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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii fosil Banc 
Și Manea Mănescu, a vizitat 
zone îndiguîte din Lunca Dunării

Sîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Iosif Banc și Manea Mă- nescu, a făcut o vizită de lucru în zonele îndiguite Iezeru—Călărași, Boianu—Sticleanu și Greaca, situate în sudul județelor Ialomița și Ilfov, unde în ultimii ani s-au făcut importante lucrări de hidroameliorații.Conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de tovarășii Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Gheorghe Necula, prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Marin Vasile, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., Barbu Popescu și Angelo Miculescu, prim-vicepreședinți ai Consiliului Superior al Agriculturii, de specialiști agricoli.Vizita a început în apropiere de municipiul Călărași, la stația de pompare Jirlău, la capătul digului ce se întinde pe malul Dunării, spre vest, pe o lungime de peste 33 kilometri. Din construcții se gă priveliștea fețe îndiguite. cizează că de
înălțimea acestei desfășoară lar- vastelor supra- Specialiștii preia malul Du-nării pînă la nord, între comunele Cacomeanca și Dorobanțu se află îndiguită o suprafață de aproape .23 000 hectare. Practic este vorba de fertilizarea unei largi zone favorabile culturilor intensive prin- tr-un complex de canale și stații de pompare, lucrări de îndiguiri și de evacuare a apelor dir> fostele bălți Iezeru și Boianu-Sticleanu. Unul din rezultatele efortului economic

Felicitări celor care în Lunca Dunării obțin recolte

O Opinia publică își exprimă profunda satisfacția 
față de măsurile de înaltă echitate socială stabilite 
de plenara C. C. al P. O. R. Prețurile produselor 
agricole să armonizeze interesele producătorilor 
și cerințele consumatorilor B Prin piețele orașului, 
după aplicarea măsurilor de îmbunătățire a aprovi
zionării Cerințe ale criticii noastre cinematografice

v

financiar consacrat acestor lucrări este înlăturarea inundațiilor provocate în trecut de revărsarea a- pelor Dunării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de eficiența economică a lucrărilor executate, de producțiile obținute. Discuția este continuată într-un lan de grîu, pe țjqul unde se afla cu ani în urmă fundul bălții. Grîul e frumos, cu spic bogat. Secretarul general al Comitetului Central recomandă să se practice cu grijă în această zonă asolamentul. Se discută despre rentabilitatea plantelor cultivate. Inginerul Gheorghe Țîru, director tehnic al Trustului zonal al întreprinderilor agricole de stat, informează că datorită recoltelor mari ce se obțin, investițiile totale se recuperează în mai puțin de 5 ani. Din discuția care urmează reiese necesitatea folosirii intensive a resurselor pe care le asigură acestei zone lucrările de amenajări.într-un bogat lan de floarea- soarelui, o adevărată pădure din care acum, la începutul verii, omul abia se vede, tovarășul Nicolae

Ceaușescu se interesează de soiul cultivat. Tov. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, informează că productivitatea ridicată a acestei culturi se datorește, între altele, soiului foarte productiv „Record", creat de specialiștii noștri, valoros și prin procentul mare de ulei — 53 la sută — al semințelorReferindu-se la eficiența irigațiilor în creșterea producției agricole — una din problemele dezbătute în cadrul recentei plenare a Comitetului Central, care a prevăzut realizarea unei suprafețe irigate de 3 000 000 hectare pînă în 1975 — tovarășul NicolaeCeaușescu a subliniat necesitatea ca această vastă acțiune de importanță națională să înceapă imediat, mobilizîndu-se în acest scop toate resursele umane și materiale de care dispunem.Specialiștii au arătat că sînt întrunite condițiile pentru devansa

rea planului de irigații. Se cer însă rezolvate unele probleme privind asigurarea utilajelor și în special a pompelor de mare capacitate.— Un rol important are de îndeplinit în privința aceasta — a precizat secretarul general al C C. al partidului — industria noastră constructoare de mașini, mai ales unitățile producătoare de pompe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța economică a planului de irigare preconizat de partid, rolul hotărîior pe care acesta îl va avea în asigurarea unei producții ridicate în orice condiții climatice. Prin înfăptuirea acestui plan, întreaga cîmpie din sudul țării, de la Turnu Severin în Bărăgan pînă la Tulcea, și în nord spre Focșani se va transforma în- tr-o uriașă zonă interzisă secetei....Coloana de mașini străbate drumul de pe fundul fostelor bălți, printre holdele de grîu gata de recoltat și lanurile de floarea-soare-

bogatelui cu pălării de aur, în zona îndiguită Boianu — Sticleanu. O primă oprire are loc în apropierea stației de pompare Boianu I la o amenajare piscicolă ce se întinde pe 230 hectare. La întrebările conducătorilor de partid și de stat privind eficiența economică a a- cestei amenajări, specialiștii arată că în ultimii trei ani s-a obținut o producție medie de pește de peste 2 000 kg la hectar. în discuția care se poartă se subliniază necesitatea unei serioase analize a utilizării cu cele mai bune rezultate a terenurilor din zonele îndiguite.O nouă oprire s-a făcut la ferma nr. 3 Andolina a I.A.S. Ciocănești. unde se cultivă aproape 700
Ion CUMPĂNASU 
Virgil DĂNCIULESCU 
Mircea IONESCU
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Islaz, sat cu vatră de 
castre romane, intrat in 
istoria țării ca apele moș
neagului Olt, în matca 
Danubiului. Lumină ho
hotitoare de iunie, ca a- 
tunci. Și 40 000 de inimi, 
tot ca atunci. Urmașii u- 
niților pe aceeași cîm
pie în urmă cu 12 decenii, 
intorcind vremelnic pagi
nile de piatră ale istoriei.

Au venit pe acest tărim 
de legendă întru cinstirea 
strămoșilor care au pro
clamat, aici, la Islaz, că 
a sosit „timpul mintuirii 
noastre", jurind „să lu
creze și să moară pentru 
regenerarea țării". Sînt ei, 
ramuri de stejari bătrîni, 
continuatorii acelor înce
puturi de calendare, cei 
care, în numele trecutului 
și viitorului țării, au re
născut pămîntul românesc 
sub flamuri comuniste.

40 000 — bătrîni ca Mihai 
Hagiu, Gheorghe lacob, 
Ștefan Matei, Floarea 
Toader, Tudor Grigore și 
alții, în sîngele cărora mai 
pîlpîie încă focul răscoa
lei din 1907, fiii și fiicele 
lor și ai altor mii ca ei, 
care au dăruit locului, in 
acești ani, mari cetăți in
dustriale, locuitori din 
municipiul Turnu Măgu
rele, oameni ai pămîntu- 
lui din comunele și satele 
județelor Teleorman și 
Olt, de la Cringu Și Lun
ca, Lița și Salcia, Furcu- 
lești și Viișoara, Izbiceni 
și Giuvărăști — stăpînii 
deplini ai acestor locuri 
udate cu singe veacuri la 
rînd, în numele înaltelor 
idealuri, împlinite acum.

Sub vălurile nopții ard 
mari făclii. Pe înalte ca
targe flutură culorile stea
gului național sfințit la

Islaz în 1848, la 9 iunie, și 
ale drapelului de luptă al 
partidului. Cimpta, îm
prejmuită ca atunci de că
ruțe cu coviltire și corturi 
ostășești, clocotește de en
tuziasm.

Intîmpinați cu aplauze 
și urale, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Florian Dănălache, mem
bru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion 
Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tine
retului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și 
organizații obștești, sosesc 
la marea sărbătoare.

Se vizitează expoziția

consacrată revoluției din 
1848, amenajată chiar pe 
cîmpia istorică de la Is
laz. Un grup de veterani 
ai răscoalei țărănești din 
1907 salută cu căldură.

Oaspeții se urcă la tri
bună, împreună cu repre
zentanții organelor de 
partid .și de stat din ju
dețul Teleorman, alături 
de care se află conducă
tori de întreprinderi in
dustriale și agricole din 
județ, președinți de coo
perative agricole de pro
ducție, intelectuali ai o- 
rașelor și satelor teleor- 
mănene.

Se intonează imnul de 
stat al țării, în timp ce 
văzduhul vibrează de sal
vele tunurilor.

(Continuare în pag. a Il-a)

Pe locul fostelor bălți porumbul a dat în spic (Foto : Gh. Vințilă)

Dragi tovarăși,întregul nostru popor aniversează 120 de ani de cînd aci, pe cîmpia Islazului, străbunii noștri, revoluționarii de la 1848. reprezentanții țărănimii din satele Cîmpiei Dunării, din Oltenia și Muntenia, scriau una din paginile cele mai luminoase ale istoriei noastre naționale; din piepturile zecilor de mii de participanți la marea adunare populară de atunci răsuna fierbinte jurămîntul de credință al poporului față de Proclamația citită aici, față de cauza revoluției. Acest jurămînt a avut ecou pînă departe, peste întinsurile Țării Românești, a ridicat la luptă masele obidite, a îmbărbătat pe toți iubitorii de bine ai acestor pămînturi. El nu s-a stins între filele îngălbenite ale cronicilor și hrisoavelor — ci a rămas mereu viu, înflăcărînd inimile și oțelind voința poporului român în lupta pentru eliberare socială, pentru unitate și independență.Afirmîndu-și interesele vitale, poporul român s-a dovedit încă o dată prezent la marile momente ale istoriei universale, și-a manifestat capacitatea de luptă și gîn- dire ca factor de civilizație pe a- ceste meleaguri.Cu prilejul evocării acestui moment de seamă al plămădirii istoriei noastre naționale vă adresez dumneavoastră, locuitori ai comunei Islaz, ai orașului Turnu Măgurele, tuturor locuitorilor orașelor și comunelor din județele Teleorman și Olt un cald salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii noastre socialiste, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat

Cinstind pe luptătorii uniți sub stindardele revoluției la Islaz, la Iași, la Blaj, ca și în alte localități de pe cuprinsul Țărilor Române — partidul nostru, întregul popor român exprimă simțăminte de recunoștință și omagiu maselor muncitoare, eroilor revoluției de la 1848, înaintașilor care au dat dovadă de neclintită vitejie și dîrzenie patriotică, au purtat cu cinste făclia cugetului generos și a faptei de bărbăție spre binele gliei strămoșești, înmînîndu-ne peste timpuri tezaurul unor minunate tradiții de luptă pentru cauza libertății și propășirii României !Dînd expresie acestor înalte simțăminte, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea aici, la Islaz: „Multe jertfe, au dat, de-a lungul veacurilor, țărănimea, clasa muncitoare, intelectualitatea pentru dreptate socială și națională. Dar trebuie să spunem aici, la Islaz, că a- ceste jertfe n-au fost zadarnice, că datorită lor, datorită sîngelui vărsat din belșug de înaintași, poporul nostru poate astăzi să ducă o viață liberă și independentă, să-și construiască viața la el acasă așa cum o dorește. Aducînd omagiul nostru acelora care s-au jertfit pentru interesele poporului, sîntem con- știenți de răspunderea ce ne revine de a face totul ca poporul nostru, stăpîn pe soarta sa, muncind înfrățit, să asigure ridicarea patriei pe culmile tot mai înalte ale progresului și civilizației..."Revoluția din Țările Române — legată de mișcările revoluționare ale furtunosului an 1848, care zguduiau din temelii vechile așezări feudale în întreaga Europă — a constituit un eveniment de răscruce pe drumul dezvoltării moderne a țării. Ea a avut o personalitate distinctă și un conținut propriu. rădăcini adînc înfipte în so-

în acest industriale dezvoltă capacitatea de producție. Astfel, în cadrul Uzinei cbi- mico-metalurgice Copșa Mică va fi pusă în funcțiune o nouă instalație pentru rafinarea electrică a plumbului, avînd o capacitate de 30 000 tone pe an, precum și o instalație pentru obținerea sulfatului de zinc, din prafuri volatile, cu o capacitate de 8 000 tone pe an.Importante obiective se conturează în sectorul indus'.viei ușoare. La Uzinele textile Cisnădie se apropie de sfîrșit construcția

an, numeroase unități din județul Sibiu își

IN JUDEȚUL SIBIU

Dezvoltarea capacității de producție
a întreprinderilor industriale

unor noi hale de fabricație, care vor aduce ua spor de 500 000 mp covoare pe an. Lucrări asemănătoare se fac la Fabrica „7 Noiembrie" Sibiu. Ele vor a- vea drept rezultat o producție suplimentară de un milion perechi de ciorapi anual.Un vast șantier a fost descins și la Fabrica „Vitrometan" din Mediaș. Este vorba de dezvoltarea fabricii de sticlă, cu o capacitate de 22 milioane borcane, 13 milioane flacoane, articole de laborator și articole de iluminat. (Agerpres)

lui realităților naționale — ca orice mișcare revoluționară viguroasă și viabilă. Așa cum spunea Bălcescu, cauzele ei se pierd în zilele veacurilor, iar „uneltitorii" ei au fost 18 secole de trude, sufe- rinți și lucrare a poporului român asupra lui însuși. Revoluția de la 1848 a preluat și dus mai departe torța de flăcări care a aprins focul nenumăratelor răscoale populare pentru libertate și neatîrnare ce brăzdează zbuciumata istorie a poporului român.Spre mijlocul veacului trecut, dezvoltarea noilor forțe de producție, extinderea relațiilor capitaliste ascuțeau contradicțiile sociale și criza feudalismului, adînceau conflictul dintre cătușele sistemului feudal — ferecate și apărate prin dominația imperiilor absolutiste o- toman, habsburgic și țarist — și cerințele dezvoltării societății românești.Problemele eliberării sociale, care aveau în centrul lor sarcina lichidării rînduielilor feudale, erau întregite de năzuința tot mai arzătoare a unirii Țărilor Române și scuturării jugului străin. Revoluția din 1848 din cele trei Țări Române are meritul istoric de a fi ridicat sentimentele comunității de origine, de limbă și cultură — întreținute de popor ca nestemate în sipetul istoriei — la ideea conștiinței naționale și necesității făuririi statului național român, suveran și independent.în forme și cu intensități diferite, legate de împrejurări specifice, acest ansamblu de probleme s-a pus în toate cele trei Țări Române ca un fierbinte crez comun, pe deasupra munților și apelor vremelnic hotarnice între frați, între fiii aceluiași unic popor.Caracterul cel mai organizat l-a avut revoluția pașoptistă în Muntenia. încă cu două decenii înainte, în aceste ținuturi se ridicase marea răscoală condusă de aprigul Tudor din Vladimiri — iar tăciunii mîniei aprinși atunci continuau să mocnească, nestinși, în popor.Forța de bază, forța motrice a revoluției au fost masele largi ale populației muncitoare : masele țărănimii, strivite sub lespedea silniciilor feudale, ținute în robie pe pămîntul pe care-1 stropeau cu sudoare și sînge, trudind în arșiță și ger pentru boieri, iar la orașe i meșteșugarii, tîrgoveții, lucrătorii manufacturilor — prevestitorii proletariatului — mici neguțători, sărăcimea tîrgurilor. Ele, masele poporului, au fost, după cuvintele lui Bălcescu, „atletul" revoluției.Clasa care a jucat rolul conducător în această revoluție a fost burghezia, ca clasă în ascensiune, legată de dezvoltarea capitalismului și ale cărei interese coincideau atunci cu necesitățile obiective ale progresului. O parte a burgheziei însă nu s-a putut desprinde de legă—
(Continuare în pag. a II-a)
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Cuvintarea tovarășului Paul Niculeseu-ffllizil
(Urmare din pag. I)turile cu moșierimea, a manifestat inconstanță politică — ceea ce a determinat limitele mișcării șoptiste.Reflectînd simțămintele și zuințele poporujui, înțelegînd

pa-n fine- voile țării, un rol de cea mai mare importanță în pregătirea și conducerea revoluției au jucat intelectualii de seamă ai timpului, care s-au înscris în galeria figurilor ilustre ale națiunii noastre, ca și în marea inimă a poporului român. Proeminent s-a reliefat, prin rolul de frunte în elaborarea programului revoluționar, în organizarea și conducerea mișcării revoluționare, chipul marelui Bălcescu. Prin orizontul său larg și clarviziunea sa politică, prin ideile sale înaintate într-un șir de probleme ale dezvoltării sociale, în problema țărănească, în problemele structurii de clasă a statului, construirii unei republici democratice, unității de luptă a celor ce muncesc fără deosebire de naționalitate, organizării militare, prin lucrările sale de istorie și cercetările economice, Nicolae Bălcescu s-a afirmat ca un revoluționar și teoretician din cei mai remarcabili ai națiunii noastre, și, totodată, ca o personalitate de talie internațională, cu un important aport propriu, original, în gîndirea înaintată a epocii.în rîndurile fruntașilor revoluției din Țara Românească s-au numărat asemenea patrioți emi- nenți ca frații Golești. C. A. Ro- setti, Cristian Tell. Popa Șapcă, Ion Ghica, frații Dumitru și Ton Brătianu, Ion Maiorescu, Ana Tpă- tescu, Grigore Alexandrescu, Gh. Magheru, Ion Eliade Rădulescu și .mulți alții. Deși în activitatea u- nora dintre ei s-au manifestat contradicții sau inconsecvența legate de condiții istorice sau interese de clasă, pe revoluționarii pașoptiști i-a caracterizat patriotismul fierbinte, dragostea față de popor, față de cauza libertății !Aici, în vatra Islazului, a fost înfățișată poporului la 9 iunie 1848 proclamația elaborată de conducătorii mișcării revoluționare, în care erau înscrise asemenea revendicări sociale, cu caracter democratic, ca desființarea privilegiilor feudale ale boierimii, probleme ale construirii statului burghez, ca e- galitatea drepturilor politice, o adunare parlamentară compusă din reprezentanții tuturor stărilor societății, formarea unei armate naționale, probleme privind dezvoltarea învățămîntului și culturii naționale.în proclamație a fost înscris — e drept, datorită presiunii unor forțe conservatoare nu la locul de frunte cuvenit — articolul cu privire la emanciparea clăcașilor. adică eliberarea iobagilor și împroprietărirea lor prin despăgubire. Revoluția din 1848 se cuprinde pe de-a-ntregul în acest articol — avea să scrie Bălcescu, sintetizînd profundă a vastei tiste.Ideile revoluției țăranii satelor de Dunării și Oltului, pe locuitorii așezărilor orășenești din aceste locuri, masele populare de pe tot cuprinsul Țării Românești. Luptînd cu eroism pentru a îndeplini legămîntul de la Izlaz, masele populare au determinat' prin puternice acțiuni abdicarea domnitorului și instaurarea guvernului revoluționar. Populația muncitoare a Craiovei, populația muncitoare a Bucureștilor, sprijinite de masele țărănești, au înfrînt, unul după altul, comploturile boierimii împotriva revoluției, repetatele încercări ale reacțiunii de a recîștiga puterea. Este grăitoare pentru elanul revoluționar al maselor bătălia de stradă de la București, cînd, în ciuda ordinului unor căpetenii reacționare ale armatei de a se trage „in carne", mulțimea a ridicat baricade și, înarmată cu puști și săbii, cu pari, cu pietre și coase, a reușit să reinstaleze guvernul revoluției.Cu strălucire s-a manifestat e- roismul popular în lupta pentru a- părarea revoluției împotriva intervenției armate străine. Trupele otomane trimise în țară spre a înăbuși revoluția au întîlnit o aprigă împotrivire din partea populației înarmate. Va rămîne în istorie fapta de arme a pompierilor din Dealul Spirii, care au înscris în lupta cu ostile otomane pagini de vitejie legendară.împotriva revoluției din 1848 s-au ridicat forțele conservatoare ale societății, marea moșierime tiltra- reacționară — care a folosit în interesele ei șovăielile unor conducători ai mișcării pașoptiste, temerile acestora față de furtunoasa ridicare a poporului. Reacțiunea internă a găsit sprijin în afară la imperiile otoman și țarist, îngrijorate de avîntul democratic, înnoitor, de puternica redeșteptare națională care amenința lichidarea jugului lor asupra Țării Românești.Coaliția forțelor conservatoare interne și externe, intervenția armată a acestor imperii au reușit să înăbușe revoluția. Dar aceasta n-a fost decît o victorie vremelnică I Ideile revoluției pașoptiste n-au putut fi dezrădăcinate din conștiința poporului român, pentru că niciodată sîngele nu poate stinge definitiv flăcările luptei revoluționare, niciodată armele nu pot nimici cauze drepte, idei înaintate 1Revoluția română de la 1848 a avut puternice consecințe politice și naționale. Ea impuls dezvoltării societății pe calea capitalismului, care pe vremea aceea reprezenta orînduirea avansată, a dus treptat la înlăturarea unora din servituțile feudale, la rezolvarea unui șir de probleme so-

esența socială mișcări pașop-au mobilizat pe aici, din lunca

social- a dat

ciale exprimate în proclamația de la Islaz.Ideile pașoptiste. în care se concentra tot ce avea mai înaintat cugetul și simțirea românească din acele timpuri, au rodit bogat în marile momente ale istoriei naționale ce au urmat anului 1848 — unirea Moldovei cu Țara Românească, cucerirea neatîrnării prin războiul din 1877. Această evoluție istorică și-a găsit continuarea firească și necesară acum 50 de ani, prin desăvîrșirea procesului de creare a statului național unitar român.Cu toate transformările săvîrșite în acest răstimp, cu toate reformele sociale generatoare de progres pe care le-a înfăptuit burghezia, ea nu a fost capabilă totuși să aducă la îndeplinire năzuințele maselor. Compromisul de clasă cu moșierimea, apărut în germene încă în 1848. s-a adîncit cu timpul din ce în ce mai mult. Aceasta a frinat evoluția socială, economică și politică a României, a dus la menținerea unor puternice rămășițe feudale în agricultură, la împletirea formelor de exploatare capitalisto- moșierești, a încetinit dezvoltarea forțelor de producție. Concomitent, pătrunderea capitalului străin și acapararea de către acesta a unor poziții dominante în economie au adus grave știrbiri independenței și suveranității naționale.Dezvoltarea României moderne a hărăzit clasei muncitoare, ca principală forță a mersului înainte al societății, misiunea istorică de a împlini aspirațiile de libertate națională și socială ale poporului român. Prin lupta eroică a clasei muncitoare, în strînsă a- lianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toate forțele patriotice, a fost înfăptuită insurecția armată de la 23 August 1944, s-a desfășurat victorios revoluția populară in cursul căreia au fost desăvîrșite sarcinile revoluției burghezo-democratice, oamenii muncii de la orașe și sate au cucerit întreaga putere de stat, a fost obținută izbînda deplină și definitivă a orînduirii socialiste în patria noastră.Greu și plin de jertfe a fost drumul care a dus la această victorie, în această țărănimea, dovadă nu patrie, de patriei, de multi luptători și-au dat viața pentru aceste victorii. Este un merit al țăranilor, al muncitorilor, al intelectualilor din județul Teleorman, care și-au adus contribuția lor de preț în 1907. în luptele pe care le-au dus răsculații țărani de-a lungul anilor, în mișcarea ilegală pe cuprinsul acestui județ, în luptele glorioase duse de muncitorii și țăranii din comunele acestui județ pentru reforma agrară, în lupta încununată de succes pentru victoria sistemului cooperatist în agricultură, în întreaga luptă pentru victoria socialismului în patria noastră.Astăzi, în România socialistă, nu numai că își găsesc înfăptuire năzuințele înaripate ale înaintașilor, dar cele mai îndrăznețe visuri și aspirații ale acestora sînt cu mult depășite. Dacă revoluționarii pașoptiști se ridicaseră împotriva formelor de exploatare feudală, pentru desființarea unor privilegii de clasă — victoria socialismului a adus întregului nostru popor desființarea oricărei exploatări a omului de către om. lichidarea claselor exploatatoare, a inegalităților și asupririlor de clasă. Nici odată tricolorul românesc, ridicat la Islaz ca steag al revoluției și consacrat în acele zile ca drapel de stat, nu a fluturat mai falnic ca astăzi, cînd poartă stema Republicii socialiste, cînd este stindardul unui popor liber și unit, independent și suveran, stăpîn unic și deplin al pămîntului străbun, al bogățiilor și al destinelor lui, ții sale IVictoria socialismului a un cîmp larg și nelimitat pentru progresul economic, pentru dezvoltarea forțelor de producție ale societății, pentru modernizarea întregii economii naționale. Roadele victoriei socialismului sînt din plin în toate orașele, în toate satele patriei noastre. Așa cum au arătat aici, la această adunare populară, tovarășul Drăgan, primul secretar al Comitetului județean, profesorul Crețeanu, muncitoarea Ana Gruia, țăranul președinte de cooperativă Marin Filip, roadele socialismului își găsesc cu toată forța împlinirea în țul a rea ventă cii celei mai înaintate, pentru organizarea științifică a producției, pentru creșterea eficienței economice, constituie garanția dezvoltării rapide a României, făuririi unei vieți de înaltă civilizație materială și spirituală pentru binele întregului popor.în acest răstimp istoric, prin lupta dusă umăr la umăr* de clasa muncitoare și masele țărănimii, rinduielile feudale, exploatarea moșierească, lipsa pămîntului, foametea și lipsurile istovitoare au devenit amintiri ale unui trecut întunecat. Alături de clasa muncitoare, țărănimea participă activ la conducerea societății, constituind o forță socială de bază a dezvoltării României. Cooperativizarea agriculturii, reorganizarea socialistă a satului, sprijinul acordat de clasa muncitoare, de statul socialist au schimbat radical condițiile de viață ale țărănimii. devenită o clasă nouă, unită și omogenă, i-ati înzecit și însutit puterile în lupta pentru recolte bogate, pentru belșugul său Și al în-

luptă, clasa muncitoare, intelectualitatea au dat o dată de dragoste de iubire pentru viitorul entuziasm revoluționar,

al vie-deschis

orașele, în satele, în jude- dv. Orientarea neabătută partidului spre industrializa- țării, preocuparea conser- pent.ru introducerea tehni-

tregului popor. Tot ce s-a realizat în bine în viața țărănimii, toate perspectivele ce i se deschid luminoase înainte sînt strîns legate de trainica sa alianță cu clasa muncitoare.Partidul acordă o neslăbită grijă problemelor dezvoltării continue a agriculturii, mersului înainte al satului pe calea progresului. A- ceastă preocupare și-a găsit o nouă expresie în recentele măsuri privind îmbunătățirea organizării ad- ministrativ-teritoriale a țării și sistematizarea localităților rurale, crearea și dezvoltarea comunelor— ca unități administrative puternice. în cadrul cărora să-și poată găsi din plin valorificarea rodnicia pămîntului și hărnicia țărănimii. Partidul cheamă țărănimea la muncă și luptă pentru făurirea satului de mîine. un sat al bunăstării, cu condiții de viață care să se apropie de nivelul orașului, bucurîn- du-se de binefacerile civilizației, centru puternic de activitate economică. culturală și artistică, corespunzător exigențelor membrilor unei societăți socialiste în stadii avansate.Anul acesta, seceta a supus la încercări agricultura noastră. în vizita pe care am făcut-o astăzi în comunele Buzescu, Peretu, în orașul Roșiorii de Vede atît în coo- perativelă de producție, la fermele de stat, cît și în uzina de reparații de mașini agricole mi s-a relatat despre lupta pe care o duc cu succes împotriva urmărilor a- cestei secete. Cu acest prilej, cîțiva țărani au amintit că, datorită condițiilor pe care le oferă agricultura noastră socialistă, urmările secetei n-au putut avea gravitatea pe care o aveau asemenea urmări în trecut. Intr-adevăr, seceta n-a mai întîlnit, ca în anii 1946— 1947. o agricultură slabă, de mici gospodării individuale. sărace și neputincioase să se apere. Dimpotrivă, a găsit o agricultură socialistă, unită în cooperative de producție, cu o trainică bază teh- nico-materială, puternic sprijinite de statul socialist. Țărănimea simte ajutorul de nădejde al clasei muncitoare, care nu-și precupețește eforturile pentru sporirea producției de mașini și unelte agricole, de îngrășăminte, de mijloace de luptă împotriva urmărilor secetei, de produse necesare traiului de zi cu zi al țărănimii. Stă în putința țărănimii ca. prin extinderea culturilor duble, prin însă- mințări suplimentare, prin organizarea și desfășurarea exemplară a campaniei de recoltare, prin irigații, prin lucrări de îndiguiri și valorificare a terenurilor nisipoase,— așa ,cum aveți aici. în lunca Dunării și Oltului — efectele secetei să fie cît mai puțin resimțite. Este o datorie de cinste a oamenilor muncii de la sate ca. răspun- zînd sprijinului clasei muncitoare, să smulgă pămîntului maximum de roade, să asigure o aprovizionare cît mai bună a orașelor, să-și sporească aportul la fondul central, să desfacă la orașe cantități cît mai mari de produse agricole, la prețuri echitabile, să aducă o contribuție maj mare la dezvoltarea generală a economiei naționale, spre binele ei propriu și al întregului nostru popor IAșa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C.. conducerea partidului își exprimă convingerea că harnica noastră țărănime, ca și muncitorimea de la orașe chemată să mobilizeze toate resursele din întreprinderi pentru a compensa efectele secetei din agricultură prin creșterea producției industriale, va depune toate eforturile pentru a se realiza nivelul general de dezvoltare a economiei naționale prevăzut în acest an. pentru asigurarea progresului și prosperității continue a României socialiste IImens s-a schimbat și condiția socială a intelectualității din țara noastră, care continuă cu cinste pilda înaintată a cărturarilor pa- trioți de odinioară — întotdeauna alături, cu cugetul și fapta, de popor, de nevoile și aspirațiile lui, în spirit de dreptate și largă înțelegere a intereselor țării. Dispu- nînd de condiții de viață ce nu suferă comparație cu trecutul, înconjurată de stima și dragostea întregului popor, legată strîns de partid, care a deschis muncii intelectuale cele mai largi orizonturi de* afirmare, intelectualitatea României socialiste, prin creațiile sale de preț în dezvoltarea științei și tehnicii, artei și culturii, aduce o valoroasă contribuție la progresul societății,în Proclamația de la Islaz se spunea că poporul român întinde o mînă frățească tuturor locuitorilor patriei, preconizîndu-se drepturi politice pentru orice compatriot, fără deosebire de naționalitate sau credință. Aceeași chemare la egalitate și frățietate în lupta împotriva dușmanului comun s-a ridicat deasupra adunării populare de pe Cîmpia Libertății de la Blaj, a animat pe luptătorii revoluționari din acele vremuri din toate Țările Române. Această chemare a izvorît și izvorăște din întreaga istorie a poporului nostru, care a fost și este o istorie a frăției de luptă comună pentru libertate a tuturor celor care, fără deosebire de naționalitate, și-au durat aci, pe pămîntul românesc, căminul și viața. Este unul din marile merite ale partidului nostru acela de a fi cimentat trainic, indestructibil, prin politica sa națională, mar- xist-leninistă, prin egalitatea deplină și consecventă de care se bucură toți cetățenii țării, în toate domeniile, unitatea și frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Uniți astăzi mai strins ca oricînd în marea

familie a națiunii noastre socialiste, asigurînd societății o coeziune fără precedent, oamenii muncii din România, indiferent de naționalitate, își consacră tot ce au mai bun propășirii patriei comune.Așa după cum vă este cunoscut, dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației socialiste formează una din preocupările cele maj importante ale partidului nostru. Socialismul, bazîndu-se pe deținerea întregii puteri de stat de către popor, presupune nu numai un înalt nivel de dezvoltare a forțelor de producție, ci și o viață socială consecvent democratică, întemeiată pe o legalitate desăvîrșită, pe participarea vie. conștientă, a tuturor membrilor societății la conducerea treburilor obștești, pe relațiile socialiste dintre oameni — relații profund umane, tovărășești, de întrajutorare și pespect al demnității,' pentru înflorirea personalității fiecăruia.Procesul de amplă dezvoltare a democrației socialiste, condus de al IX-lea, eforturile continuă a de stat. în consultarea largă a maselor asupra celor mai importante probleme ale dezvoltării țării, în creșterea rolului organizațiilor obștești ale oamenilor muncii în întreaga viață socială și de stat, în sporirea inițiativei și stimularea responsabilității organelor locale, în grija și. eforturile partidului pentru întărirea legalității socialiste. pentru respectarea intereselor vitale ale societății, precum și a drepturilor și libertăților garantate fiecărui cetățean prin Constituția țării.Partidul nostru acordă cea mai mare grijă și atenție ridicării nivelului de trai al poporului, scopul întregii activități de construcție socialistă fiind omul, creșterea bunăstării celor ce muncesc. în această privință o deosebită importantă au hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C.R.. care a ilustrat încă o dată grija cu care partidul urmărește aplicarea principiului socialist de retribuție — de la fiecare după capacitatea sa, fiecăruia după munca sa. Scopul măsurilor preconizate de partid este înfăptuirea mai fermă a acestui principiu de dreptate în viața societății noastre, perfecționarea formelor de stimulare a creației materiale și spirituale, eliminarea unor anomalii din domeniul retribuției — incompatibile cu morala socialismului. Firește că orice fenomene sau orice forme de a trăi sau a obține venituri suplimentare fără muncă sau pe seama muncii altora sînt străine orînduirii socialiste, o- rînduire constituită pe temeiurile justiției și echității sociale.Este necesar ca. în spiritul și în concepția plenarei Comitetului t Central, principiul socialist de retribuție să-și găsească cea mai largă aplicare în toate domeniile de activitate. în fiecare fabrică și uzină, cooperativă agricolă de producție. în ganizaț.ie, membrii răsplătiți lor. să fie stimulați rească contribuția la dezvoltarea economiei, științei și culturii, la creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, la progresul continuu al patriei noastre socialiste !Toate transformările uriașe din viața țării noastre se datoresc muncii și luptei eroice a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregului nostru popor sub conducerea Partidului Comunist Român.întregul nostru popor, muncitorii. țăranii, intelectualii, tineri și vîrstnici, fără deosebire de naționalitate. într-o indestructibilă unitate. urmează cu încredere partidul pentru că s-au convins prin puterea faptelor de zi cu zi că partidul comunist nu are țel mai înalt decît binele poporului și al țării. Pe bună dreptate poporul nostru are o nemărginită încredere în partid, nutrind convingerea că orice problemă ce apare în mersul înainte al societății își găsește la timp soluția cuvenită, corespunzătoare intereselor sale.Conducînd destinele poporului român, partidul nostru își îndeplinește legămîntul sacru de a realiza năzuințele seculare de libertate. bunăstare și progres ale poporului, de a asigura triumful pe pămîntul românesc al celei mai înaintate orînduiri sociale — societatea comunistă.Acum mai bine de un veac, exprimîndu-și încrederea în viitorul țării, în dîrzenia și capacitatea poporului român de a infringe piedicile din calea înfăptuirii aspirațiilor sale, Nicolae Bălcescu. aflat în exil, scria : „Poate că înainte de a vedea națiunea noastră intrată în toate drepturile ei se va scurge un secol. Dar ce reprezintă un secol în viața unei națiuni ? !“.Și iată că. într-adevăr, după un secol, națiunea noastră își manifestă din plin virtuțile. își afirmă talentul și geniul creator în toate domeniile creației și activității u- mane. Calea largă către aceasta a deschis-o socialismul, care a descătușat toate forțele creatoarea ale națiunii, a creat condițiile pentru ridicarea ei pe o treaptă superioară de dezvoltare. însăși viața dovedește că națiunea constituie o i- mensă forță motrice a progresului, formînd pentru o îndelungată perioadă istorică baza dezvoltării societății socialiste.în spiritul ideilor internaționalismului, tate ale nostru a voltarea

inițiat și partid după Congresul își găsește expresie în pentru perfecționarea activității de partid și

fiecare instituție sau or- astfel îneît pretutindeni societății noastre să fie pe merit, după munca să-și spo-

al înseși tradițiilor înain- luptei poporului, partidul conceput întotdeauna dez- națiunii noastre nu pe

seama altor popoare, nu prin privilegii, dominație și subordonare, ci în spiritul frăției și solidarității cu toate națiunile. însăși școala aspră a istoriei, nenumăratele furtuni abătute, nenumăratele încercări și vitregii prin care a trecut în vremurile cînd cotropitorii își dictau legea, cînd cîrmuitorii țării și destinele ei se hotărau departe, scoase pumni acestea poporului nice tate, de pect pentru aspirațiile de libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor. în acest spirit partidul nostru se pronunță și militează pentru dreptul fiecărui popor de a-și decide singur soarta și de a se dezvolta nestînjenit. fără amestecuri străine, pentru egalitatea și încrederea reciprocă sinceră, pentru respectarea independenței și suveranității naționale, pentru colaborarea, prietenia și înfrățirea tuturor popoarelor.Pornind de la interesele naționale și de la cerințele internaționalismului proletar, partidul nostru situează cu consecvență în centrul politicii externe a României prietenia frățească cu toate țările socialiste, acționează stăruitor pentru pace, pentru destindere, își dezvoltă relațiile cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, acționează pentru apropierea și cooperarea între popoare, pentru întărirea securității internaționale.Poporul nostru își manifestă solidaritatea cu lupta clasei muncitoare internaționale, cu mișcarea de eliberare națională, cu toate forțele angajate în lupta antiimperia- listă, pentru pace, libertate și progres social. Sprijinind cu toată ho- tărîrea lupta eroică a poporului vietnamez, partidul și poporul nostru se pronunță pentru încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor Statelor Unite asupra Republicii Democrate Vietnam, a oricăror acte de război pe pămîntul vietnamez — ca premisă a soluționării prin tratative a conflictului și a statornicirii păcii în această parte a lumii.
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la mezat pentru cîțiva de galbeni — toateau sădit în inimaromân sentimente trai- înțelegere și solidari- stimă, prețuire și res-

Tovarăși,Acum 120 de ani, unul din marii fii ai poporului român, poetul patriot Vasile Alecsandri. subliniind continuitatea luptei poporului și prevăzînd însemnătatea istorică a mișcării revoluționare de atunci, se adresa generației pașoptiste cu încredere în viitor, scriind că ziua revoluției :„este ziua mult măreață unde falnic se ridică România îndrăzneață.Fraților, nădejde bună 1 Viitorul ce urziți va fi vrednic de trecutul a strămoșilor slăviți 1“Astăzi trăim acest viitor — și el este intr-adevăr vrednic de luptele și jertfele înaintașilor 1 Gindurile lor cele mai bune, cele mai înaintate. năzuințele lor cele mai cutezătoare și-au găsit trainică împlinire. Și deși trăim astăzi alte timpuri, putem repeta și acum cuvintele poetului, căci și astăzi făurim țării un nou viitor — viitorul comunismului.Merită să ne sporim eforturile pentru acest viitor — vrednic de faptele de glorie ale străbunilor, vrednic de eroismul înalt al zilelor noastre 1Merită să facem tot ce ne stă în puteri, sub conducerea partidului nostru drag pentru ca scumpa noastră patrie, România socialistă să se ridice tot mai sus pe calea însorită a civilizației, progresului și fericirii !Trăiască România, trăiască Partidul Comunist Român, trăiască făuritorul istoriei noastre — poporul român ISă trăiți cu toții, tovarășii
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repetate rînduri cu urale și aplauze 
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începe marea adunare 
populară. Cuvintul de 
deschidere este rostit de 
primul secretar al Comi
tetului de partid al muni
cipiului Tr. Măgurele. 
Jean Tudor, primarul o- 
rașului. Vorbesc apoi Ma
rin Drăgan, prim-secretar 
al Comitetului de partid al 
județului Teleorman, pre
ședintele Consiliului popu
lar județean, profesorul 
emerit Florian Crețeanu. 
de la liceul „Unirea" din 
Tr. Măgurele, Ana Gruia, 
tehniciană la Combinatul 
de îngrășăminte chimice

în cuvintul său, tov. Marin Drăgan, prim-secretar al Comitetului de partid al județului Teleorman, președintele Consiliului popular județean, a spus : Pentru populația acestor meleaguri, pentru cei care azi, aici, muncesc cu însuflețire contribuind la ridicarea edificiului societății socialiste, este un prilej de mare mîndrie patriotică faptul că acum 120 de ani Islazul a fost ales ca loc de prezentare a Proclamației și de clanșare a revoluției.Aprinsă de evenimentele de Ia laz, flacăra revoluției a cuprinsnumai cîteva zile județele Teleorman, Romanați, Vlașca, Prahova, Ilfov, Dolj, orașul București, devenind prin conținutul și obiectivele ei o revoluție democratică. Poporul își alesese singur drumul. Nimeni și nimic nu mai putea opri avîntul revoluționar al maselor.Revoluția începută aici, pe cîmpul Islazului, nu s-a terminat însă acum 120 de ani. înfrîntă și înăbușită în sînge atunci, ea a continuat și s-a împlinit mai tîrziu, după ce istoria fră- mîntată a poporului a adus în fruntea maselor Partidul Comunist Român, care, prin întreaga sa activitate, a servit și servește cu devotament interesele tuturor celor ce muncesc.întruchipînd cele mai nobile năzuințe ale poporului, Partidul Comunist Român a dat cea mai înaltă prețuire faptelor de glorie ale trecutului, găsind în ele nesecate izvoare de energie creatoare pentru marile fapte ale prezentului, pentru făurirea viitorului luminos al României socialiste.Idealurile și sensurile socialismului își găsesc întruchiparea în întregul program elaborat de partid, menit să ducă la înflorirea multilaterală a patriei noastre, la creșterea gradului de civilizație și cultură al întregului popor. Pe baza acestui program, avînd permanent sprijinul și îndrumarea conducerii partidului nostru, muncitorii, țăranii, intelectualii din județul Teleorman făuresc astăzi, alături de toți oamenii muncii, într-un avînt de înalt patriotism, o operă măreață, grandioasă. Aici, aproape de locul citirii Proclamației, se înalță ca o mărturie vie Combinatul de îngrășăminte chimice, una din cele mai mari cetăți ale industriei chimice românești, aici se va înălța o mare hidrocentrală care-și va revărsa din belșug lumina și va face ca acest loc de adunare de astăzi să capete noi semnificații în noastre.Noi, comuniștii, muncii din județul angajăm în fața conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, că vom munci cu dăruire și abnegație și nu vom precupeți nici un efort pentru a ne aduce contribuția la înfăptuirea procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, înăltînd țara noastră mai departe, spre comunism.Profesorul emerit Florian Crețeanu, de la liceul „Unirea" din Turnu Măgurele a spus între altele: Exemplul intelectualilor luptători de la 1848 a fost mereu viu în conștiința generațiilor care le-au urmat, a celor care au preluat moștenirea înaintașilor au ridicat-o, sub conducerea Partidului Comunist Român, pe o treaptă și mai înaltă, punînd temeliile lumii noi, socialiste, care în zilele noastre se desăvîrșește.Astăzi, intelectualitatea nu-și precupețește eforturile în nobila acțiune de dezvoltare a științei, artei și culturii, de formare a personalității complexe și armonioase a omului, de pregătire a cadrelor pe care le necesită patria noastră în plină înflorire. De aceea, partidul prețuiește intelectualitatea cum n-a fost prețuită niciodată. Recenta lege a așezării învătămîntului de toate gradele pe bazele cele mai moderne ale dezvoltării Iui este dovada cea mai concludentă a acestei prețuiri. Cu convingerea fermă că prevederile acestei legi vor duce la perfectionarea școlii românești și ridicarea învătămîntului la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă ale evoluției științei și culturii, intelectualitatea județului Teleorman este hotărîtă să-și sporească aportul la modernizarea pregătirii școlare a generațiilor tinere, la creșterea continuă a eficienței procesului instructiv-edu- cativ.Ca unul din intelectualii care trăiesc și muncesc de peste 40 de ani pe aceste locuri am fost martor al înnoirilor ce-au avut loc. Pentru tot ce am înfăptuit și vom înfăptui sub conducerea Partidului Comunist Român aducem aici, pe locul rostirii Proclamației de la 1848, angajamentul să punem în sufletul elevilor noștri focul patriotic al revoluționarilor de la 1848, curajul comuniștilor, care au înfruntat moartea cu încredere în triumful cauzei lor, dragostea și devotamentul nețărmurit

istoria patrieitoți oamenii Teleorman, ne

pentru Partidul pentru harnicul popor, pentru hotărîrea de a spre noi culmi progres.
Ana binatul de îngrășăminte chimice din Turnu _ altele că acum 120 de ani, cînd pe aceste meleaguri de la întîlnirea Oltului cu apele Dunării a avut loc marea adunare de la Islaz, meșteșugarii, tipografii, tăbăcarii, întreaga pătură muncitoare a orașelor de a- tunci s-au unit în cuget și fapte cu frații lor, țăranii, și au pornit în- tr-un singur torent să-și cucerească prin luptă libertatea socială și națională, convinși că lupta lor e dreaptă și sfîntă și că numai astfel pot să înlăture lanțurile robiei feudale.Aceste minunate tradiții revoluționare au fost reluate de mișcarea muncitorească și ridicate pe trepte superioare sub conducerea Partidului Comunist Român, care a călăuzit masele la desăvîrșirea revoluției burghezo-democratice și mai departe pe drumul construcției socialiste. Pe locurile apărate de strămoși cu prețul vieții, clasa muncitoare în alianță cu țărănimea și intelectualitatea înalță astăzi marile edificii ale socialismului. La Iași, la Blaj, la Craiova, la Tr. Măgurele sau la București, peste tot unde cu 120 de ani în urmă a ars torta revoluției, sclipesc astăzi în soare mari combinate ale industriei moderne, se înalță centrale e- lectrice care inundă cu lumina lor pămîntul minunat al României socialiste.Preocupat de dezvoltarea tuturor județelor și orașelor țării, partidul nostru a înscris în documentele sale și construcția marelui combinat de la Tr. Măgurele, la care lucrez și eu.Noi, muncitorii de azi de la cele 11 fabrici ale combinatului chimic, facem ca potențialul economic al patriei să fie tot mai puternic. Prin munca noastră vom da peste 40 la sută din producția de îngrășăminte chimice a tării, hrană necesară pă- mîntului pentru ca din el sa răsară holdele mănoase și îmbelșugate.Avînd în față perspectivele mărețe deschise de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, animați de un fierbinte patriotism, alăturăm eforturile noastre muncii creatoare a întregului popor pentru a face viața noastră mai frumoasă, mai fericită.Președintele C.A.P. din comuna Troianu, Marin Filip, a spus: „Islazul, unde ne-am adunat azi pentru a cinsti cum știe românul să cinstească pe eroii săi, este unul din locurile noastre însemnate în istorie, care trimite către noi și va trimite și către urmași învățămintele sale cu tîlc și pline de înțelepciune. Străbunii noștri au pornit în vara fierbinte a anului 1848 spre Islaz ca o furtună, ca șuvoaiele de apă ca- re-și caută matca, împreunîndu-șl gîndurile și forțele cu lucrătorii și cărturarii pentru a curați societatea de neghina feudală ce o înăbușea, pentru a face cu putință ca razele libertății, egalității și frăției să strălucească și pentru cei năpăstuiți.Frumoasă a fost această dezmorțiră a mulțimii, măreață a fost această împreunare de gînduri și fapte pînă atunci răzlețe, hotărită a fost pornirea clăcașilor, dezmoșteniții soartei, de a scutura jugul robiei feudale.Prin părțile acestea ale județului și sus, spre Roșiorii de Vede, rezistența țăranilor a fost îndîrjită, as- cultînd mai departe de poruncile guvernului provizoriu. Lupta lor a continuat și după aceea, mai ales cu marea răscoală din 1907. căci flacăra aprinsă aici, Ia Islaz, a luminat mai departe cugetele și acțiunile țărănimii !Dar năzuințele țărănimii nu s-au împlinit decît mai tîrziu, după victoria insurecției de la 23 August 1944.Sfătuiți de înțeleptul conducător al poporului nostru, de partidul care ne conduce cu mînă sigură spre viitor, ne-am unit în cooperative mari în care muncim cu spor și facem ca pămîntul să asculte de noi și să ne dea roade bogate, pe măsura hărniciei și priceperii noastre. Ogoarele înfrățite sînt brăzdate de zeci de mii de tractoare fabricate la noi în țară de eroica clasă muncitoare, prin munca intelectualilor noștri, fii devotați ai poporului.Noi privim cu toată răspunderea măsurile prevăzute de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român referitoare la punerea în valoare a noi resurse de producție în agricultură, combaterea urmărilor secetei, aprovizionarea populației cu produse agricole. Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a smulge pămîntului roade tot mai bogate, contribuind astfel mai mult la avîntul economiei naționale, la înflorirea patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.

Gruia,

Comunist Român, și talentatul nostru România socialistă, urca patria noastră de prosperitate șitehniciană la Com-Măgurele, a subliniat între

din Tr. Măgurele, Marin 
Filip, președintele coope
rativei agricole de produc
ție din comuna Troianu.

Primit cu puternice 
aplauze, a luat cuvântul 
tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil.

Sini evocate figurile ce
lor care pe cimpia de la 
Islaz au declanșat revolu
ția — început de istorie 
modernă română — spri- 
jinindu-se pe împotrivi
rea de veacuri a țăranilor 
din partea locului la o- 
primarea boierilor, la ju
gul străinului, pe vitejia 
lor încercată în marile 
bătălii, pentru apărarea

ființei naționale. 40 000 de 
frunți s-au înclinat la 
ceas de seară sub dangăt 
de clopot și lumină de 
torțe, în memoria celor 
40 000 de frunți de atunci, 
a umbrelor sfinte de Ba- 
sarabi ți Mușatini, de Mi
hai și Ștefani ți Bălcești, 
în memoria lui Horia și 
lancu, a tuturor bărbați
lor care s-au legat cu fo
cul, cu răscoalele, cu re
voluția, în Muntenia, in 
Moldova, în Transilvania, 
să ne dea o țară cu pă- 
mintul întreg, așa cum a 
fost ea la începuturi.

E un grandios spectacol 
evocator al momentelor

de răscruce din lupta de 
veacuri a poporului nos
tru pentru libertate și u- 
nitate națională. 40 000 de 
suflete (Antă pe marea 
cîmpie a Islazului. Cintece 
de slavă închinate înain
tașilor, descălecătorului 
de neam și țară, Parti
dului Comunist Român, 
născut din istorie și mer
gător în istorie, purtător 
al flăcării nestinse a înal
telor idealuri care au lu
minat dintotdeauna ros
turile și viața poporului 
nostru.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii

lugoj: Dezvelirea monumentului 
lui Eftimie MurguLa Lugoj a avut loc sîmbală după-amiază solemnitatea dezvelirii monumentului lui Eftimie Mur- gu, înflăcărat patriot și revoluționar, conducător al mișcării revoluționare de la 1848 din această parte a României. Statuia este amplasată în Piața „23 August". Ja întretăierea Bulevardului Republicii cu strada ce poartă numele ma-

relui luptător-pașoptist bănățean, în apropiere de casa în care e] a locuit și a clădirii unde a fost închis.Solemnitatea, care a avut loc în prezența reprezentanților organelor locale de partid și de stat, a organizațiilor obștești și de tineret, a mii de locuitori din oraș și din satele învecinate, a fost deschisă

de prof. Octavian Bacău, președintele Comitetului municipal de cultură și artă. A luat apoi cuvintul tovarășul loan Daneș, prim-secretar al Comitetului municipal Lugoj al P.C.R., primarul orașului, care a evocat momente din viața și activitatea revoluționară a marelui patriot român.Seara, în sala Teatrului popular al municipiului Lugoj, a avut loc un spectacol festiv, dorurile reunite din oraș au interpretat cîntece patriotice, iar actori ar instituțiilor de artă din Timișoara au prezentat poemul „1848", (Agerpres)

pent.ru
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(Urmare din pag. I)ha cu porumb, precum și mari suprafețe de grîu care, după aprecierea șefului de fermă (llieorghe Vlad, vor da o recoltă de 3 500— 4 000 kg la ha. Este un grîu curat, sănătos, care nu va mai trebui dat. la trior.— Ce efect are noua organizare a agriculturii de stat? — întreabă tovarășul Nieolae Ceaușescu pe șeful fermei. Activitatea se desfășoară mai bine ea înainte?— Acum este mult mai bine — răspunde șeful fermei. Avem mai multă independență în aplicarea măsurilor pentru creșterea producției și rentabilității. Ca urmare a noului sistem de muncă și a rezultatelor obținute — arată tov. Gh. Vlad — a crescut și cîștigul. Primesc acum, spune el. cu 800 lei mai mult lunar.Discuțiile asupra eficienței lucrărilor efectuate în zonele îndi- guite continuă pe grindul de la 
C Icăneștr. Din înălțimea terasei u- zinei stației de pompare se deschide un vast panoramic asupra întregii zone cultivate. Pînă în largul zării se întind lanuri bogate.Conducătorii de partid și de stat examinează cu atenție întregul plan de amenajare. Specialiștii a- rată că pentru fiecare hectar amenajat s-au cheltuit 6 200 lei. sumă ce se recuperează între 4—8 ani.Conducătorii de partid și de stat au apreciat eforturile depuse pentru punerea în valoare a acestor terenuri, rezultatele fiind materializate în recolte bune. In discuții s-a arătat necesitatea lucrărilor ameliorative premergătoare cultivării terenurilor. De asemenea, s-a atras atenția asupra organizării din timp a recoltării și transportării producției de pe a- ceste terenuri, ținînd seama de volumul mare al recoltei, precum și de intemperiile din. timpul toamnei.'Tovarășul Nieolae Ceaușescu a apreciat faptul că în lunca Dunării produc acum aproape 100 000 hectare necultivate înainte, subliniind în același timp că Consiliul Superior al Agriculturii și organele agricole trebuie să dovedească mai multă răspundere în utilizarea a- cestor terenuri. Abordindu-se pro

bleme privind dezvoltarea creșterii păsărilor, secretarul general al C.C. al P.C.R. accentuează asupra necesității întocmirii unui program concret pe baza căruia să se realizeze, cu mijloace ieftine și în timpul cel mai scurt, cît mai mulți pui. Subliniind preocuparea conducerii de partid pentru buna aprovizionare a populației, tovarășul Nieolae Ceaușescu precizează că în anul viitor trebuie să se producă numai pentru piața Bucureștiului cel puțin 20 milioane pui. In această direcție se cer conjugate eforturile întreprinderilor agricole de stat si ale cooperativelor agricole de producție adoptîndu-se cele mai economicoase mijloace de creștere a păsărilor. Conducătorii indică, de asemenea, măsuri pentru creșterea producției animaliere. Punîndu-se problema pregătirii cadrelor care să se ocupe nemijlocit de creșterea animalelor, specialiștii prezenți subliniază necesitatea reînființării facultății de zootehnie. Tovarășul Nieolae Ceaușescu precizează că este necesar să se găsească forme adecvate, pentru formarea rapidă de cadre în acest sector ca și în alte sectoare ale agriculturii. Ți- nîndu-se seama de vastitatea și complexitatea lucrărilor de irigații care se vor desfășura în viitorii ani. se indică să se ia măsuri pentru asigurarea'mai multor cadre de tehnicieni hid roa m el i oratori....După ce străbat satele Mînăs- tirea, Ulrneni, orașul Oltenița, unde sînt salutați cu căldură de către locuitorii acestor așezări dunărene, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre terenurile I.A.S. Chirnogi, aflate în incinta desecată a fostului lac Greaca. O primă oprire se face la orezăria întreprinderii. Ing. I. .Tilăveanu, directorul întreprinderii, dă explicații în legătură eu eficiența utilizării mijloacelor tehnice moderne la cultivarea orezului Se arată că întreaga suprafață â fost însă- mînțată și fertilizată cu ajutorul aviației utilitare. Tot cu sprijinul aviației, prin împrăștierea ierbicidclor. s-a efectuat și combaterea buruienilor, eliminîndu-se astfel operația grea și costisitoare a plivitului. Apreciind aceste rezultate, conducătorii de partid și de stat sesizează că in vecinătate

sînt alte parcele de orez necorespunzător întreținute, care ,.arată cum nu trebuie lucrat"Se face o oprire la capătul unui lan de grîu al fermei nr. 6 Stăvi- lar, aparținînd aceleiași întreprinderi agricole de stat. Se fac probe în vederea începerii recoltării Conducătorii de partid și de stat se interesează de perspectiva producției. Șeful fermei. Nieolae Ruse, arată că față de cele 3 000 kg planificate la ha speră să obțină cel puțin 3 500 kg. Exprimînd ho- tărîrea de a îndeplini sarcinile stabilite de recenta plenară în domeniul agriculturii, de a valorifica toate rezervele pentru obținerea unei producții suplimentare. șeful fermei subliniază preocuparea de a recolta cît mai repede grîul pentru a putea însămînța în miriște a doua cultură, porumbul.Se străbat terenurile unde pînă anul trecut erau apele lacului Greaca. în această zonă ce se întindepe aproape 28 000 hectare sînt în execuție lucrări de hidroameliorații menite să asigure ca în anul viitor. în locul sălciilor, stufului și păpurișului să crească porumb, floarea-soarelui și digul ce apără aceste pămînturi. pompare Greaca — specialiștii prezintă al lucrărilor. La perimentală viticolă Greaca.
grîul. De oe de inundații la stația de kilometrul 452. stadiul actual Stațiunea ex- ul-titnul punct a) vizitei în Lunca Dunării. directorul stațiunii, ing. Grigore Gorodea. face o scurtă informare cu privire la preocupările cercetătorilor.în special în domeniul producției de struguri de masă Se arată că aici se obțin struguri cu 3—4 săptă- mîni mai devreme, producțiile a- jungînd pînă la 14 000 kg la ha. Conducătorii de partid și de stat se interesează de sprijinul pe care îl dă stațiunea dezvoltării acestei ramuri in cooperativele agricole de producție din împrejurimi.■ Apreciind întreaga activitate desfășurată în această zonă a luncii Dunării, tovarășul Nieolae Ceaușescu subliniază că dacă la întreprinderile și fermele din zona Iezerului — Călărași. Boianu — Sticleanu. rezultatele sînt evidente. în zona fostului lac Greaca trebuie depuse eforturi mai intense pentru terminarea

amenajărilor și executarea lucrărilor agroameliorative. Se indică să se ia măsuri ca în cel mai scurt timp și aici să se poată obține recolte bogate, ca în cursul anului viitor întreaga suprafață desecată să producă. Se insistă în mod deosebit asupra necesității de a se spori suprafața irigată, acesta fiind un factor hotărîtor în obținerea de recolte bune.La înapoiere, în drum spre Capitală, conducătorii de partid și de stat s-au oprit la I.A.S. Popești Leordeni, unde este în curs de construcție un mare complex de sere realizat prin cooperare cu firme olandeze. Aici au venit în întîmpinare tovarășul Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primar general al Capitalei, și specialiști ai întreprinderii ce se vizitează. De pe o movilă situată în preajma noului complex, în fața ochilor se întinde pe 30 de hectare țesătura argintie de metal și sticlă a blocurilor de seră ce compun acest modern ansamblu, ale căror lucrări, aproape încheiate, au început la 15 februarie. Sînt prezentate schițe care înfățișează etapele viitoare de dezvoltare a ansamblului de sere care în final se vor întinde pe 101 hectare. Acest complex. cît și serele construite în vecinătate, cu forțele unite ale mai multor cooperative agricole, vor a- duce o importantă contribuție la aprovizionarea Capitalei cu legume timpurii Subliniind necesitatea dezvoltării legumicult.urii în sere, tovarășul Nieolae Ceaușescu a a- dns unele critici amplasării complexului de la I’opești-Leordeni. accentuînd asupra necesității de a se ehibzui eu mai multă atenție la alegerea locului uncie se construiesc astfel de obiective, ținîndu-se seama și de planurile de sistematizare a orașelor și satelor.întreaga vizită, discuțiile purtate cu specialiști, cu cadre de conducere din agricultură. îndrumările date ilustrează preocuparea atentă a conducerii partidului pentru dezvoltarea continuă a agriculturii, pentru creșterea într-un ritm mai rapid a producției agricole în vederea satisfacerii cerințelor sporite ale economiei naționale și îmbunătățirii a- provizionării populației.
Recenta plenară a Comitetului Central a analizat, în- t’e altele, problema aprovizionării cu legume a orașelor și a criticat lipsurile existente în acest domeniu. S-a apreciat că, deși in unele zone ale tării a fost secetă, nu aceasta a constituit principalul motiv al deficiențelor în aprovizionare. Plenara a indicat măsuri hotărite pentru îndreptarea lucrurilor. Măsurile adoptate au urmărit respectarea cu strictețe a contractelor și introducerea mercurialelor cu prețuri maximale. Aplicarea lor trebuie să se reflecte imediat în mai buna aprovizionare a populației și in scăderea prețurilor.Am vizitat în ultimele două zile mai multe piețe ale Bucureștiului. In Piața Obor, printre cetățenii pe care i-am abordat, a fost și conducătorul auto Alexandru Mateescu. „Din cite am citit în ziare — ne-a spus el — și după cîte am văzut singur, călătorind cu mașina prin citeva comune, culturile de legume sînt frumoase, producția nu este mai proastă decît anul trecut. De ce a- tunci cei care le comercializează nu s-au îngrijit să le aducă și au lăsat pe unii producători să ne taie buzunarele, făcînd caz de secetă, deși culturile legumicole sînt în cea mai mare parte irigate ? Dacă organele care au grija aprovizionării iși vor face datoria in permanentă, toată lumea va fi mulțumită, munca în legumicultura fiind bine răsplătită".Deci, o primă problemă la ordinea zilei : cum se îndeplinesc contractele ? Corectitudinea îndeplinirii contractelor îmbracă felurite aspecte. Este vorba, înainte de toate, de îndeplinirea lor ritmică și la timp — nu în salturi — pe tot parcursul sezonului, intrucît legumele se consumă, cum bine se știe, zilnic. Deși în aceste două zile din urmă s-au obținut rezultate mai bune, în toate piețele se semnalează totuși ritmuri inegale de aprovizionare, mai ales la roșii și cartofi. întîrzie, de asemenea^ livrarea cepei, cu toate că există suprafețe însemnate cultivate, iar preturile de achiziție sint stimulative.Respectarea cantitativă a contractelor nu poate fi despărțită insă de respectarea tot atît de riguroasă a prevederilor calitative. Or, se constată că. prea ades, se încearcă strecurarea unor produse de calitate inferioară drept produse de calitate su

perioară. Vizitînd Piața Obor din Capitală, achizitorul Ion Otan ne-a invitat să asistăm la descărcarea unui camion cu roșii. Sosiseră prin centrul de achiziție al I.V.L.F.- Vidra. de la C.A.P.-Copăceni (președinte Gh. Rădulescu). Sub citeva lăzi de roșii frumoase erau strecurate și lăzi cu roșii mici cît o nucă. Totuși, pe avizul de expediție. întreaga cantitate era încadrată la aceeași calitate. Verificînd situația la telefon, contabilul Anghcl Vișan,

cazuri, prețurile au fost reașezate fiind mai accesibile, și în același timp stimulatorii pentru producători. Iată și prețurile practicate (la kilogram) : ardei gras între 7 și 12 lei, cartofi 1,75— 2,50 Iei, castraveți 4—6 lei, fasole păstăi 4.30—6 lei. varză 0.60—1 leu, roșii — 4—7 lei, vinete 7—14 lei, piersici 5,25—6,70 lei, caise 5.25—8 lei. cireșe 5,50—6.30 lei. în general, a reieșit că atit în sectorul socialist, cît și la producători, aceste pre-

zionare, care n-au manifestat spiritul de prevedere necesar, cîte un produs devenit deficitar — ceapa, morcovii, usturoiul — a atins prețurile unor fructe tropicale. Este cu totul nefiresc ca un kilogram de morcovi să fie vîndut de producători a- proape cu aceeași sumă cu care ei cumpără, de la stat, un litiu de ulei sau un kilogram de săpun".Anomalia a fost criticată de conducerea partidului și preturile maximale se a-

care a cercetat scriptele, ne-a confirmat că au fost trimise și roșii care, potrivit calității lor, ar trebui să se desfacă la un preț inferior. La alte loturi de marfă, provenind din alte cooperative, necazuri asemănătoare cu varza sau cartofii, care vin nesortați pe calități, dar cu prețuri corespunzătoare unor calități superioare. Unde este exigența reprezentanților întreprinderii de achiziție ? De ce nu se urmărește ca producția ridicată să corespundă efectiv calității înscrise în avizul de expediere ? In piețe ni s-a relatat că excelează în această privință centrele Vidra și Oltenița. Invităm conducerea întreprinderii de valorificare a legumelor să ia măsuri pentru a se evita orice fel de manipulații de acest fel.In rîndul consumatorilor a produs o deosebită satisfacție introducerea mercurialelor. Ca urmare, în cele mai multe

țuri sînt respectate. Totuși, un șir de observații se impun. Nu toate produsele de sezon scoase la vînzare sînt înscrise in mercuriale. în ziua de 21 iunie, de exemplu, în Piața Dorobanți nici dovleceii, nici zarzavatul nu erau înscrise. Urmarea ? Deși prețul dovleceilor este fixat la 2.90 lei kg, producătorii îi vindeau cu 2—3 lei bucata, iar zarzavatul era 2 lei legătura. In acest timp. în Obor zarzavatul se vindea cu 0.50 lei și 1 leu legătura. Și în alte piețe mercurialele erau incomplete.„Utilitatea listelor de prețuri maximale s-a dovedit încă de anul trecut, cînd au fost introduse — ne arăta profesoara Mariana Teo- dorcscu. Din păcate însă, ele nu au avut o viață prea lungă și, deși era mare nevoie de ele, au dispărut. Care a fost urmarea ? Datorită modului greoi de funcționare a întreprinderilor de aprovi-

plică acum din nou. Firește, cind preturile scad singure, datorită belșugului de pe piață, mercurialele nu vor face decît să consemneze realitățile zilnice. Dar chiar și în asemenea situații trebuie urmărită cu strictețe, zi de zi, respectarea mercurialelor. Este cazul să se instituie chiar o rotație la organele de control, îneît pînă la sfîrșitul zilei la închiderea piețelor să existe o supraveghere. Vizitînd aseară Piața .Dorobanți, un mare număr de producători nu aveau prețurile afișate, iar stabilirea mărfii pe calități era făcută in mod arbitrar.Se impune și o observație de ordin mai general. Cu toată existența unei baze destul de dezvoltate de unități-. în piețe și cartiere — a- vem în vedere unitățile comerțului socialist — nu se practică încă pretutindeni, deși ar fj posibil și mai ales necesar, acel comerț civili

Sistemul de prețuri constituie o latură esențială a mecanismului social- economic. Prin funcțiile sale el contribuie în măsură importantă la desfășurarea activității economice în direcțiile prevăzute prin plan, în e- fectuarea schimburilor între industrie și agricultură, între toate ramurile economiei naționale și întreprinderi, la asigurarea stabilității monetare, hind, concomitent cu creșterea veniturilor nominale, un factor al sporirii nivelului de trai. In țara noastră, prin natura relațiilor de producție, prețurile mărfurilor care se desfac prin comerțul socialist au un caracter planificat, caracterizîn- du-se prin stabilitate. Perfecționarea lor este un proces continuu, legat organic de îmbunătățirea conducerii și planificării întregii activități economice.In acest sens, așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a P.C.R., măsura esențială pentru realizarea acestui obiectiv o constituie aplicarea principiului fundamental potrivit căruia preturile în toate ramurile economiei — atît la mijloacele de producție cît și la bunurile de consum — trebuie să aibă la bază cheltuielile sociale de producție.în cadrul sistemului de preturi, dată fiind importanța și rolul agriculturii pentru dezvoltarea întregii economii, un loc central îl ocupă. în mod obiectiv, prețurile produselor agricole. Integrarea preturilor produselor agricole în sistemul general planificat al preturilor cere ca la stabilirea lor să’ se țină seama de faptul că asigurarea rentabilității se bazează pe luarea în considerare a unei producții normale, apreciată ca o medie pentru mai mulți ani. In a- cest fel, avîndu-se în vedere un număr mai mare de ani, oscilațiile producției din anii buni și cei slabi se compensează reciproc.Pentru diminuarea oscilațiilor în nivelul producției agricole și obținerea unor producții cît mai constante chiar în condiții climatice nefavorabile, statul nostru a făcut și face eforturi însemnate în multiple direcții (mecanizare, chimizare, irigare) pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a agriculturii.Tn același timp, statul se preocupă de cointeresarea producătorilor agricoli în creșterea producției și în valorificarea acesteia către fondul de stat. Aceasta se reflectă în principal în nivelul prețurilor de contractare și achiziție și al sporurilor de preț ce se acordă la o serie de produse de bază, cum sînt grîul, porumbul, floarea-soarelui, strugurii etc. ; d^ asemenea. în unele avantaje acordate producătorilor contractanți, ca, de exemplu îngrășăminte chimice,! furaje industriale, unele materiale de construcții ce se vînd acestora la prețuri reduse (fără impozit sau cu impozit mic) ; în acordarea de credite de producție și investiții, în suportarea de către bugetul statului a unor cheltuieli pentru combaterea dăunătorilor ș.a.Creșterea producției, valorificată la prețuri stimulative, a adus și a- duce producătorilor agricoli venituri însemnate, reprezentînd principalul
zat cu legume, care să permită cumpărătorului, fără pierdere de timp, să aleagă și să-și cumpere tot ce are nevoie. De ce nu se extinde, bunăoară, exemplu] Oborului, unde de regulă găsești de toate, iar personalul e mai atent și politicos ? S-a creat o emulație : Cine prezintă marfa mai frumos, cine atrage cumpărătorul ?Notă discordantă face îndeosebi Piața Națiunii, unde conducerea unităților I.V.L.F. nu dă dovadă de spirit comercial. In fața centrului deservit de Teodor Bărbulescu, de exemplu, muncitoarea Sofia Angliei, de la Fabrica de confecții și tricotaje București, ne-a spus indignată : „Vinde roșii „obosite" cu 5.50 lei kilogramul. iar pe cele de 4 lei, care i-au sosit acum, le tine după tejghea".— De ce nu puneți în vînzare roșiile de 4 lei ? — l-am întrebat.— Nu le-am terminat pe cele de 5.50 lei — ni se spune.Este un răspuns stupid, expresia unei practici anti- comerciale. Socotim că ar fi chiar necesar ca unitățile de aici să-și amplaseze tonete cu marfă și în mijlocul pieței, printre producători, să tină la vedere toate produsele, după preț și calitate, să lase cumpărătorul să aleagă, să-și mai refacă obrazul de co- mercianți.Un alt fenomen ce se semnalează- este cel al repartizării nejudicioase a produselor între diferitele cartiere ale orașului. „Am observat — ne-a spus tovarășul Mihai Matei, inginer din București, că piețele nu sînt aprovizionate corespunzător cerințelor. In Piața Vitan au lipsit zile la rînd roșiile, ceapa, căpșunile, vișinele și cireșele. Aceste produse se găseau însă în Piața Unirii, la Obor și în unități mai centrale. De ce nu se face o repartizare teritorială mai judicioasă a mărfii? Cred că de vină sînt, în primul rînd, centrele de valorificare a legumelor și fructelor, care efectuează aprovizionarea unităților mai mult la întîmplare". La această observație mai trebuie adăugat că unele din cartierele noi ale Capitalei sînt lipsite de amenajările care să permită producătorilor să desfacă legume și fructe.

Sînt prevăzute unele măsuri. După cum ne-a informat tovarășul Ion Ionescu, contabil șef al administrației piețelor din sectorul 5. în aceste zile se va deschide o piață în Berceni-Sud. în perspectivă este și modernizarea și extinderea Pieței Morilor din cartierul Lînă- riei. Asemenea amenajări trebuie extinse întrucît se știe că peste o treime din populația Bucureștiului locuiește în cartiere noi, unde numărul și capacitatea piețelor sînt nesatisfăcătoare.Este cazul să nu trecem cu vederea nici existenta, ce-i drept sporadică, a unor intermediari speculanți, care nu au nici o legătură cu producerea legumelor. „Aceștia ne mai dau încă de furcă — arată tovarășul Emanoil Florescu, directorul adjunct al întreprinderii de produse alimentare din Capitală. Obțin mărfuri pe căi ocolite și le speculează. Nu de mult, cu sprijinul miliției și al consiliului municipal, am dat de urma a 30 de indivizi de acest fel. De la o vreme au reapărut. Cred că este nevoie ca legea să fie mai drastică cu asemenea elemente. Nu trebuie tolerată nicăieri specula, o formă a hoției".Faptul că de cîteva zile piața evoluează favorabil, că se asigură o aprovizionare mai bună, este un început promițător, rezultatul măsurilor luate. al efortului organizatoric al întreprinderilor de valorificare a fructelor și legumelor, al muncii țăranilor interesați să obțină producții cît mai sporite. Dar aceste eforturi trebuie continuate, îneît să se asigure o permanentă și abundentă aprovizionare în tot cursul anului. Sarcini deosebite se pun în domeniul controlului — asupra respectării mercurialelor, repartizării și desfacerii produselor etc. — pentru a se împiedica orice fel de abatere, orice încercări de speculă, de umflare artificială a preturilor. Toate organele răspunzătoare trebuie să acorde o atenție deosebită, mult mai mare decît pînă acum, acestei activități. Numai astfel măsurile luate vor avea eficienta scontată.
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președintele Comitetului 
pentru Prețurifactor în ridicarea nivelului de trai al țărănimii ca parte integrantă a politicii generale de creștere a bunăstării întregului nostru popor. Totodată, pentru a asigura o cît mai judicioasă împletire a cointeresării producătorilor cu cerințele economiei naționale pentru diferite produse a- gricole, au fost necesare în ultimii ani și unele majorări de prețuri de cumpărare la carne, lapte, cartofi, sfeclă de zahăr etc., în urma cărora producătorii ad realizat importante sporuri de venituri. Numai în acest an, de exemplu, prin îmbunătățirea regimului de cumpărare la struguri, vinuri și ouă, producătorii vor încasa în plus circa 600 milioane lei.în timp ce prețurile de cumpărare ale produselor agricole au evoluat astfel, prețurile produselor industriale care fac obiectul aprovizionării tehnico-materiale a cooperativelor a- gricole de producție au rămas neschimbate, iar prețurile cu amănuntul la bunurile de consum nealimentare, de care beneficiază și țărănimea, au scăzut în anul 1967 la 99,4 la sută față de 1965. In luna mai, ca urmare a reducerilor de prețuri din acest an, indicele prețurilor produselor industriale nealimentare a scăzut din nou, reprezentînd 99,1 Ia sută față de luna mai 1967. Este de asemenea cunoscut că prin planul de stat s-au introdus în ultimii ani sarcini obligatorii privind cantitățile de sortimente ieftine pe care industria trebuie să Ie livreze la fondul pieței. Este evident că de această măsură beneficiază în- tr-o proporție însemnată și țărănimea.Nu ne putem opri să nu comparăm cele arătate mai sus cu situația din trecut cînd țărănimea era nevoită să-și vîndă produsele la prețuri foarte scăzute și să cumpere produsele industriale necesare familiei și gospodăriei la prețuri ridicate și în continuă creștere. Astfel, în timp ce preturile produselor industriale cumpărate de țărani în 1937 au crescut față de 1929 cu 6.8 la sută, prețurile produselor agricole vîndute de către aceștia au scăzut în aceeași perioadă cu aproape 35 la sută. Ca urmare, puterea de cumpărare a țărănimii a scăzut în anul 1937 față de 1929 cu 39,5 la sută.La fel ca și la celelalte categorii de preturi și Ia stabilirea prețurilor de cumpărare ale produselor agricole se au în vedere funcțiile multiple pe care acestea trebuie să le îndeplinească în economie. Prețurile de cumpărare trebuie să acopere cheltuielile materiale, să asigure fondurile necesare reproducției lărgite, precum și un venit care să stimuleze producția și în același timp să asigure sursa creșterii nivelului de trai. în această ordine de idei nu este lipsit de importanță în a atrage atenția că asigurarea rentabilității produselor nu înseamnă nicidecum ca prețurile să se stabilească în funcție de costurile ridicate ale unor unități, care, datorită deficientelor în organizarea producției și a muncii, au cheltuieli de producție foarte mari și producții mici.La stabilirea prețurilor produselor agricole nu pierdem din vedere, de asemenea, dublul rol al acestora în ridicarea nivelului de trai. Astfel, nivelul preturilor de cumpărare, a- sigurînd ridicarea bunăstării țărănimii, trebuie ca în același timp să nu afecteze, ci, din contra, să contribuie la creșterea nivelului de trai al salariaților. Aceasta implică, între altele, ca preturile produselor agricole cumpărate de populație, sau ale celor folosite ca materii prime industriale să fie cît mai constante. Dacă prin absurd am presupune că ne abatem de la această orientare, ar însemna ca la creșterea neîntreruptă a preturilor produselor agricole să urmeze o creștere a preturilor cu amănuntul la produsele industriale. adică să se desfășoare o cursă între aceste două categorii de prețuri, ceea ce ar influența grav at't intenesele țărănimii cît și ale salariaților.Prin specificul producției și valorificării, un loc. important în cadrul sistemului preturilor produselor a- gricole îl ocună prețurile legumelor și fructelor. Valorificarea legumelor și fructelor către populație se realizează în principal prin rețeaua comerțului socialist și. într-o măsură destul de importantă, prin desfacerea directă pe piața țărănească de către producători. Tn aceste condiții comerțului socialist îi revine sarcina de a prelua și valorifica cea mai mare parte a producției, precum sl de a asigura aprovizionarea corespunzătoare. atît din nunct de vedere cantitativ cît și calitativ, a ponu- lației din toate județele, manipulînd cu operativitate fondul de marfă pe întreaga tară și influențînd în acest fel. precum și prin prețurile de stat nracticate. nivelul prețurilor de pe piața țărănească.Nivelul preturilor la legume șl fructe, ca și preturile celorlalte produse din economia națională, se stabilește în mod planificat și diferențiat în funcție de imnortanța produselor. Dar la stabilirea acestor prețuri se ține seama de sezonali- tatea produselor, recoltarea lor eșalonată. gradul accentuat de perisabilitate. gârneț variată de sortimente si calități etc.Plecînd de la preturile de cumnă- rare stabilite, comitetele executive ale consiliilor populare județene fixează limite de preturi de încenut. și de sfîrsit de perioadă, în cadrul cărora întreprinderile de valorificare a legumelor și fructelor stabilesc si practică preturi cu amănuntul e- fective. Orientarea generală la determinarea acestor preturi cu amănuntul o constituie nivelul luat în considerare la calculul salariului real planificat pentru anul respectiv. Totodată, ele trebuie astfel mînuite în decursul anului și teritorial, îneît diferențierile inerente să oe atenueze reciproc, pentru a cores

punde cu veniturile populației, cunoscut fiind că acestea — stabilite în funcție de cantitatea și calitatea muncii — nu diferă în funcție de zona geografică sau de sezon.Preturile la legume și fructe, parte integrantă a sistemului general planificat de prețuri din economia noastră socialistă pot fi și trebuie mînuite și adaptate la condițiile variate de producție și desfacere, constituind o pîrghie importantă cu dublă funcție : cointeresarea producătorilor și asigurarea aprovizionării populației împletind judicios cerințele și necesitățile producătorilor și consumatorilor. O astfel de armonizare care să asigure un echilibru între interesele producătorilor și consumatorilor trebuie urmată prin politica de prețuri. Dar ea este condiționată de eliminarea deficiențelor în aprovizionare, atît din partea producătorilor, care nu întotdeauna și-au onorat obligațiile contractuale, cît și din partea unităților comerciale, care nu au ridicat întotdeauna cantitățile prevăzute. Aceste , deficiențe au avut implicit consecințe și asupra prețurilor de vînzare către populație a legumelor și fructelor. Astfel, în județele deficitare, produsele fiind în cantități insuficiente, s-au înregistrat prețuri ridicate, ceea ce a creat un climat favorabil tendințelor speculative, în timp ce în alte localități situate în bazinele de producție au existat cantități care stocan, din care cauză de multe ori produsele s-au depreciat. Deosebit de dăunătoare este practica unor unități ale comerțului socialist, care, în loc să contribuie la reducerea prețurilor pe piață, dînd dovadă de vederi înguste, dăunătoare, contrare intereselor generale, au menținut prețurile la un nivel ridicat pentru a realiza beneficii sporite. Numai așa se poate explica faptul că într-o serie de localități prețurile din comerțul socialist s-au situat peste nivelul prețurilor practicate de către producători, deși legislația de prețuri în vigoare interzice asemenea practici. Menținerea prețurilor în comerțul socialist peste nivelul celor practicate de producători reflectă o mentalitate anticomercială ; în acest fel nu se creează beneficii suplimentare, ci, dimpotrivă, datorită desfacerii lente, produsele se depreciază, astfel că întreprinderile comerciale înregistrează pierderi mai mari decît diferența de preț ce ar rezulta din reducerea operativă a prețurilor.Deficiențele care au existat pînă în prezent la stabilirea prețurilor la legume și fructe au fost posibile ca urmare a faptului .că nu s-a aplicat în mod corespunzător. Hotărîrea Comitetului Executiv al Partidului Co- munist Român privind stabilirea preturilor plafon la aceste produse. Date fiind sarcinile care le revin pe plan central, o lipsă în acest sens au atît Comitetul pentru Prețuri cît șl Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor, care nu au intervenit suficient de operativ pentru determinarea consiliilor populare județene și întreprinderilor de valorificare să stabilească și să practice prețuri corespunzătoare.Pentru eliminarea neajunsurilor arătate și în scopul lichidării tendințelor speculative la desfacerea legumelor și fructelor către populație s-a hotărît ca, începînd cu 20 iunie a.c., să se stabilească prețuri cu amănuntul plafon, care nu pot fi depășite nici de producători și cu atît mai mult de unitățile comerțului socialist. întrucît la aprovizionarea populației cu legume și fructe contribuie în afară de comerțul socialist și cooperativele agricole de producție. membrii acestora și producătorii individuali, prețurile plafon vor fi stabilite în așa fel îneît să cointereseze toate categoriile de producători în desfacerea produselor către populație. Desigur că în aceste condiții, diferitele categorii de producători au. în raport cu prețurile plafon, rentabilități diferențiate. De aceea este de așteptat ca cooperativele a- gricolc de producție care dispun de condiții superioare de producție șl realizează costuri mai mici să practice preturi sub nivelul plafoanelor stabilite, asigurîndu-și un volum mare de beneficii vînzînd mal mult și mai ieftin, și nu puțin și scump. Cu atît mai mult, în raport cu prețurile plafon stabilite prin mercuriale, rezultă pentru unitățile comerțului socialist, care sînt special organizate pentru preluarea și valorificarea legumelor și fructelor, obligația și răspunderea să vîndă în permanentă produsele sub nivelul practicat de cooperativele agricole de producție și ceilalți producători, exercitînd prin aceasta — pe lîngă funcția de principal organ de aprovizionare a populației cu legume și fructe — și un rol regulator al prețurilor pe piața țărănească.Preturile plafon trebuie stabilite corelat cu evoluția producției și reduse treptat pe măsura maturizării acesteia.Este neîndoielnic că stabilirea și aplicarea unor prețuri cît mai corespunzătoare pentru producători și consumatori este indisolubil condiționată de îndeplinirea planului de producție, a planului de livrări către fondul central și mai departe către fondul pieței, ur su’ement hotărîtor în acest sens fllnc? respectarea strictă a obligațiilor contractuale atît de către producători cît și de întreprinderile Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor. Totodată, pentru a elimina discrepantele în aprovizionarea diferitelor localități și implicit dintre prețuri, Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor trebuie să ia astfel de măsuri care să asigure dirijarea cît mai activă a produselor din județele excedentare în cele deficitare și îmbunătățirea organizării rețelei comerciale și deservirii populației.în același timp Comitetul pentru prețuri, Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor șl comitetele executive ale consiliilor populare județene trebuie să acorde o atenție sporită asigurării — în condiții comparabile de producție și desfacere — a nivelului de prețuri Ia legume și fructe avut în vedere în calculele privind nivelul de trai și salariul reaL
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SCINTEIA - duminică 23 iunie 1968

CERINȚE ALE
CRmSR NOASTRE
CINEMATOGRAFICEFenomen major în ansamblul vieții culturale moderne, mișcarea cinematografică a cunoscut în mai puțin de un secol o evoluție spectaculoasă, echivalînd cu o producție de proporții tot mai vaste și cu o neobișnuit de rapidă penetrație pe toate meridianele.Ea s-a impus ca atare în fața publicului larg, el însuși în situația de a asista la un spectacol de factură nouă, spectacol nu o dată fascinant prin senzația de „suprarealitate", clădită din și pe datele realității, dar și în fața cercetătorilor artei, esteți- lor, filozofilor, creatorilor cărora li s-a oferit spre studiu sau experimentare un limbaj inedit, cu nebănuite valențe de promovat.Privit cu rezerve de un Proust, salutat cu entuziasm de Maiakovski, discutat de Valery, slujit direct de mari cărturari ai literaturii, plasticii, muzicii moderne, grupînd în jurul platourilor talente remarcabile de regizori, operatori, actori, filmul și-a delimitat treptat, dar cu hotărîre, un domeniu specific, de artă independentă : „cea de a VII-a“. Structura ei originală, natura relațiilor între cinematograf și celelalte arte, între cinematograf și tehnică au constituit punctele centrale ale unor dezbateri întinse, grupînd, pe coordonatele lor, poziții diverse, nu o dată antagonice, în apărarea sau atacarea noțiunii de „specific".Paralel cu dezvoltarea intensă a producției cinematografice, și pe baza acesteia, gîndirea estetică modernă a conturat, tot mai pregnant, datele unei estetici particulare, cea 

a artei filmului, îndreptar fundamental terpretare și caracterizeze specialitate.Dacă locul în ansamblul mai este de nimeni contestat (la noi, Tudor Vianu observa într-un studiu ca Prioritatea documentului, publicat în voi. Generație șl creație, că cinematograful a determinat „o preocupare de formă inexistentă mai înainte, un gust mai viu pentru decorativ", chiar o „rafinare estetică"), dovezile de influență a artei ecranului asupra laboratorului de creație al romancierilor, poeților, pictorilor, regizorilor de teatru sau balet în- mulțindu-se continuu, nu aceeași consecvență de opinie apare în discuția referitoare la originalitatea intrinsecă a filmului, divergență de Interpretare ce se repercutează la modul cel mai evident în chiar cronica și articolul de specialitate.Susținînd specificul limbajului cinematografic, un teoretician ca Delle Volpe Galvano venea în întîm- pinarea celor care identificau și identifică încă filmul ca o sinteză, de tip special, a celorlalte arte, în care aportul textului literar, al imaginii, al muzicii, al jocului actoricesc este greu a fi precizat, datorită însuși caracterului colectiv al creației. Nu mai puține discuții a suscitat și determinarea acestui specific, identificat de unii cu montajul, cu fotogenia și simbolul plastic, cu spectacolul dramatic — ca în intervențiile unor cineaști sau artiști precum Eisenstein, Piscator, Antonioni. Fenomenul cinematografic a fost, de asemenea, interpretat nu numai sub semnul altor arte, ci și al tehnicii, proces inevitabil implicat în producerea șl difuzarea peliculelor, puțind deveni factor activ, stimulator al creației, cu rezultate nu o dată interesante, fără perfecționarea apara- tajului de filmare, imaginîndu-ne cu greu dezvoltarea cine verite-ului, expansiunea „documentului" surprins pe viu, sau rafinata compoziție cromatică a unora din filmele ultimilor ani. Din acest punct de vedere poate că nici o artă nu are atît de substanțial implicată o anume ambiguitate, vizînd întreaga dimensiune a creației, determinînd efecte nebănuite și transferări infinitezimale de sensuri, semnificații, valori.Aspectul este hotărîtor pentru observatorul critic, obligat prin însăși natura atribuțiilor sale a-și preciza o atitudine. Acceptarea specificității limbajului cinematografic nu trebuie, deci, să rămînă un dat teoretic, ci un indice de valorificare practică, identifieîndu-se opticii critice, stimu- lînd-o și, la rîndu-i, fixîndu-i spe
cificitatea.La fel ca șl critica literară, plastică sau muzicală, cea cinematografică se aplică unui domeniu estetic „autonom", ale cărui legi interioare trebuie să le surprindă în întreaga lor dimensiune. Din păcate, asemenea cronici apar foarte rareori în publicațiile noastre, media „interpretărilor" cinematografice oferindu-re mai degrabă o imagine ..infidelă", adică diformantă, a peliculelor.Datorită relațiilor foarte clare, obiective pînă la un punct, cu literatura, marea majoritate a cronicilor noastre cinematografice consideră suficient a nara subiectele filmelor, ca pe niște elemente în sine si pentru sine, deși este, credem, știut că literatura devine film numai în măsura în care ea este integrată, „topită", într-o viziune cinematografică, în măsura în care poate fi „observată" de camera de luat vederi șl „tradusă" în vizual. Constatarea de altfel, nu fără legătură cu

teoretic pentru efortul de in- analiză care trebuie să activitatea criticului de
și importanța filmului vieții contemporane nu

e, 
o anume situație, din chiar producția națională de filme, în care relația text-film (scenariu-regie) a fost nu 

o dată, și cu rezultate artistice deplorabile, falsificată, denaturată, supusă schematizării.Pledăm cu toată convingerea pentru o cinematografie de amplă bogăție de idei, cu o tematică larg cuprinzătoare, virtuallzînd marile aspirații ale poporului nostru, dar nu putem accepta „literaturizarea" plată a acestor idei, adică anularea lor pe plan estetic, cum prea adesea s-a întîmplat cu producțiile studioului București.Critica cinematografică trebuie, astfel, să distingă intenția de realizare, să depășească analizele narative ale subiectului din scenariu, pentru a releva în ce măsură acesta a devenit film sau în ce măsură nu a devenit. Limbajul cinematografic nu este reversul celui literar, cum de atîtea ori am fost lăsați a crede de cronicarii cinematografici puși în situația de a analiza „ecranizări" de romane sau nuvele, după cum limbajul cinematografic nu este nici reversul limbajului teatral — ne referim mai ales la teatru, ca text literar, capitol al Istoriei literare, și mai puțin la teatru, ca spectacol — cum, de altfel, atrăgea atenția la 
noi, încă în urmă cu peste trei de-

Georg® IVAȘCU

cenii, un George Călinescu. Asemenea confuzie denaturează filmul, conduce pe piste false procesul de receptare artistică, are, deci, urmări dintre cele mai grave chiar asupra direcționării gustului public.Pe de altă parte, tot atît de neadevărată ni se pare modalitatea de analiză abordată de unii cronicari ziși de specialitate, care încearcă a topi noțiunea de specific cinematografic în cîțiva termeni desigur a- decvați domeniului, dar folosiți a- proape tehnicist, fără relevarea func-
DISCUȚII

ționalității lor estetice. După cum teatrul nu face filmul, nici simpla mișcare a travellingului nu duce la pelicule valoroase ; supralicitarea elementelor componente, în dauna viziunii de ansamblu, a spiritului director, constituie pista de interpretare falsă și, ca atare, trebuie și ea părăsită în critica noastră.Pledăm, deci, pentru o critică a- plicată specificului cinematografic, o critică de specialitate în sensul cel mai bun al cuvîntului, o critică de artă care să-și dezvolte și formeze, ca și celelalte, un limbaj și un stil adecvat, o metodă de cercetare științifică.Prin aceasta pătrundem într-un alt cerc de referințe al domeniului criticii cinematografice, care nu mai este cel al creației propriu-zise, ci al răspândirii ei, al relațiilor cu publicul și, implicit, cu cronicarul.Prin însăși specificul său, opera cinematografică solicită din partea semnatarilor cronicilor șl studiilor un orizont de cultură vast, în stare a îngloba deopotrivă informații specioase, de amănunt, și viziune de sinteză, asupra evoluției în timp $i spațiu a tuturor artelor. Cunoașterea climatului cultural mondial în întreaga lui diversitate (filmul rea- lizînd performanța unică de a fi experimentat în mal puțin de o sută de ani stiluri, modalități de expresie din arta tuturor timpurilor; în același- an și uneori în aceeași țară se pot, astfel, realiza filme de factură romantică, pelicule experimen- tînd formule din cele mai „moderniste", filme de „pictură a moravurilor" în linie realistă sau „ecranizări" fidele ale spectacolelor de teatru clasic), ca și capacitatea de aprofundare promptă a celor mai noi realizări, alături de capodopere devenite clasice — sînt elemente indispensabile cronicarului cinematografic. Cu atît mai necesară este pregătirea sa de strictă specialitate, atît prin forme organizate ale învăță- mîntului cît, mai ales, prin contactul nemijlocit și continuu cu filmele realizate pretutindeni. Completarea fondurilor de cărți și publicații din — atît de puțin numeroasele, la această dată — biblioteci de specialitate am dori-o corelată cu o mai judicioasă programare și organizare 
a vizionărilor de studiu în cercurile de creație sau în sălile Arhivei Naționale. Toate acestea ar îndepărta 
o anume tendință spre improvizație și superficialitate care se constată încă în critica noastră cinematogra-

fică. Criticul trebuie să fie, credem, în primul rînd un om de cultură, capabil a crea puncte de vedere interesante în raport cu o operă, abilitat a fructifica și explica inițiativele creatoare valoroase. El trebuie să fie un ferment de opinie publică, un element de orientare dar și de formare al gustului public.Intermediar între creație și public, cronicarul nu poate să nu aibă în vedere interesele și prezenta acestuia din urmă. Ne aflăm în situația de a constata că, dapă, în domeniul literaturii, picturii, muzicii sau arhitecturii cultura de specialitate a publicului este, dincolo de gradațiile firești, acceptabilă, nu tot aceasta se poate afirma și în cazul cinematografiei. Informat, în cea mai mare parte din revistele tip magazin, fără a fi avut posibilitatea de a urmări marile realizări ale filmului străin mai vechi sau mai nou, direct dependent de un program de difuzare a peliculelor întocmit destul de frecvent pe criterii strict comerciale (modul de concepere a stagiunii estivale din anii trecuți, dar și din anul acesta, fiind unul din multele exemple), publicul are în genere un gust mai puțin maturizat, mai puțin sigur. în această situație, pentru a nu accentua divorțul cu publicul, cronicarul face uneori „concesii", se justifică și explică acolo unde nu mai e cazul. Nu e mai puțin adevărat, însă, că rareori critica a organizat din timp și consecvent campanii de lansare a peliculelor valoroase dar do mai slabă audiență la public, că rareori a organizat dezbateri eficiente, cu urmări sezisabile, asupra repertoriului, „specializării" cinematografelor, intensificării sistemului de informare cinematografică pentru publicul larg etc.Un alt factor al climatului artistic, cu repercusiuni directe în structura cronicii cinematografice, îl reprezintă profilul publicațiilor cu pagini dedicate filmului. Fără a fi vorba de un mimetism factice se poate constata tendința, de „adaptare" a cronicarului la specificul revistei în care scrie. Dincolo de diversitatea de stiluri s-a încetățenit însă o anume manieră nejustificată: la unele reviste, observațiile se fac parcă voit simplist și plat, la altele se cultivă aprecierea snobă, pentru „aleși" și „inițiați".Cred că ar merita studiate posibilitățile de diversificare a sectorului de presă consacrat filmului. în a- fara revistei Cinema, cu merite incontestabile în susținerea dezbaterilor în jurul celei de-a 7-a arte, nu avem alte publicații care să accentueze sau să diversifice investigația. S-ar putea eventual crea o revistă teoretică (fără însă a deveni teore- tizantă), în care noutățile să nu fie prezentate sau discutate ca un dat în sine, ci ca factori ai unui proces de cultură de dimensiuni mai largi.O anume premieră sau un a- nume film ar putea constitui punct de plecare pentru o discuție teoretică mai amplă, depășind cadrul „cronicii" propriu-zise. Repere filmo- logice, ilustrații grupate pe o idee, gen, creator etc ar constitui indici de informație utilă, mai substanțială.Așa cum, în modalități specifice, evoluției oricărei arte îi corespunde o evoluție relativ similară a criticii și teoriei afiliate, la fel, critica noastră cinematografică este chemată a răspunde cerințelor filmului modern, intrat în faza maturității sale creatoare.

21.

18,15 ;

11.15 ;

I
113,30 ; 16 ;

cî ne

© Căderea imperiului roman —film pentru ecran pa
noramic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
O Vicontele plătește polița : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2437 — orele 17,30 și seria 2439 — orele 20,15), 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, CIR
CUL DE STAT — 9,30 ; 12,30 ; 17 ; 20, FESTIVAL — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30.
O Domnișoarele din Rochefort : GRADINA DOINA 
— 20,30.
© Un dolar găurit : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, MELODIA — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; .. . _ 20 ^îs.xo ; zu.au, jvusuoiuia — 8 ; 10 ; 
19 ; 21,15, GRĂDINA EXPOZIȚIA 
© Prin Kurdistanul sălbatic : 
BUCUREȘTI — 8
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 
NUL DINAMO — 
FARUL — 8,30 ;
18.30 ; 21.
© Inimă nebună... nebună de 
legat : CAPITOL — 10 ; 12,30 ;
15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină — 20,30, ------------ . ll lg . 13>30 . 16 .

9 ; 11,15

sălbatic : 
; 10 ; 12,15 ;
21,15, STADIO- 

20,30, LUCEA- 
11 ; 13,30 ; 16 ;

JLD , JlljjU , Ji U , __
GRIVIȚA — 9 ;
18,15 ; 20,30, FLAMURĂ
20.30.
© Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Program de filme de animație — 10; 12,30, Spre culmi 
— 14,30 ; 16,30 : CINEMATECA.
® Nebunul din laboratorul nr. 4 : ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30, FEROVIAR — 9,45; 12; 1 16,20;
19 ; 21,15, EXCELSIOR — 8,4 15 ; ; 18 ;
20,15, MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 21,15.
O Obsesia : VICTORIA — 8,45 ; 16 ; 18,30 ; 21,
ARTA - 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; la grădină —
20.30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Sfîrșitul agentului W4C : LUMINA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.

e Ea va ride : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 : 20,30.
• O sută unu dalmațienl ; TIMPURI NOI — 0—21 in 
continuare.
• Căutațl Idolul : UNION — 10 ; 14 ; 16 ; 20, GRADINA 
PROGRESUL-PARC - 20,30.
• Zilele filmului de animație : UNION — 18.
0 EI Dorado : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Eddie Chapman, agent secret : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 10 ; 15 ; 17,45 ; 20.
O sînt șl eu numai o femele : DACIA — 8,45—16,45 în 
continuare ; 18,45 ;

O Bomba de la ora 10,10 : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Clmaron : GRĂDINA BUZEȘTI
— 20,30.
O Răzbunarea haiducilor : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30, UNIREA
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 11 ; 15 ; 17,30 ; 
20.

tu întîl ! : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
21 ; la grădină — 20,30, TOMIS — 
.J ; 18,15 ; la grădină — 20,30, RA- 

; 18 ; la grădină — 20,30.
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,45 ; la gră-

O Freddy, lovește
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ;
9—15,45 în continuare
HOVA — 10,30 ; 15,30
o Singur pe lume : 
dină — 20,30.
O Pasărea timpurie : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30.
• Notre Dame de Paris : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20.30. 
© Ce noapte, băieți : AURORA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
18.30 ; 20,45 ; la grădină — 20,30.
O Capcana : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
G Zoltan Karpathy : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
• Pentru cîțiva dolari în plus : GRADINA MOȘILOR 
— 20,30.
O Oscar : VOLGA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

© Opera română : Madame But
terfly — 11, Seară de balet Ger
shwin — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : 
My Fair Lady — 10,30, Singe vie- 
nez — 19,30, (la teatrul de vară 
din parcul Herăstrău) : Abecedar 
muzical — 19,30
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Topaze —
19.30.
© Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Nepotul Iul Ra
meau — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă —
19.30, (sala Studio) : Cafeneaua ca
meleonilor —20.
O Teatrul Glulești (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale") : Ulise șl coincidențele 
— 20.
O Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) ; Boema 
Palace — 20.

MARIN PREDA:

PROGRAMUL I

8,30 Ora exactă — Cum va fi 
vremea — Gimnastica de învio
rare. 8,40 Pentru copii și școlari 
O Ex-Terra’68 — întîlnlre cu ra- 
chetomodellști de la Liceul nr. 4 
din Arad și cu o familie de aero- 
modeliști din București © La șase 
pași de o excursie — Participă 
elevi al școlilor generale nr 28 
șl 69 din București. Prezintă Ion 
Lucian. 10,00 Ora satului. 11,30 
T.V. pentru specialiștii din agri
cultură — Ciclul „Irigații". Teh
nica aplicării udărilor la amena
jările de irigație prin aspersiune. 
Conduce discuția prof. dr. ing. 
Cezar Nicolau. Participă dr. ing. 
Constantin Popescu, ing. E. Lașiță. 
12,00 De ■ ■ ■ ■
pentru 
Jurnal
— film 
hărții, 
glorios.
de dimineață. 15,00 Telejurnalul de 
prînz. 15,15 Zig-zag — In cuprins : 
Melodii interpretate de Anda Că- 
lugăreanu și formația „Sincron" ; 
Curiozități pe peliculă ; Prezen
tare de modă ; Melodie în primă 
audiție interpretată de Marina 
Volca ; Curierul inimilor — pre
zentat de Sldonia Drăgușanu ; O 
melodie șl mal multe ritmuri cu 
formația condusă de Richard 
Oschanitzky ; Balet pe film în co
regrafia lui Maurice Bejart ; Mu
zică populară cu laureații de la 
Festivalul „Agrigento" (Italia) edi
ția mal 1968 ; Demonstrații de 
judo ; Invitatul nostru : Florin 
Piersic ; Filmul foileton „Intîlnire 
la Luvru" — episodul al IX-lea ; 
Salonul umoriștilor ; Filmul mu
zical „Star Revue". 17,50 Fotbal : 
Cehoslovacia-Brazilia — Transmi
siune de la Bratislava. 19,45 — Te
lejurnalul de seară. 20,15 Telesport. 
20,25 Rapsodia română — Lung e 
drumul Gorjului... 21,00 Filmul ar
tistic „Pirați cu fuste" — comedie 
muzicală realizată de studiourile 
engleze. 22,20 „La volan" — Varie
tăți... în viteză legală. 23,00 Tele
jurnalul de noapte. 23,15 închide
rea emisiunii programului I.

strajă patriei — emisiune 
militari. în 
de tabără, 

documentar.
Numele școlii — nume 

12,50 închiderea emisiunii

cuprins : 
Grănicerii 

Drumul

PROGRAMUL II
20,00 Reporterii noștri în țară 

șl peste hotare ® Confruntări în
tre trecut și prezent la Deva 
O însemnări din Anvers. 20,25 In- 
tîlnire cu tenorul Ion Piso. Film 
realizat de Studioul de Televi
ziune. 20,45 Telejurnal. 21,00 Seară 
de teatru : „Eătrînele și marea" de 
Iannis Ritsos. In românește de 
Nlna Casian. Ilustrația muzicală 
din lucrările lui Mlkls Theodora- 
kis. Interpretează un colectiv al 
Teatrului Mic. în distribuție : Vali 
Cios, Eliza Plopeanu, Tatiana 
Iekel, Leopoldlna Bălănuță, Maria 
Comșa, Doina Tuțescu, Maria 
Munteanu, Olga Tudorache, Tra
ian Stănescu. Regia : Iannis Vea- 
kls. 23,00 închiderea emisiunii pro
gramului II.

„...Și-apoi orice scriitor veritabil năzuiește, trebuie să năzuiască ca în ceea ce face să foi-muleze în înțelesul superior artistic și în funcție de împrejurări specifice de viață o definire cît mai complexă a omului". Rostite calm, ca pentru sine, în încheierea u- nei scurte și neprevăzute discuții avute cu puțin înainte de apariția celui de-al II-lea volum al „Moro- meților". aceste cuvinte a- veau să-și afle o dată mai mult mare, noua rului edificiul uneia impunătoare construcții epice ale literaturii românești contemporane.Intr-adevăr, dincolo de întruchipările sale concrete, obiectul permanent al observației prozatorului este omul ca ființă morală și socială, transformabilă în funcție de prefacerile lumii înconjurătoare și de impulsurile, de mișcările lăuntrice ce caracterizează propria sa viață sufletească. Drama lui Ilie Moro- mete e, din acest punct de vedere, drama omului devansat de timp. In primul volum autorul surprinsese cu deosebită acuitate procesul ruinării țărănimii mijlocașe în condițiile pătrunderii vertiginoase a relațiilor capitaliste la sate. Temeliile șubrede ale modestei gospodării întemeiate cu multă trudă de llie Moromete cedaseră presiunilor ostile ale modului de producție capitalist. „Timpul nu mai avea răbdare"... Cu totul alta este traiectoria vieții eroului din romanul „Intrusul". Ea nu numai că merge în pas cu vremea dar o și anticipează uneori, intuind-o cu luciditate în prefigurările sale viitoare — fapt care îl și face să pară inoportun în unele situații — încrezător, cu toată experiența grea pe care o ca-

o strălucită confir- atunci, prozato- întregi cele mai trainice
în, carte menită pe a a din și

pătă, în forța acestei lumi dinamice, care se clădește, de a se perfecționa necontenit.Scris la persoana I, fără a-și pierde prin aceasta caracterul de proză obiectivă, romanul ne înfățișează în toată complexitatea, pe fundalul unor realități sociale din anii apropiați nouă, procesul de maturizare morală a unui om. Confesiunea lui Călin Surupăceanu, povestea vieții sale nu se derulează linear în fața cititorului ci discontinuu, romanul debu- tînd de fapt cu un episod cvasifinal legat de hotărî- rea acestuia de a-și rostui o nouă viață, substanța epică

milial, hotărirea tenace a eroului de a-și cîștiga singur existența, calificîndu-se într-o meserie, apare cit se poate de firească. Ne a- flăm în anii de avint ai construcției socialiste cînd pretutindeni în țară apar șantiere, se ridică noi orașe și centre industriale. Către o asțfel de așezare, neizvodită încă din hățișurile naturii, pleacă și el alături de șeful noului șantier — inginerul Dan.Sub aspect tipologic, darul scriitorului nu constă numai în a schița fizionomii (cum se întîmplă cînd descrie lumea adunată în casa doamnei Sorana sau Polihroniade), ci de a con-
■

cronica literară

am- care minune- disi-

propriu-zisă constituind-o întîmplările și faptele semnificative care au punctat evoluția eroului pînă la un anumit moment de răscruce al existenței sale. Nu numai ca obîrșie dar și ca individualitate sufletească, temperamentală, prin biția și tenacitatea de dă dovadă, prin acea dire bine cumpănită și ori abilă, aptă a semula cîteodată, prin modul frust de a reacționa în fața vieții, personajul e, într-un fel, o , mețiană".cu cele tăi tor lanț boiului, iar mai apoi vajnic strîngător de fiare vechi), fire arțăgoasă, hilar în neputincioasa sa strădanie de chiverniseală ne fac să ne gîndim. intr-o oarecare măsură, la raporturile dintre bătrânul Moromete și fiii săi. Iscată de un asemenea climat fa-

„structură Relațiile fratele și mai încordate cu său (odinioară negus- falit. vînzător ambu- de ciurele în anii răz-
moro- sale ales ta-

VIATA ARTISTICĂ

Formație relativ tînără — în
ființată în I960 — Music-hall-v.l 
din Moscova a montat nume
roase spectacole, unele de un 
larg răsunet, și a efectuat tur
nee în Franța, Belgia, Elveția, 
America, Polonia, R. D. Ger
mană, Cehoslovacia. Un succes 
deosebit l-a repurtat în 1934 
spectacolul cu afișul „De la 
Moscova la Venus". Au fost ul
terior montate „Aniversarea", 
„Tic-tac sau ora Moscovei", 
„Toate culorile curcubeului", 
„101 zile la Paris".

Pe scena Sălii mari a Pala
tului din București, formația 
moscovită a prezentat spectacolul 
„Zîmbete, 100 de zîmbete". Al
cătuit din numere variate, al- 
temîndu-se într-un ritm rapid, 
spectacolul lasă o impresie ge
nerală de vivacitate într-o ex
celentă condiție fizică. Ansam
blul poate constitui în acest sens 
un exemplu; omogen, prompt, 
suplu, acesta realizează remar
cabile demonstrații în numerele 
„Ploaie deasupra Moscovei", „O 
plimbare ne mare", „Iarnă ru
sească", „Ritmurile Caucazului", 
,;Primii pași" etc. De asemenea, 
echilibriștii Boris și Vladimir 
Voronin — puțin dezavantajați 
de rol (în „Iarnă rusească') — 
și mai ales Svetlana Rodionova, 
depășind prin eleganta delicată 
a mișcărilor specificul dansului 
pe sîrmă, își înscriu cu succes 
evoluția în sfera specificului 
miisic-hall-ului.

Reușite de certă 
constituit mai ales 
care au realizat
eficace între aspectul tehnic — 
mișcarea scenică, ritm, vigoare 
și aspectul artistic. Cîteva e- 
xemple : în primul rînd „Face
rea lumii", derulînd imagini 
ingenios concepute, pline de poezie, cu acele scurte tablouri 
feerice, scăldate în lumini fos
forescente, cu gust citate după 
Jean Effel. De asemenea „Pri
mii pași", subintitulat dans ex-

valoare le-au 
acele numere 

o corelație

din Moscova încentric, este poate cel mai 
centrul genului de music-hall — 
o îmbinare de candoare și in
genuu. Pe un ton degajat, pa
rodia polițistă „Catch" e con
struită în crescendo, spre un 
final sec și neașteptat, de bună 
factură. In schimb tablourile 
inspirate din dansul popular 
rus, în special „Iarnă rusească", 
în ciuda abundenței ideilor, e-

talează o prelucrare încă inefi
cientă ; mult mai frapante sînt 
„Ritmurile caucaziene", cu preg
nantul acompaniament de per
cuție solo.

Momentele vocale constituie în 
genere reușite ale spectacolului, 
si aceasta datorită în primul 
rînd vocilor de calitate: Iosif 
Kobzon, Ludmila Gorcenko, Ma
ria Lucaci, Elmira Jerdzeva.

Prezentarea întregului pro
gram, excelentă în cazul lui 
Lev Șimelov, apare voit mu
calită, în afara punctelor de 
nuanță critică, plină de vervă, 
inspirată. Amabilitatea de a sus
ține textul în limba română a 
întreținut o strînsă legătură cu 
publicul, numeros, venit să a- 
plaude acest turneu al teatrului 
de estradă moscovit.

M. POP

14 TEATRUL MBZ1CAL H GALATI
Cio-Cio-San a aflat în tălmă
cirea Vioricăi Pop amplitudinea 
vocală cerută și o notă proprie 
de tragism autentic ; în rolul lui 
Figaro, Dan Zancu s-a remarcat 
prin forța, expresivitatea gla
sului, ca și prin prezența sce
nică adecvată.

Două premiere — „Nunta lui 
Figaro" adusă în turneu la Bucu
rești și „Faust" prezentat recent 
la Galați — ambele în regia lui 
Nicolae Ciubuc — ne-au prile
juit reîntîlnirea în principal cu 
același mănunchi de tineri so
liști, talentați și bine pregătiți, 
ne care îi apreciasem la ziune : Dan Zancu, Elena 
chi-Condruț, Viorica Pop, 
lena Marinescu. Nicolae 
ceanu etc.

Este știut că stilul creației li- 
ric-dramatice mozartiene com
portă dificultăți ce constituie 
pentru fiecare interpret piatra 
de încercare a măiestriei ciutu
lui; ne referim, in fapt, la acura
tețea ce o reclamă intonației, la 
țesătura vocală densă, la mij
loacele relativ simple ale tra
tării și rezolvării armonice, 
care pretind compensarea pe 
planul expresiei, al frazării. In-

Realizările recente ale unor 
teatre muzicale din țară vin să 
infirme vechea mentalitate, po
trivit căreia viața artistică a pro
vinciei nu ar putea depăși limi
tele unui determinism local. As
tăzi, pe de o parte circulația va
lorilor — deci și sporirea exi
gențelor unui public mai avizat 
— iar, pe de altă parte primeni
rea colectivelor artistice cu in- 
terpreți tineri, de înaltă pregă
tire, constituie două forțe care 
direcționează. neîntrerupt, pro
cesul ameliorării spectacolelor 
noastre muzicale. Emisiunile de 
gen ale Televiziunii, ale radio
ului, imprimările pe discuri de
vin obiect de referință și ter
men de comparație : ele impun 
celuilalt termen un nivel și o 
ținută.

Urmăream, cu luni în urmă, 
la televiziune pe artiștii Teatru
lui muzical din Galați prezen- 
tînd un spectacol de varietăți 
(în formula unei „Competiții... 
pe portativ"). Deși nu mi se 
pare fericită alăturarea hetero
clită de numere ce nu au, de 
fapt, nimic comun, spectacolul 
a permis însă relevarea unor 
realizări personale: aria lui

televi- 
Patri- 
Mari-
Urzi-

terpretarea personajelor lui 
Gounod implică alt gen de difi
cultăți pentru cîntărețul lipsit 
de experiență: rol foarte în
tins (în timp), joc actoricesc, 
amploare a vocii etc.

Susținerea acestor două cele
bre partituri a necesitat, îndeo
sebi din partea soliștilor, un 
mare volum de muncă și de 
concentrare, cu atît mai mult 
cu cît premierele s-au succedat 
la scurt interval. Important — și lăudabil — pentru cîntăreții 
gălățeni amintiți este nu atît ni
velul actual al interpretării, per
fectibil din multe puncte de ve
dere, cît entuziasmul și dorința lor de autodepășire. Vorbind des
pre repertoriu, remarcăm pre
ferința pentru lucrările de subs
tanță, de conținut și de expresie 
muzicală și ocolirea cu bună 
știință a succesului ușor de rea
lizat sau a creațiilor uzate prin 
abuz de programare pe diferite 
scene (de exemplu, repertoriul 
verdîan). Selecția a fost făcută, 
tinîndu-se seama, desigur, și de 
scopul educativ al acestor spec
tacole. A fost inițiat și un „Stu
dio al tineretului" în cadrul tea
trului, studio cu activitate sis
tematică și deosebit de utilă for
mării personalităților interpre
tative. Fără cunoașterea intimă 
a disponibilităților timbrale și scenice ale fiecărui solist, fără 
siguranța unei rodnice colaborări, tentativa regizorului de a 
aborda opere de o atare dificul
tate ar fi însemnat un simplu 
act de bravură.

Punctul vulnerabil al ansam
blului gălățean rămîne orches
tra, ale cărei șovăieli în intona
ție și desincronizări ritmice im
pietează asupra derulării norma
le a părții vocale. întărirea for
mației orchestrale cu muzicieni 
profesioniști (cu studii) repre
zintă, fără îndoială, soluția pro
blemei : căci, altfel, eforturile 
dirijorului Gabor Kiss — căruia 
îi recunoaștem competența — 
vor rămîne fără răspuns.

Salutară inițiativa colaborării 
cu un scenograf de notorietate 
cînd importanța misiunii sale o 
cere. în acest sens Ofeliei Tuto- 
veanu-Drăgănescu (de la Opera română) i se cuvin aprecieri pen
tru talentul de a fi sugerat — 
în „Nunta lui Figaro" — ambian
ța epocii printr-o arhitectură 
scenică simplă și eficace.

Florian LUNGU

Sfîrsit
de stagiune
le
de poezie

loc 
din 

a
poezie

Mariella Pe-
Pitiș,

Val

Mîine seară, la ora 20, 
în sala Studioului de 
concerte al Radiodi
fuziunii va avea 
ultimul spectacol 
actuala stagiune 
Studioului de
al Radiodifuziunii. Cu 
acest prilej, va fi pre
zentat un recital poe
tic Eminescu,' la care își vor da concursul 
actorii Stefan Ciubotă- 
rașu. Emil Botta, Lu
dovic Antal, Dana 
Comnea, Dan Nasta, 
Octavian Cotescu, An
da Caropol, Ion Mari
nescu. Silviu Stăncu- 
lescu.
trescu, Florian 
Nicolae Pomoje, 
Săndulescu. Maria Ro
taru. Cristina Tacoi, 
alături de cîntăreții 
Nicolae Secăreanu, 
Lucia Doroftei, Vera 
Moisescu. acompaniați 
la pian de Nicolae Ră- 
dulescu si de forma
ția corală a Radiodi
fuziunii, dirijată de 
Aurel Grigoraș. Cu a- 
cest prilej, vor putea 
fi ascultate și o serie 
de benzi din „fonote
ca de aur" a Radiodi
fuziunii : Mihail Sado- 
veanu, George Vraca, 
Ion Manolescu reci
tind din creația lui E- 
minescu. Regizorul 
spectacolului: Con
stantin Săbăreanu.

figura plenar existențe, de a crea personaje vii, expresive, urmărindu-le pluridimensional evoluția vieții. Avemeroi încremeniți în dini unilaterale, personaje individualizate, omenesc și te. Vizibil „priceperea tea de a construi" a inginerului Dan, de puterea sa de a se adapta mentalității oamenilor pentru a-i înțelege și a se face înțeles. Călin Surupăceanu va fi însuflețit din primele zile ale, sosirii sale pe noul șantier de o impetuoasă sete de viată, de dorința de a se realiza ca om, conștient că la temelia formației și educației intelectuale, morale și profesionale a fiecărui individ stă un proces de cunoaștere neîntrerupt. Ur- mînd cursurile unor școli tehnice, calificîndu-se ca electrician cel care, odinioară, într-o iarnă friguroasă muncise cu rîvnă la înjghebarea celor dintîi barăci pe șantier, se va întoarce peste cîțiva ani. du-< pă efectuarea serviciului militar. într-un oraș eminamente nou. puternic centru industrial.Dacă pînă al acțiunii romanului cum domol în matca sa, neabătut din drum de evenimente imprevizibile, din acest moment el se precipită asemenea unui gîlgîit de cataractă, lăsînd să se străvadă mai reDezi presionante. Talentul prozatorului reușește să anihileze atracția unei viziuni trandafirii asupra realității — care explică în bună măsură schematismul nor romane ispirate din mediul nostru industrial — sondînd și relevînd cu multă finețe complexitatea u- nor raporturi umane, pro- funditatea ca și fațetele contradictorii fapte obișnuite de ale unor asoecte sociale, fără a neglija pe acelea care se abat și frînează mersul înainte al lumii noastre. af’rmarea deplină a noului. F.1 urmărește felul în care se răsfrîng aceste aspecte si fapte de viață în conștiința eroului, cum îi determină acțiunile, reacțiile, însăsi evoluția vieții care, implicit, antrenează pe parcursul ei alte destine umane. Dar nu numai în profundele condiționări exterioare ni se relevă a- ceastă existență ci și în datele ei fundamental omenești, în gîndurile si sentimentele care o animă, în marea bogăție a vieții sale ■lăuntrice, de care însuși e- roul, treptat, devine conștient. căutîn.du-și chiar, la un moment dat. în ea un refugiu. Dacă întîmnlarea care face să o cunoască ne viitoarea sa soție (Maria) și întreg episodul în care e descris efortul său de a o elibera de sub tutela dominatoare, teroriza.ntă a „paznicului de >la kilometrul 14". Ambrozie, par oarecum forțate sau în orice caz nu îndeaiuns de bine sudate si integrate structurii romanului fca de altminteri si episodul în care o cunoaște ne doamna So- rana). în schimb momentul revederii, cînd eroul se întoarce din armată, .și tot ceea ce premerge unirii legale a celor doi constituie pagini de intensă trăire sufletească, de mare poezie asupra dragostei șl fericirii omenești, autorul reușind aici, într-adevăr, acea per-

aface astfel nu cu atitu- ci cu complexe, bine pline de autenticita- fascinat de și capacita-

în acest punct fluxul epic al curge oare-
în undele-i tot adîncimi im-

u-
ale unor viată,

formanță — cum o formula G. Călinescu, — de a „proiecta ziua în eternitate, ri- dieînd-o la valoarea unui amplu simbol". Si deși e- roul nu ezită să „vireze" cînd e pe cale să-și destăinuie afecțiunea, el e conștient de marea semnificație a acestor clipe de viață, comparabile prin intensitatea lor cu acele amintiri incandescente ale copilăriei, cu acele voci îndepărtate ale adolescenței care îi revin tot mai des în memorie.Ceea ce impresionează la acest personaj e o extraordinară sete de viață, f < mare puritate și integritate morală pasiune de a muncă urme durabile, de a se justifica astfel ca om în primul rînd față de sine însuși. Această conștiință a datoriei, acest „sub-destin“ (cum îl numește el) care „micșorează forța fatalității celei mari asupra noastră", „îneît -cuceririle noastre în acest sens poartă pecetea noastre depline' ales — cum însuși se exprimă — acea „dorință vie, irezistibilă, pe care mi-o trezise inginerul Dan, de a mă duce la poalele muntelui și a construi acolo toți un oraș aerian, aproape de norii nemaipomenit de frumoși" se izbesc acum, cînd se întoarce la combinatul din noul ne de piciune, treținute elemente ginite, râseră în funcții de pundere. In ciuda jinului unor oameni cinstiți, a eforturilor pe care le face, el își simte împotmolite aspirațiile de a se califica în continuare și de a ajunge apoi inginer — meserie pentru care vădește vocație. Accidentul pe care îl suferă expunîndu-și viața pentru a salva un om în stare de ebrietate — din fundul unei cisterne nu se va solda numai cu o desfigurare fizică ci, prin con; < seci-nțele ulterioare, va de- ; termina o zdruncinare a e- ( chilibrului său moral, peri- clitînd și apoi desbrămînd. în pofida oricăror zbateri, climatul familial. Este impresionantă arta cu care prozatorul izbutește să surprindă și să motiveze lăuntric — în nuanțe si ipostaze de mare vibrație și semnificație umană, structurate și gradate cu multă finețe — criza morală a personajului, din care, acesta va găsi totuși forța necesară să iasă, în- dreptîndu-se spre același inginer Dan, aflat acum pe un nou șantier, către o altă fază a vieții, cu conștiința de a fi trăit și înțeles unul din tîlcurile profunde ale existenței sale: „Dacă oamenii — gîndește el — ar începe imediat să trăiască marile adevăruri ale vieții ■lor a căror revelație o au la un moment dat! Pur și simplu să întindă din chiar clipa aceea pasul și să înceapă să meargă pe noul drum. Suferința care ar urma nu i-ar degrada niciodată și ar putea încă păstra în inimile lor, nestinse, zilele luminoase pe le-au trăit pînă atunci" Viața omenească — pare a sugera autorul — își are meandrele ei, cotiturile e! imprevizibile, doza ei de inexorabil, dar omul însetat de ea, într-un climat social sănătos, își poate afla mereu resursele de a nu ceda, de a rezista oricăror grele încercări.Avînd un caracter mai pronunțat analitic, aceste ultime părți ale romanului, prin sensurile morale pe care le degajă, condensează multă viață, multă frământare și trăire sufletească. Acest efort al eroului de cunoaștere și transformare a glumii înconjurătoare pe măsură ce se intensifică, pătrunzîndu-se de adevărurile vieții, este complinit de un proces de autocu- noaștere — „coborând în mine însumi cum niciodată nu făcusem pînă atunci", va constata el — de explorare a propriilor zăcăminte sufletești, mult îmbogățite ca urmare a experienței sale de pînă acum. Iată de ce în acest roman recunoaștem nu numai arta unui mare prozator, dar și viziunea, concepția sa profundă asupra omului, asupra condiției șl rostului său în societate.

dar și o lăsa prin

responsabilității>“ și mai

oraș, de fenome- indiferență sus- neîncredere, în- acolo de unele carieriste, marcare se strecu- răs- spri-

care

Adrian ANGHELESCU
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Adunări ale
LA INSTITUTUL

POLITEHNIC DIN
TIMIȘOARA

Cadrele didactice de la Institutul politehnic din Timișoara au participat la o adunare deschisă de partid în cadrul căreia și-au manifestat deplina adeziune față de măsurile a- doptate de plenara C.C. al Partidului Comunist Român.— Mergind cu consecventă pe linia îndeplinirii hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., plenara C.C. a acordat o importanță deosebită îmbunătățirii sistemului de retribuție, manifestînd o justificată atenție față de lichidarea anomaliilor existente în acest domeniu — a spus ing. Iosif Nichita, secretarul comitetului de partid. Cadrele didactice, din institutul nostru susțin cu căldură și prpvederea care stabilește desființarea remunerării titlurilor și distincțiilor științifice.Conf. dr. ing. De Sabata Ion a arătat printre altele : Sistemul cun’' țiului a avut consecințe nefavorabile în munca educativă. în stabilirea orarelor, în planificarea programului de învățămînt, în desfășurarea sesiunilor de examene. Este suficient să arătăm că în condițiile respective unele cadre didactice erau puse în situația de a examina într-o sesiune 350 de studenți. Este clar deci, că la un asemenea efort, calitatea muncii nu poate să fie la nivelul cerut. Sint convins că aplicarea măsurilor hotărite de conducerea partidului și statului va duce la îmbunătățirea calității muncii cadrelor didactice, la ridicarea nivelului științific al învă- țămîntului nostru superior.Subliniind faptul că măsurile elaborate de plenara C.C. al P.C.R., a- precierile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, sînt străbătute de un profund umanism, că ele țin seama de principiile echității sociale, ale egalității tuturor membrilor societății, tov. prof. ing. Dan Mateescu, decanul Facultății de construcții, a arătat că „Tinerii
împlinirea personalității 

pe baza unei înalte 

etici

obștesc, dar constituie și un rău exem
plu, pentru că unii cetățeni, mai siabi 
de caracter, se pot lăsa ușor atrași pe 
calea infracțională văzînd că „alții scapă 
nepedepsiți". Indivizii care se îmbo
gățesc în mod ilicit — cum arată to
varășul Nicolae Ceaușescu, în cuvînta
rea ținută la plenară — provoacă in 
dignarea îndreptățită a cetățenilor prin 
aceea că cheltuiesc incomparabil mai 
mult decît cîștigă prin muncă cinstită, 
decif le oferă funcția pe care o ocupă 
în ierarhia societății. Fără îndoială căProf. dr. docent Șt. BARSANESCU

membru corespondent al Academiei

' Oricare ar fi poziția pe care o ocupi în societatea noastră socialistă, nu poți să nufîntîmpini cu cea mai mare satisfacție măsurile de înaltă echitate socială stabilite de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu iese pregnant în evidență grija permanentă pe care partidul și statul nostru o poartă dezvoltării și progresului orînduirii socialiste și, o dată cu aceasta, împlinirii personalității umane pe baza celor mai înalte norme etice de muncă, de retribuție, de legalitate și democrație.Este bine cunoscută atenția deosebită ce se acordă stimulării muncii și creației în toate domeniile de activitate, mai cu osebire în știință, cultură, artă, învățămînt. De aceea, subscriu cu toată convingerea la principiul că activitatea pedagogică și științifică — pentru a mă referi numai la cadrul preocupărilor mele — trebuie apreciată și retribuită după rezultatele sale, după aportul concret pe care-1 aduce la înflorirea societății, la pregătirea și educarea tineretului, la formarea noilor promoții de intelectuali, la progresul și renumele științei românești.Măsurile preconizate de plenară reflectă un punct de vedere de înaltă etică și echitate socială, stimulator în cel mai înalt grad al aptitudinilor, competenței și spiritului de investigare al creatorilor de pe toate tărîmurile. Sînt cu totul de acord că titlul în sine nu trebuie să aducă au
Este drept să nu fie tolerați cei 

ce nu trăiesc din muncă
George VASU

membru în colegiul de avocați Cluj

Printre măsurile de ordin social pe 
care Comitetul Executiv le-a supus dez
baterii plenarei C.C. al P.C.R. și pe 
care le îmbrățișez din tel sufletul, este 
și aceea a controiului provenienței unor 
bunuri dobîndite în mod ilicit de diferiți 
cetățeni. Această măsură are o semni
ficație social-politică deosebită, deoa
rece este menită să combată fenome
nele de parazitism și necinste din sînul 
societății noastre.

La baza orînduirii noaslre stă munca, 
munca cinstită. Este știut că la noi dreptul 
de proprietate personală este ocrotit 
prin lege. Pot constitui obiect al dreptului 
de proprietate personală veniturile și 
economiile provenite din muncă, casa 
de locuit, gospodăria de pe lîngă ea, 
terenul pe care se află, precum și bu

STABILITE DE PLENARA C C AL P. C R
oamenilor muncii dinintelectuali, specialiștii formați în anii regimului nostru, care dovedesc o temeinică pregătire de specialitate, calități certe vor putea în a- ceste condiții să se dezvolte, să promoveze potrivit meritelor lor reale. Sistemul cumulului de funcții i-a ținut în loc. Sînt întru totul de acord cu desființarea acestui sistem, așa cum sînt de acord și cu desființarea remunerării titlurilor și distincțiilor științifice".A luat apoi cuvintul asistentul Dumitru Daba, care a arătat ; „Noi, cadrele tinere de la facultatea electrotehnică avem datoria să ne pregătim neîntrerupt, să muncim în așa fel încît să justificăm eforturile depuse de statul nostru pentru pregătirea noastră. Consider că prin activitatea pe care o depunem, prin căutările noastre, vom răspunde cum se cuvine chemării partidului, încrederii pe care și-o pune întregul popor în priceperea și elanul nostru". O deplină adeziune față de măsurile stabilite de plenară au manifestat și tovarășii prof. dr. Vasile Berindean, prof. dr. ing. Zeno Grop- șanu, conf. dr. Ștefan Căproiu și alte cadre didactice din institut care au luat cuvintul în cadrul adunării.în încheierea dezbaterilor, tov. Mihai Telescu. prim-secretar al Comitetului județean de partid Timiș, a subliniat importanța măsurilor stabilite de plenară pentru întreaga activitate economică și socială a țării. Vorbitorul s-a referit pe larg la sarcinile ce revin cadrelor didactice din institut în domeniul perfecționării procesului de învățămînt, al legării cercetării științifice de cerințele imperioase ale producției, de aplicarea întregului sistem de măsuri elaborate de plenara C.C. al P.C.R. și a legilor votate în sesiunea Marii Adunări Naționale.Participanții la adunare au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă, în care, printre altele, se spune : „Cadrele didactice din institutul nostru își exprimă adeziunea totală la măsurile stabilite de C.C. al P.C.R., înțelegînd că stimulentele materiale trebuie să fie în strînsă legătură cu munca depusă, cu calitatea acestei munci, cu contribuția pe care o aduce fiecare ’a rezolvarea problemelor ridicate de viață, de cerințele luptei pentru progresul socialist al țării".

tomat o retribuție materială viageră. Titlul științific reprezintă încununarea unor eforturi intelectuale și a unor calități personale remarcabile care nu se pot finaliza decît într-o activitate concretă de producție sau cercetare. După cum, în aceeași ordine de idei, titlu] onorific semnifică aprecierea societății pentru merite deosebite în viata socială, care, de asemenea, nu este normal să fie materializată într-o retribuție bănească, permanentă. Retribuirea pe baza activității depuse, a aportului la munca de construcție a întregului popor, va însenina pe lingă restabilirea unor principii echitabile și eficiente de retribuție socialistă a muncii și o mai largă și stimulativă selecție a valorilor. Totodată, consider că în această direcție este nevoie de o legiferare riguroasă, care să înlăture subiectivismul neprincipial în promovarea și încadrarea oamenilor. Pentru că, să nu uităm, mai sînt autori științifici care subscriu la lucrări realizate de... colaboratori.în concluzie, cu încrederea tonică pe care ți-o dau asemenea măsuri cum sînt cele luate de recenta plenară, îmi exprim hotărîrea de a contribui cu toate puterile la ridicarea prestigiului și autorității științifice a activității instructiv-educative a corpului didactic universitar, de a-mi investi întreaga competență și putere de muncă în slujba înfloririi științei românești, a binelui patriei noastre.

nurile de uz și confort personal. (Arti
colul 36 din Constituție). Acest princi
piu constituțional își are zvorul în pos
tulatul că în Republica Socialistă Româ
nia munca este o chestiune de onoare 
și că orice venituri trebuie să fie rodul 
muncii cinstite.

Cu toate acestea s-a constatat că unele 
elemente necinstite au ignorat princi
piul că în societatea noastră remune
rarea se face după cantitatea și .caii 
tatea muncii, și au început să strîngă 
venituri pe căi ilicite, cum ar fi de 
pildă prin speculă, delapidări, înșelarea 
cetățenilor la cînlar, la măsurat, prin 
mită și șperțuri pentru anumite „ser- 
vici:” etc. Asemenea elemente repre
zintă un pericol pentru societate, nu 
numai pentru că atentează la avutul

LA TERMOCENTRALA
ELECTRICĂ 

DIN IERNUT 

Arta pretinde eforturi 
neîncetate, care să-și 

merite răsplata
Elena CERNEI

artistă emerită

MĂSURILE PRECONIZATE
VOR FRÎNA TENDINȚA

SPRE ÎMBOGĂȚIRE NECINSTITĂ
Gheorghe PROMOROACĂ

muncitor >a Combinatul chimic Borzești

să fie pe măsura contribuției lor e- fective la dezvoltarea economiei și culturii, la progresul societății noastre".„încă din anii studenției mi-a a- tras atenția un fenomen nelalocul lui — a spus în cuvintul său ing. Ioan Wagner. Este vorba de cumulul de funcții remunerate. Tocmai de aceea subscriu la desființarea cumulului de funcții, care pentru dezvoltarea actuală a învățămîntului a devenit o piedică serioasă în promovarea cadrelor tinere și valoroase".Participanții la adunare au trimis o telegramă C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă adeziunea și acordul lor deplin la măsurile elaborate de plenară. „Considerăm binevenit — se spune în telegramă — complexul de măsuri ce urmează a se lua privind perfecționarea aplicării principiului socialist de retribuire în societatea noastră — de la fiecare după posibilități, fiecăruia după munca sa — introducerea controlului social asupra averilor, aplicarea noului cod penal și a celorlalte măsuri preconizate, care vor stimula și mai mult eforturile creatoare ale întregului popor. Alături de toți oamenii muncii din patria noastră, energeticienii termocentralei Iernut se angajează să nu precupețească eforturile pentru traducerea în viată a măsurilor stabilite de partid".
LA

D.S.A.P.C.-BRAȘOV

Sîmbătă, comuniștii și membrii activului fără de partid din cadrul D.S.A.P.C.-Brașov au dezbătut documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R. Luînd cuvintul, inginerul Petre Popa, secretarul organizației de bază, a spus:— Noile măsuri luate de partid au o uriașă însemnătate, ele vizează probleme legate de perfecționarea continuă a economiei, a organizării si conducerii vieții sociale, în conformitate cu ideile si principiile socialismului. Aceste măsuri sînt o
veniturile suplimentare pe care le ob
țin aceștia sînt însușite prin încălcarea 
normelor ce caracterizează relațiile so
ciale în orînduirea noastră, prin lezarea 
principiilor eticii socialiste și a interese
lor generale ale poporului.

Considerăm că elaborarea unei legi, 
în baza căreia să se poală exercita con
trolul provenienței averilor dubioase 
este bineveniiă, că ea dă o deplină 
satisfacție cetățenilor cinstiți. O ase
menea lege va deveni un insfrumenl 
juridic eficient, capabil să stăvilească

Ceea ce rezultă cu pregnanță din cele 
discutate la plenară este că realizarea 
cu succes a sarcinilor ce revin fiecăruia 
în domeniul său de activitate devine 
în etapa care urmează un imperativ 
pentru asigurarea mersului înainte al 
societății.

în acest context recompensarea efor
tului după cantitatea și calitatea muncii 
fiecăruia, nu prin indemnizații pe viață, 
ci prin introducerea unui sistem de sa
larizare care să asigure evaluarea judi

rea unor relații mai juste, a unor norme mai echitabile în domeniul obținerii veniturilor. Anomalii în retribuție se constată și în combinatul nostru. Așa, bunăoară, sint unii ingineri care primesc salarii necorespunzătoare cu aportul concret pe ca- re-1 aduc în producție. Unii au cumul Ia școala profesională din oraș. Interesant este că aceste ore de clasă se fac în timpul programului pe care-1 au în combinat. De cite ori sînt cău- tați în combinat ei se află la școală și viceversa. In felul acesta nici o treabă nu este făcută gospodărește. Dar oricum, salariul merge. Și încă din două părți. De aceea mă declar' pe deplin de acord cu înlăturarea a- cestor privilegii care constau în cumulul de funcții plătite, în urma cărora anumite persoane dobîndesc venituri exagerate. 

expresie a preocupării partidului de a dezvolta democratismul socialist, de a promova spiritul de echitate și dreptate socială, principiile etice și umaniste proprii orînduirii noastre.Mai multi vorbitori s-au referit la acele prevederi — prezentate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — care se referă la construcția mai multor tipuri de locuințe, printre care și locuințe ieftine, realizabile mai rapid și la un preț redus.— Diversificarea suprafeței și gradului de confort al locuințelor este o cerință reală a etapei actuale, a spus inginerul Dumitru Cozmin, deoarece ea corespunde intereselor u- nor categorii de oameni ai muncii cu venituri diferite. Pe de altă parte această măsură va permite să sporească mai rapid volumul de construcții de locuințe. Așa după cum s-a arătat la plenară, în 1969 se vor putea construi 120 000 apartamente față de 60 000 cît este prevăzut.Referindu-se la aceeași problemă, inginerul proiectant Gheorghe Mun- teanu a arătat că construirea unor locuințe ieftine nu trebuie înțeleasă numai prin prisma restrîngerii confortului ci, în primul rînd. prin găsirea unor soluții mai eficiente de organizare și desfășurare a muncii de proiectare și execuție — soluții care să ducă în primul rînd la scurtarea duratei de execuție, iar pe de altă parte, la folosirea unor materiale mai ieftine.Arhitectul Ernest Szigeti, șef al a- telierului de sistematizare, a spus: „Sarcina care ne revine nouă, pro- iectanților, este acum să venim cu propuneri concrete atît privind tipurile de locuințe cît și amplasarea acestora. Este necesar să găsim amplasamente care să fie corespunzătoare indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R., adică să se încadreze armonios în sistematizarea de ansamblu a orașelor, să fie economiceMai mulți vorbitori s-au referit la măsurile preconizate în cadrul plenarei în legătură cu îmbunătățirea sistemului de retribuție.— De circa un an. a spus arhitectul Mircea Suman, directorul D.S.A.P.C., în cadrul instituției noastre se aplică experimental sistemul de retribuție a muncii în acord. Noul sistem s-a dovedit net superior muncii în regie, practicat înainte, cînd proiectanții erau retribuiți cu
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întruniți într-o adunare de partid lărgită, energeticienii de la Termocentrala Iernut și-au exprimat deplina aprobare față de măsurile de mare complexitate și importanță stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R., dînd o înaltă apreciere grijii partidului pentru progresul susținut al economiei naționale și continua ridicare a buneistărj materiale și spirituale a poporului. în cuvintul său, tov. Mișu Kraft, directorul termocentralei, a arătat : „Apreciem grija partidului față de respectarea neabătută a principiilor de dreptate și etică socialiste. Firește, între a- cestea, de primă importanță este retribuția în raport direct cu munca prestată, cu cantitatea și calitatea roadelor obținute. Neîndoielnic că orice abatere de la acest principiu nu poate avea decît efecte negative de ordin economic, material, împiedi- cînd traducerea în viață în toată plenitudinea a normelor morale ale societății noastre. Noul sistem de salarizare ce va fi experimentat și în termocentrala noastră începînd de Ia1 septembrie a.c. va permite într-a- devăr ca retribuția să se facă după cantitatea și calitatea muncii prestate de fiecare salariat. Cred că sînt în asentimentul întregului nostru colectiv, exprimînd hotărîrea noastră de a ridica pe noi trepte eficiența activității termocentralei. Prin aceasta dăm o garanție materială adeziunii noastre la recentele măsuri inițiate de partid".„De la bun început, declar că sînt profund satisfăcut de măsurile luate de conducerea partidului nostru — arată maistrul Iosif Olah. Ori- cît de bine pregătit ar fi un om, se înțelege că el nu poate îndeplini bine toate atribuțiile ce-i revin, atunci cînd cumulează mai multe funcții. Foarte mulți procedează astfel numai din dorința de a-și rotunji veniturile, de multe ori fără ca aceste venituri

Am luat cunoștință cu satisfacție des
pre dezbaterile ce au avut loc cu pri
lejul plenarei C.C. al P.C.R. din 19 
iunie. Modul cum au fost abordate o 
serie de probleme care ne privesc di
rect pe noi, oamenii de aria, felul în 
care au fost ele analizate precum și 
principialitatea soluțiilor propuse, de
monstrează tăria regimulîii nostru, cu
noașterea profundă a problemelor care 
frămînfă societatea noastră în momentul 
de față.

Ca și ceilalți tovarăși ai mei, consider că ansamblul de măsuri care s-a dezbătut la plenara C.C. al P.C.R. constituie o nouă dovadă a grijii permanente pe care conducerea partidului nostru o manifestă pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului, pentru înfăptuirea principiilor socialismului în viața societății noastre. Mi-au reținut atenția și aprob din toată inima măsurile legate de sistemul retribuției conform principiului după care orice om trebuie răsplătit în raport cu cantitatea și calitatea muncii sale, măsuri care, de asemenea, au fost primite în combinatul nostru cu vie satisfacție.Noi, muncitorii și tehnicienii, susținem întru totul ideile și măsurile înfățișate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru întrona

tendințele unora de a duce o viață 
ușoară, fără muncă. Ea va juca un rol 
educativ deosebit de important.

lată, așadar, că alătur1 de noul Cod 
penal care sancționează pe infractori, 
o lege care prevede controlul averilor 
dubioase devine un instrument juridic 
eficace, menit să pună frînă tendințelor 
de încălcare a normelor sociale, să 
combată goana după averi nemuncite. 
O asemenea lege esfe expresia spiritu
lui de dreptate al societății noastre so
cialiste.

cioasă a aportului fiecăruia cu eliminarea 
aprecierilor subiective, va stimula efor
tul individual. Personal apreciez ca în
dreptățită hotărîrea prin care se desfiin
țează remunerația ce însoțea titlurile de 
„Artist al poporului", „Artist emerit". 
Evident, acestea sînt dobîndite în urma 
unei activități intense, de-a lungul mul
tor ani de muncă neîntreruptă, dar ceea 
ce trebuie să determine sporurile mate
riale esfe activitatea de zi cu zi, munca 
de creație efectivă pe care o depunem. 
Acesta e un principiu stimulativ, care 
corespunde atît cerințelor orînduirii so
cialiste — „fiecăruia după munca sa" 
— cît și specificului artei, care nu se 
împacă niciodată cu stagnarea și pre
tinde mereu eforturi noi, care să-și 
merite răsplata morală și materială.

Oamenii de artă, ca de altfel și cei 
din alte sectoare de activitate, sînt 
animați de dragoste față de meseria 
aleasă și înțeleg să-și consacre toate 
eforturile slujirii ei la cel mai înalt 
nivel. Străduindu-ne să atingem și să 
păstrăm o înaltă ținută artistică pentru 
a satisface exigențele mereu crescînde 
ale spectatorilor, noi, artiștii interpreți, 
ne facem datoria față de poporul nosfru.

în strînsă legătură cu aceste măsuri, susțin din toată inima politica partidului nostru de apărare a avutului obștesc. Cunosc oameni din orașul nostru care s-au îmbogățit pe căi necinstite, prin furturi din avutul obștesc. Ei își ispășesc acum pedeapsa meritată. Dar mai sînt încă unii ne- descoperiți. De aceea, cred că legea privind controlul provenienței averilor dubioase este binevenită, ea va stăvili îmbogățirea ilicită.Toate aceste măsuri mobilizează colectivul combinatului nostru nou și modern, pentru a da viață sarcinilor izvorîte din lucrările plenarei în scopul creșterii suplimentare a producției pentru a trimite agriculturii cantități tot mai mari de produse fito-farmaceutice. Socotind că fiecare instalație și secție din combinat dispune încă de mari rezerve interne de sporire a producției, colectivul nostru a hotărît să majoreze angajamentele luate la începutul anului. Astfel, la producția globală, angajamentul a sporit cu 8 milioane de lei. Adică, în loc de 5 milioane lei se va realiza pînă la sfîrșitul a- nului o producție suplimentară în valoare de 13 milioane de lei. Cît privește angajamentul la economiile la prețul de cost el a fost sporit de la 3 la 5 milioane lei, iar la beneficii de la 2,5 la 7,5 milioane de lei. îndeplinind aceste prevederi, ne vom putea aduce și noi o contribuție substanțială la creșterea venitului național și, totodată, Ia satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale tuturor celor ce muncesc.

întreprinderi
un salariu fix. O dovadă concludentă a superiorității noului sistem îl constituie faptul că în cinci luni din acest an noi am executat cu circa 40 la sută mai multe lucrări, față de perioada corespunzătoare din anul trecut, cu același număr de cadre.La avantajele noului sistem de retribuire, ca și despre problema retribuției în societatea socialistă, s-au referit și Gheorghe Neagu, director tehnic, și Dumitru Voina, șef de serviciu.în încheiere a luat cuvintul tovarășul loan Bordaș, secretar al comitetului județean de partid, care a subliniat însemnătatea hotărîrilor recentei plenare a C.C. al P.C.R.Colectivul D.S.A.P.C. a trimis o telegramă conducerii partidului nostru prin care se angajează să nu-și precupețească eforturile pentru a contribui la traducerea în viață a hotărîrilor recentei plenare.

LA INSTITUTUL
POLITEHNIC-IAȘI

Ieri la amiază, cadrele didactice de la Institutul politehnic din Iași și-au exprimat, în cadrul unei însuflețite adunări, adeziunea lor deplină la măsurile stabilite de recenta plenară a C.C. ăl P.C.R., la legile votate în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale.La adunare a luat cuvintul profesor universitar dr. C. Calistru, secretar al comitetului de partid al institutului, care a reliefat problemele și măsurile ce s-au desprins din recenta plenară a C.C. al P.C.R., din cuvîntarea tovarășului Nicolae I Ceaușescu. Referindu-se la măsurile preconizate, vorbitorul a subliniat că ele au în vedere perfecționarea tuturor laturilor vieții noastre sociale, aplicarea mai deplină a principiilor socialiste de retribuție, care urmăresc traducerea în viață a măsurilor de echitate și dreptate socială caracteristice orînduirii noastre.Conferențiarul universitar dr. H V. Focșa, prodecan al Facultății de 0 construcții, a spus, printre altele : g „Sînt întru totul .de acord Cu măsu-;H rile adoptate de tdeenta plenară1 C.C? !al'P.ClR./măsîfri care au 6 măre': importanță socială. Sînt convins că ele vor stimula activitateade creație materială și spirituală din patria noastră. In calitate de constructor, am mai reținut cu deosebită satisfacție din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu grija deosebită privind satisfacerea în continuare a nevoilor de locuințe ale populației. în îndeplinirea acestui o- biectiv social, nouă, dascălilor din învățămîntul superior, ne revin sarcini importante — de a pregăti temeinic noi și noi cadre pentru economia țării".Referindu-se la sistemul de remunerație a celor ce muncesc în institutele de învățămînt superior și în munca de cercetare, profesorul dr. docent Nicolae Boțan și-a exprimat totala sa adeziune față de măsurile luate de partid — ca o singură persoană să primească un singur salariu, iar indemnizațiile pentru titlurile științifice să tie desființate. Din experiența îndelungată ce o am la catedră, a spus vorbitorul, am constatat că în ultima vreme cadrele care dețineau funcțiuni de cumul nu-și puteau îndeplini întocmai sarcinile la catedră, pe lîngă faptul că nu puteau progresa în specializarea lor profesională. înlăturarea acestor anomalii din învățămînt și din munca de cercetare va stimula eforturile tuturor cadrelor didactice.Conf. univ. dr. D. Bărbulcscu, decanul Facultății de electrotehnică, vorbind de aceleași carențe în sistemul de retribuire, care au generat disproporții în nivelul de trai al unor categorii ale populației, afectînd. principiul echității sociale, și-a exprimat adeziunea față de măsurile care reașează pe adevăratele sale temelii principiul retribuției socialiste.Profesorul universitar dr. P. Silion, 0 decanul Facultății de hidrotehnică, a 1 spus : „Consider că măsurile prevă- | zute de plenară vor contribui la sti- H mularea celor mai valoroase cadre 1 didactice și de cercetare în crearea H unor lucrări științifice bogate în | conținut. Aprob din inimă aceste | măsuri menite să asigure aplicarea | nealterată a principiului repartiției 1 după calitatea și cantitatea muncii M depuse și mă angajez totodată la o muncă mai susținută pentru dezvoltarea învățămîntului nostru superior, pentru înflorirea Republicii noastre socialiste.în încheierea discuțiilor a luat cuvintul conferențiar dr. Aurel Loghin, secretar al comitetului județean de partid, care a subliniat că hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C.R. sînt o expresie a politicii 'înțelepte, clarvăzătoare, a partidului, politică îndreptată cu consecventă spre întărirea legalității socialiste, spre perfecționarea relațiilor sociale în cadrul orînduirii noastre.Participanții la adunare au adoptat în unanimitate o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în H care se spune, printre altele : „Ca- 9 drele didactice de la Institutul politehnic din Iași au luat cunoștință cu satisfacție și deosebit interes de lucrările plenarei C.C. al P.C.R. din 19 iunie a. c. și își exprimă deplina lor adeziune față de măsurile inițiate de conducerea partidului și statului nostru. Aceste măsuri ne sînt imbold pentru promovarea valorilor autentice ale cadrelor noastre, pentru asigurarea tuturor condițiilor de afirmare .creatoare pe tărîmul științei și tehnicii. Ne angajăm față de conducerea partidului să muncim neabătut pentru realizarea mărețelor obiective puse în fața slujitorilor școlii superioare de către Congresul al H IX-lea si de Conferința Națională a I partidului.

Cu prilejul 
Zilei 

grănicerilor
La Casa Centrală a Armatei a avut loc sîmbătă solemnitatea înmî- nării de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, conferite u- nor ofițeri, maiștri militari și subofițeri din cadrul Ministerului Forțelor Armate, cu prilejul Zilei grănicerilor.Distincțiile au fost înmînate de general de armată Iacob Teclu, membru al Consiliului de Stat.Pentru contribuția adusă la paza frontierei de stat a Republicii Socialiste România, cu prilejul sărbătoririi Zilei grănicerilor au fost conferite ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a și medalia „De strajă patriei".în numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, generalul de armată Iacob Teclu a adresat calde felicitări celor decorați.

★Sîmbătă după-amiază a avut loc în Capitală o adunare festivă consacrată Zilei grănicerilor din Republica Socialistă România.Cu acest prilej au luat cuvintul general de armată Iacob Teclu, membru al Consiliului de Stat, general-loco- tenent Vasile Petruț; comandantul trupelor de grăniceri, și locotenent-co- lonel Ion Grecea. Vorbitorii au relevat tradițiile glorioase ale apărătorilor pămîntului patriei, precum și succesele obținute în pregătirea de luptă și politică de străjuitorii de astăzi ai grănițelor.în continuare a fost prezentat un program susținut de formațiile artistice ale Ministerului Forțelor Armate și Ministerului Afacerilor Interne.
★Cu prilejul Zilei grănicerilor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist a acordat Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. organizațiilor U.T.C. ale unor unități militare, precum și unui număr de 16 uteciști din trupele de grăniceri. (Agerpres)

Cronica zilei
Delegația Tineretului Socialist din Norvegia, formată din Sigmund Gromo, vicepreședinte, și Harald Dahl, care, la invitația C.C. al U.T.C., face o vizită în țara noastră, a fost primită sîmbătă de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului. A avut loc o informare reciprocă privind activitatea .celpr două organizații, p.i;ecum<ișiv-unischimb-de opinii -cu pnivirewla'-trnele ^probleme politice’ actuale și ale mișcării internaționale de tineret și studenți.

.★Delegația de chimiști cehoslovaci condusă de Stanislav Razi, ministrul industriei chimice, care se află în țara noastră, întreprinde o vizită prin mai multe unități industriale. Oaspeții, însoțiți de Nicolae Ionescu, adjunct al ministrului industriei chimice, au vizitat combinatele petrochimice de la Ploiești și Pitești, Uzinele „Danubiana", „Policolor" și de medicamente din Capitală, combinatele chimice de pe valea Trotușului și de la Brăila.Sîmbătă, membrii delegației au sosit pe litoral.
★Sîmbătă seara a avut loc la Casa universitarilor din Cluj o manifestare închinată lui Ion Ionescu de la Brad. Despre personalitatea, viața și opera savantului a vorbit prof. dr. docent Vasile Velican, membru corespondent al Academiei, șef de catedră la Institutul agronomic „Dr. Petru Groza" din Cluj. După expunere a fost prezentat filmul documentar „Dezvoltarea științei în România".
★Noul ambasador al Japoniei la București, Toshio Mitsudo, a depus sîmbătă dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Bruce McGillivray Williams, ambasadorul Canadei în Republica Socialistă România, a depus sîmbătă dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★în cadrul convenției de colaborare dintre Editura Academiei Republicii Socialiste România și E- ditura științifică de stat a R. P. Polone, sîmbătă la amiază s-a deschis. la librăria „Universală" din Capitală, o expoziție de cărți științifice poloneze.Sînt prezentate aproximativ 250 de titluri din principalele domenii ale științei : matematici, biologie, fizică, mecanică, chimie, geologie- geografie, filologie etc. Cartea academică poloneză este reprezentată printr-un mare număr de lucrări, dintre care unele editate în diferite limbi de circulație mondială.Expoziția rămîne deschisă pînă la 29 iunie. (Agerpres)

ERATĂîn Informația „Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru problemele valutare" publicată în numărul de ieri la pag. a VlI-a, ultimul paragraf se va citi corect astfel :Comisia a adoptat recomandări în vederea perfecționării sistemului decontărilor multilaterale în ruble transferabile între țările membre ale CA..E.R. și a dezvoltării activității Băncii Internaționale de colaborare economică, și a examinat o serie de probleme valutare și financiare de interes reciproc.



ITAL5A

încheierea consultărilor 
in vederea formării 
noului guvern

ROMA 22 (Agerpres). — Giovanni Leone, senator și fost președinte al Camerei Deputaților, însărcinat miercuri de președintele Italiei, Giuseppe Saragat, cu formarea noului guvern italian, și-a încheiat consultările sale politice. El a avut în mod succesiv întrevederi cu șefii grupurilor parlamentare ale diferitelor partide, precum și cu o serie de oameni politici care au mai făcut parte din precedentele guverne. La sfîrșitul a- cestor discuții, Giovanni Leone a a- nunțat că, la 24 iunie, va face cunoscut președintelui Saragat că își retrage rezervele ridicate în momentul cînd a primit această misiune. Agenția ANSA relevă, citind unele cercuri
Demersuri diplomatice 
în problema nigerianaLAGOS 22 (Agerpres). — Ministrul de stat pentru problemele Common- wealthului, lordul Shepherd, a avut sîmbătă o nouă întrevedere cu generalul Yakubu Gowon, șeful guvernului federal al Nigeriei. Shepherd a continuat cu această ocazie eforturile pentru a obține consimțămîntul unei reluări a negocierilor de pace nige- riano-biafreze care au eșuat recent la Kampala.întrevederile lordului Shepherd cu Yakubu Gowon au fost precedate de convorbiri pe care ministrul de stat englez le-a avut cu comisarul federal pentru problemele externe al Nigeriei, dr. Okoi Arikpo. Deși nu a fost dat publicității nici un comunicat oficial, surse bine informate, relatează agenția Reuter, afirmă că în cadrul acestor întrevederi a fost stu

în Etiopia se desfășoară o largă campanie de prevenire și combatere a 
bolilor la copii. în fotografie: aspect dintr-o circumscripție sanitară din 

localitatea Dabat

întrevedere

George Macovescu- 

Levi Eshkol

TEL AVIV 22 (Agerpres). — George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, aflat într-o scurtă vizită în Israel, ca oaspete al ministrului afacerilor externe a avut o convorbire cu primul ministru israelian, Levi Esiikol.în cadrul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme de interes comun.

AMBASADORUL
ROMÂN PRIMIT
DE MARELE DUCE 
AL LUXEMBURGULUIBRUXELLES 22 (Agerpres). — La 22 iunie, marele duce Jean al Luxemburgului a primit pe Ion Oancea, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Luxemburg, în legătură cu apropiata sa plecare definitivă din Luxemburg. 

politice italiene, că Giovanni Leone va accepta mandatul încredințat, în ciuda unor dificultăți pe care le în- tîmpină în ce privește elaborarea viitorului program guvernamental.După cum se știe, actuala criză politică s-a declanșat după alegerile legislative de la 19 și 20 mai, în urma hotărîrii socialiștilor de a ieși din coaliția de centru-stînga, motivată de pierderile sensibile înregistrate în cursul acestei consultări. Socialiștii au atribuit aceste pierderi „imobilismului" Partidului democrat-creștin în rîndul coaliției. Noul guvern va fi un „cabinet de expectativă", care va permite forțelor politice să continue dialogul.

diat în mod detaliat planul guvernului britanic în vederea reluării dialogului între cele două părți aflate în conflictul nigerian. Aceleași surse precizează că convorbirile dintre șeful statului nigerian și ministrul englez, desfășurate într-o atmosferă cordială „au înregistrat progrese".Pe de altă parte, șeful statului major al marinei nigeriene, contraamiralul Joseph Wey, a declarat în- tr-o conferință de presă ținută la încheierea vizitei sale la Kampala că guvernul federal nigerian este dispus să reia în orice moment convorbirile cu reprezentanții Biafrei. După U- ganda. șeful statului major al marinei nigeriene va vizita Etiopia și Kenya și îi va informa pe șefii acestor state asupra evoluției situației din Nigeria.

NAVĂ SPION AMERICANĂ SCUFUNDATA
ÎN APELE TERITORIALE ALE R.P.D. COREENEPHENIAN 22 (Agerpres). — După cum transmite agenția Centrală Telegrafică Coreeană, o navă spion americană a fost adusă în ultimul timp în apropierea Insulei Yunpyung. La 22 iunie o altă navă spion a pătruns în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene în apropierea portului Boopo, întreprinzînd acțiuni de provocare. Unitățile de pa
Congresul extraordinar al 
Uniunii ziariștilor cehoslovaciPRAGA 22 (Agerpres). — în cadrul Congresului extraordinar al Uniunii ziariștilor cehoslovaci, care se desfășoară la Praga, a luat cu- vîntul A, Dubcek, prim-secretar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, care a salutat poziția ziariștilor în sprijinul eforturilor C.C. al P.C.C. pentru rezolvarea problemelor importante apărute în special în primele luni ale anului. El a urat ca congresul ziariștilor să se încheie cu succes pentru ca ei să-și poată îndeplini sarcina principală — a^eea de a deveni participanți activi la mișcarea continuă a societății cehoslovace spre progres.

★BRATISLAVA 22 (Agerpres). — în cadrul întilnirii semioficiale de la Bratislava dintre miniștrii de externe ai R. S. Cehoslovace și Austriei, a declarat într-o convorbire cu reprezentanții presei Jiri Ilajek, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, au fost discutate probleme extrem de complexe în legătură cu situația juridică a bunurilor, posibilitatea dezvoltării în condiții mai bune a reiații'or îeciproce cehoslovaco-austriece în domeniul economiei, științei, tehnicii,

Vizita în S.U.A. 
a tovarășului

Alexandru Bîrlădeanu
WASHINGTON 22. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : La 21 iunie, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al României, președintele Consiliului Național al cercetării științifice, care întreprinde o vizită în S.U.A., însoțit de un grup de oameni de știință, a avut întrevederi cu dr. Glenn Seaborg, președintele comisiei pentru energia atomică a S.U.A., Alan Boyd, secretar al Departamentului transporturilor, David Black, subsecretar al Departamentului pentru problemele interne, Herman Pollack, director în Departamentul de stat pentru problemele științifice și tehnologice internaționale. Convorbirile care au avut loc cu acest prilej s-au referit la probleme privind colaborarea în domeniile de activitate ale instituțiilor respective.Vineri seara, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, și persoanele care îl însoțesc au fost invitați de dr. Donald Hornig, consilier special al președintelui S.U.A. pentru știință și tehnologie, la o plimbare pe rîul Potomac cu iahtul prezidențial „Honney Fitz". Dr. Donald Hornig a oferit la bordul iahtului o recepție în cinstea oaspeților români, la care au participat, de asemenea, dr.

PIAȚA COMUNA

Divergențele în politica 
agricolă persistă

LUXEMBURG 22 (Agerpres). — Miniștrii agriculturii ai Comunității Economice Europene, care s-âU reunit săptămîna aceasta la Luxemburg,. cu scopul de a pregăti punerea în aplicare a Pieței comune a cărnii de vită și a produselor lactate, s-au despărțit, după două zile de tratative, fără a obține nici un rezultat. „Cei șase" vor încerca din nou la 27 și 28 iunie să ajungă la un acord.Referindu-se la divergențele care există în sînul celor șase cu privire la formarea Pieței comune a laptelui și cărnii de bovine, cotidianul francez „Le Figaro" scrie printre altele : „Hotărît lucru, Comunitatea Economică Europeană trece în prezent printr-o dificilă perioadă". Ziarul arată că, după ce Olanda a refuzat orice protectionism vamal în domeniul grăsimilor, nemulțumirile față de politica agrară comună se intensifică și în Italia. Agricultorii italieni protestează împotriva intrării în vigoare a Pieței comune a laptelui și 

trulare ale forțelor navale ale Armatei Populare Coreene au deschis imediat foc de artilerie scufundînd nava spion împreună cu întregul echipaj. Agenția Centrală Telegrafică Coreeană avertizează că S.U.A. vor purta răspunderea pentru consecințele grave pe care le vor avea aceste acțiuni provocatoare de încălcare a armistițiului din Coreea.

culturii și sportului, respectîndu-se pe deplin profilul social politic al celor două țări. Jin Hajek a sublimat că în- tîlnirea de la Bratislava a contribuit la crearea unei bune vecinătăți întie cele două țări.
Ședința Consiliului de Stat » « 
al R.D. GermaneBERLIN 22 (Agerpres). — La Berlin a avut loc o ședință a Consiliului de Stat al R.D. Germane în cadrul căreia Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat, a prezentat un raport despre modul cum sînt aplicate în viată prevederile noii constituții a R.D. Germane referitoare la problemele asigurării securității europene și colaborării celor două state germane pe baza egalității în drepturi.în cadrul ședinței a fost adoptată o declarație a Consiliului de Stat în care sînt subliniate rolul R.D. Germane ca factor al păcii și securității în Europa și importanța normalizării relațiilor dintre cele două state germane.

Leland Haworth, directorul Fundației naționale de științe, Charles Bohlen, adjunct al secretarului de stat pentru probleme politice, senatorul Warren Magnuson, președintele Comisiei pentru comerț a Senatului S.U.A., membri ai Consiliului științific consultativ al președintelui S.U.A., oameni de știință, funcționari superiori din Oficiul pentru știință și tehnologie de la Casa Albă.Sîmbătă dimineața, oaspeții români au plecat, pe calea aerului, spre Florida, unde, la invitația Administrației naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic, vor vizita baza pentru lansarea de rachete spațiale de la Cape Kennedy.
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Președintele Ecuadorului, 
Otto Arosemena, și-a asumat 
puteri speciale pe o perioadă de 10 zile. Observatorii politici văd în această hotărîre o încercare de a face față situației critice datorate mișcărilor populare. Orașul Guayaquil 
a fost pus sub controlul armatei din 

cărnii de bovine, cerînd revizuirea acordurilor de la Bruxelles.Iiâspunzînd în Bundestag la o interpelare privind politica externă a R. F. a Germaniei ministrul de externe, Willy Brandt, a spus că guvernul vest-german va cere revizuirea politicii agricole a Pieței comune. în răspunsul său, Willy Brandt a arătat că actuala politică agricolă a C.E.E. riscă să antreneze poveri financiare insuportabile, precizînd că repartiția acestor sarcini a fost efectuată în detrimentul Germaniei occidentale. Această situație nu poate fi eternizată și o revizuire a devenit necesară, a subliniat Brandt, care a pledat în a- celași timp pentru o politică comercială deschisă cu statele socialiste și țările aflate în curs de dezvoltare. Ministrul de externe a apreciat că negocierile privind lărgirea pieței comune și încheierea aranjamentelor comerciale cu țările candidate trebuie reluate după rezolvarea crizelor guvernamentale din unele țări comunitare.
0 CUVÎNTARE 
A LUI JOZEF 
CYRANKIEWICZVARȘOVIA 22 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul Plenarei Comitetului Orășenesc Varșovia al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a arătat că această plenară are un rol important pentru înfăptuirea rolului conducător al partidului în domeniul dezvoltării cercetării științifice. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, necesitatea creării unor condiții mai bune pentru activitatea organizațiilor de partid din institutele și din instituțiile științifice. Folosirea justă a bazei de cercetări are o importanță uriașă pentru accelerarea dezvoltării țării. Există unele greutăți, a continuat el, care trebuie învinse. Principala greutate constă în lichidarea particularismului care împiedică tendințele spre concentrare. Dacă vorbim despre concentrare, trebuie să renunțăm totodată la cercetările care au o prioritate mai mică. Știința costă scump. Ea constituie o investiție pentru viitor. Ca în oricare alte investiții capitale și aici trebuie să existe o disciplină strictă. Știința trebuie să se orienteze spre satisfacerea necesităților celor mai importante, în condiții cît mai eficiente și economicoase.Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone a consacrat o mare parte a cuvîntării sale problemei introducerii în practică a rezultatelor cercetării științifice.

Rio de Janeiro este în aceste zile scena unor puternice manifestafii studențești în sprijinul cererilor de ma
jorare a fondurilor pentru necesitățile învăfămîntului. Intervenția poliției s-a soldat cu moartea a patru persoane 

și cîteva zeci de răniți

de presă transmit-
cauza numeroaselor mișcări de protest din ultimele zile.

Președintele Republicii Uni
te Tanzania, Julius Nyerere, care a făcut o vizită în R. P. Chineză, a fost primit, la 21 iunie, de Mao Tze-Dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, și Lin Biao, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, cu care a avut o convorbire cordială, prietenească. Sîmbătă președintele Republicii Unite Tanzania a sosit la Phenian, într-o vizită oficială în R.P.D. Coreeană. La aeroport oaspetele a fost întîmpinat de Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene.

în Adunarea Națională a 
Turciei au început vineri dezbateri generale asupra situației create în urma grevei studențești care a paralizat activitatea mai multor universități din țară. Potrivit aprecierii observatorilor politici de la Ankara, a- ceste dezbateri, care vor dura cîteva zile, vor fi de natură să stabilească Orientarea acțiunilor guvernului și conducerii universităților în direcția înlăturării cauzelor care au generat actualele tulburări studențești.

Negocierile dintre repre
zentanții sindicatelor _și con
ducerea Uzinelor ,,Citroen", ultima mare întreprindere franceză de automobile care se mai află în grevă, s-au încheiat vineri seara. între cele două părți a fost încheiat un acord de principiu, care urmează să fie supus spre aprobare personalului acestei uzine la 22 iunie. în baza acestui acord, salariile muncitorilor greviști vor fi majorate cu 13 la sută.

Hugo Vihlen, navigatorul solitar din 
Atlantic, n-a reușit să atingă coas
tele Floridei, fiind luat de curentul 
golf-stream și antrenat spre nord. Mai 
multe nave și avioane sînt în cău

tarea lui

O delegație a Partidului 
Socialist Unificat Francez (P.S.U.), în frunte cu secretarul național, Michel Rocart, s-a întîlnit cu delegația Republicii Democrate Vietnam la convorbirile oficiale de la Paris, condusă de ministrul Xuan Thuy, anunță un comunicat al P.S.U. în timpul întrevederii au fost abordate probleme ale situației din Vietnam.

Pe străzile principale ale 
capitalei Taiiandei s-a desfă
șurat o demonstrație studen
țească la care au participat cîteva mii de persoane. împotriva studenților, care scandau lozinci în sprijinul revendicărilor lor privind acordarea de libertăți democratice, a intervenit poliția. Agenția U.P.I., care a transmis această informație, remarcă că este pentru prima dată după 10 ani cînd în Tailanda are loc o demonstrație studențească atît de puternică.

Populația Siriei era la sfîrșitul anului 1967 de 6 milioane de locuitori, informează ziarul sirian „Al Saura".

Cel de-al 49-lea tîrg națio
nal de toamnă va avea loc între 7 și 22 septembrie 1968 la Lausanne. La acest tîrg au fost invitate să participe ca oaspeți de onoare O- landa și România.

Lucrările sesiunii Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole au luat sfîrșit. Sesiunea a aprobat planul de stat al R. P. Mongole pe anul 1968, precum și bugetul de stat pe același an.

Autoritățile din capitala 
Spaniei au suspendat zia
rul de seară „Madrid" pe timp de două luni și i-au impus o amendă de 250 000 pesetas, pentru a fi reprodus un articol critic din „Le Monde" despre situația politică din Spania.

Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a aprobat hotărîrea Comisiei pentru aviația civilă de a autoriza compania sovietică de transporturi aeriene „Aeroflot" să efectueze zboruri între Moscova și New York.
Mișcarea populară pen

tru eliberarea Angolei a dat 
publicității un comunicat referitor la intensificarea luptei pa- trioților angolezi împotriva trupelor colonialiste portugheze. Comunicatul subliniază că, în cursul luptelor ce au avut loc în ultimele două luni între unitățile forțelor patriotice din Angola și trupele portugheze, au fost scoși din luptă numeroși soldați din rîndul armatei colonialiste. Totodată, patrioții au capturat importante cantități de muniții.

Averell Harriman, șeful de
legației S.U.A. la convorbiri
le oficiale de la Paris cu re
prezentanții R. D. Vietnam a 
sosit la Washington pentru a avea consultări cu președintele Johnson și cu alți membri ai guvernului. La sosirea pe aeroport el a declarat ziariștilor că nu se poate vorbi pînă în prezent de „vreun progres" la aceste convorbiri.

fost 

„farfurii 

zburătoare"?
BUENOS AIRES 22 (Ager

pres). — Mai mulți argenti
nieni au pretins, zilele acestea, 
că au observat „farfurii zbură
toare". La Miramar, localitate 
situată la 450 kilometri de 
Buenos Aires, un tinăr șofer a 
observat, la 50 centimetri de 
sol, un obiect voluminos care 
dirija un fascicol de lumină 
spre pămînt, ce-i servea parcă 
drept sprijin. In momentul in 
care tînărul s-a apropiat de o- 
biectul neidentificat, acesta a 
dispărut cu mare viteză. Poli
ția a constatat că în locul în 
care a fost văzută „farfuria 
zburătoare" pămîntul era ars.

Un alt obiect zburător ne
identificat ar fi fost văzut de pi
lotul unui avion la Catamarca, 
la 1 000 kilometri nord-vest de 
capitala argentiniană. In mo
mentul respectiv, pilotul a în
cercat în zadar să intre în 
contact cu turnul de control 
al aeroportului din Catamarca, 
care a confirmat apoi pierde
rea legăturii cu avionul. In 
noaptea respectivă, șoferul u- 
nui taxi, afirmă că a văzut, la 
70 kilometri de Catamarca, un 
obiect aflat la cinci metri de 
sol. Motorul automobilului — 
spune el — s-a oprit și nu a 
putut fi pornit decit după dis
pariția obiectului neidentificat.

Atenția autorităților, a opiniei publice egiptene este concentrată de cîtva timp a- supra înfăptuirii programului aprobat în cadrul referendumului din luna mai. Programul preconizează un șir de măsuri cu caracter politic și economic, îndreptate spre progresul țării. Se prevede, între altele, întărirea rolului Uniunii £ Socialiste Arabe, elaborarea unei noi constituții, organizarea unui referendum pentru desemnarea președintelui republicii.S-a desfășurat o activitate susținută în vederea alegerilor organelor Uniunii Socialiste Arabe, care vor avea loc pe etape începînd de la 25 iunie. Ministrul afacerilor interne al Republicii Arabe Unite, Chaaraoui Gomaa, a anunțat că peste 180 000 bărbați și femei și-au înscris numele pe listele de candidați pentru comitetele organizațiilor Uniunii. El a precizat că la
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alegerile actuale, care au drept scop reorganizarea structurii organizatorice a Uniunii, vor participa 5 milioane de persoane. Congresul național al Uniunii Socialiste Arabe, care va constitui ultima etapă a alegerilor, este anunțat pentru 23 iulie, cea de a 16-a aniversare a Revoluției.Se desfășoară activitatea pentru transpunerea în viață a prevederilor programului cu privire la dezvoltarea economiei.-Consiliul de miniștri a e- xaminat o serie de studii în acest sens. De pildă, studiul întocmit de o comisie ministerială pentru stabilirea liniilor generale ale viitorului buget și plan economic de dezvoltare pe exercițiul financiar 1968—1969, acordă o atenție deosebită echilibrării balanței de plăți externe, prin creșterea volumului exportului și reducerea importului. Consiliul de miniștri a subliniat ca o necesitate stringentă a viitorului plan creșterea producției industriale și agricole.S-a anunțat că în noul buget se va acorda prioritate întreprinderilor industriale și agricole care pot da un randament rapid. Bugetul va aloca fonduri pentru construirea de noi uzine și recuperarea unor terenuri agricole.O sarcină importantă pe care și-o pune bugetul este și economisirea de devize, și, aceasta, prin producerea în țară a unor mărfuri pe care astăzi R.A.U. le importă. Acest obiectiv se prevede a fi atins printr-o mai mare dezvoltare a industriei, îndeosebi a celei grele. Complexul siderurgic de la Heluan, a cărui terminare este proiectată pentru 1976, va permite producerea în țară de utilaj agricol și industrial, care în prezent se importă. în vederea accelerării dezvoltării economice, autoritățile subliniază necesitatea exploatării la maximum a resurselor locale.
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