivi, fi
surări hidraulice, tratamente

MATERII PRIME
tensio-active, injectări de fluide 
și solvenți, metode termice etc. 
Va spori coeficientul de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte, 
preconizîndu-se trecerea la ex
ploatarea rezervelor la mare a- 
dîncime.

O dezvoltare fără precedent 
va cunoaște în. țara noastră ex
tracția de gaz metan care, în 
1975, vă fi de 22—24 miliarde 
m3. Deși rezervele de gaze na
turale permit o creștere relativ 
însemnată a producției în cinci
nalul viitor, se va urmări, în spe
cial, utilizarea rațională a presiu
nii gazelor în zăcăminte și men
ținerea unui grad normal de a- 
sigurare cu rezerve. O exploata
re cît mai eficientă a rezervelor 
de gaze în viitor va fi posibilă, 
datorită sporirii capacităților de 
transport, construirii de noi 

conducte și montării de stații 
moderne pentru comprimarea ga
zelor la schelele de extracție și 
pe traseele conductelor magis
trale.

Pe ansamblul industriei minie
re producția este planificată să 
crească în cincinalul următor, cu 
peste 34 la sută. Un loc central 
îl deține, în cadrul acesteia pro
ducția de cărbune, dată fiind 
atît calitatea lui de combustibil 
cît și de materie primă pentru 
prelucrările ulterioare. Pentru 
anul 1975 se preconizează 
o creștere a extracției de cărbu
ne la 36—-38 milioane de tone 
realizată, în cea mai mare par
te, pe seama extracției de lignit 
din exploatări la zi și cu grad 
înalt de mecanizare. Folosirea 
tehnicii modeme, concentrarea 
producției, extinderea exploată
rilor „la zi“, organizarea științi

fică a producției vor face ca pro
ductivitatea muncii în anul 1970 
să fie cu peste 43 la sută mai 
mare decît în 1965.

Dezvoltarea rapidă a industriei 
siderurgice a necesitat o atenție 
deosebită în ceea ce privește 
lărgirea bazei proprii de mine
reuri feroase și neferoase.

Ca urmare a faptului că tî- 
năra industrie a aluminiului ur
mează să ajungă la un nivel de 
180 000—200 000 tone în 1975, 
importante îmbunătățiri și extin
deri se vor face în exploatarea 
zăcămintelor de bauxită din 
țară. Sporirea producției de cu
pru, plumb și zinc impune ac
celerarea deschiderii de noi 
mine, extinderea capacității u- 
nor mine existente, creșterea vi
tezei de înaintare în abataje și 
galerii, îmbunătățirea tehnolo

giilor de extracție, de preparare I 
și prelucrare, organizarea pe I 
scară mai largă a valorificării | 
metalelor neferoase din deșe
uri și cenușile de pirită. Indus- i 
tria electronică și electrotehnică I 
se va organiza în viitor cu pro- I 
ducția de metale semiconductoa
re și extrapure ca urmare a va- I 
lorificării superioare a minereu- I 
iilor neferoase, obținîndu-se se
leniu, codmiu și vanadiu. în in- I 
dustria extractivă a minereurilor I 
neferoase, în perioada 1971—1975 
se va acorda o mare atenție | 
concentrării producției în mine I 
cu o capacitate ridicată. Se va ’ 
trece la automatizarea pe scară > 
largă a florurilor tehnologice și I 
la mecanizarea operațiunilor de | 
manipulare și de preparare a 
minereurilor și a concentrațiilor I 
de metal.

Proiectul de Directive pre
vede, de asemenea, importante I 
sarcini și pentru producția de I 
minereuri nemetalifere — care • 
constituie materii prime de pri- > 
mă importanță pentru industria | 

, materialelor de construcții, chi- I 
mică, ușoară etc... Se va ex- 1 
tinde, astfel, valorificarea zăcă- I 
mintelor de caolin, feldspat, di- 
atomită, bentoniță, tole, nisipuri | 
etc. începînd concomitent și ex- I 
ploatarea sulfului. I

Avînd în vedere necesitatea ■ 
dezvoltării bazei energiei pri- I 
mare de combustibil și a in- I 
dustriei energiei electrice în a- 
vans față de alte ramuri econo- I 
mice în proiectul de Directive I 
se trasează liniile directoare ale • 
dezvoltării resurselor energetice ■ 
și a electrificării în perioada de a 
perspectivă 1971—1980. Sarcina | 
principală a planului ■ de dez
voltare a bazei energetice în I 
următorii 10 ani — se arată în I 
proiect — o constituie asigura
rea din resurse interne, în cît a 
mai mare măsură, a combusti- I 
bilililor necesari tuturor ramu- I 
rilor economiei.
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cum de 300. In 1968, în institu
tele științifice ale orașului existau 
76 de doctori și 118 tineri în
scriși la doctorat.

Aceeași dinamică pe planul 
producției științifice. In 1949 : 14 
lucrări. Intre 1966 și 1968 : circa 
1000 de lucrări, abordînd teme 
legate de cercetarea științifică 
fundamentală, de valorificarea 
bogățiilor naturale, de industria
lizarea țării, de transformarea so
cialistă a agriculturii.

Relatarea descoperirilor, a re
zultatelor științifice se face, în 
presa cotidiană, succint, lapidar : 
„a fost pus la punct un nou 
procedeu...“, „un grup de cer
cetători a descoperit“..., „a fost 
elaborată o nouă metodă“... Per
sonalitatea autorului descoperi
rii rămîne în umbră) iar 
truda ce se. consumă la 
masa de lucru e estom
pată de rezultatul ultim, final, 
care încape în cîteva vorbe. Iată 
pentru ce, în laboratoare, simți 
nevoia să pășești sfios, cu emoția 
pe care ți-o dă întîlnirea — pe 
care niciodată n-ai s-o poți re
produce la întreaga-i dimensiu
ne — cu un uriaș angrenaj invi
zibil de energie a spiritului.

O ascensiune deosebită au 
avut nenumărați tineri cer
cetători, al căror nume e legat 
de numeroase succese științifice 
de prestigiu. Făcînd această afir
mație, mă gîndesc, de pildă, la 
Institutul de fizică atomică și la 
bel de chimie. Tinerii fizicieni 
și-au legat numele de două des
coperiri importante : punerea la 
punct a unui procedeu original 
de preparare a „apei grele“ (ma
terie primă de mare importanță 
în energetica nucleară) și elabo
rarea metodei de determinare a 
mișcării subterane a țițeiului, 
Grație ultimei, pentru prima oară 
în lume s-au determinat elemen
te specifice deplasării țițeiului în 
subteran, prin măsurători directe.

Cercetătorii Liviu și Lucia Elaga, 
Alexandru Chifu, Tamara Ciubo- 
taru ne-au oferit astfel — cu aju
torul izotopilor — fascinanta 
imagine a mișcării lacurilor sub
terane de țiței. Aceleași realizări 
la Institutul de chimie : mărirea 
flotabilității minereurilor comple
xe neferoase, în special cele care 
conțin aur și argint; pentru pri
ma dată în lume s-au obținut bici 
substanțe înalt halogenate; aur 
coloidal românesc; metoda de 
recuperare a aurului din deșeu- 
rile de sticlă și ceramică... Chiar 
și numai simpla enumerare a re

ASCENSIUNEA
INTELIGENTEI

zultatelor dobîndite în acest ins
titut ar putea acoperi cîteva pa
gini, fiindcă elevii acad. Raluca 
Ripan, ai profesorilor Gheorghe 
Marcu, Candin Liteanu, Cornel 
Bodea, continuă cu pasiune — 
sub îndrumarea maeștrilor și în
tr-un cadru material nou, mo
dern — tradițiile unei școli știin
țifice de înaltă valoare. Și dacă 
ar trebui să transcriem numele 
celor ce-și petrec cea mai mare 
parte a timpului în laborator ar 
trebui să transcriem, practic, nu- i 
mele majorității cercetătorilor din 
institut...

Numeroase tratate și lucrări 
științifice, purtind semnăturile 
oamenilor de știință clujeni, au 
adus, în acești ani, contribuții 

de un deosebit interes în dome
nii ce concentrează atenția opini
ei științifice mondiale : atiopato- 
geneza și tratamentul unor boli 
vasculare și digestive, reglarea 
eritropoezei și. compoziția eritro- 
poetinei, teoria generală a apro
ximării și interpolării, programa
rea la mașinile de calcul electro
nice, sintezele unor noi tipuri de 
combinații, formarea, evoluția și 
răspîndirea culturii geto-dace, o- 
riginea și evoluția limbii noastre 
și a dialectelor, studii complexe 
biofizice, biochimice, fiziologice, 
genetice, morfologice și ecologice 

ale fenomenelor vitale, psiholo
gia muncii, a gîndirii, instrucția 
programată ș.a.m.d. Și nu o dată 
lapidarele relatări ale succeselor 
apărute în presă au conținut for
mularea, atît de emoționantă pen
tru noi : „pentru prima dată în 
lume“.

Am vorbit mai puțin despre 
institutele de învățămînt supe
rior. Dar am consultat, la Biblio
teca Universității fișele unei bi
bliografii, în curs de întocmire, a 
contribuțiilor științifice semnate 
de cadrele didactice de aici. Ci
frele sînt elocvente. In dome
niul matematicii, de exemplu, 
s-au publicat 2 849 lucrări ; în cel 
al fizicii — 1 128 ; al chimiei — 
3 061 ; al biologiei — 3 904 ; al 

limbii și literaturii — 6 408; al 
istoriei — 3 842... Totalul lucră
rilor publicate — 30 190 ! Și este 
vorba doar despre cadrele didac
tice ale Universității, iar în Cluj 
există alte 7 institute de învăță
mînt superior, cu 28 de facul
tăți și circa 2 000 de cadre di
dactice în rîndul cărora activita
tea științifică se bucură de cel 
mai viu interes.

Clujul științific... ritmurile ac- 
tivității sînt, aici, de o intensitate 
deosebită, noutățile se perimea
ză cotidian, covîrșite de alte des
coperiri, tot mai interesante, mai 
bogate, mai fructuoase pentru 
știință, pentru economie. In a- 
ceste zile de efervescență a mun
cii și a creației, în întîmpinarea 
Congresului al X-lea al partidului 
și a măreței aniversări a Elibe
rării, angrenajul uriaș al inteli
genței își grăbește, clipă de clipă, 
ritmul. Notăm pe scurt — în 
limbajul laconic al presei coti
diene, constrîns de rigorile spa
țiului tipografic — cîteva nou
tăți de ultimă oră, din multele 
care se succed în aceste zile : la 
Institutul de fizică atomică a 
fost pusă, recent în funcțiune o 
stație pilot cu ajutorul căreia pot 
fi reproduse cu maximă fideli
tate fenomenele ce se petrec în 
zăcămintele subterane de țiței; 
în următoarele zile — tot aici — 
va începe să funcționeze o insta
lație complexă — creație a cer
cetătorilor institutului — pentru 
separarea azotului greu; la cate
dra de pulberi sintetizate a In
stitutului politehnic condusă de 
prof. dr. Alexandru Domșa a fost 
omologată bisulfura de molibden, 
un lubrefiant care reduce uzura 
prin frecare cu 50 la sută (după 
cum au dovedit experiențele efec
tuate în 50 de unități de tran
sporturi din țară).

Deocamdată atît. Poate peste 
o oră, o zi, o săptămînă, telefonul 
de pe masa redacției va suna din 
nou : „Aici Clujul. Vă anunțăm o 
descoperire științifică..."



SCiNTEIA TINERETULUI

I

atarea istorică 
noțiunii de demo
crație — sinonimă 
cu realizarea fe
ricirii colective — 
încă din antichita- 

semnlfică nu 
ei integrală, ci 
celor mai cute- 

minți ale umanită- 
mai disponibile 

spre înfăptuirea 
___ ____ lerat esențial al omu
lui : dreptul său la plenitudinea 
libertății. „Demos-Kratos“ (în 
traducere exactă : Kratos — 
putere, demos — popor), adică 
puterea poporului, este o reali
tate obiectivă numai în condi
țiile socialismului cînd PO- 
PORUL DEVINE PE LÎNGĂ U- 
NICUL PRODUCĂTOR SOCIAL, 
UNICUL PROPRIETAR SOCIAL, 
UNICUL DEȚINĂTOR AL PU
TERII POLITICE. în aceste 
condiții social-istorice sensul 
etimologic al termenului — care 
se identifică cu cele mai înalte 
năzuințe sociale ale naturii 
umane — este în deplină con
cordanță cu conținutul econo
mic, social și politic adică este 
realmente o putere a demosu- 
lui, a poporului. , . „ „

Democrația socialistă are în 
proprietatea poporului asupra 
mijloacelor de producție o bază 
temeinică care-i asigură com
plexa sa dezvoltare, tot așa 
cum lărgirea continuă a liber
tăților social-economico și so
cial-politice, degajìnd noi ener
gii de inițiativă și de participare 
din ce în ce mai substanțială a 
nașelor mereu mai largi la re
zolvarea problemelor de larg 
nteres obștesc, conduce la dez
voltarea bazei economice a so- 
zialismului.

Această relație dialectică, de 
timulare reciprocă, conferă 
(emocrației socialiste trăsătu- 
ile distinctive ale unei necesi- 
îți social-istorice obiective. 
Superioritatea democrației so- 
ialiste — arăta tovarășul 
ICOLAE CEAUȘESCU — stă 
î faptul că ea asigură partici- 
area la exercitarea puterii,_ la 
anducerea treburilor țării, a 
îtregului popor, în interesul 
ropriei sale bunăstări și feri
ri. Acesta este izvorul inepui- 
ibil al forței și vitalității so- 
etății noastre, garanția mer- 
llui victorios înainte pe dru- 
ul progresului și civilizației 
icialiste“.
în climatul de efervescență 

reatoare instaurat de Congre- 
11 al IX-lea și de Conferința 
rațională a P.C.R. se înfăptu
ite tot mai consecvent în 
ractica cotidiană exercitarea 
irgă a conducerii treburilor 
oștești de către popor, ca unic 
;ținător al puterii, în folosul 
.măstării și fericirii întregii 
olectivități.
Este o evidența că tînăra ge- 

erație aflată la zona limitrofă 
intrării în viața socială sau 

flata la cîțiva ani de debut 
etățenesc cu responsabilități 
ublice majore, este principala 
eneficiară a acestui proees de 
ontinuă dezvoltare a democra
tei socialiste.
— O realitate obiectivă a ci- 

ilizației noastre — ne spune 
ivarășul ION POPESCU, secre- 
ir al Comitetului Central al 
iniunii Tineretului Comunist — 
ste că în funcție de dezvoltarea 
i complexitatea vieții social-e- 
onomice se constată în anii din 
irmă un interes foarte mare 
jentru modalitățile în care se 
:oncepe și se organizează viața 
;ocial-economică și mai precis 
participarea generației tinere 
a luarea deciziilor, la stabili

rea comandamentelor social- 
îconomice. în cadrul analizei 
profunde pe care a făcut-o 
partidul și asupra problemelor 
tineretului — și, aș aminti aici 
plenara C.C. al P.C.R. din no- 
;embrie-decembrie 1967 — Uniu
nii Tineretului Comunist i s-a 
conferit un rol deosebit de 
important în pregătirea și for
marea tinerei generații în spi
ritul participării nemijlocite, 
entuziaste, la realizarea politi
cii partidului în toate domenii
le de activitate. Partidul acordă 
o deosebită atenție formării ti
neretului, pregătirii pentru 
viață și muncă ; Partidul Co
munist Român, întreaga noas
tră societate au ca o preocu
pare consecventă asigurarea 
condițiilor pentru ca generațiile 
tinere să fie capabile să ducă 
mai departe și să dezvolte tra
dițiile revoluționare și de mun
că, virtuți esențiale ale po
porului și partidului nostru, să 
angajeze toate energiile și ca
pacitățile lor în slujba propă
șirii României socialiste. Este 

’ " că e- 
a ti- 
elanul 
înscrie 

ca un ferment dinamizator în 
evoluția societății, iar faptul 
că a crescut interesul său față 
de deciziile sociale luate ne 
dovedește conștiința responsa
bilă că implicațiile acestor de
cizii o privesc în special pe ea, 
ca generație care va compune 
pe o lungă perioadă de timp 
partea esențială a forțelor so
ciale active ale colectivității. 
Conștientizarea atitudinii sale 
are drept consecință căutarea 
locului optim în structurile 
colectivității. Debutînd în viața 
socială într-o epocă de adevă
rată explozie a științei și teh
nicii în toate domeniile, aie 
producției materiale și spiri
tuale, într-o perioadă în care 
au loc schimbări în structura 
intimă a producției, care bene
ficiază din plin de revoluția 
tehnico-științifică. tineretul este 
angrenat, totodată, în mutațiile 
pe care le cunosc categoriile 
sociale : a) din sectorul econo
miei agrare 
diversificarea 
profesii ale

timpurie 
realizarea 
năzuințele 
zătoare 1 
ții, ale celor 
sensibilități 
unui dezide. -

ilitice, degajìnd noi ener-

suficient să amintim 
sențiala caracteristică 
nerei generații este 
novator prin care se

în industrie ; b) 
registrului de 

r____  satului socialist
prin caracterul tot mai com
plex al economiei agrare ; c) de
plasarea cuantumului de cunoș
tințe de la nivelul școlii medii 
la nivelul facultății etc. Aceste 
realități presupun atît o mai 
marcată opțiune pentru o in- 
strucț’e superioară, cît și nevoia 
de a fi prezent în îmbunătățirea 
calității 
subliniem 
discuției 
vâțămintului

învățămîntului. 
aici 

publice, 
a

(Să 
că, supusă 

Legea în- 
fost rodul

și al opiniilor exprimate, ală
turi de vîrstnici, de cei tineri).. 
Determinată de creșterea și 
consolidarea bazei socialiste, de 
rezolvarea sarcinilor fundamen
tale ale perioadei de desăvîrșire 
a construcției socialiste, dezvol
tarea, aprofundarea și lărgirea 
continuă a drepturilor social- 
economice a dus nu numai la

asigurarea reală a exercitării 
unui drept profund democratic 
— ca să dau un exemplu — cei 
la învățătură, dar și la ridica
rea sa ia un rang superior, cum 
puține țări în lume la ora a- 
ceasta se pot mîndri că au o- 
bliqativitatea învățămîntului de 
10 ani.

Efortul general al statului 
nostru condus cu o neabătută 
principialitate de Partidul Co
munist Român, de a asigura 
permanent drepturilor și liber
tăților largi ale tuturor cetățe
nilor suportul real 'al garan
tării materiale, se manifestă și 
în exercitarea dreptului la 
muncă. Ar fi suficient să amin
tesc aici că o dată cu dezvolta
rea și diversificarea bazei eco
nomice a societății noastre, po
sibilitatea opțiunii profesionale 
a crescut practic nelimitat, 
realizarea omului ca om în cîm- 
pui făuririi bunurilor mate
riale și spirituale este o reali
tate, bucurîndu-se de un climat 
propice dezvoltării personalită
ții umane. Existența în țara 
noastră a unui număr mare de 
organizații obștești, vasta rețea 
a formelor de activitate, în
mulțește posibilitățile de par
ticipare a muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, a femeilor, 
indiferent de naționalitate, ti
neri sau vîrstnici, la activita
tea social-politică în cadrul sis
temului democrației socialiste. 
O scurtă privire asupra ansam
blului de activități ale organiza
ției noastre ne arată cit de vas
te posibilități de afirmare creea

secretarii Comitetelor U.T.C. 
la luarea tuturor deciziilor in 
cadrul comitetelor de direcție 
din unitățile economice, în con
silii de conducere ale C.A.P.- 
urilor, și sfîrșind cu o multi
tudine de alte forme de parti
cipare la rezolvarea și elabora
rea sarcinilor de larg interes, 
am schița doar cîteva linii ale 
vastului tablou pe care-1 pre
zintă formele instituționale ale 
democrației noastre socialiste în 
care tineretul este o prezență 
activă. O prezență activă și un 
beneficiar de lungă durată.

roces în continuă 
desfășurare, per
fecționarea demo
crației 
înseamnă 
nătățirea

socialiste 
îmbu-i 

sistemu
lui instituțional, dar nu ca scop 
în sine, ci ca un cadru trebui
tor pentru afirmarea creatoare 
a omului ca personalitate. Așa 
cum se exprima un filozof prin 
limbajul profesiei sale, realiza
rea esenței umane în existență 
socială concretă presupune trans
formarea condiției posibile și 
ideale în condiția reală, prefa
cerea lumii umane într-o lume 
a libertății.

— S-a încheiat de curînd un 
nou an universitar și o dată cu 
el și anul de debut al drepturi
lor pe care le au studenții de 
a fi reprezentați în senatele 
universitare și în consiliile pro
fesorale. Ce concluzii pot fi 
•desprinse — ne adresăm tova
rășului NICOLAE IRIMIE, pre
ședintele Consiliului U.A.S. din 
Centrul universitar București

climatul în care are loc actul 
studiului, schimbările calitative 
petrecute în procesul de învă- 
tămînt, transformarea amfitea
trului și a sălii de seminar în
tr-un forum de lucru activ în ca
re interpretarea celor mai mo
derne idei, se face printr-o par
ticipare esențial superioară : a- 
ceea a trecerii informațiilor a- 
similate prin filtrul propriu al 
gîndirii creatoare.

Cel care și-a trecut examenul 
de stat cu puține zile înaintea 
Congresului al IX-lea — și sem
natarul acestor rînduri a fost 
în această situație —, reali- 
zînd o discuție cu licențiații 
din acest an poate lesne observa 
reflexul fidel al lărgirii demo
crației socialiste din viața noa
stră socială, luminînd cu inten
sitate, adevărul științific, ferti
lul act de intelectualizare pe 
care-1 realizează azi învăță- 
mîntul superior, scutit de pre
judecăți, de tot ceea ce ar pu
tea atenta Ea criteriile de pro
movare a valorilor în socialism: 
capacitatea, munca, inteligen
ța, gîndirea cutezătoare slu
jind cu devoțiune afirmarea a- 
devărului, progresului societății 
socialiste.

Esențializînd — evident, din 
motive de spațiu — colocviul 
realizat cu cițiva dintre bene
ficiarii acestei atmosfere opti
me în care se consumă vîrsta 
studenției, iată cîteva confesiuni 
cu o mare încărcătură de sem
nificații politice pentru momen-

expresia unuia dintre interlo
cutorii amintiți, „împletește in
teresul social cu cel individu
al“. O osmoză care reflectă în 
aspectul său particular relația 
pe care o presupune democra
ția socialistă între drepturi și 
îndatoriri.

este o realitate 
proprie doar orîn- 
duirii socialiste îm- 

' binarea democra
ției politice cu o 
largă democrație 
Explicația știin- 
acestei realități, 

'' ' so- 
cea mai înaltă 
stăpînirea mij- 
producție de 
popor, stăpî- 
traduce prin 

integrală a 
muncii sale

economică, 
țifică a 
care ' conferă democrației 
cialiste treapta 
a libertății, este 
loacelor de 
către întregul 
nire care se 
folosirea integrală a roade
lor muncii sale constructive, 
îmbunătățirea continuă a ca
drului instituțional care consa-

din ce în ce mai eficace m asi
gurarea creșterii nivelului de 
trai general. Roadele acestei 
atitudini implică și faptul că 
stabilitatea muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor în uzină 
a crescut considerabil. Dar nu 
este singura implicație pozitivă 
a măsurilor luate de lărgire a 
democrației economice.

Expresie organică à relații
lor socialiste 
dezvoltare și 
democrația socialistă nu este o 
formulă înghețată, neschimbă
toare, ci un proces de continuă 
lărgire, proces în mijlocul că
ruia sînt supuse primenirii men
talitățile, modalitățile do pai ' 
cipare la rezolvarea probleme
lor publice. Partidul nostru a dat 
un strălucit exemplu de folosi
re eficientă a democrației so
cialiste supunînd dezbaterii pu
blice problemele dezvoltării so
cietății noastre, politica internă 
ți externă a statului. Marile

în continuă 
perfecționare,

irti-

care un tinar făcind cîteva pro
puneri de mai mică importanță 
chiar,* dacă nu e luat în seamă 
ajunge să se descurajeze, să se 
izoleze ajungînd pînă acolo în
eît să devină un fel de „chi
riaș“ al întreprinderii. Adică azi 
lucrează aici, iar mîine își cere 
transferul în altă parte, fără să 
fie legat cu ceva de întreprin
derea de la care pleacă.

Această observație ridică pro
bleme deosebit de importante 
asupra receptivității și permea
bilității conducătorului la pro
punerile subordonaților săi, tra
duse în plan afectiv prin stator
nicirea atît a unui climat de în
credere reciprocă cît și de o 
mai strînsă fidelitate a 
mului față de colectivul 
care lucrează. Mai mult 
cit atît: experiența

o- 
în 

de- 
con- 

strucției socialiste în tara noas
tră a dovedit — și partidul oferă 
zi de zi un strălucit exemplu 
— că cel care crede că are în 
buzunar — el și numai el — 
cheia rezolvării tuturor proble
melor pe care le ridică munca

BENEFICIAR AL

„Partidul nostru pornește de la faptul că o dată cu dezvoltarea 
forțelor de producție, cu îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului 
și ridicarea nivelului său cultural, socialismul trebuie să asigure o tot 
mai largă punere în valoare a energiilor și capacităților creatoare ale 
membrilor societății în interesul lor și al progresului social, exercitarea 
celor mai largi drepturi și libertăți la care au aspirat masele de-a lun
gul timpurilor. Lărgirea și dezvoltarea democrației socialiste constituie 
unul din elementele de seamă ale superiorității noii orînduiri, ale 
profundului său umanism“.

K TEZELE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDUL 
T ROMAN PENTRU CONGRESUL AL X-LEA AL 
DULUI).

DEMOCRA TIS
MUL UI SOCIETÀ TU NOASTRE

ză U.T.C. tinerei generații, ce 
semnificații politice conțin mul
tilateralele activități obștești pe 
care tineretul le desfășoară. De 
Ia 14 ani, părăsind activitatea 
desfășurată de organizația de 
pionieri, adolescentul este înca
drat într-o susținută muncă de 
educație comunistă, el se inte
grează activ, de la o vîrstă 
foarte fragedă, comandamente
lor social-politice, capătă nu 
numai o sporită responsabilita
te față de sarcinile sale dar, 
prin angrenarea sa în rezolva
rea unor sarcini de organiza
ție, el face o excelentă școală 
de exercitare a drepturilor de
mocratice nu numai de contri- 
buent la îndeplinirea obiective
lor propuse, ci și la elaborarea 
prealabilă a deciziilor.

Documentele pentru cel de-al 
X-lea Congres al partidului 
consacră un cadru larg de afir
mare a capacităților, a potenția
lului tinerei generații și sîntem 
convinși că ea, ducînd mai de
parte tradițiile revoluționare și 
de muncă ale organizației noas
tre, va semna în cartea de aur 
a României socialiste cu noi 
fapte vrednice de încrederea și 
grija cu care este înconjurată.

Organizația U.T.C. este astfel 
— și trebuie să devină din ce 
în ce mai mult — o școală a 
exercitării drepturilor și înda
toririlor pe care le presupune 
democrația socialistă. Aș subli
nia de aici două aspecte. în 
primul rînd. : așa cum nu există 
libertăți politice independente 
de relațiile de producție care 
formează baza lor economică, 
care determină sfera și natura 
conținutului lor, tot așa, cum a- 
răta Lenin „orice democrație, 
ca și în general orice supra
structură politică (...) servește 
în ultimă instanță producția...“, 
în al doilea rînd (și aici polemi
zăm cu. cei care cred că așa 
stînd lucrurile avansăm ideea 
unilateralizării membrilor co
lectivității societății noastre) : 
contribuția întregului popor la 
elaborarea deciziilor de larg in
teres conduce implicit Ia con
cretizarea tezei marxist-leniniste 
asupra dezvoltării multilaterale 
a personalității care înseamnă 
dezvoltarea polivalentă a capa
cităților creatoare ale omului, 
eliberarea de unilateralitatea 
impusă <lc executarea unei func
ții sau operații înguste în pro
cesul de producție (așa cum se 
întimplă în capitalism) și efec
tuarea variatelor funcții ob
ștești. Faptul că principiile de
mocrației socialiste pătrund în 
toate sferele vieții sociale cre
ează pentru prima dată atît po
sibilitatea participării conștiente, 
in masă, a oamenilor muncii la 
conducerea și rezolvarea trebu
rilor obștești, cît și — prin a- 
ceasta — posibilități nelimitate 
pentru dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a personalității 
lor. Tineretul beneficiază din 
plin de aceste noi și generoase 
aspecte concrete pe care le îm
bracă la noi democrația socia
listă. începind cu faptul că U- 
niunea Tineretului Comunist este 
membru al Frontului Uni
tății Socialiste -r organism 
politic reprezentativ, cu acti
vitate permanentă ce unește 
sub conducerea Partidului Co
munist Roman toate organiza
țiile obștești, toate forțele so
ciale din țara noastră, că pri
mul secretar al Comitetului 
Central al U.T.C. este membru 
îri guvern ca ministru pen
tru problemele de tineret, că 
C.T.C. participă ca reprezentant 
al tinerei generații la activita
tea organului de specialitate al 
statului — Comitetul de cultură 
și artă, contribuind astfel la re
alizarea osmozei spirituale și 
ideologice trebuitoare ridicării 
calitative a relației dintre crea
tor și beneficiar (masele largi 
ale poporului și implicit ale ti
neretului), că el e reprezentat 
în Senatele universitare și Con
siliile profesorale, continuînd 
cu faptul că el participă prin

a
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continue a democrației socialiste

l

— din activitatea exercitării 
acestui drept studențesc profund 
democratic ? »

— Participarea cu drept de 
vot deliberativ a cîte doi repre
zentanți aleși de studenți în 
cadrul acestor forme de condu
cere colectivă a institutelor de 
învățămînt superior ca și a fa
cultăților subordonate lor rea
lizează 
borarea
nare a 
ducativ 
privind 
zența directă, activă a acestora. 
Ar putea fi enumerate foarte 
multe aspecte concrete ale aces
tei participări. Mă voi rezuma 
însă să subliniez faptul că acor
darea acestui drept a dus la 
creșterea interesului majorită
ții covîrșitoare a studenților 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
lor profesionale ca urmare a 
responsabilității pe care și-o a- 
suniă în rezolvarea problemelor 
ridicate de procesul instructiv- 
educativ.

în condițiile în care dezvol
tarea economică a țării — ga
ranția esențială, de neînlocuit 
a prosperității națiunii noas
tre socialiste — necesită efor
turi materiale deosebite, a fost 
creată o rețea de învățămînt de 
o vastitate care acoperă nu nu
mai întreaga geografie a țării 
dar și întreaga ei realitate eco
nomică și spirituală. Cuprinde
rea în procesul de învățămînt 
a tuturor copiilor și tinerilor 
de vîrsta școlarității obligato
rii, lărgirea învățămîntului li
ceal, crearea unui sistem com
plex de ridicare a calificării 
profesionale, de răspîndir^ a 
cunoștințelor științifice, de lăr
gire a orizontului cultural al 
întregului popor, în aceste con
diții de mari investiții materia
le și morale pe solul cărora se 
exercită dreptul la învățătură 
și cultură, evocarea grijii prin 
care partidul și statul nostru 
înconjoară tineretul universi
tar se face prin limbajul cifre
lor. In anul universitar recent 
încheiat cheltuielile anuale 
pentru un student au fost de 
ii 800 lei. înmulțiți această ci
fră cu cei 145 000 de studenți și 
apoi cu cel al anilor de studiu 
și veți obține doar o parte din 
cheltuielile bănești. Lor li se 
adaugă cheltuielile necesitate 
în acest cincinal1 cu darea în 
folosință a noi spații de învă
țămînt, laboratoare, clinici cu o 
suprafață totală de circa 
300 000 m.p., cantine și cămine 
studențești cuprinzînd circa 
18 200 de locuri care se vor 
adăuga celor existente. Dar nu
mai atît ? Din păcate, seducția 
cifrelor trece repede peste alte 
fapte care constituie suprastruc
tura acestei excelente baze ma
teriale, element tot atît de esen
țial ca și investițiile materiale!

pentru prima dată ela- 
deciziilor de perfecțio- 
procesului instructiv-e- 
ca și a altor probleme 
pe studenți prin pre-

tul social pe care-1 trăim :
DINU GRAMA. Avem azi, în- 

tr-adevăr, nu numai un larg 
acces la autori și opere funda
mentale pentru studiu, dar și 
posibilitatea ca paralel cu lăr
girea orizontului științific ex
primarea opiniilor personale să 
fie nu numai realizabilă, dar 
chiar obligatorie, accelerînd ast
fel procesul formativ profesio
nal.

RODICA DIACONESCU : Fi
ind noi înșine implicați în pro
cesul de interpretare critică, se
minarul a căpătat noi parametri 
calitativi : aici nu mai e locul re
producerii cursului, al exerci- 
țiilor de memorizare, ci o dez
batere activă a problemelor în
tre studenți în care rolul asis
tentului e să coordoneze struc
tura dialogului. Cînd se spune 
că din discuții se naște' adevă
rul, evident că trimiterea socia
lă e cea care numește însăși 
democrația. Seminarul e astfel 
un loc de dezbatere democrati
că a ideilor ca și o bună Școală 
de exercitare a drepturilor Im
plicate de ea.

O concluzie colectivă a inter
locutorilor noștri : Evident, îm
bunătățirea structurală a pro
cesului instructiv universitar 
presupune o creștere substan
țială a răspunderii studentului 
față de obligația sa esențială : 
studiul continuu, stăpînirea și 
interpretarea 
mii 
fiind 
ment 
care
Treptata 
legilor sociale asigură maxima 
stabilitate pentru extinderea 
permanentă a acțiunii creatoa
re a omului. Conștientizarea, 
pe baza însușirii spiritului mar- 
xism-leninismului, a actelor pe 
care le presupune formația in
telectualului societății noastre 
socialiste, asigură maxima liber
tate de manifestare creatoare 
la care aspiră omtn.

„Un 
torli 
secției 
cadrul
se aflau 
partizarea în producție, act care 
se înscrie In asigurarea dreptu
lui la muncă, act care, după

fenomenelor lu- 
contemporane, înarmat 

cu cel mai eficace instru- 
științific de cunoaștere 

este marxism-leninismul. 
cunoaștere a acțiunii

amănunt“ : interlocu- 
nostrl, absolvenți ai 

de psihologie din 
Universității București, 

Imediat după re-

garanția fermă a lărgirii

Anchetă social-politică de VARTAN ARACHELIAN

eră democrația economică în 
actualul stadiu de dezvoltare a 
forțelor de producție, creează 
premisele eliberării de noi e- 
nsrgii ce se adaugă uriașului 
elan constructiv, conferă colec
tivelor de muncă o înaltă res
ponsabilitate și voință de auto- 
depășire în muncă.

—- Numeroase măsuri profund 
înnoitoare luate de partidul 

'nostru în ultimii ani — ne spu
ne tovarășul ing. NICOLAE 
GHEORGHIU, director al U- 
zinei de mașini electrice 
București — au acordat de
mocrației economice dimen
siuni mult mai cuprinză
toare. Paralel cu perfecționă
rile aduse modalităților de con
ducere și planificare a econo
miei naționale, cu folosirea 
mult mai eficientă a pîrghiilor 
economice s-au acordat și mai 
largi posibilități de stimulare a 
inițiativei muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor atît în reali
zarea sarcinilor de plan cît și 
în rezolvarea problemelor pe 
care le ridică producția moder
nă. Cum e și firesc, tineretul 

constituind majoritatea colectivu
lui nostru de muncă — și, evi
dent, nu numai din uzina noas
tră — de aceste măsuri de lăr
gire a democrației socialiste el 
beneficiază din plin.

Din nenumăratele exemple la 
îndemînă aș aminti doar contri
buția esențială a tinerilor la 
rezolvarea problemelor pe care 
le ridică recenta mutare a unei 
secții de bază a uzinei într-o 
nouă hală. Incepînd cu acțiu
nile de muncă patriotică care 
au contribuit la rezolvarea ope
rațiilor necesitate de această 
problemă și sfîrșind cu spri
jinul substanțial 
tinerele 
zolvarea optimă a liniilor teh
nologice în noua hală, acest e- 
xeftiplu 
nenumărate posibile 
dește interesul tinerilor de la 
noi nu numai îri realizarea sar
cinilor de plan, dar și în rezol
varea cît mai bună a unor pro
bleme de mare importantă eco
nomică. Noile măsuri de lăr
gire a participării democratice 
a întregului colectiv Ia rezol
varea Intereselor uzinei stimu
lează nu numai Inițiativa ci și 
înaltul sentiment de responsa
bilitate fată de muncă, de uzină, 
salariatii au conștiința mai 
exactă că sînt în fapt, alături 
de întregul popor, coproprie
tarii acestei uzine. O conștiință 
stimulativă nentrn spiritul de 
devoțiune, de neprecupețire a 
nici unei energii pentru ca pro
prietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție să fie din 
ce în ce mal eficientă economic.

acordat de
cadre tehnice în re-

repet, unul dintre
dove-

dezbateri publice — în aceste 
zile ne aflăm în centrul unei 
asemenea dezbateri de o inten
sitate neegalată pînă acum — 
stimulează nenumărate propu
neri, observații, idei care, fruc- 
tificînd inteligența și experien
ța colectivă, preced astfel toa
te deciziile de însemnătate din 
viața politică, economică și 
ciaiă a tării noastre ; ele

so
cială a țârii noastre ; ele se 
constituie, în repere absolut o- 
bligatorii ale practicii concrete.

— Atît prin noua formă insti
tuțională a democrației econo
mice — ne spune tînărul ingi
ner NICOLAE TRANDAFIR, de 
la Institutul Proiect-București
— care este comitetul de direcție 
la ședințele căruia participă și 
secretarul comitetului U.T.C. cît 
și prin conținutul mult mai bo
gat al adunărilor salariaților, 
întregul colectiv cunoaște pro
blemele pe care le ridică reali
zarea planului, dezbate modali
tățile de rezolvare a situațiilor 
economice mai dificile și ast
fel, în perfectă cunoștință de 
cauză, contribuția sa este mult 
mai angajată. Să vă ofer un 
exemplu : Institutului nostru i se 
cerea rezolvarea urgentă a unor 
proiecte. Cunoscînd această pro
blemă, participarea colectivelor 
de proiectanți în care lucrează 
foarte mulți tineri a fost atît 
de substanțială îneît Institutul 
a putut trece cu succes un exa
men dificil. în viata unui co
lectiv sistemul de informare — 
prompt, direct, ca între oameni 
cu egale interese economice — 
este o pîrghie excelentă de mo
bilizare a tuturor energiilor 
creatoare.

— O situație asemănătoare — 
se alătură discuției tehnicianul 
NICOLAE MIHAILOVICI de la 
Trustul de reparații în cons
trucții și construcții București
— a fost creată în cadrul trus
tului nostru de timpul nefavo
rabil care a influențat negativ 
realizarea planului. Aduse la 
cunoștința tuturor salariaților, 
dezbătîndu-se în colectiv măsu
rile ce se impun, s-a putut 
lesne observa că participarea 
la recuperarea întirzierilor a 
fost mult mai mare.

— Noile măsuri de lărgire a 
democrației economice — afir
mă tovarășul ION COZMA, me
canic de utilaje la întreprinde
rea de confecții metalice — asi
gură un cadru bun de expri
mare a opiniilor pe care le au 
oamenii despre bunul mers al 
producției. Dar acest lucru cere 
și din partea oamenilor cu 
munci de răspundere în cadrul 
întreprinderilor o atenție deo
sebită față de părerile muncito
rilor. Se mal cunosc situații în

K practică, concretă, este prizo
nierul unei mentalități profund 
greșite, păgubitoare.

— Ne aflăm în mijlocul unui 
proces de dezvoltare complexă 
a democrației socialiste — ne 
spune tovarășul VASILE PO- 
PESCU, tînăr cercetător în sec
torul de etică din cadrul Insti
tutului de filozofie al Academiei 
— și se poate lesne observa 
cîte rezerve de inteligentă și 
inițiativă, altădată lăsate pe un 
plan oarecum periferic, sînt de
gajate în acest proces. Aș în
cepe printr-o observație per
sonală, legată de munca mea de 
cercetare. Fac de 7 ani anchete 
pe teren fie cu chestionare fÎQ 
prin metoda interviurilor di
recte. Am observat cu o mare 
bucurie că în anii din urmă 
au crescut formidabil disponi
bilitățile oamenilor în exprima
rea părerilor proprii legate de 
rezolvarea unor probleme de 
mare interes. Acest fapt, care 
exclude definitiv caracterul cir
cumspect al subiecților fată de 
solicitarea unor păreri proprii, 
este rezultatul major, efectul 
pozitiv al cadrului democratic 
în care concepem azi luarea tu
turor deciziilor de mare in
teres ; oamenii cred mai mult 
decît oricînd în faptul că prin 
opiniile lor contribuie eficient 
la rezolvarea unor probleme so
ciale importante. E unul din 
cîștigurile realizate de crește
rea democrației noastre socia
liste. Dar nu este singurul, tot 
așa cum considerarea democra
ției socialiste nu poate fi făcută 
decît prin examinarea ei ca o 
verigă într-un lanț. Nu se poate 
vorbi despre ea independent de 
creșterea conștiinței individua
le, independent de rolul fertili
zator pe care îl deține lărgirea 
democrației socialiste asupra 
creșterii eficienței opiniei pu
blice, a creșterii responsabili
tății sociale a individului în 
fața adevăratelor valori morale 
ale colectivității socialiste : ac
ceptarea totală și conștientă a 
normelor elaborate democratic 
de întreaga obște. Dezvoltarea 
democrației socialiste — se ara
tă în Tezele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul al X-lea 
al partidului — presupune creș
terea responsabilității sociale a 
fiecărui cetățean, a conștiinței 
de a acționa în virtutea impera
tivelor supreme ale societății, 
ale națiunii noastre socialiste, 
în aceasta își găsește expresia 
ideea marxist-Ieninistă potrivit 
căreia libertatea reprezintă ne
cesitatea înțeleasă.

— Lucrez în această uzină —■ 
ne spune tînărul ineiner MIR- 
CEA COCIU de la U.M.E.B. — 
de cinci ani, de la absolvirea 
facultății. Practic cunosc aceas
tă uzină de 11 ani, încă de cînd 
eram elev în școala tehhică. Vă

spun aceste lucruri pentru ca 
să afirm unele din motivele pen
tru care mă simt atașat de acest 
loc de muncă și, totodată, să 
afAm ideea că a „călători“ din- 
tr,«-un loc de muncă în altul 

' după nu știu ce iluzorii avan
taje mi se pare un punct în 
minus la rezultatul cu care tre
buie să-ți onorezi profesia,, la 
teiul în care trebuie să-ți rea
lizezi exemplar datoriile sociale. 
Am primit o ofertă seducătoare 
de a lucra la Institutul de Fizică 
Atomică. Am refuzat din mo
tivul că în munca pe care o în
deplinesc aici pot da maximum 
de randament social.

Această siguranță expresivă 
se înalță pe date reale de pu
ternice semnificații. Lucrînd în 
cadrul secției a-ntîia producție 
ca dispecer coordonator, ingine
rul Mircea Cociu, cadru tehnic 
cu o bogată experiență confe
rită de statornicirea sa în aceas
tă secție, a contribuit esențial, 
ca să ilustrez această afirmație 
doar cu un exemp'zu, la optimi
zarea stabilirii celar patru linii 
de flux tehnologic în noua hală 
a secției, conduce un curs de 
calificare, este Un puternic fer
ment stimulator pentru toți oa
menii secției. „Scuza" deseori 
invocată de unii „plimbăreți“ 
sau de tinerii ingineri care se 
retrag spre locuri mai ferite de 
aerul tare al producției directe 
este cel al „pericolului unilate
ralizării inginerești“. Pasiunea 
profesională, conștiința vie că 
numai racordarea permanentă 
1* noutățile tehnice ale profe
siei Sînt, într-adevăr, elemente 
stimulatoare ale dezvoltării per
sonalități profesionale, se con
stituie la tînărul inginer într-un 
puternic termen al acestei pole
mici : inginerul Mircea Cociu 
își pregătește lucrarea de doc
torat cu o temă deosebit de 
inodernă : „Mașini electrice cu 
circuite imprimate".

în. condițiile perfecționării 
continue a democrației sociali
ste, îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor sociale scurtează 
drumul lărgirii cadrului de ma
nifestare a libertăților social- 
economie« și social-politice.

a anului 
mecanici 

Tudoran- 
de meca- 
au fă.cut

în luna noiembrie 
trecut, tinerii lăcătuși 
Sandu Ion și Marin 
cea, din cadrul Uzinei 
nlcă fină din Sinaia, 
primii cerere de a trece la au
tocontrolul de calitate. (De 
atunci numărul lor a crescut 
la 12 și, fapt demn de relevat, 
8 dintre ei sînt tineri muncitori 
iar 7 fac parte, splendid argu
ment de exemplu personal, din
tre membrii biroului organiza
ției dc bază U.T.C. a secției III 
automate). Ce înseamnă practic 
aceasta ?

— Prin autocontrolul de cali
tate — ne spune Sandu Ion — se 
asigură o mai mare ritmicitate 
livrării reperelor secției de 
montaj. înainte de aceasta cele 
1000—1 200 de exemplare din 
cele 4 repere pe care le făcea 
zilnic un singur muncitor „po
poseau" o zi sau două la C.T.C 
De atunci, cînd am hotărît să 
garantez, eu, pe răspunderea 
mea, calitatea lucrărilor .pe care 
Ie efectuam n-am mai avut nici 
un fel de rebut. Această liotă- 
rîre pe care mi-am asumat-o 
m-a obligat să fiu deosebit de 
atent cu executarea pieselor de 
care răspund personal nu numai 
material, dar mai ales moral 
în fata celorlalți.

Dacă spiritul de răspundere 
nu este numai o simplă consta
tare ci o forță materială care 
se concretizează în creșterea 
avuției naționale, într-o mai 
mare prezență socială a indi
vidului, în condițiile dezvoltării 
procesului de lărgire a demo
crației socialiste, condiții preco
nizate de documentele pentru 
cel de-al X-iea Congres al par
tidului,^ factorul educațional în 
această direcție este cu atît mai 
mare cu cît îl vom raporta la 
tînăra generație, beneficiarul 
pe termenul cel mai lung al des
chiderii și mai ample a libertă
ților cetățenești.

Sarcina de cea mai mare 
importantă în această direcție 
— continuă discuția tov. VA
SILE POPESCU — este de a 
cultiva la tineri justa înțelegere 
a valorilor. Se știe că la vîrsta 
tinără valorile se află într-un 
echilibru instabil prin lipsa de 
experiență care duce momentan 
la confuzia între valori. De aici 
pot apare unele fenomene pe 
care le tratăm ca o injustă în
țelegere a democrației. Din tot- 
deauna tinerii au constituit o 
forță revoluționară, anticonser- 
vatoare și este datoria noastră, 
a societății să stimulăm aceste 
energii condîționînd procesul de 
încurajare a acestor calități pe j 
baza asimilării de către ei a 
istoriei cuceririlor valorilor de 
care beneficiază în momentul | 
pășirii lor în viața cetățenească 
activă. Spiritul democratic în
seamnă atît stimularea capaci
tăților de a inova continuu cît 
și înalta datorie de a fi pătruns 
de responsabilitatea socială a 
aplicării acestei nevoi lăuntrice 
a omuluî tînăr. Deci o integrare 
activă în masa colectivității, a- 
derență totală la normele pe 
care le consacră colectivitatea 
în momentul istoric dat. Astfel 
realizarea esenței umane în 
existența socială concretă în
scrie prefacerea lumii umane 
într-o lume a libertății plenare.
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Partidului Comunist Român, forța conducătoare în societatea 
noastră, îi revine uriașul merit de a fi statornicit în viața poli- 

tico-socială a țării o profundă și reală democrație în care și-au 
găsit împlinirea cele mai înalte țeluri de libertate și egali
tate socială la care au aspirat, de-a lungul istoriei noastre, 
cei mai luminați patrioți. Partidul Comunist Român, înarmat 
cu viziunea dialectică marxist-Ieninistă consideră — și anii 
din urmă sînt o convingătoare garanție — democratismul nu 
ca un fenomen încheiat, ci ca un proces în plină evoluție în 
cursul căreia vor prinde contururi noi forme și metode cores
punzătoare fiecărei etape de dezvoltare a societății noastre, 
căi din ce în ce mai cuprinzătoare pentru participarea mase
lor largi la conducerea treburilor obștești, pentru manifesta
rea plenară a personalității fiecărui cetățean în viața social- 
politică.

în sfertul de veac, pe care ne pregătim să-l sărbătorim, în 
istoria noastră națională au fost săvîrșite puternice mutații 
structurale de a căror finalitate, fericirea deplină a omului, 
ne apropiem cu pași siguri, cu sentimentul unei ferme certi
tudini. Ca această perioadă să fie cît mai scurtă depinde și de 
noi, tînăra generație a României socialiste. Suprema libertate 
pe care o înscrie democrația socialistă trebuie să fie slujită 
de noi cu maximă devoțiune ; ea este îndeplinirea exemplară 

a responsabilităților noastre sociale.

<■
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Miercuri dimineața a avut 
loc în Capitală plenara lărgită 
a Consiliului Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor consa
crată dezbaterii Tezelor Comi
tetului Central al P.C.R. pen
tru cel de-al X-lea Congres al 
partidului și proiectului de Di
rective privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 
1976—1980.

La plenară au luat parte 
membri al consiliului și invi
tați — academicieni, directori 
de Institute de cercetări șl pro
iectări, profesori din învăță- 
mîntul tehnio superior, ingineri 
și tehnicieni din întreaga țară.

Prof. ing. Constantin Dincu- 
lescu, președintele C.N.I.T., a 
prezentat o amplă expunere cu 
privire la Tezele C.C. al P.C.R. 
și proiectul de Directive, rele- 
vînd importantele sarcini ce re
vin inginerilor și tehnicienilor 
pe tărîmul însușirii și aplicării 
cuceririlor tehnico-științifice, 
a promovării noului în acest 
domeniu, în vederea perfecțio
nării continue a procesului de 
producție și organizarea știin
țifică a muncii pentru transpu
nerea în viață a mărețelor pre
vederi ale documentelor.

In cadrul plenarei au luat 
cuvîntul numeroși participanți, 
care au dat o înaltă apreciere 
bogatului conținut al documen
telor, valorii lor teoretice șl

monioasă pe tărîm economic, 
social și cultural a societății 
noastre socialiste. Subliniind 
caracterul realist, mobilizator 
și patriotio al documentelor, 
vorbitorii și-au exprimat ade
ziunea lor totală față de politi
ca internă, promovată cu con
secvență de Partidul Comunist 
Român, hotărîrea de a contri
bui cu toate forțele șl pricepe
rea, cerută de actuala dezvol
tare furtunoasă a științei șl 
tehnicii, la realizarea vastului 
program de edificare a Româ
niei Socialiste. Ei au relevat 
principialitatea și justețea po
liticii externe a partidului și 
statului, care urmărește dezvol
tarea relațiilor cu toate țările 
socialiste, cu toate statele lu
mii, întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Vorbitorii și-au 
exprimat sprijinul ior deplin 
pentru această politică, subli
niind că ea constituie o valo
roasă contribuție la cauza păcii 
și colaborării între popoare, la 
promovarea în relațiile dintre 
state a principiilor independen
ței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi și neames
tecului în treburile interne.

în încheierea lucrărilor, în
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plena
ră au adoptat o scrisoare, adre
sată Comitetului Central al 
Partidului .Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. aî

Scrisoarea plenarei Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor

(Urmare din pag. I)

cepțională însemnătate pentru 
destinele țării.

Politica consecventă a Parti
dului Comunist Român de valo
rificare superioară a tuturor re
surselor țării, de utilizare inten
sivă a întregului potențial de 
producție pe baza cuceririlor re
voluției tehnico-științifice con
temporane creează condițiile 
pentru ca toți inginerii și tehni
cienii să-și manifeste deplin ca
pacitatea de creație, de inovare, 
spiritul de organizare, competen
ță în conducerea proceselor de 
producție.

Plenara a dat expresie senti
mentelor de adîncă recunoștință 
ale intelectualității tehnice față 
de Partidul Comunist Român, 
care i-a asigurat în societatea 
noastră socialistă poziția de pe 
care să poată participa, împreună 
cu întregul popor de care este 
legată organic, la înfăptuirea po
liticii partidului pentru înainta
rea patriei noastre pe drumul so
cialismului, progresului și civili-

în dezbaterile de la plenară 
s-a manifestat, de asemenea, ho
tărîrea cadrelor tehnice ca și 
prin activitatea obștească să-și 
sporească aportul la promovarea 
progresului tehnic în producție, 
la stimularea inițiativei crea
toare, la ridicarea nivelului de 
cultură tehnică a cadrelor, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor trasate de partid.

Dînd expresie sentimentelor, 
gîndurilor și convingerilor tutu
ror inginerilor și tehnicienilor, 
plenara Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor reîn
noiește adeziunea deplină a inte
lectualității tehnice la întreaga 
politică internă și externă a par
tidului. Plenara asigură conduce
rea partidului, pe Dumnea
voastră personal stimate tovarășo 
Ceaușescu, că inginerii și tehni
cienii din țara noastră, însuflețiți 
de ideile socialismului și dragos
te nețărmurită față de patrie, 
vor consacra întreaga lor energie 
creatoare realizării cu succes a 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, ridicării și înfloririi conti-

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă din Republica Socialistă 
România, care a avut loc 
miercuri după-amiază, a dezbă
tut Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului, proiectul de Directive 
privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980.

Tovarășul Anton Breitenho- 
fer, vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Româ
nia, a făcut o amplă expunere 
în legătură cu Tezele Comite
tului Central al partidului pen
tru Congresul al X-lea și pro
iectul de Directive, subliniind 
importanța lor teoretică și prac
tică, precum și sarcinile ce 
revin oamenilor muncii de na
ționalitate germană, împreună 
cu întregul nostru popor, pen
tru transpunerea în viață a 
prevederilor cuprinse în docu
mente.

Au urmat ample dezbateri. 
Exprimînd sentimentele cetățe
nilor de naționalitate germană 
din România, numeroși parti
cipanți care au luat cuvîntul au 
subliniat că Tezele C.C. al P.C.R. 
și proiectul de Directive cores
pund în întregime intereselor 
vitale ale poporului român, ale 

■naționalităților conlocuitoare, și 
i-au manifestat adeziunea to

tală față'de aceste documente, 
față de întreaga politică a parti
dului. Vorbitorii au dat o înal
tă apreciere politicii marxist-le- 
niniste a Partidului Comunist 
Român în problema națională, 
subliniind că această politică a- 
sigură egalitatea deplină în 
drepturi tuturor cetățenilor fără 
deosebire de naționalitate, cre-

ează condițiile necesare afirmă
rii plenare a energiei creatoare 
și a voinței lor de a participa ac
tiv la desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria lor comună. 
Vorbitorii au exprimat hotărîrea 
fermă a populației de naționa
litate germană din România de 
a munci neobosit pentru tradu
cerea în viață a mărețelor sar
cini stabilite de partid.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Mihai 
Gere, secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, plenara a aprobat în 
unanimitate scrisoarea adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R.

Român, tovară-

J
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o posibilitate șl o obligație de 
beneficiari responsabili. Accesul 
la cultură ți-1 oferă școala, în zi
lele noastre, în Republica Socia
listă România, gratuită și obliga
torie pentru toți tinerii. învăță- 
mîntul general de zece ani; 
accesul la cultură ți-1 asigură via
ța nouă, în care posibilitatea de 
cunoaștere și de informare este 
la îndemînă tuturor, cu o condi
ție. aceea 
doar...

Cultura 
litate, cea 
lei dinții care-i este totodată de
terminantă. se culege conștient 
și se formează cu asiduitate, zi 
de zi, zi și noapte. începe să i-o 
formeze părintele copilului, o 
continuă profesorul cu elevul, cu 
studentul, și-o face tinărul : elev, 
student, muncitor, funcționate, 
apoi omul matur ca si cel aflat 
la vîrsta senectuții. Contempora
nul nu poate fi decît cult, nu atît 
prin suma de cunoștințe și infor
mații care de la o zi la alta este 
tot mai mare în imensitatea ei. ci 
prin capacitatea de a selecta 
valori, a reține esențe și a le 
transpune în modalitate de exis
tentă. Și despre o asemenea po
sibilitate nu noate fi vorba fără 
temeiurile obligatorii ale anilor 
matei receptivități, anii de școa
lă, acei zece ani, mai importanți 
și mai piețioși o dată cu fiecare 
zi care trece. Cultura ajunge ast
fel o chestiune de disponibilitate 
care revine insului ca și celor 
care au menirea să deschidă gus
tul. să stimuleze căutarea. Nu 
poți trece prin acești ani fără 
conștiința a ceea ce se cuvine să 
acumulezi acum, nu se noate 
face abstracție de splendidul e- 
fort De 
rețea îl 
marilor 
cum îl 
simțim nrometeismul. si dacă 
sîntem din metalul ales încercăm 
să ne dăruim, îl aPăm pe Faust. 
o dată cu aspirația d" a pătrunde 
tainele universului de a cunoaș
te mersul lumii si înaltul ei ade
văr întîlnit în munca pentru 
binele oamenilpr. ' taina clinei 
care merită a fi onrită în loc spre 
s. deveni permanentă si rațiune a 
existenței noastre. Acum afUm 
fn ..Povestea h>; Romeo si a Ju- 
Letei sale", minunea iubirii și

de a vrea. Să vrei

generală și de specia- 
de-a doua parte a ce-

care viața ti cere si tine- 
imnune.

întîlniri, a revelațiilor, a- 
cunoaștem ne Prometeu,

Este perioada

Scrisoarea
muncii

(Urmare din

TELEGRAME
ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea arhitectului HUYNH TAN PHAT, președintele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, următoarea telegramă:

Vă mulțumesc sincer pentru amabila felicitare adresată 
eu prilejul numirii 
nulul Revoluționar 
Sud.

Am convingerea 
ținute pînă acum,

mele în funcția de președinte al Guver- 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de

fermă că, dezvoltînd marile victorii ob- 
bucurîndu-se de sprijinul și ajutorul 

activ al Republicii Socialiste România, al țărilor socialiste 
și al popoarelor progresiste din lume, populația și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud 
vor duce cu fermitate lupta pînă la victorie, pentru elibe
rarea Sudului, apărarea Nordului, spre reunificarea pașnică 
a patriei, contribuind astfel la apărarea păcii în Asia și în 
lume.

Primiți, vă rog, Excelență, expresia sentimentelor mele 
cele mai distinse.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Iosif Banc, a primit 
miercuri dimineața pe dr. Di
meny Imre, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare al R. P. 
Ungare, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Nicolae Giosan, președinte
le Consiliului Superior al Agri
culturii.

A fost prezent Imre Farkas, în
sărcinatul cu afaceri ad interim 
al R. P. Ungare la București.

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme referitoare 
la dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării în do
meniul producției agricole între 
cele două țări.

Organizației pionierilor din Re
publica Socialistă România, con
dusă de Virgiliu Radulian, pre
ședintele Consiliului.

Prof. dr. F. M. Reza, rectorul 
Universității din Teheran, care 
ne vizitează țara, la invitația 
Prezidiului Academiei Republicii 
Socialiste România, a conferen
țiat, miercuri dimineața, la In
stitutul de matematică din Bucu
rești al Academiei despre pro
blemele actuale ale sistemelor 
dinamice.

ECONOMICA
Miercuri seara s-au încheiat la 

București lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei interguverna- 
mentale româno-sovietice de co
laborare economică. Comisia a 
analizat modul de îndeplinire a 
recomandărilor adoptate anterior 
și a constatat cu satisfacție că în 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică dintre cele două țări 
s-au înregistrat rezultate impor
tante. Au fost examinate, de ase
menea, noi probleme ale colabo
rării și cooperării dintre cele 
două țări, îndeosebi în do
meniul industriei chimice, 
siderurgice, construcțiilor de 
mașini, prelucrarea țițeiului și 
petrochimiei, industriilor alimen
tare și ușoare, stabilindu-se mă
suri concrete pentru dezvoltarea 
în continuare a acestei activități.

în domeniul schimburilor co
merciale, comisia a examinat re
zultatele îndeplinirii Protocolului 
româno-sovietic privind schimbu
rile de mărfuri pe anul 1968, 
stadiul realizării Protocolului pe 
anul 1969, precum și posibilități
le lărgirii în continuare a schim
burilor de mărfuri în interesul 
celor două țări, adopiînd reco
mandări corespunzătoare.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere reciprocă, care ca
racterizează relațiile dintre cele 
două țări socialiste vecine.

Protocolul încheiat cu această 
ocazie a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în comisie, și de 
M. A. Leseciko, vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții sovietice în co
misie.

★
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
lescu, a oferit miercuri un di
neu în cinstea delegației gu
vernamentale sovietice condu
să de M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Au participat Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Grigore Bargăcanu și 
Radu Constantinescu. vicepre
ședinți ai Comisiei guverna

mentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică și 
alte persoane oficiale.

A fost prezent I. S. Ilin, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București.

FLORI

plenarei Consiliului oamenilor 
de naționalitate germană 

din România
pag. 1)

mărețelor țeluri stabilite în docu
mente.

Aceste documente, care schi
țează clar și în mod științific în
soritul viitor al nostru și al copii
lor noștri, au apărut în zilele pre
mergătoare marii sărbători — ani
versarea unui sfert de veac de Ia 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist. Pornind de la rezultatele 
construcției socialiste, care adeve
resc pe deplin justețea liniei poli
tice generale a partidului, apro
băm întru totul orientarea fermă 
spre continuarea în ritm susținut 
a dezvoltării economiei și în pri
mul rînd a industriei, baza pro
gresului întregii țări, a ridicării 
necontenite a nivelului de trai, a 
satisfacerii nevoilor materiale șl 
spirituale ale maselor largi de oa
meni ai muncii.

In cadrul dezbaterilor ou oca-

zia plenarei s-a apreciat în mod 
deosebit faptul că lărgirea de
mocrației socialiste se află și pe 
mai departe în centrul preocu
pării paitidului. Oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, au po
sibilitatea de a participa nemijlo
cit și tot mai activ la conducerea 
vieții economice și politice a țarii, 
în acest context general de per
fecționare continuă a societății 
noastre socialiste s-a înscris și 
constituirea Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, germană, sîrbă și ucraineană, 
consilii chemate să desfășoare o 
largă activitate de mobilizare a 
naționalităților conlocuitoare, în 
spiritul frăției și al muncii unite 
cu poporul român, pentru înfăp
tuirea programului partidului, 
pentru înflorirea patriei comune.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din România apreciază rezolvarea

în spiritul marxist-leninist a pro
blemei naționale în țara noastră, 
garantarea de drept și de fapt a 
deplinei egalități în toate dome
niile vieții sociale ca una din ma
rile cuceriri ale socialismului. Ex- 
primînd sentimentele cele mai 
profunde ale populației de națio
nalitate germană, aducem încă o 
dată Comitetului Central, secreta
rului său general, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
mulțumiri pentru condițiile care 
ne-au fost create. Aceste condiții 
vor contribui, în continuare, la 
adîncirea frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, vor adînci sentimentul pa
triotismului socialist în inima fie
căruia.

Succesele obținute în munca 
înfrățită în cei 25 de ani care au 
trecut 
noastre, 
deschid 
supuse 
greșului 
fiii credincioși 
strîns în jurul partidului. Vă asi
gurăm, iubite tovarășe Ceaușescu 
și prin Dumneavoastră întregul 
Comitet Central, că și noi, cetă
țenii de limbă germană, al 
României socialiste, nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
transpunerea în viață a acestor 
sarcini, pentru bunăstarea noas
tră a tuturor, pentru continua în
florire și propășire a patriei noas
tre comune, pentru ridicarea Ro
mâniei pe noi culmi ale civiliza
ției și progresului.

★

Ministrul agriculturii și indus
triei alimentare al R. P. Ungare, 
dr. Dimeny Imre, împreună cu 
specialiștii care îl însoțesc în 
vizita pe care o face în țara 
noastră, a avut miercuri dimi
neața o întrevedere cu membri 
ai conducerii Ministerului Indus
triei Alimentare. Oaspeții au ple
cat, apoi, într-o călătorie în ju
dețele Argeș și Sibiu.

La invitația Consiliului Cen
tral al Organizației pionierilor 
din Uniunea Sovietică, miercuri 
a plecat spre Moscova — în 
schimb de experiență — o dele
gație a Consiliului Național al

de la eliberarea patriei 
perspectivele noi ce se 

prin liniile directoare
spre aprobare Con-
al X-Iea, vor uni toți 

ai patriei și mai

(Agerpres)

• TURNEUL 
ternațional mascu
lin de handbal de la 
Madrid a programat 
alte trei ----
Selecționata 
niei a 
rul de 
echipa 
Gruia 
puncte. S-au mai re
marcat din echipa 
României Gațu și 
Popescu, care au în
scris cîte 3 puncte, 
în alt 
Franței 
scorul 
(9—7) 
Spaniei, 
tugaliei

meciun. 
Româ- 

învins cu sco- 
23—18 (12—7)

Norvegiei, 
a marcat 9

meci, echipa 
a dispus cu 
de 21—13 

de echipa 
Echipa Por- 

a învins

cu scorul de 22—10 
(6—6) o selecțio- 
nată regională.

• IERI A ÎNCE
PUT la Istanbul cea 
de-a 10-a 
Balcaniadei 
nis. în 
feminină 
nata României a în
vins echipa Turciei 
cu 3—0, iar forma
ția Iugoslaviei a în
trecut cu 2—1 repre
zentativa Greciei, 
în concursul mas
culin echipa româ
nă (în care joacă 
Dron, Mărmureanu, 
Sântei) a fost învin
să cu 2—1 de selec-

ediție a 
de te- 

competiția 
selecțio-

ționata Greciei.
9 LA MOSCOVA 

a luat sfîrșit întîlni- 
rea internațională de 
șah dintre echipele 
orașelor Moscova și 
București. Șahiștii 
sovietici au obținut 
victoria cu scorul fi
nal de 11,5—8,5 punc
te. în prima partidă, 
Smîslov a cîștigat la 
Glieorghiu, iar în 
cea de-a doua, ofi
cialii au consemnat 
remiză. Cele 
partide dintre 
nir și Nicolau 
luat sfîrșit cu
rezultat de remiză.

două 
Kus- 

au 
un

RITMUL REFLECTĂ
BUNA

(Urmare din pag. I)

planul de producție. De altfel, 
in județul Constanța au fost exe
cutate arături 
bine de 5 000 
la sută dintre 
însămînțate.

In unele zone ale 
terenul este moale ca

în miriște pe mai 
hectare, peste 90 

acestea fiind deja

județului, 
urmare a

COORDONARE
ploilor căzute în ultimele zile. 
Cercetînd insă cu mare atenție 
starea culturilor și luînd măsuri 
imediate, oriunde terenul permi
te, consiliile de conducere din 
unități, specialiștii acestora și ai 
organelor agricole județene veniți 
să sprijine campania trebuie să 
Intervină ori de cîte ori observă 
posibilitatea intensificării efortu-

dezastrele tragice ale urii, acum 
Intîlnim ceea ce nu se mai uită 
niciodată, acum cînd încă nu 
«întem cu totul noi, putem fi 
alții, putem să ne vedem aseme
nea lor, să trăim o dată cu ei 
divine împliniri sau cumplite ca
taclisme, acum la generoasa 
vîrstă a tinereții nezăgăzuite, ne 
place să fim asemenea zeiescului 
Achile, îndrăgostitului Werther, 
viteazului Roland, sprintenului 
Till, mereu în apărarea dreptății 
ca mușchetarii, să fim puternici 
ca Danton sau curați ca Saint 
Just, cuceritori ca Don Juan, ne- 
înfricați ca Fucik, neînfrinți ca 
Bălcescu. Este vîrsta la care nu 
ne încearcă fricile și nici calcu
lele mărunte, vîrsta splendorilor, 
a ceea ce azi ne face să fim cei

mină pe toate și ne rezervă înal
ta satisfacție a existenței superi
oare, pe care dacă n-o avem de
geaba ne numim cetățeni ai se
colului XX. Omul cult nu e lip
sit de incertitudini, îl încearcă 
întrebările, dar le găsește răs
puns, devine mai sensibil și nu-1 
ocolește suferința, nu crede că 
pe gură nu-i ies decît perle și a- 
junge cu greu la certitudinea ca- 
re-i dă pace celuilalt. Omul cult 
nu este totdeauna cel care ia 
piuitul cu o vorbă sau care stră
lucește ușor, nu totdeauna se 
impune sau e lesne promovat, 
împotriva sa de multe ori se 
constituie conspirația mediocrită
ții, dar de izbutit izbîndește a- 
proape întotdeauna el. Și ca ce
lor culți să nu le fie greu în

sușite ca bunuri de structură ale 
ființei și existenței noastre.

Apare pericolul substituirii no
țiunii de om cult, și do cultură, 
cult putînd să apară cel care este 
la curent cu toate, știe din toate 
cîte ceva, dar nu prea mult și 
mai nimic, să pară cult cel care 
este numai informat. Cult nu 
poate fi acela care-și limitează 
mijloacele de îmbogățire spiritua
lă la ultimele creații ale tehnicii 
modeme, cel care nu-și permite 
să zăbovească cu sine însuși pe 
marginea unei cărți, care nu știe 
să revină Ia o pagină frumoasă, 
să adîncească un înțeles, să me
moreze poeme sau să rețină arii 
celebre. Nu poate fi cult acela 
care nu obișnuiește să intre și să 
reintre în muzee, cel care nu cu-

Mahalului pe care l-a visat de 
atîtea ori sau să se trezească din 
vis în nopțile albe ale Leningra
dului, privind de pe podurile 
sale, săgeata amiralității. Omului 
cult i se cuvin toate acestea pen
tru că el, cu adevărat are nevoie 
de ele, pentru că prin el ele vor 
deveni și ale altora. Viitorul va 
fi al acestor oameni culți, mulți, 
tot mai mulți, sensibili și fru- , 
moși, bogați sufletește. înțelegă
tori cu neputințele lumii dar nă
zuind desăvîrșirea, oameni înfră
țiți de conștiința că pe lume exis
tă, în toată această scurgere mi
lenară, ireversibilitatea capodope
relor artei și ale culturii, expresii 
sintetice ale capacităților speci
fice unor epoci, dar și ale geniu
lui uman în general, a comori-

CE ÎNSEAMNĂ SA FII CULT?
de mîine, mereu frumoși și ti
neri, așa cum ne dorim fiecare. 
Iar frumusețea veșnică nu este 
decît cea spirituală.

A fi cult, înseamnă a fi bun, a 
fi exigent cu tine însuți și cu cei
lalți, dar cultura te face să fii 
înțelegător, îngăduitor și activ, 
înseamnă să ai capacitatea de a 
ajuta și să o faci. Cultura nu se 
traduce prin superioritate afișată, 
ci prin profunzime și modestie, 
omul cult știe, pricepe cu toate 
implicațiile lui adevărul, care ce
lui incult de multe ori îi scapă și 
anume că lumea nu începe și nici 
nu se sfîrșește o dată cu el. Oa
menii culți cu adevărat aceia 
care au conștiința valorilor și cer
titudinea filozofică a dominante
lor existenței nu cunosc invidia, 
nu-i roade izbînda altora si nu-i 
dărîmă încercările vieții. Și cum 
cultura de specialitate, vrînd ne- 
vrînd. ne este impusă trebuie 
s-o avem spre a fi buni mese
riași, indiferent de domeniu, cea 
generală, cea care definește omul 
cult pe omul modem superior, 
ne-o făurim mai cu seamă sin
guri. Ea rămîne ca merit și satis
facție intimă pentru că nu aduce 
galoane, nu este prevăzută la 
gradații sau prime, dar le deter-

Ia 
cei

di-

lupta firească împotriva incultu
rii și a mediocrității, a infatuării 
și a superficialității, împotriva a 
ceea ce îndeobște numim prostie 
și care se găsește explicabil soli
dară tot mai puțin virulente pe 
măsură ce sînt tot mai mulți cei
lalți ; oamenii culți și aceasta 
n-o poate face decît tinerețea 
căreia aspirația către cultură ca 
proces și ca fenomen de masă 
îi asigură cel puțin demnitatea 
și pe unele planuri fericirea 
anii maturității, totdeauna 
mai mulți ai vieții noastre.

Contemporaneitatea are o
namică firească a ei, trepidantă, 
firesc altfel decît cea din tre
cut, dinamică trepidantă care 
poartă în ea virtuți și pericole. 
Virtutea capacității de a ne pune 
la îndemînă tot ceea ce omeni
rea a creat mai frumos și mai in
teresant de cînd există, în parte 
direct, parte prin intermediul u- 
nor noi mijloace tehnice, prin re
produceri vizuale sau sonore, de 
mare fidelitate, ceea ce trecutul 
n-avea cum să ofere. Totodată, 
însă, ritmul acesta trepidant poa
te fura liniștea necesară, seriozi
tatea presupusă în percepere 
pentru ca toate aceste creațiuni 
ale geniului uman să poată fi în-'

noaște drumul spre sălile de tea
tru sau de operă, cele care nu 
caută să ajungă frumusețea mu
zicii simfonice, pe care nu-1 in
cintă ca fapt de frumos baletul. 
Omul cu disponibilitate pentru 
cultură se ridică la necesitatea 
autenticului, lui nu-i mai ajung 
valorile mediate, are nevoie să 
simtă palpitînd de viața aceea, 
accesibilă într-adevăr numai ce
lor sensibili și culți. marmora 
geniilor antice, să se lase prins 
de sălbateca încleștare a luptei 
centaurilor cu lapiții, de a se lăsa 
doinat de frumusețea" înfăptuirii 
și a simți totodată mîndria exis
tenței peste milenii, ca operă a 
geniului arhitectonic, a „Porții 
din Milet", a lui Moise sau a flo
rentinului David. Omului cult 
trebuie să i se deschidă lumea 
pe măsura nevoilor sale, el me
rită să asculte vîntul șuierînd în 
deșert vocile Sphinxului, sau să 
audă pe colinele Atenei tainele 
Akropolei, el știe să reînvie în 
mersul său pe Via ApDia către 
Collisseum viața trecutelor secole, 
el trebuie să revadă aievea atît 
de cunoscuta lui Veneție, a cărei 
stingere știe să o plîngă o dată 
cu poetul, lui i se cuvine să se 
îmbete de frumos în fața Tadj

lor lumii în care nu s-au putut 
naște decît o dată pe care nimeni 
n-are cum să le renască. Pentru 
ca Venus din Millo să fie regă
sită acolo, la Louvre, la capătul 
culoarului plin de minuni pe 
care frumusețea ei împlinită și 
nemuritoare le încununează, pen
tru ca altarul de la Pergamon să 
poată fi găsit în același loc — în 
clădirea de pe malul Spreiei — 
și de copiii noștri, pentru ca A- 
frodita să rămînă la British Mu- 
seum și ca Notre Dame să domi
ne masiv tulburătoarea l’Ille 
de la Citte iar Sacre Coeur să 
împrimăvăreze totdeauna fecio
relnic, gata parcă pentru comu
niune, colina Montmartre ; pen
tru ca să rămînă așa, simfonii în 
oțel și transparențe, zgîrîie norii 
din New York, să regăsim în
drăzneață ca un gînd arhitectura 
eteratului Brasil, fremătător de 
viață și înfiorat de lagună : Rio, 
pentru ca bucuria de culoare a 
frescelor Voronețului să ne ră
mînă, lumea are nevoie de oa
meni culți, sensibili, conștienți 
că nimic nu justifică violenta, că 
totul trebuie făcut să ducă la în
frățire. Semeni culți și de bine 
au ridicat deasupra apelor tem
plele de la Abu Simbel, culți au

fost ostașii care cu riscul vieții 
lor au salvat inestimabilele va
lori ale galeriei din Dresda, dar 
n-a fost act de cultură groaznicul 
bombardament, inutil îndreptat 
împotriva orașului care adăpostea 
nu comorile regilor saxoni, sau 
numai ale germanilor, ci ale ome
nirii. Culți au fost toți aceia care 
oricînd au înfrînt bestia, au în
depărtat mîna criminală sau au 
retezat-o spre a salva sau păzi 
comorile artistice culturale ale 
lumii.

Omului care trăiește în zilele 
noastre, omului modern trebuie 
să-i fie proprie cultura, ca o con
diție nu numai a existenței ele
vate, dar chiar a existenței însăși 
într-o lume agitată de contradic
ții, cu țări mai mari sau mai mici 
înarmate pînă în dinți, cu forțe 
retrograde care prin argumentul 
armelor, împotriva dreptății, 
uzînd de putere pretind hegemo
nie, într-o lume în caro îi ajung 
unui militar cîteva tancuri și un 
avion spre a pune mîna pe pu
tere și a proceda despotic, în care 
mor milioane de oameni pentru 
că se bat, 
exponenții 
de sus eu 
dreapta cu cei din stingă, în pă
trat sau 
în care 
coperă 
le de 
lui cult 
nit ca oricînd. Cultura poate face 
și ea ca oameni tot mai mulți să 
se ridice pentru apărarea como
rilor, cunoscute lor, ale lumii, 
pentru afirmarea adevăratei no- 
bleți, pentru întronarea adevăra
telor criterii umaniste de viețuire. 
In țara noastră, țară socialistă în 
care umanismul socialist repre
zintă nu numai modalitatea pro
clamată, ei evident năzuită de a 
deveni dominantă a existenței, 
omul cult reprezintă omul vre
murilor noi, pe care românul le-a 
dorit, le-a pregătit, pe care le 
iubește și le apără. Omul cult, 
superior din toate punctele de 
vedere, este reprezentativ pentru 
aceste timpuri, de aceea în Ro
mânia cult poate și trebuie să 
fie omu] obișnuit, omul modem.

(Răspunsul la întrebarea CE 
ÎNSEAMNĂ "" 
DF.RN ?, 
tor).

Din 
într-o 
gătire

rilor la seceriș. Măsurile se impun 
a fi luate pentru impulsionarea 
lucrărilor din actuala campanie și 
pentru unirea dintr-un punct 
mort a lucrărilor din unele uni
tăți unde cauzele sînt cu totul 
de natură subiectivă. Avem in 
vedere în primul rînd acele um 
tăți unde orzul, deși ajuns la ma
turitate deplină, întîrzie a fi re
coltat ; pînă în prezent tn întreg 
județul această lucrare fiind reali
zată doar cu ceva peste S0 la 
sută, numărul cooperativelor care 
l-au strîns în întregime fiind încă 
mic. La maturitate a ajuns în 
aceste zile și mazărea dar, din 
&417 ha cultivate, recoltate pînă 
în urmă cu două zile erau decît 
aproximativ 3 000 hectare.

Pe întreaga suprafață de ce
reale pătoase de pe care recolta 
se anunță a fi bună trebuie ca in 
aceste zile organizarea muncii să 
funcționeze perfect. întregul sis
tem de mașini, toate brațele de 
muncă prezente în cîmp trebuie 
să dea maximum de randament, 
consiliilor de conducere, specia
liștilor și brigadierilor din toate 
unitățile, organelor agricole jude
țene revenindu-le principala sar 
cină de control și îndrumare per
manentă a întregii activități.

(Urmare din pag. I)

gonului, zicea cîndva, ui
mită : ce flori frumoase cresc 
pe aici ! Nu-s flori, doamnă, 
e rapiță, i-am spus eu. Ra- 
pița e o plantă, nu se poate, 
ea nu-î o floare. Se putea 
însă, se poate chiar mai 
mult, să vedem și în floare 
o „plantă“.

„Dar care floare-n floare 
noaptea pe răcoare“ ne în
treabă cîntecul popular și tot 
el ne spune că această floa
re, atît de asemănătoare cu 
cea a dorului (deci și dorul 
are-o floare) este cea a gri
ului. Spicul griului, el îu- 
floaro noaptea pe răcoare. 
Poeții nu i-au cîntat floarea, 
pictorii nu l-au trecut decît 
arareori în pînzele lor. Pun 
rămășag că mulți poeți, dar 
și mai mulți critici literari 
nu au văzut în viața lor un 
lan de grîu în floare. Ca să 
constați așa ceva nu-i de- 
ajuns doar spiritul critic im
presionist, de departe n-o 
să-ți ia nimic ochii, cel mult 
poți să bănui floarea griului 
dacă ai un miros sensibil Ia 
unda fină de miros. Da, cea 
mai modestă floare e a griu
lui. Plinea albă și crescută 
de pe masa fiecărei zile a 
fost și ea premersă de o 
floare ! O floare anonimă ca 
și țăranul care a însămîn- 
țat-o, plivit-o și îngrijit-o. 
Aș descri-o cum arată, cum 
miroase această floare, dar 
eu nu sînt dicționar sec, cine 
vrea s-o cunoască n-are de
cît să ia calea bărăganelor 
de holde. în curînd... dar nu 
vreau să spun nici timpul 
cînd înflorește ea. Fiecare 
trebuie s-o descopere pe cont 
propriu, așa cum a descope
rit și piinea.

Pun de asemenea rămășag 
:ă foarte mulți, și poeți, și 
iritici literari, și simpli bău
tori de vin nu știu cînd în
florește și cum arată floarea 
viței de vie. Poate a și în
florit ! A străbate o podgorie 
dată în floare e iarăși o de
lectare pe care n-o pot numi 
cuvintele.

Florile seamănă cu înțele
surile, cu cit sînt mai adînci, 
cu atît stnt trecute mai re
pede și mai superficial cu 
vederea. Căci florile sea
mănă și cu ciupercile : cele 
bune de mîncat au în
fățișări modeste, celelalte, 
netrebnice, se împopoțonează 
in danteluri pepite, cu culori 
țipătoare, incitînd lăcomia 
noastră care uneori ne poa
te fi fatală. Am putea trage 
de aici o povață : nu atin
geți și duceți la nas o floare 
căreia nu-i cunoașteți isto
ria, nu admirați și nu culti
vați în lanuri uriașe decît 
florile roadei. Ele sînt mai 
modeste, într-adevăr, dar eu 
cred că nu ne strică să în
vățăm modestia și de Ia flori. 
Ciocîrliile înalță cîntecul lor 
numai deasupra holdelor și 
cintecul lor e un imn în
chinat florilor modeste. Pe 
lumea asta sînt mai multe 
florile modeste, florile roa- 
iei, decît celelalte, impresio
niste.

Anunț
ațîțați și susținuți de 
imperialismului, cei 
cei de jos, cei din

în cruciș, într-o lume 
huruitul tancurilor a- 

cîte odată declarații- 
principiu, locul omu- 

este mai bine defi-

SA FII MO- 
într-un număr vii-

volumul ..Vn univers 
carte” aflat In pre
ia Editura Politică.

Combinatul siderurgic Hunedoara, cu sediu] în localitatea 
Hunedoara, str. Dr. Petru Groza nr. 8, ANGAJEAZÂ DE 
URGENȚA, pentru combinat, MUNCITORI NECALIFICAȚI 
cu un cîștig lunar de 1 100—1 500 lei.

C.S.H. suportă cheltuielile de transport, asigură cazare și 
cantină contra cost (pentru cei care nu au această posibi
litate, se asigură cantina pe cont pînă Ia primul salariu)

Cei care au armata satisfăcută și școala generală, se vor 
putea califica în diferite meserii specifice combinatului.

De asemenea, combinatul ANGAJEAZĂ MUNCITORI 
CALIFICAȚI în meseriile enumerate mai jos:

— strungari
— lăcătuși
— electricieni
— sudori
— turnători
— forjori
— ajustori laminate
— manevranți vagoane

Cei interesați, pentru informații suplimentare, se vor 
adresa serviciului personal din C.S.H.

joi ultima zi la
LOTO
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Oriental Apr opiat
Tensiune intre Liban și Arabia Saudita

9 Eliberări de deținuți in Irak

CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII
ELIBERĂRII

Ședința guvernului francez
Consiliul de Miniștri al Franței 

dezbătut în ședința sa de

CRIZEI politice libaneze• ---------care se prelungește (cu inevi
tabile repercursiuni de ordin 
economic) i s-a adăugat în pre
zent o înăsprire a relațiilor 
dintre Liban și Arabia Saudita. 
Punctul de plecare al încor
dării, relatează agențiile de 
presă, îl constituie nemulțumi
rea Arabici Saudite pentru 
faptul că oficialitățile libaneze 
s-au arătat nefavorabile unei 
oferte saudite de construire a 
unei rafinării în Liban.

Libanul arc de luat o hotă- 
rîre dificilă, apreciază în legă
tură cu aceasta observatorii de 
presă. Pe de o parte, guvernul 
libanez este supus unor 
siuni din 
ploatează 
rafinării 
compania 
și grupul 
lemn Co — care se împotrivesc 
construirii celei de-a treia ra
finării : pe de altă parte, acor
dul comercial libano-saudit ex
piră Ia sfîrșitul acestei luni și 
guvernul de Ia Ryad nu pare 
dispus să-> reînoiască. Or, Ara
bia Saudită este unul din prin 
cipalîi clienți ai produselor in
dustriale libaneze, astfel incit 
se apreciază că un eventual 
boicotaj saudit ar putea pro
voca închiderea a peste jumă
tate din uzinele țării.

Eban, să facă o 
la Bruxelles, s-a 

___ T_. __ în capitala Bel
giei. Data vizitei va fi stabilită 
ulterior.

raelian, Abba 
vizită oficială 
anunțat marți ROMÂNIEI

supus unor pre- 
partea celor ce cx- 
in prezent cele două 

existente în Liban — 
americană „Aramco“ 
britanic Irak Petro-

• 25 DE IRAKIENI arestați 
anterior pentru „activități anti
statale urmează să fie in curînd 
eliberați din lipsă de dovezi, a 
anunțat Comitetul pentru in
vestigații al Tribunalului revolu
ției din Bagdad. Printre ei se 
află ofițeri superiori, oameni 
de afaceri etc

Creat in decembrie trecut, 
tribunalul a pronunțat pînă în 
prezent 38 de sentințe capitale, 
în cadrul său urmează să fie 
în curînd judecați fostul pre
mier Al Bazzaz și alte 19 foste 
personalități politice, acuzate 
la rîndul lor de activități în
dreptate împotriva regimului.

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, am
basadorii Ion Georgescu (Elve
ția), Corneliu Bogdan (Statele 
Unite), Aurel Ardeleanu (In
dia), ministrul plenipotențiar 
Valeriu Georgescu (Israel) și 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim Teodor Dițulescu (Ghana) 
au ținut conferințe de presă, 
în cadrul cărora au vorbit des
pre succesele remarcabile ob
ținute de România socialistă în 
cei 25 de ani de la eliberare, 
precum și despre principiile 
politicii externe ale patriei 
noastre.

(Agerpres).

Pregătiri intense pentru
lansarea navei „Apollo-11 ✓ ✓

a
miercuri unele aspecte ale politi
cii externe franceze, pe baza u- 
nei expuneri a ministrului de ex
terne, Maurice Schumann. Rela- 
tînd despre desfășurarea dezba
terilor, Leo Hamon, purtătorul 
de cuvînt oficial, a relevat că 
partenerii Franței în Piața comu
nă „înțeleg punctul de vedere 
francez. Franța, a adăugat el, 
este împotriva oricărei încercări 
de a lega desăvârșirea Pieței co
mune, prevăzută pentru 1 ianua
rie 1970, de vreo altă problemă, 
cum ar fi primirea unor noi 
membri. Obiectivul general al 
guvernului francez, a spus pur 
tătorul de cuvînt, rămîne evolu
ția Pieței comune, avînd o poli
tică economică comună, spre o 
Veritabila personalitate euro
peană".

în expunerea sa, ministrul de 
externe a informat Consiliul de 
Miniștri asupra convorbirilor pe 
care le-a avut cu colegul său 
vest-german, Willy Brandt, pre
cum și asupra lucrărilor Comisiei 
mixte franco-sovietice și a pozi
ției franceze față . de problema 
conflictului din Nigeria. Abordînd 
problemele Orientului Apropiat. 
Maurice Schumann a declarat că

® MINISTRUL orientării na
ționale al R.A.U., Mohammed 
Fa.vek, aflat într-o vizită la 
Nairobi, a avut convorbiri cu 
ministrul de stat pentru aface
rile externe ale Kenyei, Koinan- 
ge Mbiyu. cu care a examinat 
aspecte ale situației din Orien
tul Apropiat. Mohammed Fayek, 
care întreprinde un turneu într-o 
serie de țări africane, în cali
tate de trimis special al preșe
dintelui R.A.U., va inmîna pre
ședintelui Jomo Kenyatta un 
mesaj din partea președintelui 
Gamal Abdel Nasser.

Echipajul navei spa
țiale „Apollo-11“, ce ur
mează să fie lansată la 
1(5 iulie in direcția Lu
nii, alcătuit din astro
nauții americani — Neil 
Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Collins 
— iși continuă cu asi
duitate pregătirile, 

timp ce personalul tehnic

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Belgiei, Pierrc Harmel, 
l-a invitat pe omologul său is-

în
de la platforma de pe care va 
avea loc lansarea verifică func
ționarea aparatelor la sol și asi
gură umplerea cu carburanți a 
rezervoarelor rachetei purtătoare 
„Saturn-5", astronauții .și-au ocu
pat locul în cabina de comandă, 
simulînd de mai multe ori mane
vrele ce ar urma să lc facă în 
cazul în care racheta nu va func
ționa normal.

vor

Festivalul în haine

Ansamblul spațial „Satum- 
Apollo" este prevăzut cu un mo
tor rachetă „de siguranță“ am
plasat în partea superioară. Timp 
de trei minute de la lansare, în 
caz de urgență, astronauții au 
posibilitatea^ de a pune în func
țiune acest motor și a se des
prinde de racheta purtătoare. 
Deși, după trei minute, folosirea 
acestui motor „de siguranță“ va 
deveni inutilă, astronauții mai au 
posibilitatea, la nevoie, de a 
porni principalul propulsor al ca
binei lor și de a se îndepărta 
astfel de „Saturn-5".

Pregătirile astronauților
continua, potrivit oficialităților 
N.A.S.A., pînă în ajunul lansării.

Dr. So’omon Garb, profesor la 
Universitatea Columbia, statul 
Missouri, referindu-se la urmările ■ 
pe care le va avea debarcarea 
primilor oameni pe suprafața 
Lunii, a arătat că termenul de 
trei săptămîni de carantină anun
țat de N.A.S.A. i se pare insufi
cient pentru a evita răspîndirea 
unor eventuali agenți patogeni 
care ar fi aduși de pe satelitul 
natural al Terrei. De aceea, pro
fesorul Garb a propus ca cei trei 
astronaut! să fie ținuți în caran
tină IS luni.

De la trimisul nostru la Moscova COSMONAUTUL AMERICAN

FRANK BORMAN PRIMIT
Ecourile solemne ale fes

tivității de deschidere s-au 
risipit și Festivalul interna
țional al filmului de Ia Mos
cova și-a îmbrăcat hainele 
de lucru. Marți după amiază 
a început proiecția filmelor 
prezentate 
filme 
scurt 
pii). 
locul . . 
se află nume glorioase 
celei de a șaptea arte de pe 
toate meridianele. Pe lingă 
cei pe care i-am amintit în 
corespondența anterioară, 
au mai sosit o serie de re
marcabile personalități, prin
tre care Liiian Gish și Ta
mara Makarova, Vittorio de 
Sica și Grigori Ciuhrai, 
Marcello Mastroianni și Ma
rina Vlady, Michel Simon și 
Françoise Arnoul. Fiecare 
dintre ei poartă cu sine con
vingerea profundă că aceas
tă ediție a festivalului va 
influența pozitiv evoluția ci
nematografului modern. „Ca 
întotdeauna, aștept dc la 
Festivalul de la Moscova 
filme bune, descoperirea 
unor noi talente, Sint sigur 
că speranțele mele se vor 
realiza, ca și la festivalurile 
precedente“ — declară cele
brul regizor polonez Jerzy 
Kavialerowicz, mebru . al 
juriului. Ziaristul american 
î’hillippe Bonosky ne spu
ne : „Aștept mult de la acest 
Festival in direcția răspîn- 
dirii înaltelor idei umaniste. 
Personal nutresc dorința 
vie de a vedea filmele țări
lor socialiste și ale țărilor 
în curs de dezvoltare, atît 
de variat reprezentate anul 
acesta“.

Concursul lung-metrajelor 
a fost deschis de filmul re
gizorului suedez Yan Hal- 
dorff — „Coridoare“ : isto
ria cîtorva zile din viața 
unui medic tînăr, deschise 
spre perspectiva mai amplă 
a unei meditații etice con
temporane. Planul eveni
mentelor și cel al ideilor fil
mului nu se suprapun însă 
perfect: lungile pasaje dis
cursive creează o impresie de 
uscăciune, de sterilitate, 
care nici căldura și 
iatea interpretării 
actor Per Kognar nu 
pensează indcajuns.

Mai substanțială 
părut participarea 
tiniană, cu filmul 
tec de cer“ al 
David Jose Kohon. Tendința 
spre melodramă este aici 
contrabalansată de autenti
citatea umană a ideii că 
orice OIU, aflat chiar în 
stare dc degradare morală, 
poartă în sine o nealterabilă 
rezervă dc candoare, de pu
ritate, de adevăr : idee pe 
care jocul excelent al actri- 

o

in concurs (32 
de lung metraj, 35 de 
metraj, 41 pentru co- 
In sală. in mij- 
publicului moscovit, 

' ' ale

pe 
sobrie - 

tinărului 
o com-

s-ani 
argen- 

„Un pe- 
regizorului

ței Anna Maria Picchio 
transmite cu intensitate.

Marți seara, momente 
emoție pentru delegația 
mână — intrarea în concurs 
a filmului nostru „Răutăcio-

de
ro

sul adolescent“. De pe scena 
marei Săli a Congreselor de 
la Kremlin, membrii dele
gației, condusă de prof. dr. 
Mihnea Glieorghiu, salută 
publicul, care le face o pri
mire călduroasă. Proiecția 
este urmărită și comentată 
elogios de cîteva mii de par- 
ticipanți la Festival și spec
tatori moscoviți. Conferința 
noastră dc presă va avea loc 
abia in cursul dimineții de 
astăzi, dar primele impre
sii sînt mai mult decît favo
rabile. Regizorul sovietic 
I. Lukinski consideră că 
„Răutăciosul adolescent“
propune, cu reală forță ar
tistică, o interesantă dezba
tere etică ale cărei virtuți 
de persuasiune sint sporite de 
o foarte bună interpretare 
actoricească și de o exce
lentă imagine. Iar regizorul 
iugoslav Antun Vrodljok se 
declară impresionat de bo
găția de nuanțe a jocului lui 
Iurie Darie pe care il nu
mește „un Mastroianni al 
României“,

Miercuri, „Mica panteră și 
prietenii ci ‘, al doilea film 
românesc din cele 6 prezen
tate în triplul concurs, a în
fruntat exigențele juriului 
filmelor pentru copii.

Cîteva pelicule in afara 
concursului adaugă, în fie
care zi, un spor de substanță 
afișului Festivalului. Docu
mentarul „Țara mea“, al re
gizorului sovietic Ilya Ko- 
palin, prezintă, intr-un bo
gat și strălucitor caleidoscop, 
imagini elocvente din viața 
oamenilor sovietici. Două 
creații recente aparținind 
unor mari cineaști, ample 
adaptări pentru ecran ale 
unor opere dramatice — ce
lebrul film „Romeo și Juli- 
eta“ al lui Franco Zefirelli 
și „Leul in iarnă“ al regi
zorului englez Anthony Har- 
vey, cu Peter O’Toole și 
Katharine Ilepburn, au pro
dus o profundă impresie 
prin noutatea și acuitatea 
punctului lor dc vedere con
temporan asupra istoriei. In- 
spirîndu-se dintr-o istorie 
mai recentă, primele filme 
prezentate în cadrul retros
pectivei „Vladimir Ilici Le- 
nin“ (documentarul „Lenin 
viu“ de Mihail Romm și ca
podopera lui Eisenstein și 
Alexandrov „Octombrie“) au 
inaugurat emoționantul oma
giu pe care Festivalul îl 
aduce conducătorului revo
luției socialiste.

în rest — contacte de lu
cru, popasuri turistice (un 
tur al Moscovei și o vizită 
Ia Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale au a- 
tras sute de participanți), 
vizionări in cadrul tîrgului 
de filme și discuții, multe, 
pasionante și substanțiale 
discuții, din acelea care 
reprezintă în fond, cîștigul 
cel mai important al oricărei 
mari întîlniri artistice inter
naționale.

SEBASTIAN COSTIN

DE N. PODGORNÎI
După cum anunță agenția 

T.A.S.S. Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., l-a primit 
miercuri la Kremlin pe astrona
utul american Frank Borman. 
în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, Borman s-a 
pronunțat în favoarea colaboră
rii dintre S.U.A. și U.R.S.S. Cu
cerirea cosmosului, 
este un domeniu în 
face multe pentru a 
tați relațiile.

Nikolai Podgornîi
că în relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. au existat diferite pe
rioade, dar independent de a- 
ceasta. popoarele sovietic și ame
rican au fost legate întotdeauna 
de un sentiment de bunăvoință. 
Contactele pe care le stabilim 
între noi la diferite nivele, in
clusiv vizitele reciproce ale cos- 
monauților, a Subliniat el, pot 
aduce numai foloase. Președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a transmis un 

salut președintelui S.U.A., Nixon, 
și a urat succes apropiatului 
zbor al navei „Apolo-11“.

BELGRAD 9. — Qpresponden-

neanga- 
de acti-

la Paris.

intîlmrea
suitativă a

Gloanfele

de la Nairobi

I

Totuși printr-o 
i, ministrul ce nu

Franța rămîne favorabilă efortu
rilor celor patru puteri și că ei 
va aborda aceste probleme în 
convorbirile cu secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., Joseph Sisco, 
în timpul apropiatei vizite a di
plomatului american

țarilor
neangajate

i
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : La Belgrad au continuat 
miercuri lucrările Întîlnirii con
sultative a țărilor neangajate. în 
ședința de dimineață a fost adop
tată ordinea de zi care cuprinde 
discutarea rolului politicii de 
neangajare în lumea contem
porană, in special în legătură cu 
problemele păcii, independenței și 
dezvoltării ; considerații asupra 
posibilităților de intensificare a 
consultărilor, colaborării și acțiu
nilor comune ale țărilor 
jate în diferite domenii 
vitate.

în cadrul întîlnirii au 
apoi discuțiile generale.

început

SEDINTA CONSILIULUI 
BĂNCII INTERNAȚIONALE 

DE COLABORARE 
ECONOMICĂ

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a 24-a 
ședință a Consiliului Băncii In
ternaționale de Colaborare Eco
nomică. Ședința a fost prezidată 
de dr. O. Pool, conducătorul de
legației ' Republicii Socialiste 
Cehoslovace în Consiliul băncii.

Consiliul a discutat problemele 
activității curente a băncii și a 
adoptat hotărîri corespunzătoare.

Ședința Consiliului s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească 
și de colaborare activă.

« LA SEUL continuă demon
strațiile studențești împotriva 
intenției autorităților de a pro
ceda la o revizuire a constituției. 
Sfidînd ordinul de închidere a 
tuturor instituțiilor de învăță- 
mînt superior, aproximativ 400 
de studenți au pătruns marți în 
incinta Universității Pusan. un
de au ținut un miting. Studenții 
au organizat apoi o demonstra
ție de protest pe străzile Seulu
lui.

» PREȘEDINTELE NIXON a 
anunțat miercuri o reducere cu 
10 la sută a personalului ameri
can. militar și civil, aflat in 
străinătate, cu excepția persona-

W&' »■= . Ä
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După asasinarea lui Tom 
Mboya, în Kenya s-au pro
dus grave incidente, foto
grafia noastră redă un as
pect de la ciocnirile dintre 
membrii diferitelor triburi și 

poliție

lului militar din Vietnamul de 
sud, Coreea de sud și țările 
membre ale N.A.T.O.. Comuni
catul Casei Albe precizează că 
problema retragerii trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sZI 
va fi tratată separat. O nouă ho- 
tărîre a președintelui în legă
tură cu această problemă este 
așteptată să fie comunicată la 
mijlocul lunii august.

o CURTEA marțială din Ma
drid. a condamnat doi stu
denți la pedepse cu închisoarea 
pe 8 și respectiv trei ani, pen
tru că au participat la acțiunile 
de protest împotriva regimului 
franchist din octombrie anul 
trecut.

MIERCURI s-a deschis în 
Parcul „Sokolniki“ din Moscova 
expoziția internațională de ma
șini poligrafice, la care participă 
circa 700 firme din 20 de țări. La 
deschidere a fost de față pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă din Repu
blica Socialistă România, Pompi- 
liu Macovei.

• LA LONDRA s-a în
cheiat Săptămîna coopera
tistă internațională, în ca
drul căreia țara noastră a 
fost reprezentată printr-un 
stand cu exponate ale pro
ducției cooperatiste și de arti
zanat. Cu prilejul unor mani
festări artistice organizate în 

/Cadrul Săptăminii, un grup 
folcloric englez a prezentat 
cîntece și dansuri românești, 
Ștefan Năstăsescu,
al Ambasadei României 
Londra, a făcut o 
în care a înfățișat 
lele realizări ale 
român în cei 25 de 
eliberarea patriei.

secretar
Ia 

expunere 
principa- 

poporului 
ani de la

FOSTUL LIDER al Partidului 
Socialist Italian, Pietro Nenni, 
a trimis o telegramă lui Fran- 

cesco de Martino, care conduce 
reuniunea Comitetului Central 
al P.S.I., subliniind că hotârîrea 
sa de a demisiona din funcția 
de președinte al partidului este, 
„irevocabilă“. Comitetul Central 
al P.S.I. a hotărît să lase va
cant postul de președinte al 
partidului.

I

la frontiera 
sovieto-chineză
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că Mi
nisterul Afacerilor 
U.R.S.S. a adresat 
R. P. Chineze la 
notă de protest, 
arată că la 8 iulie 
cetățeni chinezi 
violat frontiera i 
U.R.S.S. și pătrunzînd pe por
țiunea sovietică a insulei Gol
ii inski de pe fluviul Amur, a 
deschis focul împotriva unor 
lucrători fluviali sovietici. 
Unul dintre ei a fost ucis și 
trei au fost răniți.

★
PEKIN 9 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
China Nouă, Ministerul Aface
rilor Externe al R. P. Chineze 
a adresat ambasadei sovietice 
de la Pekin o notă de protest 
în care se arată că unități de 
frontieră sovietice au pătruns 
pe bordul a două nave pe teri
toriul chinez în regiunea insu
lei Pacha, pe partea chineză a 
fluviului Heilun. Milițienii chi
nezi, se spune în notă, au ri
postat în autoapărare.

Externe al 
: ambasadei

Moscova o 
în care se 

un grup de 
înarmați a 
de stat a

Gloanțele care au pus capăt vieții lui Thomas-Joseph Mboya 
au semănat neliniștea în Kenya. Ministrul, ucis pe cînd pă
răsea o farmacie de pe una din străzile centrale din Nairobi, 
era o personalitate de prim rang în viața politică a țării, dar 
o personalitate controversată. Jamo Kenyatta îl socotea unul 
din miniștrii săi cei mai eficienți, poate cel mai capabil, îi 
lăuda calitățile de organizator în domeniul economiei dar nu 
putea să omită faptul că acumulase prea multe dușmănii. LE 
MONDE afirmă că Mboya „a elaborat o politică ce a permis 
Kenyei să reziste unei crize economice grave'' ~ ’
anumită duritate și afișînd un plus de ambiții, 
împlinise încă 40 de ani reușise să-și transforme în adversari 
destui din colegii din partidul guvernamental. De altfel, acest 
partid seamănă mai degrabă cu o coaliție eterogenă ce su
praviețuiește grație personalității lui Kenyatta. Fără Kenyatta, 
se afirmă la Nairobi, disensiunile ar deveni greu de aplanat 
iar conflictele personale ar înlătura orice aparență de unitate. 
Sub acest aspect asasinarea lui Tom Mboya afectează două 
probleme : a) succesiunea lui Kenyatta ; b) raporturile tribale.

Actualul șef al Kenyei apropiindu-se de 80 de ani, se află 
la o vîrstă la care nu-și poate permite să ignoreze necesitatea 
de a-și desemna un succesor. Mulți vedeau în Mboya pe ur
mașul lui Kenyatta. Președintele părea în dilemă și în îm
prejurări destul de recente a evitat să-i încredințeze postul 
nr. 2 în stat : vicepreședinta. Totuși, prezența într-o funcție 
ministerială nu-i- diminua șansele în cursa pentru putere, cursă 
ce aparține unui viitor ce poate fi apropiat. în această țară 
în care 56 la sută din populație are mai puțin de 20 de ani 
și care a cunoscut o relativă stabilitate pusă pe seama unui 
proces de creștere economică lentă dar constantă, succesiunea 
prezidențială riscă să devină o sursă de grave complicații. 
Asasinarea lui Mboya înseamnă eliminarea unui posibil can
didat ? Calculele politice, animozitățile din cercul posibililor 
succesori au dus la sfîrșitul tragic al lui Mboya ? înainte de 
a afla rezultatele investigațiilor în curs, supozițiile rămîn fără 
acoperire. Oricum, nu se poate uita că în urmă cu numai doi 
ani defunctul ministru s-a salvat miraculos de la un atentat 
organizat tot în centrul capitalei. De astă dată, gloanfele au 
nimerit în plin...

Dar asasinarea lui Mboya crează probleme și pe plan tribal. 
LE MONDE observa : „Dispariția unui om care, pe urmele pre
ședintelui Kenyatfa, personifica ideea unității naționale, riscă 
să reanime antagonismul tribal laient cu o violența cu atît mai 
mare cu cît Tom Mboya era unul din puținii „luo" în sînul 
unui guvern compus în majoritate din „kikuyu", trib în mare 
măsură dominant, căruia îi aparținea asasinul". Confruntării < 
tribale rămîn o problemă gravă pe „continentul negru", chia; 
și în acele țări în care, aparent, s-a produs o mai largă con
topire a diferitelor elemente etnice. Kenya cunoaște un conflict 
între triburile „kikuyu" — dominant — și „luo", conflict cu 
antecedente în epoca colonială și pe care l-a atenuat un echi
libru destul de greu menținut. Moartea tragică a lui Mboya a 
declanșat furtuna vrăjmășiei tribale. în zonele locuite de „luo", 
cei aparținind tribului advers sînt vînafi. Mii de oameni și-au 
părăsit locuințele. La Kisumu, magazinele ai căror proprietari 
provin din tribul „kikuyu" au fost devastate. Gazele lacrimo
gene* au încercat zadarnic să disperseze mulțimile furioase. 
Pierzîndu-I. pe Mboya, „luo" — trib minoritar, bîntuit de sen
timentul injustiției, al frustării — își vede dispărînd protectorul 
cel mai sigur din sferele oficiale.’ Conflictul tribal dobîndește 
pe neașteptate o acuitate care îngrijorează autoritățile de la 
Nairobi.

Sfîrșitul ministrului a cărui strălucită carieră a început în
tr-un modest bi.rou al administrației comunale riscă să aibă 
repercusiuni serioase pentru Kenya. Succesiunea prezidențială 
devine mai complicată iar neînțelegerile tribale intră într-o 
zonă fierbinte.

a subliniat

a spus el, 
care putem 
ne îmbuna

WL

Construcții noi la Zagreb

La 10 martie, într-una din celulele închisorii din Pretoria, a 
fost găsit spînzurat James Lenkoe, în vîrsiă de 35 de ani, un 
negru din Republica Sud-Africană. Medicii închisorii au emis 
un certificat din care reieșea că a fost vorba de o sinucidere 
determinată de „cauze necunoscute". Solia deținutului, d na 
Julia Lenkoe, a solicitat însă efectuarea unei expertize medi
cale. Concluziile au fost cutremurătoare : James Lenkoe pre
zenta pe corp urmele unor arsuri provocate, chiar în ziua de
cesului, cu instrumente electrice de tortură.

Cel care-l „anchetase" pe a- 
restat nu era altul decît maiorul 
Theunis Jacobus Swanepoel, șe
ful Siguranței sud-africane. cu
noscută sub inițialele de „COM- 
POL“. Cazul a luat amploare și 
a ajuns pînă în fflța instanțelor 
judiciare datorită unui alt fapt. 
Avocații Juliei Lenkoe au dat în 
judecată pe primul ministru sud- 
african Vervoerd, pe ministrul 
poliției Müller și pe șeful Sigu
ranței deoarece avusese loc o „e- 
roare judiciară“. Ei au prezentat 
dovezi din care reieșea că James 
Lenkoe, acuzat de violare a 
„legii cu privire la acțiunile te
roriste", fusese arestat și anchetai 
din greșeală, în locul unui alt 
sud-african urmărit ele poliție, 
Mofokeng.

toritățile rasiste în baza „legii cu 
privire la acțiunile teroriste". A- 
ceasta lege cu un profund carac-

al clădirii Siguranței din Johan- 
nesburg și în cele ale „COM- 
POL" din Pretoria s-au desfășu
rat nenumărate tragedii. Autori
tățile sperau că ele nu vor ajunge 
să fie cunoscute vreodată. Vălul 
strict al tăcerii a fost însă rupt 
de ziarul londonez „Sunday 
Times". Folosind mărturii obți ■ 
nute din partea unor foști deți
nuți, ziarul a relatat acum pe 
larg despre „metodele de lucru" 
ale „Marelui inchizitor".

de paralizie, a fost ținut într-un 
scaun cu rotile, ajungînd într-o 
stare vecină cu halucinația, pînă 
cînd a acceptat să-și recunoască 
„vinovăția". In acel moment 
i s-a permis să doarmă cîteva 
ore. după care agenții Siguranței 
i-au dictat „declarația“. Alte ca
zuri reflectă aceeași „tehnică". 
D-na Caroline de Crespigny, ce- 
tățeană britanică, a fost interoga
tă fără întrerupere timp de 48 de 
ore și amenințată cu violențe fi-

„Marele inchizitor“
din Johannesburg

de- 
fără 
per- 
este

„NU DORMI

PÎNĂ NU SEMNEZI..."

O ASCENSIUNE

FULMINANTĂ

săJacobus Swanepoel a ajuns 
fie cunoscut în întreaga Republi
că Sud Africană sub porecla de 
„Marele inchizitor". Și nu întîm- 
plălor. In urmă cu 15 ani, el era 
un ofițer însărcinat cu interoga
rea „suspecților” reținuți de au-

ter antidemocratic, permite 
tenția pe timp nelimitat și 
nici o judecată a oricărei 
soane, negru sau alb, care 
bănuită că ar desfășura o „acti
vitate subversivă". Swanepoel a 
dat dovadă de atîta zel, îneît în 
1960 a fost transferat la Siguran
ța sud-africană, pentru ca patru 
ani mai tîrziu să ajungă șeful a- 
cestui organism represiv. „Mare
le inchizitor" nu și-a dezmințit 
porecla. El s-a înconjurat de un 
grup de „inchizitori" mai mici și 
a introdus „cele mai moderne“ 
metode de interogare. In ultimii 
ani, în birourile de la etajul VII

Jacobus Swanepoel este consi
derat „părintele" metodei de an 
chetare a deținuților politici care 
constă în lipsirea acestora de 
somn pînă în momentul cînd 
semnează „declarațiile“ puse în 
fața lor de agenții Siguranței 
sud-africane. Vna din victimele 
sale a fost un alb, Vic Finkel
stein, care după arestarea sa, în 
martie 1966, a fost interogat fără 
întrerupere de vineri seara pînă 
luni dimineața. Arestatul, bolnav

zice, în timp ce Stepe Naidoo a 
fost interogat timp de 36 de ore. 
„Marele inchizitor" sud-african 
a arătat că ține seama de dife
rențele de rasă dintre cei anche
tați. Arestații albi primesc, une
ori, permisiunea 
scaun. Cei negri 
mînă în picioare 
interogatoriilor 1

Dar. cu trecerea anilor, meto
dele Siguranței sud-africane s-au 
perfecționat. In ultimii cîțiva ani 
este folosită cit mai des smulge
rea „declarațiilor" prin supune
rea deținuților politici la torturi 
cu șocuri electrice. Cit de greu 
sînt resimțite aceste „anchete" se 
poate vedea din creșterea neîn-

să ocupe un 
trebuie să râ

pe tot timpul

cetată a numărului deținuților 
care se sinucid sau sînt pur și 
simplu uciși. Unul dintre aceștia 
este Suliman Salooje, care s-a a- 
runcat pe fereastra biroului de la 
etajul VII al clădirii Siguranței 
din Johannesburg în timp ce era 
interogat. Vn alt deținut, Gabriel 
Mbindi, a murit în timpul anche
tei, fiind legat în acel moment 
cu cătușe de o țeava metalică 
conectată la o sursă de electri
citate. Multe alte persoane au 
confirmat ziarului „Sunday 
Times" tratamentul cu șocuri e- 
lectrice la care au fost supuse în 
timpul interogatoriilor.

„Metodele" de lucru ale „Ma
relui inchizitor" au provocat un 

' val de proteste în Republica 
Sud-Africană după ce au deve
nit cunoscute prin dezvăluirile 
făcute de ziarul londonez. Re
cent, doi judecători, membri ai 
Curții Supreme a R.S.A., Jaco- 
bus Marais și Joseph Ludorf, au 
condamnat, în cadrul unor întru
niri -publice, „puterile largi“ a- 
cordate de guvern șefului Sigu
ranței și agenților săi. Dar auto
ritățile de la Pretoria nu dau 
nici un semn că ar intenționa să 
restrîngă aceste împuterniciri. 
Din contră, guvernul a prezentat, 
un proiect de lege care stipu
lează că poliția și Siguranța au 
dreptul să nu prezinte instanțelor 
judiciare „dovezile“ pe care le 
dețin împotriva „inculpaților” în 
cazul în care consideră că „ele 
sînt împotriva intereselor statu
lui".

Succesul
ansamblului
„Prahova" 

in Italia
ROMA 9. — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicea, 
transmite : Ansamblul fol
cloric românesc „Prahova“ 
a prezentat marți seara in 
cel mai modern cartier al 
Romei — E. U. R. — un spec
tacol de cîntece și dansuri 
din diferite regiuni ale Ro
mâniei, 
bucurat de 
ces. A luat 
ros public, 
se aflau 
conducători 
zații de turism 
fost . , ______
cu afaceri al României 
Roma, Ion Radu.

Ansamblul „Prahova“ 
află intr-un turneu de 
lună în Italia, în cadrul 
schimburilor culturale ro- 
mâno-italiene. El a prezen
tat spectacole la Ostia-Lido 
și Rieti, unde a luat parte 
la „Sărbătoarea Soarelui“ 
împreună cu mai multe an
sambluri folclorice italiene 
și străine. Artiștii români 
au fost distinși cu „Plache
ta de merit“, acordată celui 
mai bun ansamblu.

Spectacolul s-a 
un deosebit suc- 
parte un nume- 
în rîndul căruia 
parlamentari și 
ai unor organi- 

italiene. A 
prezent și însărcinatul 

la

se
o
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