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Cei alături

Nichita STĂNESCU

afe care păși, 
in viata cetâti

ADUNAREA POPULARA DIN CAPITALA
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 120 DE ANI

martorul unei

Stimați tovarăși,

DE LA REVOLUȚIA DIN 1848
Stadionul Republicii, împo

dobit de sărbătoare, a fost 
sîmbătă seara 
impresionante adunări popu
lare consacrate aniversării a 

< 120 de ani de la revoluția de la 
1848. Această adunare încunu
nează, ca un suprem omagiu, 
numeroasele manifestări de 
venerație, recunoștință și pre
țuire care s-au desfășurat în 
întreaga țară față de cei ce 
aveau să așeze, in toiul lupte
lor revoluționare, o piatră de 
hotar la începuturile istoriei 
moderne a poporului român.

Din scînteia aprinsă în Mol
dova, în Transilvania și in 
Țara Românească s-au întins 
marile flăcări ale revoluției de 
la 1848, ce își fixase, printre 
nobilele-l obiective, eliberarea 
socială și națională, unitatea 
poporului român. „Furtuna 
mîntuirii", cum o numea Alecu 
Russo, sau „minunata revoluție 
ce va schimba fața lumii", cum 
o caracteriza Bălcescu, se întin
dea cu repeziciune,.punînd stă- 
pinire pe București. Aici, in zi
lele dogoritoare ale lui iunie 
1848, aproape treiz.eci de„mii de 
locuitori ai Capitalei, lucrători, 
tirgoveți, negustori și țărani 
din împrejurimile orașului, se 
revărsau, rîuri tumultuoase, pe 
podurile de peste Dîmbovița, 
își făceau loc pe ulițele strimte, 
îndreptîndu-se spre cimpia Fi- 
laretului, numită de atunci 
Cîmpia Libertății. Cu toții a- 
veau în cuget și simțire același 
gînd, aceleași țeluri: jurămîn- 
tul de credință față de progra
mul revoluției adoptat la Islaz 
— constituție dreaptă a țării — 
și recunoașterea lui.

Preluînd și dezvoltînd tot ce 
fost progresist și înaintat în 

trecutul de luptă al poporului 
nostru, Partidul Comunist Ro
mân mobilizează toate ener
giile țării pentru creșterea a- 
vuției naționale, pentru a asi
gura fiecărui cetățean al pa
triei noastre — român, ma
ghiar, german sau de altă na
ționalitate — posibilitățile d!e- 
plinei afirmări.

Ca și acum 120 de ani, pe 
cimpia Filarețului, la adunarea 
de pe Stadionul Republicii au 
venit peste 30 000 de cetățeni. 
Ei fac o primire entuziastă 
conducătorilor de partid și de 
stat. In tribuna oficială iau 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
'cu soția, Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, cu soția, Vir
gil Trofin, cu soția, Ilie Ver- 
deț, cu soția, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinți 
Stat ji ai 
niștri.

Răsună 
imnului de stat al Republicii 
Socialiste România. Tovarășul 
Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, 
rostește cuvîntul de deschi
dere a adunării.

Primit cu aplauze puternice 
de miile de participanți la a- 
ceastă grandioasă manifestare 
ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost subliniată 
de vii și îndelungi aplauze,

Pe marele stadion, transfor
mat tntr-o uriașă scenă, prinde 
fă se depene bogata istorie a 
neamului nostru. Participahții 
la spectacol devin pentru o oră 
martori ai unor nemuritoare 
fapte de vitejie în apărarea 
pămîntului strămoșesc. Se în
fățișează o adevărată carte des
chisă a evenimentelor mărețe 
ce s-au succedat de-a lungul 
existenței milenare a poporului 
român, care au fost momente 
de seamă ale istoriei naționale.

Manifestarea a fost radio- 
I televizată.

Nicolae Ceaușescu
Aniversăm anul acesta 120 de 

ani de la revoluția burghezo-de- mocratică din 1848 — eveniment remarcabil în istoria poporului român. Mișcarea revoluționară de lâ 1848 a zguduit din temelii vechea orînduire .feudală, marcînd începutul unei noi epoci în dezvoltarea economică, socială și națională a țării noastre.Importanța acestor evenimente revoluționare apare în toată amploarea ei numai dacă avem în vedete împrejurările istorice în care au avut loc. Relațiile feudale de producție, starea de înapoiere economică și socială, lipsa oricăror libertăți democratice constituiau piedici hotărîtoare în calea progresului material și spiritual al poporului nostru: Această situație era agravată de faptul că Țara Românească și Moldova se aflau sub dominația imperiului otoman, iar Transilvania și Bucovina sub dominația imperiului habsburgic. Stăpînirea străină constituia, un puternic sprijin pentru reacțiunea feudală, ea se opunea oricărui progres, preocupată înainte de toate de jefuirea bogățiilor țării ce înrăutățea și mai mult viața maselor populare. împiedicînd dezvoltarea social-economică a țărilor române, realizarea aspirațiilor lor de unitate, ocupația marilor imperii punea în pericol însăși ființa națiunii române. în aceste condiții revoluția din 1848 se înfățișează ca o necesitate obiectivă, determinată de nevoia dezvoltării mai departe a forțelor de producție, de asigurarea progresului economico- social și național al poporului nostru.Plămădite In condiții asemănătoare, desfășurîndu-se în aceeași perioadă, proclamînd țeluri co-

mune, evenimentele • revoluționare din 1848 au avut un caracter unitar în toate țările române ; în centrul lor se ființarea eliberarea ducerea burgheze, străine ș independenței naționale — obiective democratice care interesau cele mai largi pături sociale, corespundeau năzuințelor afirmării de sine stătătoare a națiunii române. 
(Vii aplauze). Desfășurîndu-se în condițiile - avîntului • revoluționar - care a cuprins Europa, revoluția din țările române s-a integrat a- cestui amplu curent social-politic, constituind avanpostul cel mai înaintat al revoluției burgheze din sud-estul continentului.în același timp, îmbinarea luptei pentru răsturnarea vechii orânduiri feudale cu lupta împotriva asupririi străine a imprimat mișcării revoluționare românești din 1848 un caracter deosebit în ansamblul mișcărilor revoluționare ale timpului, a făcut ca această luptă să antreneze cele mai largi mase populare — meseriașii, meșteșugarii și tîrgove- ții, țărănimea și intelectualii animați de ideile progresiste ale epocii — să joace un rol hotărîtor în destinele poporului român, în evoluția ulterioară a societății românești.Revoluționarii de la 1848 și-au dat seama că vechea bază econo- mico-socială înăbușea creatoare ale poporului, condamna la stagnare țările române,' că mersul înainte-{je plan economic, social, cultural, precum și înfăptuirea unității și independenței puneau la ordinea zilei în modul cel mai acut lichidarea rânduielilor feudale.Desființarea marii proprietăți funciare, lichidarea tuturor servi-

• afla pretutindeni des- servituților feudale și țărănimii iobage, intro- libertăților democratice scuturarea dominației și realizarea unității și

• fără a ne întemeia prezentul. O lege fundamentală a țării trebuie să fie o plantă indigenă, expresia năravurilor și nevoințelor nației. Aceasta însă nu este regulamentul".înfăptuirea principiilor democratice ale pașoptiștilor însemna, în condițiile din vremea respectivă, un important pas înainte în viața politică a poporului român, un pas menit să asigure emanciparea socială a maselor oprimate, crearea premiselor pentru afirmarea pe a- rena socială a unor, noi forțe mai

tuților, cucerirea puterii politice de către tînăra burghezie în ascensiune — clasa ce se situa în avangarda mișcării revoluționare de a- tunci — erau condiții esențiale pentru extinderea relațiilor capitaliste care începuseră să se înfiripe în sfera industriei și comerțului, pentru dezvoltarea economică și politică a țărilor române. Pornind de la aceste realități, revoluționarii pașoptiști s-au ridicat pentru desființarea iobăgiei și eliberarea de sub jugul robiei feudale a țărănimii — cea mai numeroasă și mai impor-pe- progresiste și, în ultimă . instanță, maiȘiOr-

energiile

tan.tă clasă socială din aceâ.■ rioadă și în același timp cea oropsită și mai-obidită.Rîriduielile feudale, apărate conservate prin Regulamentulganic — acel „codice al muncii de clacă", cum l-a denumit Marx — făceau de ne^uportat existența a milioane și milioane de țărani, excludeau de la viața politică majoritatea covîrșitoare a populației țării ; problema țărănimii reprezenta la'jumătatea veacului trecut cea mai arzătoare problemă socială a țărilor române, a cărei soluționare se impunea în mod imperios.Militanții. de la 1848 au luptat pentru lărgirea drepturilor și libertăților cetățenești, realizarea u- nui nou mod de guvernare politică a țării, introducerea principiilor democrației burgheze, pentru crearea' unei armate naționale în sța- re să apere drepturile și independența poporului român. (Vii a- 
plauze).Ei cereau să se renunțe la îngrădirile impuse prin Regulamentul Organic, să fie introduse legi și instituții care își aveau originea în trecutul nostru și corespundeau particularităților poporului român, nevoilor dezvoltării țării în acea perioadă. Regulamentul, spunea Mihail Kogălniceanu, „a dărîmat 
și a desființat toate legiuirile țării ; ne-a tăiat toată relația cu trecutul,

a noii clase ce se plămădea la orașe — proletariatul industrial — care urma să devină în curînd portdrapelul celor mai înaintate idealuri ale maselor muncitoare, ale întregii noastre națiuni. (Aplauze pu
ternice).Una din ideile progresiste ale pașoptiștilor, de mare importanță pentru viitorul națiunii noastre, a fost ideea necesității dezvoltării activităților industriale, a comerțului, finanțelor, a intensificării schimburilor economice între țările române, precum și cu alte state, intrînd astfel îrr circulația internațională de bunuri, de valori materiale și spirituale.Pornind de la faptul că toate provinciile românești se găseau sub jugul asupririi străine, un loc central în mișcarea revoluționară de la 1848 l-a avut lupta pentru eliberarea de sub dominația marilor puteri, realizarea unității naționale. în rîndul tuturor păturilor populației, dar mai ales în rîndul intelectualității, se afirma puternic conștiința frăției românilor din cele trei state despărțite, sentimentul necesității imperioase a unirii țărilor române. Militanții revoluționari ai vremii și masele largi din cele trei țări se ridicau împotriva . forțelor retrograde interne și externe interesate
(Continuare în pag. a Hl-a)

se exercită asupra 
celor mai fragede vîr- 
ste, ea apare în con
tinuarea celor șapte 
ani de-acasă, la me
nirea de a găsi pri
mele cuvinte scrise 
care ies în întîmpina- 
rea științelor și arte
lor.

De aceea poate 
memoria afectivă a

► poi creația geniului oricui este marcată 
t uman — fie ea lite-
► ratură, matematică,
► istorie — marile „cu- 
*. noscute' și „necunos-
► cute' ale universului, 
, științele.
► An de an un nu-
► măr uriaș de copii
► iau cunoștință de cel 
, mai complex feno-
► men al existenței, de
• fenomenul .vorbirii,
► al limbajului, învă-
► țînd să-l scrie pe tă- 
*■ blițe șl pe hîrtie.
► Odată cu învățatul 
t scrisului șl al cititu-
► lui copilăria are pri- 
' ma și cea mai funda-
► mentală revelație u-
► mană, revelația co-
► municării și a con-
► servării comunicării,
► odată cu învățatul
• scrisului, șl al cititu- 

lui, copilăria se des-
► parte pentru 
‘ oară de sine
► pregătindu-se
► dolescență.
’ Corpul profesoral
► constituie una dintre 
‘ cele mai importante 
; categorii ale intelec-
• tualității. Aici contac-
■ tul cu realul, în scopul 

modificării lui, este
• implicit. Nu se poate
■ concepe intelectuali- 

tatea și nu se poate
• concepe intrarea în
■ zona cunoașterii, fă- 

ră nobila existență a
■ slujitorilor școlii. Ea

Intelectualitatea, în 
baza el cea mal lar
gă, este constituită 
din învățători și pro
fesori. Aproape două 
sute de mii de cadre 
didactice predau u- 
nui număr uriaș de 
copii ai țării taina 
inefabilă a literelor, 
a scrisului și a citi
tului, le dezvăluie a-

prima 
însăși, 
de a-

de școală, de reve
lațiile ei, de aceea 
primele amintiri preg
nante sînt amintirile 
din școală ; de aceea 
primele satisfacfii 
ale existenței 
cele pe care ti 
ieră școala.

Multă vreme, 
citarea meseriei 
dascăl a fost 
sociată cu apostola
tul. Nu numai din 
pricina dăruirii to
tale pe care învăță
torul trebuia și tre
buie să o aibă față 
de idealul de comu
nicare a cunoștințe
lor, ci și din pricina 
condițiilor ■ dificile, 
materiale și morale, 
pe care 
dactice 
puri le 
Astăzi 
nea de 
profesorului, 
dăruirea totală 
munca de educație a 
noilor și noilor ge
nerații rămîne o de
terminantă, misiune 
complexă, solicitîn- 
du-i din plin pregăti
rea și competența, 
aptitudinile și voca
ția, toate capacită
țile creatoare.

Directivele C. C. al 
P.C.R. privind dez
voltarea învățămîn- 
tului din România

slnt 
le o-

exer- 
de 
a-

cadrele di- 
de pe tim- 

străbăteau. 
din misiu- 

apostol a 
numai 

în

sînt o expresie a gri
jii pentru ridicarea 
nivelului de cultură 
al întregului popor, 
pentru progresul și 
înflorirea’ societății 
noastre socialiste. 
Ampla dezbatere pu
blică ce a precedat 
elaborarea acestor 
obiective, adoptarea 
noii legi a învăță- 
mîntului a exprimat 
și exprimă întreaga 
adeziune a slujitori
lor școlii la acest 
înalt deziderat. As
tăzi cadrele didac
tice se bucură de 
înalta prețuire a 
partidului și a sta
tului nostru; între
gul popor muncitor 
îi înconjoară pe e- 
ducatorii tinerei ge
nerații cu dragoste 
șl cu respect. Sluji
torii școlii se bucură 
de Îndrumarea a- 
tentă și de sprijinul 
permanent al condu
cerii de partid 'ți de 
stat, în vederea per
fecționării continue 
a activității lor, a 
îmbunătățirii condi
țiilor de muncă șl de 
viață.

Cadrele didactice, 
educatorii, învățăto
rii, profesorii au 
înalta menire de a 
forma și de a infor
ma pe o treaptă su
perioară pe cei care 
urmează să clădea
scă viitorul țării în 
fapt: tinerele gene
rații. Societatea so
cialistă, în care pre
gătirea pentru viață 
și educarea repre
zintă o problemă de 
stat, oferă un solid

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central

—dl Partidului Socialist Unit'din Germania
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate GermaneDragă tovarășe Uymcht,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez Dv., eminent conducător de partid și de stat, militant de seamă al mișcării comuniste internaționale, un cald salut și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei de naștere.Poporul român se bucură din toată inima de realizările obținute da oamenii muncii sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în dezvoltarea economiei, științei, culturii și ridicarea nivelului lor de trai, în întărirea Republicii Democrate Germane — primul stat german al muncitorilor și țăranilor.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale.Vă urez, dragă tovarășe Ulbricht, multă sănătate șl noi succese în activitatea Dv. consacrată înfloririi Republicii Democrate Germane, cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Plecarea tovarășului
Gheorghe Apostol la Berlin

(Agerpres)

ai Consiliului de 
Consiliului de Mi-

solemn acordurile

Sîmbătă la amiază tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.G. al P.C.R., a plecat la Berlin pentru a participa la festivitățile prilejuite de aniversarea a 75 de ani .de la nașterea tovarășului Walter Ulbricht, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R.D.G.La aeroportul Băneasa au fost prezenți tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Mircea- Malița, adjunct al ministrului ■ afacerilor externe.

Au fost de față Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★La sosirea la Berlin, oaspetele a fost întîmpinat pe aeroport de Herbert Warnke, membru al Biroului Politic al G.O. al P.S.U.G, președintele Uniunii Sindicatelor Libere Germane, Paul Verner, membru al Birpulul Politic al G.O. al P.S.U.G., Hermann Axen, membru supleant al Biroului Politio, secretar al C.G. al P.S.U.G.A fost, de asemenea, de față ambasadorul Republicii Socialista România în R.D. Germană, Nicolae Ghenea, și membri ai ambasa-

Excelenței Sale
General-locotenent JOSEPH DESIRE MOBUTU

Președintele Republicii Democratice Congo
KINSHASA 
ZCu prilejul zilei naționale a Republicii Democratice Congo, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de pace și prosperitate poporului congolez prieten.îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Congo vor cunoaște o continuă dezvoltare, în folosul ambelor popoare și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘES£U
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România



SC1NTEIA — duminică 30 iunie 1968

O sută douăzeci de solstifii 
au însemnat cerul de vară al 
Bucureștilor, de o sută două
zeci de ori soarele a hărăzit 
anilor cea mai lungă zi, de 
atunci și pină astăzi. Zilele 
fierbinți ale verii lui 1848 au 
rămas înscrise cu litere de 
foc, cu slove de glorie, pen
tru vecii vecilor, în calenda
rul națiunii. Biruitoare, revo
luția își flutura peste țară stea
gurile ce vesteau dreptate, 
frăție și unire. Acum două
sprezece decenii, poporul ro
mân trăia marile frămîntări 
revoluționare ale acelui an, 
însuflețit de dorul aprins de 
libertate socială și națională 
care făcea una cu ființa sa. 
Adunarea de astăzi este ulti
ma din șirul celor ce la lași, 
pe Cîmpia Libertății de la 
Blaj, la Islaz și în afîtea alte 
centre, au marcat aniversarea 
revoluției de la 1848.

Evocăm mărețele umbre 
ale trecutului la cîțiva pași 
de locul unde în septembrie 
1848 românii se împotriveau 
trupelor străine trimise împo
triva revoluției, nu departe de 
Filaretul unde 30 000 de 
bucureșteni au jurat credință 
revoluției, în același oraș care 
s-a ridicat, ca un singur om, 
în neuitata vară a . lui ’48, 
să-și apere fruntașii, să apere 
drapelul tricolor sub care se 
uniseră luptătorii, lată-i, în 
tribunele stadionului Republi
cii — parcă niciodată nu a 
fost atît de încărcat de sem
nificații numele acestui loc, 
gazdă a multor adunări popu
lare — pe zecile de mii de 
trimiși ai tuturor locui
torilor Capitalei. Au venit 
strungarii și frezorii de la „23 
August* și de la „Timpuri 
noi“, cazangiii de la „Grivița 
roșie", au venit cercetătorii 
din institutele Academiei și 
arhitecfii de la „Proiect-Bucu- 
rești", sînt în tribune 
profesori universitari și texti- 
liste, ingineri și elevi, stu- 
denți și ceferiști. Bucureștiul 
tuturor vîrstelor, Bucureștiul tu
turor orelor, ai tuturor profe
siilor s-au sfrîns aici, în aceas
tă seară ; umăr la umăr, suflet 
lingă suflet, ei ascultă cuvin
tele secretarului general al 
Comitetului Central al parti
dului și tunete de aplauze se 

rostogolesc sub cerul estival. 
Cinstind, astă-seară, memoria 
celor ce s-au ridicat la luptă 
în neuitatul an 1848, ei îi cins
tesc, totodată, pe toți cei ce 
și-au dat viața lupfînd pentru 
neatîrnarea pămîntului româ
nesc, pentru sfărîmarea că
tușelor exploatării, pentru eli
berarea celor ce muncesc. 
Adunarea de astă-seară este 
adunarea unui popor de con
structori liberi ai unei țări li
bere, care își cinstește înain
tașii înfăptuind cu fermitate și 
ducînd mai departe idealu
rile pentru care aceștia au 
luptat.

„Socialismul — a spus to
varășul Nicolae- Ceaușescu — 
a realizat pentru prima dată 
în istoria României înfăptuirea 
idealurilor de independență 
națională și suveranitate a po
porului, pentru care au luptat 
nenumărate generații ale 
înaintașilor. Astăzi destinele 
țări' sînt hofărîte de însuși 
poporul nostru liber și neatir- 
nat, egal în drepturi cu toate 
popoarele lumii, dornic și ca
pabil să-și ocupe un loc demn 
în marea familie a civilizației 
mondiale". Un freamăt trece 
prin tribune. Zeci de mii de 
oameni scrutează cu mîndrie 
trecutul, prezentul și viitorul.

Apoi, timpul se preface în 
sunet și în lumină, în culoare 
și cîntec. Începe marea evo
care istorică.

„Sînfem aici de două mii 
de ani" — tună o mare de 
voci.

„Din trunchiul vechi al Da
ciei bogate" — spune mai 
departe un glas.

„Sînfem aici de două mii 
de ani" — proclamă din nou 
corul.

Fîlfîie în aerul înserării dra
pelele roșii și tricolore. Par- 
ticipanții la adunarea popu
lară trăiesc cu emoție mo
mentele evocate. Trec prin 
fața lor Mircea cel Bătrin, 
Ștefan cel Mare, loan de Hu
nedoara, Mihai Viteazul, înso
țiți de stegarii lor, de ostașii 
cu care au purtat bătăliile de 
la Nicopole și de la Podul 
înalt, de la Vaslui și 
Călugăreai. Urmașii ce
lor ce au apărat cu pieptu

rile glia strămoșească sînt cei 
care au luptat pentru deplina 
ei dezrobire și neafîrnare în 
furtunosul an 1848 ; lupta pa
șoptiștilor este urmarea fireas
că a luptei strămoșilor —- 
pare a spune tabloul ce ni so 
înfățișează.

...Și cartea istoriei își răsfo
iește mai departe filele. Sune
te grave umplu stadionul. In 
tribune apare inscripția 
„1848". „Europa e în flăcării" 
— se aude glasul crainicului. 
O mie de făclii se aprind în 
mijloc. In cele patru colțuri, 
alte sute și sute. Este o clipă 
încărcată de emoție, in fața 
noastră, grupul revoluționari
lor, așa cum îl păstrează spre 
mărturie o stampă a vremii. 
Glasul lui Bălcescu vibrează 
avîntat : „Revoluția română 
de la 1848 n-a fost un feno
men neregulat, efemer, fără 
trecut și fără viitor. Cau
za ei se pierde în zi
lele veacurilor. Unelfiforii ei 
sînt optsprezece veacuri de 
trude, suferințe și lucrare a 
poporului român asupra lui 
însuși". Trec prin fața noastră 
Kogălniceanu și Avram lancu, 
Alecsandri, Alecu Russo. Ră
sună imnul pașoptiștilor ; 
„Deșteaptă-te, române". Vo
cea lui Simion Bărnuțiu aduce 
din alt veac vorbele sfinte 
rostite pe Cîmpia Libertății : 
„Națiunea română nici nu 
voește a domni peste alte 
națiuni, nici nu va suferi a fi 
supusă altora, ci voește drept 
egal pentru toate".

întreg stadionul este o mare 
de făclii. Ecourile marșului de 
la 1848 nu s-au stins : „Firea 
ne-a așezat în una Patrie ca 
împreună să asudăm cultivîn- 
d-o și împreună să gustăm 
dulceața roadelor ei" — cla
mează Avram lancu. Este cu
noscutul fragment din scrisoa
rea adresată revoluționarului 
maghiar Kossuth.

„Voi, frați români, depuneți 
jurămîntul

Că libertatea noi ne-o apărăm 
Și curățim de împilări

pămintul'.

O mare de glasuri răspunde 
solemn : JURAM I

Corul se face auzit din nou l

„Cu revoluția ne-am dus 
menirea 

Și-am împlinit un vis străbun. 
Unirea I*

Tribuna înscrie cu cifra 
mari : 1859. Răsună Hora 
Unirii, hora frăției în care se 
prind dansatorii, simbolizînd 
unirea celor două țări surori i 
Moldova și Țara Românească.

Încă nu s-a stins ultimul a- 
cord al horei și văzduhul se 
încarcă de răpăit de tobe și 
sunet de trompete. O altă 
dată se înscrie în tribună : 
1877. Dorobanții închipuie un 
moment al luptei ; este o 
„copie" vie a celebrului ta
blou „Atacul de la Smîrdan’ 
de Nicolae Grigorescu.

Infîi decembrie 1918. Idea
lul unității naționale, procla
mat cu înflăcărare în zilele 
fierbinți ale anului revoluțio
nar, s-a înfăptuit. Românii tră
iesc între granițele unui sin
gur stat. Un alt vechi cîntec 
patriotic se înalță : „Pe-al 
nostru steag e scris unire".

Dodiumul se învăpăiază ; 
47 de stegari, simbolizînd cei 
47 de ani de cînd partidul 
este în fruntea maselor popu
lare, aduc drapelul de luptă 
al comuniștilor.

„El a venit căci trebuia să vină 
In numele acelor ce-au luptat 
Partidul nostru Comunist, 

lumină,
El a venit căci trebuia să vină 
De două mii de ani l-am 

așteptat I’

— se aude peste capetele 
zecilor de mii de oameni. 
In fața lor apare in
scripția „1921*. O mare de 
steaguri roșii flutură în vînt. 
Sînt apoi evocate luptele 
muncitorești, insurecția armată 
din august 1944, drumul 
marcat de victorii al poporu
lui român, constructor al so
cialismului. Trece, în cîntec, în 
dans și în vers, istoria con
temporană. Dansatorii sînt im- 
brăcați în costume populare 
din toate colțurile țării, româ
nești și ale naționalităților 
conlocuitoare. Stadionul este 
scăldat în lumina reflectoare
lor. Răsună pină departe cîn- 
tecul și jocul.

Serbarea se încheie eu

MMMmbh
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Sînt evocate figurile revoluționarilor pașoptiști, tn frunte cu Nicolae Bdlcescu

acordurile cîntecului „Pafrie- 
Partid” :

„Partidul Comunist Român, 
Stegarul luptei, forță luminînd, 
Tofi fiii țării sfrîns unifi rămîn 
.In. jurul..lui — o inimă , și-un 

gtnd". ,

Zilele de ieri, ziua de azi, 
zilele de mîine și-au împletit 
firul într-unul singur, unite 
prin voința poporului de a 
face ca pămîntul strămoșesc 
să înflorească pe măsura fru
museții și bogăției sale. Ca o 
încoronare firească a luptelor 
purlafe de două milenii împo
triva invadatorilor, împotriva 
asupririi și a nedreptății, a 
luptelor pentru libertate și 
neafîrnare, poporul român, 
stăpîn pe soarta, își durează 
viitorul după chipul uriașelor 
sale potențe creatoare.

împlinirea a 120 de ani da 
la revoluția burghezo-demo- 
cratică este încă un prilej de 
afirmare a voinței de neclintit 
a tuturor de a împlini, sub 

conducerea Partidului Comu
nist Român, comandamentele 
istorice ce stau în fața po
porului nostru. Cele mai în
flăcărate gînduri ale lui Băl
cescu și ale lui lancu, ale Iul 
Alecu Russo și, ale lui Bărnuțiu 
fac un singur trup cu voința 
nestrămutată a comuniștilor 
de a ridica România pe cele 
mai înalte culmi ale progresu
lui și civilizației.

Tot ceea ce se înfăptuiește 
în patria noastră, munca har
nică de zi și noapte a tutu
ror cetățenilor, avîntul de 
care este cuprinsă întreaga 
țară sînt mărturii de neclin
tit pentru marile și inepuiza
bilele resutse creatoare ale 
poporului, pentru patriotismul 
de care este el însuflețit, sînt 
mărturii de preț ale voinței 
sale de a păși și mai departe 
pe drumul bunăstării și al 
progresului social. Stăpîn în 
țara sa, stăpîn pe munca sa, 
poporul român, unit ca un 
singur om în jurul conducă

torului său oțelit, Partidul 
Comunist Român, își vede 
împlinite năzuințele cele mai 
profunde, visurile cele mai a- 
vînfate.

Aniversarea glorioaselor e- 
venimento revoluționare de 
la 1848 esto totodată un pri
lej de trecere în revistă a 
bătăliilor cîștigate pe dru
mul construirii socialismului, 
un prilej de a scruta viito
rul, de a manifesta încă o dată 
dîrzenia cu care poporul nos
tru îndeplinește marile sar
cini trasate da partid. Pe 
drumui măreț pe care s-a an
gajat, poporul român este ho- 
tărîf să-și dăruiască toată e- 
nergia, tot ce este mai bun în 
ființa sa pentru a sluji cauza 
nobiiă a înfloririi patriei.

Oferind tuturor membrilor 
societății posibilități egale de 
manifestare în cîmpul vieții 
sociale, socialismul își dove- 
deș-e, și In acest chip, supe
rioritatea. Rod al unor grele 
și îndelungate lupte, socialis

mul este totodată locul unda 
își adună apele marele fluv.u 
al viitorului României.

Sub acest semn al cinsti
rii luptei înaintașilor, al pa
triotismului și abnegației față 
de cauza socialismului și co
munismului, ai muncii avîn- 
tate, s-ța desfășurat marea a- 
dunare populară din Cap'tqlă.

A fost o mare sărbătoare 
a întregului popor român. Plu
teau în aerul tare al amintirii 
verbul de foc al lui Băl
cescu, dîrzenia cu care Ana 
Ipătescu a ridicat poporul 
Bucureștilor în apărarea Gu
vernului Provizoriu, jurămîn
tul de pe Cîmpia Libertății da 
la Blaj, flăcările în care sa 
mistuia înrobitorul Regulament 
Organic, glasul lui lancu ridi- 
cîndu-i la luptă ps moți. Ini
mile tuturor locuitorilor patriei, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, inimile 
a milioane de oameni au bă
tut aseară în ritmul istoriei.

Erau zeci de mii da 

bucureșteni. Mulți dintre el 
nepoți și slrănepoți ai acelor 
despre care marele Bălcesas 
scria : „Poporul col de jos, 
mei cu seamă al Bucureștilor, 
și-a împlinit datoria revoluțio
nară și națională". Nepoți și 
strănepoți ai acelora despre 
care Guvernul Provizoriu a 
clamat în zilele fierbinți alo 
revoluției i „Libertatea fu In 
pericol î poporul din Bucu
rești o mîntui. Gloria poporu
lui din Capitală I". In 1968, 
urmașii acestora înalță blocuri 
și construiesc locomotive, 
desfac atomul și tămăduiesc 
suferințe, învață, cînfă, iu
besc ; orașul esto Capitala 
unei țări libere, durată mai 
frumoasă docît în cele mal 
frumoase vise alo înaintașilor.

„Prefacem visurile lor te 
fapte I" — acesta a fost gî. 
dul nerostit cu care întreaga 
țară a cinstit ieri memoria 
luptătorilor do la 1848.

Georgo-Radu CHIROVICI

Moment din grandiosul spectacol istorie Foto : M. Andrecsca



SClNTEIA — duminică 30 iunie 1968

Adunarea populară din Capitală cu prilejul 

împlinirii a 120 de ani de la Revoluția din 1848

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)în menținerea dezbinării românilor, care urmăreau să împiedice închegarea și creșterea forței de afirmare 
a națiunii noastre.Desființarea granițelor artificiale între cele trei țări române se impunea tot mai evident ca o necesitate de neînlăturat. Datorită economiei lor complimentare, legăturilor de schimb intense, statornicite istoricește, țările române nu se mai puteau dezvolta în continuare decît într-un tot unitar, într-un stat unic, liber și independent. (Vii aplauze). Mult singe a vărsat poporul nostru de-a lungul secolelor în zbuciumata și dramatica sa istorie pentru păstrarea ființei naționale, pentru apărarea libertății și;:demnității, pentru afirmarea de sihet stătătoare, pentru egalitatea în drepturi cu toate popoarele lumii.Revoluția de la 1848 a fost una din paginile cele mai mișcătoare ale < acestei epopei, dovedind prin spiritul de jertfă al maselor, al celor ,iai buni fii ai țării, voința de libertate a poporului român. (A- 

plauze puternice).Luptînd pentru eliberarea de sub dominația marilor puteri cotropitoare, poporul român a fost, în a- celași timp, animat de spiritul frăției cu alte popoare, de prietenie și solidaritate cu naționalitățile conlocuitoare. De-a lungul veacurilor, în Transilvania, alături de români s-au așezat și alte naționalități — maghiari, secui, germani; împreună, ei au făurit toate bunurile materiale și spirituale, au luptat nu o dată contra asupririi, pentru o viață mai bună. (Vii aplauze).Cei mai înaintați revoluționari de la 1848 au militat pentru întărirea prieteniei și frăției poporului român cu naționalitățile conlocuitoare, pentru unirea eforturilor tuturor locuitorilor acestor meleaguri, indiferent, de naționalitate, în lupta pentru scuturarea jugului asupririi sociale și naționale. In cuvinte pline de semnificație, cărturarul ardelean Simion Bărnuțiu spunea că națiunea română, voind a se constitui și organiza pe temei național, „n-are cuget dușman în contra altor națiuni și cunoaște același drept pentru toate, voiește a-1 respecta cu sinceritate, cerînd respect împrumutat după dreptate; prin '■"'are, națiunea română nici vo- , a domni peste alte națiuni, nici Viu va suferi a fi supusă altora, ci voiește drept egal pentru toate". In același spirit, revoluționarul maghiar Simonffy Jozsef îi scria lui Avram Iancu la 21 iunie 1849: „Românii și ungurii au neapărată trebuință de cea mai strînsă frăție. Numai astfel își vor asigura existența. Prin urmare, cine seamănă... ură și produce vărsare de singe între aceste două națiuni surori este trădător al propriei națiuni". Este semnificativ pentru tradițiile de frăție ale poporului român cu naționalitățile conlocuitoare că, la fel ca de atîtea ori de-a lungul istoriei, cînd au luptat împreună împotriva asupritorilor comuni, românii, maghiarii, germanii, secuii au acționat în numeroase ocazii cot la cot și în timpul revoluției de la 1848 ; la adunările românilor de pe Cîmpia Blajului, ca și cu prilejul altor manifestări populare din Transilvania, au participat și cercuri largi din rîndul naționalităților conlocuitoare, apăsate de aceeași asuprire de clasă, care înțelegeau că interesele lor supreme se împleteau cu cele ale românilor, că ele impuneau să lupte împreună cu aceștia pentru dreptate și libertate.Revoluția de la 1848 a pus în e- vidență cu putere uriașul potențial revoluționar al poporului român, receptivitatea lui la ideile inovatoare, de progres, năzuința , fierbinte spre libertate socială și ’națională, spre unitate. Măsele orășenești și țărănimea împilată, care au acționat ca forțe motri e ale revoluției, au manifestat un înalt eroism, combativitate, consecvență revoluționară, clarviziune în luptă. Ca și în alte momente ale istoriei naționale, populația orașului București a dat o inestimabilă contribuție în desfășurarea revoluției de la 1848. Credincioase ju- rămîntului făcut pe Cîmpia Libertății de la Filaret, de a „ținea și apăra cele douăzeci și una de pun- turi decretate de popor", masele bucureșfene au impus abdicarea domnitorului, s-au ridicat în apărarea puterii revoluționare a guvernului provizoriu, înfrîngînd comploturile forțelor reacționare, dînd un greu tribut de sînge în luptele contra armatelor interven- ționiste străine.în cursul memorabilelor evenimente de la 1848 s-au evidențiat numeroși conducători revoluționari care și-au închinat viața intereselor poporului, patriei. Printre aceștia figura cea mai luminoasă o re

prezintă Nicolae Bălcescu, gînditor social de talie europeană, ale cărui lucrări demonstrează o concepție foarte avansată pentru vremea sa cu privire la problemele fundamentale ale dezvoltării societății, ale îmbunătățirii destinului poporului român. Iri această galerie de oameni de seamă ai revoluției se înscriu Avram Iancu, „Craiul Munților", conducător înflăcărat al maselor, luptătorii patrioți Eftimie Murgul, Ion Ghica, Mihail Kogăl- niceanu, frații Golescu și frații Mu- reșanu, Simion Bărnuțiu, Gheorghe Barițiu, Ion Ionescu de la Brad, Al. Ioan Cuza, C. A. Rosetti, Va- sile Alecsandri, militanții maghiari Petofi Săndor și Tâncsics' Mihaly, eroul secui Găbor Aron, luptătorii sași Ștefan Ludvig Roth, Anton Kurz și mulți alții.Străbătută de suflul unui patriotism arzător, inspirîndu-se din tradițiile progresiste ale poporului român și din ideile înaintate ale veacului, opera cărturarilor de la 1848 alcătuiește un adevărat tezaur de gîndire filozofică, politică și socială cu conținut democratic, un capitol de înaltă cultură umanistă în istoria modernă a României, o operă intelectuală ce se * înscrie la loc de cinste în patrimoniul spiritual al poporului român.Revoluția burghezo-democratică de acum 120 de ani a întîmpinat împotrivirea înverșunată a forțelor retrograde ale societății, reprezentate de marea moșierime interesată în conservarea rînduielilor feudqje. Uneltirile acesteia au fost înlesnite de șovăielile și greșelile comise de unii dintre conducătorii mișcării pașoptiste, cît și de împrejurările internaționale în care aceasta a avut loc. Un factor principal care a dus la înfrîngerea revoluției a fost intervenția brutală a forțelor reacționare din exterior, a marilor imperii vecine profund ostile tendinței de emancipare a poporului român, eliberării sale naționale și sociale, unirii lui într-un singur stat; revoluția de la 1848 din țările române apărea ca un pericol pentru existența acestor imperii reacționare. Cancelariile marilor puteri vecine încifrcau să prezinte revoluția de la 1848 din ț.ă- - rile române ca un fenomen străin spiritelor și intereselor poporului român, ca un curent „importat" de o mînă de răzvrătiți. Este semnificativă astfel nota circulară a* cabinetului țarist din iulie 1848 in care se spunea : „acest mic număr de oameni fără judecată, ale căror idei de guvernare nu sînt decît un plagiat împrumutat din propaganda democratică și socialistă, străini de propria lor patrie, nu pot constitui în ochii noștri adevăratul popor valah". Bazîndu-se pe asemenea pretexte, marile puteri și-au trimis armatele în țările române pentru a veni, pasămite, în ajutorul „adevăratului popor valah", care era „în pericol" să apuce pe căile democrației și socialismului. Este știut că în Moldova mișcarea revoluționară a fost curmată de prezența trupelor imperiului țarist, că în Țara Românească revoluția a fost scăldată în sînge de trupele otomane, iar în Ardeal a fost înăbușită de oastea împăratului de la Viena și de trupele imperiului țarist.Ceea ce a contribuit la slăbirea revoluției în Transilvania a fost și faptul că unii conducători ai mișcării, atît români cît și maghiari, n-au înțeles apelul la lupta comună făcut de cei mai consecvenți revoluționari din rîndurile lor, necesitatea imperioasă a unirii tntr-un front comun împotriva imperiului habsburgic ; dezbinarea lor a ușurat sarcina reacțiunii de a înăbuși revoluția, de a împiedica înfăptuirea revendicărilor comune ale maselor muncitoare fără deosebire de naționalitate. Sfîrși- tul tragic al revoluției ardelene a dovedit încă o dată importanța co- vîrșitoare a înfrățirii poporului român și naționalităților conlocuitoare în luptă și muncă, a unității lor de nezdruncinat în eforturile pentru o viață mai bună, pentru libertate socială și dreptate. 
(Vii aplauze).Cu toate că a fost înfrîntă, revoluția de la 1848 a avut consecințe profunde asupra evoluției ulterioare a poporului român. Ea a zdruncinat puternic întregul edificiu social-feudal, a dat un nou impuls dezvoltării societății pe calea capitalismului, a deschis drumul unor mari prefaceri și transformări în structura societății, al înfăptuirii unor idealuri fundamentale ale poporului nostru. Ea a aprins flacăra spiritului revoluționar în țările române, a dezvoltat și mai puternic conștiința de sine a poporului român, convingerea locuitorilor celor trei state românești a- supra necesității unității naționale în cadrul frontierelor aceluiași stat. 
(Aplauze puternice).

La numai 11 ani de la revoluția din 1848, s-a înfăptuit unirea Moldovei cu Țara Românească — rod al luptei duse de masele populare, de cărturarii patrioți ai timpului, eveniment aplaudat cu simpatie de opinia publică internațională înaintată, care a marcat un moment istoric de ■ importanță crucială în viața poporului, român, punctul de plecare în formarea statului național unitar. (Vii aplauze). Unirea de la 1859 și reformele care i-au urmat au asigurat condiții pentru dezvoltarea industriei naționale, a activității științifice și culturale, pentru extinderea relațiilor capitaliste, pentru accelerarea progresului economic și social al României.La trei decenii de la revoluția de la 1848, pentru prima oară după secole de asuprire, vărsîndu-și sîn- gele împreună cu ostășii ruși și • patrioții bulgari împotriva trupelor otomane, poporul român și-a dobîndit independența națională de stat.Idealul creării statului național român unitar, pentru care poporul nostru a dat> grele jertfe, s-a înfăptuit, așa după cum se știe, a- cum 50 de ani, prin lupta maselor populare din întreaga țară, în condițiile prăbușirii imperiului habsburgic și ale marilor frămîntări sociale ce au cuprins lumea în perioada primului război mondial ; o puternică influență în realizarea năzuințelor naționale ale poporului român, ca și ale altor popoare, a avut victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie care a deschis o nouă 'eră în dezvoltarea omenirii — era socialistă — proclamînd dreptul la autodeterminare al fiecărei națiuni, la dezvoltarea liberă și suverană a fiecărui popor. (Vii aplauze)In timpul regimului burghezo- moșieresc, poporul român nu și-a putut însă realiza pe deplin dorința de a fi stăpîn în țara sa, nu a putut hotărî în mod liber asupra destinelor sale, nu s-a putut bucura de întregul rod al muncii lui. de bogățiile și resursele țării. Marea burghezie și moșierime au facilitat pătrunderea trusturilor străine în economia țării, le-au concesionat părți importante din avuția națională, au înfeudat țara marilor puteri imperialiste.Țelurile pentru care au luptat generațiile de la 1848, neîmplinite atunci datorită înfrîngerii revoluției, au fost preluate, amplificate și ridicate pe noi trepte de poporul nostru, corespunzător cerințelor dezvoltării societății. O dată cu extinderea relațiilor de producție capitaliste, pe arena social-po- litică a României a apărut clasa muncitoare, căreia istoria i-a hărăzit misiunea de conducător al maselor în lupta pentru eliberarea de exploatare și asuprire, pentru realizarea transformării revoluționare socialiste a țării. In cursul unor îndelungate și aprige încleștări de clasă, proletariatul român și-a dovedit din plin rolul de cea mai înaintată forță a societății, de purtător consecvent al aspirațiilor de progres, de libertate socială și națională. (Aplauze puternice)Un moment de cea mai $ mare importanță în afirmarea clasei muncitoare în istoria noastră națională l-a constituit crearea Partidului Comunist Român. Exponent al intereselor supreme ale întregului popor, partidul comunist a organizat și condus masele muncitoare împotriva orînduirii burghe- zo-mbșierești, împotriva fascismului și războiului, pentru lichidarea regimului antonescian și a- lăturarea României forțelor antihitleriste. Răsturnarea dictaturii fasciste și eliberarea țării de ocupația străină în urma insurecției din august 1944 au deschis drumul înfăptuirii celor mai înalte aspirații pentru care a luptat și s-a jertfit poporul român, drumul eliberării pentru totdeauna de exploatare și asuprire, al unei vieți libere și îmbelșugate. (Aplauze prelungite)

Stimați tovarăși,Evocăm memorabilele zile ale revoluției de la 1848, fiind contemporanii celei mai eroice, mai luminoase și mai fertile epoci din istoria milenară a poporului român — epoca construcției victorioase a socialismului în România. (Aplauze 
puternice). Țara noastră străbate cu pasul ferm drumul trasat de Congresul al IX-lea urcînd noi trepte de progres material și spiritual, în- tărindu-și puterea economică, per- fecționînd neîncetat întreaga organizare a vieții sociale, ridicînd nivelul de trai al maselor, afirmîn- du-se tot mai pregnant în concertul civilizației moderne, pe arena mondială. (Vii aplauze)Ceea ce am realizat și realizăm în construcția socialismului, ceea ce vom înfăptui pînă la sfîrșitul 

acestui cincinal, ca și-în perspectiva ulterioară a timpului, este dovada inepuizabilei capacități creatoare a poporului nostru, a hărniciei sale nedezmințite, a patriotismului său tradițional,, a marii sale receptivități la spiritul progresului, a voinței de a ține pasul cu mersul epocii.Marii cărturari ai neamului, încă de la 1848, vedeau calea de propășire a țării în dezvoltarea industriei. Partidul nostru a făcut și face din crearea unei înfloritoare industrii naționale elementul central al politicii sale economice.Industrializarea susținută, la nivelul cerințelor revoluției tehnico- științifice contemporane, este una din caracteristicile esențiale ale procesului de transformare radicală prin care trece astăzi societatea românească. Viața demonstrează că de succesele pe care le obținem în dezvoltarea industriei, în echiparea sa tehnică, de perfecționarea organizării și ridicarea randamentului ei economic depind în mare măsură creșterea avuției noastre materiale, dinamizarea întregii activități sociale, ridicarea nivelului de trai al poporului, lărgirea colaborării internaționale a României, întărirea independenței și suveranității sale. (Aplauze puternice). I ntensificarea eforturilor pentru realizarea și depășirea prevederilor planului cincinal în industrie, pentru realizarea integrală și eficientă a investițiilor, pentru ridicarea calitativă a activității în toate ramurile industriale este, de aceea, una din cele mai înalte îndatoriri ale clasei muncitoare, ale inginerilor, tehnicienilor și oamenilor noștri de știință, ale întregului partid și popor. (Vii aplauze).Revoluționarii de la 1848 militau pentru eliberarea agriculturii din cătușele relațiilor feudale. Lichi- dînd atît exploatarea feudală, cît și pe cea capitalistă regimul nostru socialist a realizat o nouă formă, superioară, de organizare a muncii și vieții țărănimii, bazată pe unirea forțelor, pe colaborare și ajutor reciproc, în cadrul cooperativelor agricole de producție. înfăptuim un vast program de modernizare a agriculturii, de dezvoltare a bazei sale tehnico-materiale, de realizare a unei producții intensive. Facem totul ca, asigurînd țărănimii venituri în continuă creștere, agricultura noastră socialistă să contribuie tot mai mult la sporirea venitului național, la satisfacerea cerințelor de consum și a celorlalte nevoi economice.înfăptuirea programului stabilit de Congresul al IX-lea, de Conferința Națională, precum și măsurile preconizate de recenta plenară a Comitetului Central, cu privire la dezvoltarea irigațiilor — care trebuie să determine mobilizarea forțelor întregii țărănimi, a tuturor oamenilor muncii de la sate, a Întregului popor — deschid largi perspective de creștere a producției a- gricole și de asigurare a stabilității acesteia, vor face să sporească a- portul agriculturii la înflorirea întregii economii naționale, la bunăstarea poporului. (Vii aplauze).Revoluționarii pașoptiști se pronunțau pentru luminarea maselor, afirmînd, pe bună dreptate, că poporul român, atît de înzestrat, ar putea crea înzecit dacă ar fi instruit, dacă s-ar bucura de binefacerile culturii. Dezvoltarea amplă a învățămîntului de toate gradele, vasta activitate de educație morală și estetică a maselor, de răspîndire a cunoștințelor culturale și științifice, precum și a concepției noi despre lume și viață a clasei muncitoare, a partidului comunist, au determinat în anii socialismului un puternic impuls în ridicarea nivelului vieții spirituale a poporului nostru. Partidul nostru acordă cea mai mare atenție științei, artei și culturii, considerîndu-le părți componente indispensabile ale de- săvîrșirii socialismului, ale. creării condițiilor pentru trecerea spre comunism, factori -. esențiali ai construirii României moderne, ai progresului și civilizației în orînduirea noastră socialistă. (Vii aplauze);întreaga operă de construcție socialistă, de dezvoltare a. bazei tehnico-materiale a societății, întreaga. politică și activitate a partidului și statului au ’drept țel suprem ridicarea continuă a nivelului de trai al maselor, satisfacerea în tot mai bune condiții a cerințelor oamenilor muncii. Acesta este sensul și rațiunea tuturor măsurilor sociale și economice luate de partid și guvern. (Vii aplauze).După înfrîngerea și eliminarea din societate a claselor exploatatoare, care generau permanent contradicții antagoniste în viața socială, s-a închegat pentru prima oară o unitate națională bazată pe comunitatea de interese a tuturor claselor și.'păturilor sociale, s-a cimentat alianța muncitorească-țără- nească — temelia politică a orînduirii socialiste — s-a dezvoltat 

conlucrarea prietenească a muncitorilor, țăranilor șj intelectualilor, unitatea de neclintit a întregului popor în jurul conducătorului său încercat, Partidul Comunist Român. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale). înfăptuirea mărețelor sarcini care stau în fața patriei noastre devine posibilă numai prin mobilizarea tuturor forțelor națiunii, prin efortul entuziast, unit, al tuturor oamenilor muncii — indiferent de naționalitate — de la orașe și sate. 
(Vii aplauze). Rezolvarea justă, în spiritul principiilor marxist-leninis- te, a problemei naționale în România este una din marile victorii ale orînduirii noastre socialiste. Socialismul asigură egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, de rasă sau sex ; el a creat condiții materiale, economice, politice și sociale pentru întărirea frăției și prieteniei dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, pentru asigurarea unei colaborări active în muncă în vederea înfloririi continue a patriei comune — România socialistă. (Aplauze puternice, prelungi
te, urale).Este știut cît rău a adus intereselor tuturor oamenilor muncii din țara noastră politica de învrăjbire națională cultivată în trecut de clasele exploatatoare, de reacțiune ; istoria a dovedit că numai trăind, luptînd și muncind împreună ca niște adevărați frați, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități pot asigura înflorirea patriei comune, își pot realiza visurile și aspirațiile lor fundamentale. Această comunitate de muncă și creație se manifestă atît în domeniul construcției economice și sociale, cît și în domeniul activității științifice, culturale, al vieții spirituale. Exprimîndu-se în limba maternă, purtînd amprenta unor tradiții și particularități specifice, operele de artă ale naționalităților conlocuitoare se inspiră din realitățile sociale ale patriei noastre comune, din viața societății noastre socialiste, îmbogățesc și diversifică tezaurul de valori spirituale ale României, îndrumarea activității culturale, artistice, a tuturor creatorilor din România — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — este și trebuie să fie opera creatorilor înșiși, a conducătorului patriei noastre — Partidul Comunist Român — îndrumătorul întregii societăți românești. (Aplauze puter
nice).în epoca orînduirii socialiste s-a înfăptuit principiul domniei poporului în stat, s-a realizat profeția atît de îndrăzneață a'lui Nicolae Bălcescu, care visa la o vreme cînd poporul să nu mai aibă stăpîni pe cap. Astăzi, toți cei ce muncesc, de la orașe și de la sate, cu brațele și cu mintea, sînt adevărații stăpîni ai avuției naționale, ai tuturor bunurilor pe care le creează prin efortul lor constructiv.Partidul nostru pornește de la concepția că socialismul trebuie să fie societatea celor mai largi drepturi și libertăți democratice ale maselor muncitoare, societatea valorificării plenare a înțelepciunii și energiei colective a poporului, a a- sigurării unor posibilități nelimitate de afirmare multilaterală a personalității umane.Superioritatea orînduirii noastre socialiste rezidă în faptul că, lichi- dînd exploatarea omului de către om, a lichidat sursele inegalității sociale dintre indivizi, oferă tuturor membrilor societății posibilități • egale de manifestare în cîmpul vieții sociale, în toate domeniile de creație materială și spirituală.Una din preocupările centrale permanente ale partidului și statului nostru este îmbinarea armonioasă a democrației politice și democrației economice, perfecționarea multilaterală a relațiilor din sînul societății socialiste. Consultarea largă a maselor în legătură cu problemele fundamentale ale politicii interne și externe, cu toate hotărîrile care privesc destinul poporului, asigurarea condițiilor pentru participarea lor activă la conducerea statului, a treburilor obștești, constituie factorul primordial care dă forță și realism programului elaborat de partid, oferă garanția înfăptuirii sale în cele mai bune condiții, stimulează entuziasmul constructiv al poporului, făuritor conștient al propriei sale istorii. (Vii aplauze).In același timp, partidul nostru promovează cu fermitate principiile unei profunde echități sociale în repartiția fondurilor de consum în societate, în recompensarea materială a aportului fiecărui cetățean la crearea avuției naționale, la propășirea patriei. Așa după cum știți, ultima plenară a Comitetului nostru Central a inițiat o întreagă gamă de măsuri menite să înlăture sursele unor ine

galități nejustificate în sfera veniturilor populației, să asigure aplicarea consecventă în toate compartimentele societății a criteriilor socialiste de retribuție.Este neîndoios că nu poate fi vorba de o adevărată democrație politică și socială fără înfăptuirea unei profunde democrații economice. a unor relații cu adevărat socialiste de deplină echitate, menite să asigure întărirea unității, prieteniei și colaborării între toate clasele și păturile sociale, lichidarea tarelor-, etice moștenite de la vechea orînduire, asigurarea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism. Pe stindardul partidului nostru, pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului, sub faldurile băruia întreaga națiune făurește noua societate, este înscris cu litere de foc idealul dreptății sociale, al egalității depline între toți membrii societății socialiste. (Vii aplauze).Asigurînd dezvoltarea economiei, științei» și culturii, ridicarea nivelului de trai al maselor, perfecționarea continuă a organizării societății și a relațiilor dintre oameni, partidul nostru își îndeplinește neabătut misiunea istorică de conducător al poporului român pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. Tocmai de aceea hotărîrile plenarei, legile votate de Marea Adunare Națională au fost primite cu deplină satisfacție de întregul popor, stimulînd și mai puternic energia și puterea de muncă a maselor, întărind încrederea lor în politica partidului nostru, în fondul profund umanist al orînduirii noastre socialiste, în perspectiva luminoasă a națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,Socialismul a realizat pentru prima dată în istoria României înfăptuirea idealurilor de independență națională și suveranitate a poporului, pentru care au luptat nenumărate generații ale înaintașilor. Astăzi destinele țării sînt hotărîte de însuși poporul nostru, liber și neatîrnat, egal în drepturi cu toate popoarele lumii, dornic și capabil să-și ocupe un loc demn în marea familie a civilizației mondiale. Munca poporului român, înfăptuirile sale economice și sociale remarcabile contribuie la întărirea forței sistemului socialist din care țara noastră face parte integrantă, la creșterea influenței și autorității ideilor comunismului în întreaga lume, la dezvoltarea progresistă a societății contemporane.Partidul nostru consideră că între sarcinile sale naționale și cele internaționale există o strînsă interdependență și numai îmbinarea armonioasă și justă a acestor laturi fundamentale ale activității sale poate asigura atît îndeplinirea înaltei răspunderi pe care o are față de poporul român, cît și a obligațiilor și răspunderilor ce-i revin față de clasa muncitoare internațională, față de mișcarea comunistă, față de cauza păcii în lume. 
(Vii aplauze). înfăptuirea acestor sarcini într-o indisolubilă unitate reprezintă o condiție esențială pentru întărirea solidarității internaționaliste a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, pentru dezvoltarea continuă a luptei forțelor progresiste, antiimperialiste din întreaga lume.Politica externă a României se bazează pe prietenia trainică și alianța cu toate țările socialiste, de care sîntem legați prin comunitatea orînduirii sociale, prin unitatea țelurilor și a idealurilor revoluționare. România militează activ alături de țările socialiste, de mișcarea comunistă și muncitorească, de toate forțele progresiste, antiimperialiste ale lumii pentru victoria cauzei socialismului, democrației, păcii, pentru securitate Internațională.Angajată într-o vastă operă de construcție pașnică, animată de idealul prieteniei cu celelalte popoare, România promovează o politică de largă și multilaterală colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, atît în scopul progresului material reciproc, cît și al cauzei păcii și destinderii pe planeta noastră.Punem la baza relațiilor externe ale țării noastre principiile care constituie astăzi piatra unghiulară a vieții internaționale : respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi și neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc. Experiența multiseculară a poporului român, zbuciumata sa istorie de necurmată luptă pentru apărarea ființei naționale și pentru neatîrnare îi întăresc convingerea că respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, de 
a-și alege calea dezvoltării social» 

politice fără nici un amestec din afară constituie un uriaș factor de progres, condiția primordială a unei fructuoase conlucrări internaționale între toate popoarele. (A« 
plauze puternice).Colaborarea internațională depinde în mare măsură de faptul dacă dezvoltarea fiecărei națiuni pornește de la recunoașterea drepturilor celorlalte națiuni, de la excluderea oricărei asupriri naționale. încălcarea de către imperialiști a drepturilor naționale ale altor popoare, a suveranității lor, constituie principala frînă în calea progresului economico-social al unor țări, o piedică serioasă în calea colaborării între state, în asigurarea păcii în lume. Dar istoria, viața pun în evidență tot mai pregnant adevărul fundamental că nu există în lume forță în stare să împiedice popoarele să-și afirme ființa națională, dezvoltarea statului național fiind o necesitate obiectivă, o cerință vitală a progresului social-economic al fiecărui popor. (Aplauze puternice).Principiile elementare ale dreptului internațional impun lichidarea oricărui amestec în treburile altei țări, și cu atît mai mult a actelor de agresiune, indiferent de forma pe care o îmbracă. In acest spirit, poporul român, alături de întreaga omenire progresistă, cere cu hotărîre oprirea războiului dus de Statele Unite ale Americii împotriva poporului vietnamez. Reglementarea problemei vietnameza, succesul tratativelor americano- vietnameze de la Paris depind de încetarea totală și necondiționată a bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam, de asigurarea posibilității ca poporul vietnamez să-și poată hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.Credincioasă politicii sale de pace, România militează activ pentru destindere internațională, pentru zădărnicirea planurilor forțelor imperialiste de a declanșa un nou război. In acest cadru, acordăm o atenție deosebită promovării unul climat de pace și securitate pe continentul nostru, normalizării relațiilor intereuropene, pornindu-se de la realitățile istorice createi după cel de-al doilea război mondial, de la recunoașterea existenței celor două state germane și a inviolabilității granițelor tuturor țărilor, de la necesitatea lichidării blocurilor și a bazelor militare străine, a îndepărtării perseverente a reziduurilor războiului rece. Aceasta ar corespunde nu numai intereselor vitale ale popoarelor europene, ci și cauzei păcii și securității în întreaga lume.

Stimați tovarăși,Aniversînd 120 de ani de la declanșarea revoluției burghezo-de- mocratice în țările române, gîndul ne poartă pe drumul lung și greu ce a trebuit să fie străbătut de poporul român pînă la limanul la care a ajuns astăzi.înfruntând cu bărbăție, cu dârzenie și curaj greutăți și piedici neînchipuit de mari, înfrîngînd adversități de tot felul, eroicul nostru popor a reușit să-și făurească un destin demn de tradițiile sala nobile, de marile sale virtuți. îi cinstim cu venerație pe revoluționarii de la 1848, îi cinstim pe toți înaintașii care s-au sacrificat pentru păstrarea ființei noastre naționale, care și-au făcut un crez din slujirea intereselor și aspirațiilor poporului nostru, cinstim generațiile revoluționare care au intrat în istorie prin opera de eliberare a patriei de sub jugul asupririi bur- ghezo-moșierești, de construcție a societății socialiste în RomâniiTrecerea în revistă a marilor tradiții de luptă revoluționară, a momentelor remarcabile de avînt patriotic și generozitate umană din istoria patriei ne îmbărbătează și mai mult în lupta pe care o ducem pentru propășirea României socialiste, mobilizează energiile și înflăcărează întregul popor în marea operă patriotică de zidire a socialismului șl comunismului pe pămîntul României (Vii aplauze). Aniversăm mărețele evenimente revoluționare de la 1848 prin unirea și intensificarea eforturilor întregului popor pentru înfăptuirea neabătută a politicii marxist-leni- niste a partidului nostru de dezvoltare a economiei și culturii societății socialiste, de ridicare a nivelului de trai al poporului, de întărire a capacității de apărare a patriei, făcînd să sporească și mal mult contribuția țării noastre la victoria cauzei socialismului, păcii și progresului social internațional.
Fie ca națiunea noastră socia

listă să progreseze în veci de 
(Aplauze puternice* preluagfeș 
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Judecînd după spectacolele prezentate într-un mănunchi la sfîrșitul acestei stagiuni, într-o selecție considerată de conducerea teatrului ca reprezentativă pentru activitatea instituției, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj oferă spectatorului o paletă bogată și demnă de interes. Figurează pe afiș o transpunere maghiară de remarcabilă valoare literară a dramei istorice românești Viforul, de Delavrancea (în traducerea lui Veress Zoltân), comedia lui Mehes Gyorgy 33 de scrisori anonime inspirată din viața școlii noastre de azi, basmul de sorginte populară Pasărea cîntă- toare de scriitorul ardelean Tamâsi Aron, drama de adînci rezonanțe actuale După cădere de Arthur Miller, sprintenul și dramaticul dialog epistolar Dragă mincinosule de Jerome Kilty, apelul sentimental la omenie și înțelegere din Orașul nostru de Wilder.Firește,' lista aceasta de titluri nu epuizează repertoriul curent al Teatrului maghiar din Cluj. Acesta a cuprins în stagiunea de față încă două piese contemporane de autori maghiari din România, Comedia barbară de Mâhes Gyorgy și Moștenirea de Maria Foldes. mărturisind preocuparea teatrului pentru promovarea creației originale contemporane. A- celeiașl constante preocupări i-au corespuns, în ultimii ani, lansarea operelor de debut dramaturgie, ale unor scriitori de talent Ca Siito An- drâs, Dâak Tamâs, ca și transpunerea scenică, în traducere maghiară, a unor piese reprezentative ale dramaturgiei românești, ca „Moartea unui artist" de Horia Lovinescu, „Act Venetian" de Camil Petrescu. „Sfîntul Mitică Blajinu" de Aurel Baranga. „Ștafeta nevăzută" de Paul Everac.Grija pentru promovarea dramaturgiei autohtone române și maghiare se împletește, la acest teatru, cu a- tenția la fel de lăudabilă acordată culturii teatrale universale. Aici s-au jucat. în anii trecuți, spectacole memorabile, care au constituit si inițiative de repertoriu, ca „Război și pace" după Tolstoi, „Tragedia omului" de clasicul maghiar Madâch Imre, „Romeo și Julieta" de Shakespeare, „Moartea unui comis-voiajor" de Arthur Miller, „O asemenea dragoste" de Pavel Kohout. Unele dintre aceste spectacole figurează în.că în repertoriul permanent al teatrului, altele sînt în curs de reîmprospătare, ca, de pildă, „Tragedia omului".Seriozitatea în muncă, atenția si respectul acordat spectatorilor, grija pentru ținuta spectacolelor au contribuit la cucerirea unui prestigiu durabil în rîndul publicului, care urmărește cu interes fiecare nouă premieră a Teatrului maghiar de stat din Cluj, inițiator al multor pași spre lărgirea repertoriului.Este adevărat că, uneori, se remarcă, în activitatea acestei instituții, și unele concesii de un gust mai puțin evoluat, precum și o presiune a factorului cantitativ în dauna celui calitativ. Ultimele luni ale stagiunii au adus și la acest teatru, ca și la altele din țară, o scădere de tensiune dramatică, prin introducerea unor piese de divertisment, menite a satisface gusturi mai puțin exigente. Dar a- ceasta este o problemă mai generală, care ar merita o discuție separată.In ansamblu, spectacolele teatrului vădesc probitate profesională, seriozitate, dăruire, teatrul dispunînd de un colectiv actoricesc închegat, în care se reflectă și statornicia unei îndelungate tradiții, și germenii unei înnoiri pe măsura exigențelor unui teatru modern. Inegalitățile apar în spectacole îndeosebi datorită fluctuațiilor la capitolul regie și scenografie. De aceea, unele nu depășesc un anumit nivel de corectitudine („Orașul nostru", „Dragă mincinosule"), altele impun prin organicitatea realizărilor actoricești („33 de scrisori anonime"), sau păcătuiesc printr-un decalaj evident între text și realizarea scenică, în ciuda unor contribuții actoricești de prim rang („Pasărea cîntătoare"). ~ exprimă și, parțial, realizează ambiția unor concepții regizorale clare și ferme, un punct de vedere propriu asupra operelor dramatice interpretate („Viforul" șl „După cădere"), înseamnă că teatrul are forțele necesare unor opere scenice de prestigiu, care să însemne mai mult de- cît realizarea unui repertoriu.Dragă mincinosule este un recital actoricesc, în care Bisztrai Măria și Horvâth Băla demonstrează calități prețioase : inteligență, prestanță scenică, bun gust, o largă gamă de mijloace de expresie, menită a marca evoluția celor două personaje. Personajului Bernard Shaw i-a lipsit însă, în interpretarea lui Horvâth Bela, arderea lăuntrică, sarcasmul și ironia biciuitoare, relațiile dintre cei doi parteneri fiind astfel aduse prea aproape de un numitor comun. Faptul că interpretul a fost și regizorul spectacolului a contribuit, desigur, la aplatizarea acestuia, la un anumit grad de monotonie în desfășurarea acțiunii scenice.Punerea în scenă a spectacolului cu Pasărea cîntătoare a fost realizată tot de un actor, Mârton Jânos, binecunoscut și apreciat pentru interpretarea multor roluri de seamă. Ca regizor, însă, talentatul actor s-a dovedit de data aceasta mai puțin inspirat. Piesa lui Tamâsi Aron, bogată în lirism și umor popular, închină un imn sincer dragostei tinerești, pure și avîntate, bătîndu-și joc de toți cei ce ar vrea să-i pună piedici. Acțiunea împletește elemente realiste, de viață țărănească, cu elemente de miraculos propriu basmului, fără ca pe scenă să apară personajele supranaturale ale Miraculosul intervine de dată cînd iubirea celor doi tineri, Magdâ și Mâka, este în primejdie, iar intervenția are mai mult caracterul unei metafore, al unui simbol poetic care își răsfrînge farmecul asupra întregii piese. Acest farmec s-a diluat însă în spectacolul clujean, care a căpătat alura unei farse simplificate, în ciuda prezenței în scenă a unor actori de valoare ca Balogh Eva, Dârian Ilona, SzâlesAnna, Mârton Jânos (regizorul spectacolului), Andrâsi Marton, OroszLuiza. Decorul lui Szervatius Tibor, reproducînd doar desenul și coloritul popular, fără o prelucrare mai a- profundată, a contribuit și el la sărăcirea virtuților poetice ale piesei.O echipă de actori buni, sub conducerea regizorului Szabâ Jâzsef, a realizat în chip pregnant atmosfera și personajele piesei 33 de scrisori anonime. Fără mari pretenții de a- dîncime și subtilitate, Mâhes Gyorgy a Izbutit să cuprinuă, într-o acțiune ușoară și destul de abil condusă, tipuri gi moravuri caracteristice școlii

Două dintre ele

feeriei, fiecare

de azi și vare care etic înalt, punct de vedere, rezolvarea conflictului ne apare însă, artisticește, cam convențională și Idilică. Se desprinde din spectacol îndeosebi personajul creat de Balogh Eva cu o artă a compoziției, a amănuntului semnificativ, a gestului și privirii, a comportamentului, vrednică de elogii. E vorba de profesoara intrigantă Iren, coautoare a cabalei scrisorilor anonime. Perechea de intrigi a acesteia, Terezia, a fost interpretată cu a- ceeași inteligență și sobrietate de Bisztrai Măria. Fermecătoare prin tinerețe, sensibilitate și candoare, Szeles Anna a apărut în rolul năstrușnicei eleve Zsuzsika, în timp ce Bencze Ferenc cu umorul său melancolic. Horvâth Bela cu aplombul său obișnuit, Mârton Jânos, Păsztor

de Ieri, căutînd o rezol- să corespundă unul ideal Instructivă din acest

PE MARGINEA UNOR
SPECTACOLE ALE

TEATRULUI MAGHIAR
DE STAT DIN CLUJ

Jânos, Lâszlo Gerd, Farkas rlbolya, Orosz Luiza și Andrâsi Marton și-au adus contribuția la realizarea unei galerii de tipuri veridice, remarcată de altfel și cu prilejul Festivalului național al teatrelor dramatice din decembrie 1967.Tn transpunerea scenică a Viforului, regizorul Rappaport Otto a pornit de la ideea reliefării sensurilor contemporane ale dramei lui De- lavrancea : o‘ condamnare a despotismului sîngeros, a tipului de conducător ambițios și individualist p"nă la nimicirea oricărei rțvalităti. Spectacolul tinde spre această concluzie, începîndu-și demonstrația încă de la cortina interioară și decorul care repetă, în evoluție, imaginea voievodului încadrat de însemnele puterii și snada însîngerată (pictor scenograf Mircea Marosin). Eliminînd orice- umbră de patologism în comportarea eroului, regizorul Rappaport si interpretul rolului Ștefănită, Lăszlâ Gerd, au căutat puncte de sprijin în setea de putere a domnitorului, în cruzimea lucidă cu care a- cesta își doboară adversarii. încercarea a reușit numai pe jumătate, ideea neflind urmărită consecvent. Spectacolul are o tensiune dramatică intermitentă, evoluția lui Ștefă- niță neavînd creșterea gradată pînă la paroxismul final. Se impune atenției spectatorului tirada lui Luca Arbore. impresionant prin patos patriotic și prin prestant.a plină de demnitate pe caro i-a dat-o rolului Sen- kalszky Endre. O anumită simetrie în compoziția scenică, pe care o impune și decorul esențializat la maximum, dar și intenția regizorului, cred, de a înălța valențele de universalitate tragică ale piesei printr-o abstractizare geometrică a liniilor de forță ale conflictului, a dus la o oarecare despersonalizare a masei boierilor, pe care nici textul lui Delavran- cea nu-i dăruiește de altfel cu prea multă personalitate. Echipa feminină a jucat corect, fără strălucire dar șl fără stridențe (Dârian Ilona, Orosz Luiza, Năgy Răka).L-am revăzut pe Lăszlâ Gerâ, interpretul lui Ștefănită, în rolul deo-

sebit de dificil al lui Quentin, eroul- comentator al propriei vieți din După cădere. Nemaiavînd handicapul unul personaj de temperament contrar, nici, mai ales, pe acela al Incertitudinilor regizorale, Lăszlâ Gerd realizează aici un rol de maturitate artistică, de mare însemnătate în cariera sa. întregul spectacol de altfel reprezintă un examen de maturitate al colectivului Teatrului maghiar de stat din Cluj, prin claritatea și consecvența concepției regizorale, prin ținuta sa generală elevată. E adevărat că, vrînd să sublinieze mesajul social și politic al piesei, Otto Rappa- port a exagerat pe alocuri. Decorul spectacolului de pildă, creat de Toth Lăszlâ, reprezintă pe întregul spațiu al Stenei ruinele unui lagăr de concentrare nazist, pe fundalul permanent al căruia se desfășoară fluxul de gînduri și amintiri din mintea e- roului piesei. Prezența prea materială a acestor ruine, dacă menține în conștiința spectatorului ideea responsabilității politice are în schimb dezavantajul îngusta prin unilateralizare tă responsabilitate și, pe pra, de a crea o impresie de gruitate cu scenele de viață familială sau intimă care se petrec pe diversele nivele ale acestor ruine. Dincolo de această depășire, din exces de zel, a indicațiilor autorului însuși — care recomandă un decor neutru, abstract, străjuit de turnul de pază al unui lagăr de concentrare, vizibil numai în anumite momente — spectacolul se desfășoară la o tensiune dramatică înaltă, bine gradată, concentrată în bună măsură pe axa interpretării e- roului principal. Atît regizorul cît și actorul au evitat calea posibilă a comentariului detașat și rațional, ale- gînd calea participării afective, a retrăirii dramatice de către erou a evenimentelor semnificative ale vieții sale. Asistăm astfel la un examen de conștiință care e un adevărat proces, lucid și totodată emoționant și emoțional, în care descoperirea necruțătoare a propriei vinovății devine și un act de acuzare împotriva unei întregi societăți cu complexul său de relații inextricabile, și totodată o afirmare a speranței că totul poate fi reluat de la capăt, într-o nouă ipostază de purificare și luciditate.Alături de Lăszlâ GerS, tînăra actriță Sebok Klâra aflată la primul el rol de mare amploare dovedește în dificilul rol al Maggiei calități de sensibilitate și expresivitate dramatică, îndeosebi în prima parte a rolului. Partea a doua a depășit, prin complexitate, experiența încă limitată a actriței, care a abuzat de mijloace exterioare, îndreptînd astfel rolul pe făgașul îngust și unilateral al alcoolismului. Bereczky Julia (Holga), Kââs Zsâfia (mama), Sen- kalszky Endre (tatăl), Krasznai Paula (Louise), Vadâsz Zoltân (Mickey), precum și ceilalți Interpreți ai rolurilor secundare au adus o contribuție merituoasă la reușita spectacol, căruia, pe lîngă discutabil, i-aș reproșa unele intervenții muzicale deplasate. Este una dintre rămășițele unui stil de teatru vechi, care mai apar pe ici-colo. în alte spectacole și în jocul unor actori. dar pe care, în ultimele sale realizări, și mai cu osebire în „După cădere", teatrul dovedește că este pe punctul de a le depăși, avînd pentru aceasta toate posibilitățile. Sumara trecere în revistă a cîtorva dintre ultimele sale spectacole ne vestește prezența unui colectiv bogat în valențe creatoare, sprijinit de o temeinică tradiție și cu largi perspective.

ideea a eroului, de a aceas- deasu- incon-

acestui decorul

Margareta BĂRBUȚĂ
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PROGRAMUL I

8,30 — Ora exactă. — Cum va fl vremea 7 — Gimnastica de înviorare. 
8,40 — Pentru copil șl școlari. © De ziua învățătorului. © Ex — Terra '68 
© Poșta copiilor. 10,00 — Ora satului. 11,30 — T.V. pentru specialiștii din 
agricultură. Tema : Regimul de irigații al principalelor culturi irigate. 
12,00 — Telejurnalul de prînz. 12,15 — închiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 — Zig-Zag — telemagazln duminical. Transmisie de la ștrandul Tine
retului. 19.30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Rapsodia română. Lumină și 
datini. 20,25 — „Cînta un matelot la proră..." Emisiune muzical-coregralică. 
Soliști : Glgl Marga, Silviu Stănculescu și formația Andantino. 20,45 — Cro
nică duminicală. 21,00 — Festivalul de cîntece „Orfeul de aur". Transmi
siune de la Sofia. 22,30 — Film de aventuri „Bonanza", 23,20 — Telejurnalul 
de noapte. 23,30 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II
20,00 — „Oglinzile... operetei". Melodii celebre din operete transpuse în 

ritmuri variate. 20,45 — Telejurnal. 21,00 — Teatru în studio : „Nu-țl plă
tesc" — adaptare pentru televiziune după comedia cu același nume de 
Eduardo de Fillpo. 22,40 — închiderea emisiunii.
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Cînd tu nu ești : GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30. 
Clmaron : GRADINA BUZEȘTI — 20,30.
Sînt șl eu numai o femele : COTROCENI — 15,30 
; 20,30.
Pentru clțlva dolari în plus : GRÎNGAȘI — 15,30 
; 20,30.
Eu, eu, eu... șl ceilalți : DRUMUL SĂRII — 11 
; 17,30 ; 20.

cinema
© Ce noapte, băieți : VOLGA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16,15 ; 18,30 ; 20,45, RAHOVA — 10,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină — 20,30.

Bomba de la ora 10,10 : PROGRESUL — 15,30 ; 
; 20,30.
Hocus-pocus : GRADINA PROGRESUL-PARC
20,30.
Caut o nevastă : LIRA — 15 ; 17,30 ; 20, la grădină

<j Căderea imperiului roman : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20.
© Vicontele plătește polița : REPUBLICA — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30, FEROVIAR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
18 ; 20,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15. 
© Prin Kurdlstanul sălbatic : LUCEAFĂRUL — 8.30,
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, CIRCUL DE STAT — 9,30 ;
12 ; 15 ; 18 ; 20,30, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15.
• Domnișoarele din Rochefort : CAPITOL — 11 ; 
14 ; 17 ; 20 ; la grădină — 20,45.
© Hlroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA DOINA — 20,30. 
« Nuntă la Malinovka : VICTORIA — 9,15 ;
13.45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
e Dirijabilul furat : LUMINA — 9,30 ; 11,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45.
o Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• O fată fericită : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
20,45, GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU —
0 Program de desene animate — 10 ; 12,30 ; Ghinio
nistul — 14,30 ; 16,30 : CINEMATECA.
© O poveste uimitoare ; Rapsodia ungară : TIM
PURI NOI -- 9—21 In continuare.
Q împușcătura : UNION — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

11,15 ;

11,30 ;

13,30 ;

18,30 ;
20,30.

© Freddy, lovește tu Intli I: GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, ARTA — 9,15—16 In continuare ; 18,15 ; la 
grădină — 20,30.
0 Mumia intervine : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
© Obsesia : DACIA — 9—16,30 în continuare ;
18.45 ; 21.
© Zoltan Karpathy : BUZEȘTI — 15 ; 17,30 ; 20.
© Sfîrșitul agentului W4C : PACEA — 15,45 ; 18 ; 
20,15.
© Un dolar găurit : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Inimă nebună... nebună de legat : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16,15 ; 18,30 ; 21 ; Ia grădină — 20.30, 
TOMIS — 9—15,45 In continuare ; 18,15 ; la grădină
— 20,30, AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ;
20.15 ; la grădină — 20,30.
© Nebunul din laboratorul nr. 4 : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© El Dorado : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20,30.
© Căutațl idolul : FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Pasărea timpurie : VITAN — 15 ; 17,30 ; 20 ; la 
grădină — 20,30.
© Eddie Chapman, agent secret s POPULAR — 15,30;
18.15 ; 21.
© Răzbunarea haiducilor : MUNCA — 9,30 ; 11 ; 16 ; 
18 ; 20, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Oscar : MOȘILOR — 15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină
— 20,30.
© O lume nebună, nebună, nebună : COSMOS — 15;
17.45 ; 20,30.
© Blestemul rubinului negru t VIITORUL — 15,30 ;
18 ; 20,30.

teatre
O Opera Română : Seară vlenezit — 11 ; Liliacul — 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă (la Sala Palatului) : 
My Fair Lady — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Come
dia) : Heldclbergul de altădată — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Candida— 20.
e Teatrul satirlc-muzlcal 
Boema): Boema Palace — 20.

Cei alături
de care pășim

■ ■în viața cetății
(Urmare din pag. I)suport moral și material exercitării profesiei de educator, ridicării acestei profesii la accepțiunea cea mai înaltă. Corpul profesoral are o responsabilitate sporită în condițiile actuale față de tinerele generații.Formația intelectuală și cetățenească din timpul școlii își pune pecetea pe întreaga activitate ulterioară. Pasiunea pentru știință șl artă, acum se formează, iar cadrele didactice au un rol covîrșitor în formarea acestei pasiuni. Ca să poți forma și impulsiona gustul pentru știință șl artă trebuie ca mai întîi tu însuți să ai o solidă informație științifică și artistică ; de aceea de nivelul de pregătire al profesorului depinde direct buna desfășurare a procesului educativ. Munca de ridicare a nivelului științific și artistic a cadrelor, perfecționarea perpetuă și sporirea exigențelor de sincronizare cu necesitățile lumii contemporane este sarcină permanentă și de onoare a cadrelor didactice.Școala este legată de cea mai romantică perioadă a vieții. Rolul școlii în viața noastră este fundamental și de neînlocuit. Cele mai frumoase amintiri ale adolescenții noastre sînt legate de școală. Cele mai mari speranțe ale noastre s-au născut pe băncile școlii șl au început să prindă ființă pe băncile școlii. Rari sînt cei care nu evocă figuri , de profesori și de învățători cu emoție și cu plăcere. Puțini sînt cei care nu-și amintesc cu emoție șl cu reculegere de învățătorul primilor ani de școală. Educatorii, învățătorii și profesorii fac parte din tinerețea noastră, din formația noastră. Astăzi, de ziua lor le închinăm un gînd de mulțumire și de proiundă recunoștință.

Salonul umoriștilor debutează în acest an, crista- lizînd astfel preocupările cîtorva artiști plastici în zona atît de precară pînă acum a umorului. Era suficient să urmărim expozițiile anuale de grafică, unde într-un colț obscur două-trei caricaturi încercau să atragă măcar atenția asupra existenței a- cestei ramuri grafice. Era suficient să urmărim, pînă nu de mult, revista „Urzica" pentru a nu vedea de- cît o rulare a acelorași colaboratori. Era paradoxală această situație, știind că în istoria românească a genului nume prestigioase, înzestrate cu o observație lucidă a realității, cu umor înnăscut și nu fabricat, cu talent grafic, au marcat momente de fervoare. Este suficient să amintim exemple prestigioase ca Iser, To- nitza, Șirato, pentru a încheia cu B’Arg, I. Anestin. Și dacă într-adevăr genul întrunise o apreciere considerabilă, se datora în a- fara calităților amintite, participării la evenimentele importante ale societății, satirizînd cu incizie, de- nuntind stări de fapt, fi- xînd o caracterologie într-un insectar al moravurilor. Dar nu numai atît. Prezența lor în viața socială și politică a țării se manifesta printr-o satiră acidă, luînd adesea tonul virulent Criticînd cianismul vechiului, situau pe te ferme, să ne amintim numai de revista „Facla" pentru a ne da seama ce rol important au jucat aceștia în problemele esențiale ale societății. Iată ce reproșau cititorii, revistei „Urzica" și ziarelor care publicau caricaturi, iată ce reproșa critica de artă, atunci cînd se ocupa — rar, e drept — de prezența genului în cîmpul graficii românești.Desigur, caricatura a cunoscut o evoluție a limbajului său de exprimare care o descomplexează de avatarurile de specie minoră, o evoluție care și-a aliat cuceririle artei moderne, pentru că umorul a constituit o zonă a spiritului u- man în care epoca modernă și-a pus. amprenta prin artiști ca Paul Klee, Juan Mirâ, Saul Steinberg, Astăzi, nimeni nu și-ar mai putea închipui caricatura ca o simplă deformare, ca o șarjă a realității, (însuși termenul a devenit nepotrivit), adevărațil artiști fiind, de fapt, moraliști al existenței, oameni care cu un ochi privesc în afară și cu unul înăuntru, pentru că umorul înseamnă meditație, iar meditația înseamnă gravitate. Dar aceste calități sînt în strînsă legătură cu responsabilitatea artistului în societate, artistul fiind în concepția lor 
o conștiință lucidă a evenimentelor epocii. Iată de

ce, caricatura bulevardieră vag erotică, fățiș pornografică, axată pe teme minore, devenite stupida prin repetare, este respinsă de marii autori reprezentativi ai genului în o- pera cărora sînt tratate teme profund umane, ale raporturilor individului cu societatea, ale relațiilor dintre indivizi, ale poziției față de cede mai grave evenimente sociale. In această caricatură este înfierat ceea ce este mal vetust, mai înapoiat în societatea capitalistă, blamînd forțele retrograde care se manifestă. Intîlnim, astfel, în o- pera unui Steinberg, inci- zat cu o deosebită maliție, o imagine a societății capitaliste în care trăiește, unde absurdul este împins pînă la formele lui cele mai

ționează la un anumit tip de umor, alții trec pe lîngă aceleași lucrări fără să schițeze nici măcar un zîm- bet. Iată de ce, poate nici o altă specie a artelor plastice nu cunoaște o mal maire varietate ca desenul umoristic, și iată de ce trebuie să pretindem dezvoltarea unor personalități distincte, capabile să prindă și să redea umorul prin- tr-o inepuizabilă varietate de soluții.Poate că aceste considerații par prea lungi, dar ele ne pot ajuta să stabilim în cadrul prezentului Salon al umoriștilor, pe oare-<l apreciem ca o manifestare utilă în peisajul expozițiilor noastre, nivelul valorilor, stadiul actual al caricaturii românești, perspectivele lui de continuare și dez-

va lucrări, în care tonul serios, meditativ, se aplică pe subiecte demne de mijloacele folosite. „E ceva care nu merge", este dincolo de umorul realizat prin soluția grafică ingenioasă, un protest acid la adresa nepăsării, la adresa inculturii.Ion Popescu Gopo, adu- 
cîrid în Salonul umoriștilor cîteva microparabole cu un singur personaj, „Omulețul" care l-<a consacra,! în animație, dă exemplul '.inul artist multilateral, car.-șl exersează spiritul în caricatură, înainte de a-i da o formă definitivă, în filmvl de animație. Acest perse , naj simpatic, devenit ev .. noscut în lumea întreag, i- continuă nenumărate aven v turi în care sînt implica^' de multe ori înseși datei existenței noastre, rile lui Gopo

al pamfletului, cu curaj politi- oneros, forțele acești artiști se poziții progresis- și este suficient

REFLECȚII
„GRA VE" IN

Lucră- au Impui în lumea umorului românesc un tip care poate fi recunoscut imediat șl credem că exemplul său merită a fl continuat și de alți artiști.O bună parte dintre lucrările expuse se încadrează în sfera satiricului, multe vizînd aspectele reprobabile, vechiul care mai persistă în societatea noastră, cum sînt lucrările lui Eugen Taru, „Flecare cu norma lui", sau „In sfîrșlt pe picioarele proprii", lucrările lui A. Poch sau V. Vasiliu. Aceste lucrări demonstrează că verva satirică. atunci cînd se deschide asupra fenomenelor vetuste din societatea noastră, își găsește o finalitate precisă și sînt luări de poziție ferme.O prezență remarcabilă, poate că nu juns este crat XX",
HS

grotești, sau în cea a Iul Chaval mecanismul relațiilor dintre oameni șl a limbajului demontat pînă la ultimele piese, admirăm o- pera lui Topor care filozofează prin această categorie spirituală care este umorul despre marile probleme care frămîntă omenirea — războiul, agresiunea, proliferarea invaziei. Sau a lui Sempâ, care într-o singură pagină de revistă pune cu acuitate în discuție contradicțiile vieții cotidiene în lumea occidentală. Da.r la aceștia, ca și la mulți ailții, nu este niciodată eliminat rîsul. Căci rîsul este expresia firească. imediată, a umorului, rîsul de toate nuanțele, de la cel plin, spontan, pînă la cel sarcastic, amar.După cum însuși Implică un simț care nu poate fi și nu poate fi educat, tot așa, disponibilitatea privitorului pentru umor nu este un dat fizic. Unii reac-
umorul special, învățat,

Pe scena Ateneului Roman, 
orchestra simfonică a Cine
matografiei, sub conducerea 
lui Constantin Bugeanu, a sus
ținut recent un program com
pus din piese de MariuS 
Flofhius, Paul Hindemith și 
Igor Stravinski, cu con
cursul tinerilor soliști Aurelian 
Octav Popa, Liana Șerbescu 
și Constantin lonescu-Vovu. 
Trebuie menționată din nou 
predilecția dirijorului pentru 
programe inedite și prime 
audifii, bazată pe o temeinică 
cultură muzicală.

Programele sale se carac
terizează în general prin uni
tate stilistică atîf în ceea ce 
privește alcătuirea cît și in
terpretarea. Nota dominantă 
a recentului concert a fost 
aceea a stilului neoclasic, 
frumos echilibrat pe de o 
parte de nuanfa mai roman
tică a lui Flothius, în deschi
dere, pe de alta de Stra
vinski ; în centrul programu
lui, Hindemith indica o linie 
de mijloc în cadrul general al 
curentului.

în concertul olandezului M. 
Flothius, clarinetistul Aurelian 
O, Popa s-a remarcat odată 
în plus prin acea distincție 
și relaxare în execuție, prin 
obținerea celor mai fine și 
surprinzătoare culori, ca și 
prin parcurgerea pasajelor 
tehnice cu dezinvoltură. Este 
fără îndoială unu! dintre cei 
mai dotați tineri instrumen
tiști ai vieții noastre muzicale. 
Dincolo de calmul și acura
tețea interpretării străbate

insă, uneori la suprafață o 
neașteptată linie a minimei 
rezistente. Un exemplu : cei
lalți doi soliști ai concertului 
s-au prezentat cu piesele me
morate ; nu insă și tinărul cla
rinetist. Presupunem că nu e 
cu nimic mai interesant sau 
inedit, să te ascunzi un sfert 
bun de oră înapoia partiturii.

resurse continue de perfec
ționare a artei sale.

De asemenea ne miră, tn- 
tr-o oarecare măsură, alege
rea piesei compozitorului o- 
landez, o muzică, după cum 
am precizat, motivată stilistic 
în ansamblul programului, dar 
palidă, lipsită de o autentică 
susținere interioară.

lucire posibilitățile formelor 
clasice, „Temperamentele" 
lui Hindemith sună scolastic, 
însăși principala partitură a 
piesei, cea a pianului, con- 
sumîndu-se în figurafii varia- 
fionale searbede și în plus 
prea pu|in pianistice : octave, 
iinii melodice dublate, rit
muri mecanice, de-o simetrie

poate — să ne ofere și do
vada unor calități de profun
zime și riuan|ă.

Partea a doua, închinată în 
întregime lui 
a debutat cu 
recentă a 
„Movements" 
orchestră, în primă audijie ro
mânească. Piesa, de influenjă

Igor Stravinski, 
o creafie mai 

compozitorului, 
pentru pian și

Dacă acest lucru era cu totul 
firesc la Enăchescu Sorin care 
acompania finalul din Sonata 
pentru clarinet și pian de 
Francisc Poulenc, oferită în 
bis, la un solist poate fi ce! 
puțin indiciul unui început 
de comoditate, cu afît mai 
mult cu cît la nivelul posibili
tăților sale intrepretafive, Au
relian Popa ar putea acorda 
o șlefuire în plus oricărei 
piese învă(ate pe dinafară. 
Am vrea să credem că înzes
tratul interpret va putea găsi

Mult mai cunoscută, nici 
tema cu variajiuni pentru pian 
și orchestră, „Cele patru tem
peramente" de Paul Hinde
mith, în afara unor pasaje mai 
convingătoare, nu depășește o 
anumită înțelegere manieristă 
a muzicii. La numai cîțiva 
zeci de ani de la apariția sa, 
partitura prezintă și astăzi un 
interes mai mult documentar. 
Alături, spre exemplu, de 
„Simfonia clasică" de Proko
fiev, sau atîtea din lucrările 
lui Bartok, acredifînd cu stră-

plata. în această situație des
tul de pujin avantajată, pia
nista Liana Șerbescu a făcut 
totuși un serviciu important 
piesei, subliniindu-i în modul 
posibil laturile strălucitoare, 
festive, aruneînd în același 
timp o privire destul de lu
cidă și „contemporană" asu- 

pasajelor aproximativ 
interpretă 

reale de 
dinamism,

pra
cantabile. Tînăra 
posedă calităfi 
promptitudine și 
dublate de o agerime tehnică 
satisfăcătoare, rămînînd —

serial-poantilistă, vădește 
de-o parte binecunoscuta 
șurinfă a compozitorului 
a schimba măști, pd de alta, 
marea sa capacitate de adap
tare, de asimilare a unor noi 
stiluri și procedee. Lucrarea 
prezintă în acest sens, un joc 
grațios și conventional, fără 
multe implicații, caracteristic 
esteticii stravinskiene. Con
stantin lonescu-Vovu, un pia
nist viguros, cu ton amplu, 
dar cu tușed. adesea delicat, 
cu stăpînire de sine și un bun

pe 
u- 
de

antrenament pentru muzica 
contemporană, a realizat o 
interpretare atentă, relieflnd 
cu discemămînt aspectele ti
pic stravinskiene ale parti
turii.

Ultima lucrare din program, 
baletul „Agon", o muzică 
mozaicată cu alăturări sau su
prapuneri stilistice de la Fres- 
cobaldi la Alban Berg și, evi
dent, Stravinski, rămîne o 
partitură cuceritoare, prin u- 
mor rafinat și pregnantă or
chestrală. Ansamblul Orches
trei Cinematografiei a rezol
vat cu considerabilă conștiin
ciozitate diferitele dificultăți 
ale partiturii, oferind o primă 
audifie notorie. Desigur, fafă 
de înregistrarea premierei 
mondiale, unele pasaje sînt 
încă labile, cum ar fi momen
tele seriale, întrucîtva dezor
ganizate, chiar silabisite ad 
literam, fără deosebită înțe
legere. De asemenea, forța 
incendiară a culorii lui Stra
vinski lipsește în genere ver
siunii audiate pe scena bucu- 
reșteană.

Apreciem, în alt sens, me
ritul incontestabil al acestui 
entuziast colectiv artistic, al 
dirijorului Constantin Bugea
nu, de a alimenta permanent 
viața muzicală a Capitalei cu 
lucrări noi, unele de un deo
sebit interes, observînd în a- 
celași timp că nu întotdeauna 
criteriul valoric prezidă la al
cătuirea integrală a progra
mului de concert.

Cornel CEZAR

voltare. Actualul Salon se prezintă ca un fel de antologie a ceea ce s-a creat mai bun în materie de caricatură. El oglindește însă și carențele genului așa cum a fost practicat pînă acum, în speță minimalizarea rostului activ, pasionant pe care trebuie să-l aibă caricatura în societatea noastră, îndreptarea către temele minore, fieese-n- țiale, ce nu pot furniza lucrări de interes social mal profund. Acolo unde însă aceste rosturi nu au fost uitate găsim în mod Implicit și prezențe artistice relevabile. Una dintre acestea este tînărul grafician Iosif Teodorescu. Lucrările Iul, unele deja cunoscute din paginile ultimelor numere ale revistei „Urzica", într-un stil de mare economie grafică, dar a cărui concizie implică expresivitatea, ies dinitr-un ochi foarte ager în a surprinde în realitate, nu atît un umor de situații, ci un u- mor de esențe, vizînd sensuri mult ma-i adînci și mal grave. O astfel de lucrare este un remarcabil desen politic, Întitulat : „Și noi toți am fost chemați aici să mestecăm pentru el ?“, în care printr-o ingenioasă soluție componistică, sînt flagelate dezinteresul șl ne- partlciparea, racile caro viciază un proces economic creator, sau lucrarea „N-am gură, n-am urechi, am NAS", în care cu aceleași mijloace este înfierată impostura. Spuneam că Iosif Teodorescu este atent la diversele fenomene contemporane șl-șl exprimă, față de ele, o poziție clară, decisă ; astfel, într-un excelent desen, intitulat „Mică mai este și lumea asta", un personaj odios, supradimensionat, calcă cu o nonșalantă caracteristică unei categorii de indivizi paste valorile elementare ale u- manității supralicitînd găunos propriul Eu. „personalitatea" lui reprobabilă.Cik Damadian, expunînd o multiplă suită de desene și rămînînd în continuare devotat genului care l-a consacrat, reușește în „Muncă silnică" o satiră elocventă a telemaniei, în „3 x 2 x 5 x 0 — ?“, o critică a elementelor retrograde, care frînează progresul, dovedind astfel o ancorare în contemporaneitateamai imediată.' Din ciclul său „Statui" se desprinde, în multe dintre lucrări o capacitate de a crea situații comice în care, sub o aparentă de vervă, se ascund de multe ori intenții moralizatoare, ca persiflarea grandomaniei, a prostiei urcată pe soclu cu suficiență.Mihai Grosu expune cîte-

cea

că nu îndea- favorizat de selecție. Florin Pucă. Cohsa- de revista „Secolul Florin Pucă este totuși destul de necunoscut marelui public. Opera sa, căci desenele expuse ne lasă să întrevedem existența unei opere, este străbătută de un dar de fantezie grafțcă, personajul^ al acestei opere, ‘ văra.t erou picaresc, . „ boindu-se cu elementele malefice ale existenței — prostia, bigotismul — tuindu-le intr-o faună tescă.Salonul umoriștilor șește să prezinte publicului nume de tineri artiști deja cu o personalitate distinctă, ca Ion Dogar Marinescu, Vasile Mîndră- Crăiță, Toni Avram, Ovi- diu Oprescu, ale căror calități stilistice sînt evidente, și care se preocupă de descoperirea unor noi posibilități comice, reușind desene în care umorul este de substanță, redat ingenios și suplu. Atunci cînd talentul lor se îndreaptă către problemele ridicate de contemporaneitate asistăm la lucrări cu un mesaj social ridicat așa cum este lucrarea lui Ion Dogar Marinescu „Omul potrivit, la locul potrivit". Uneori încă verva acestora se exersează în gol și atunci a.rla de preocupări se restrânge prea mult pentru a avea ecoul scontat.Majoritatea artiștilor citați pînă acum demonstrează, în cadrul Salonului, virtuțile reale ale genului. Umorul nu poate trăi din teme anemice șl calofile, cu soacre, infidelități conjugale, conflicte cu vecinii, care au devenit, prin repetarea lor, simple clișee fabricate în atelier fără contactul tonifiant cu realitatea, după cum nu poate exista, fără abordarea unui conținut major, capabil să declanșeze un rîs curativ. Exemplul celor mai buni umoriști străini și români o demonstrează. Dacă în Salonul actual al umoriștilor încă mai abundă teme anacronice, rezolvări grafice pripite și superficiale, aceasta se dato- rește, în bună parte, și unei slabe prezențe a caricatu- riiștilor în presă, șl chiar în revista de specialitate axată în momentul de față, pe text mal mult decît pe desen.Caricatura este un gen deosebit de nobil și cu mare ecou la ' " tul el moral pentru că rîsui sancționează vechiul, anacronicul, tarele, cu promptitudine. Iată de ce, pledînd pentru calitatea caricaturii, pledăm în același timp pentru promovarea el continuă și aplau- dînd această manifestare, aplaudăm reușitele el. Să sperăm că viitorul Salon va oferi motive de bucurie mai deplină, vom rîde mal mult și mai tonic.
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public. Efec- este imediat

Iulian MEREUȚA
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întoarcerea în Capitală Deschiderea expoziției: \ PIAȚA COMUNĂ ÎN AJUNUL UNEI SCADENȚE
UH

a ministrului afacerilor externe
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Capitală Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., care, la invitația guvernului Majestății Sale Hassan al II-lea, regele Marocului, a făcut o vizită oficială în această țară.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau de față George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor Petru externe, Mircea Malița și Burlacu, adjuncți ai minis-

trului afacerilor externe, funcționari superiori din “ *
★La plecarea din portul din Rabat, rilor externe al României a fost condus de dr. Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe al Marocului, și de alte persoane oficiale marocane, precum și de Gheorghe Radu. însărcinat cu afaceri ad-in- terim al României în Maroc, și de membri ai ambasadei române.

M.A.E.Maroc, pe aero- ministrul aface-

(Agerpres)
COMUNICAT COMUN

CU
o oprivire la vizita tovarășului

Corneliu Mănescu în Maroc

„Revoluția de la 1848

oglindita în arta plastică"
La Muzeul de artă al Republicii Socialiste România s-a deschis sîmbătă expoziția comemorativă „Revoluția de la 1848, oglindită în arta plastică".Expoziția cuprinde lucrări ale pictorilor și graficienilor români din secolul al XIX-lea, la loc de frunte aflîndu-se tablourile executate de pictorii revoluționari Ion Negulici. C. D. Rosenthal și B. Iscovescu.De asemenea, printre cele aproape 200 de lucrări de artă plastică sînt expuse picturi și sculpturi ale artiștilor contemporani — Al. Ciu-

curencu, Lucian Grigorescu, Romul Ladea etc. — care evocă figuri de revoluționari, momente importante ale mișcării de la 1848, priveliști din Bucureștiul secolului trecut.Cuvîntul de deschidere a expoziției a fost rostit de Brăduț Cova- liu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România.Au fost de față Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, numeroși artiști plastici, critici de artă.

Cronica zilei

*

DIFICULTĂȚILE
// INTEGRĂR ✓/ AGRAR

(Agerpres)

La invitația guvernului Maiestății Sale Hassan al II-lea regele Marocului, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, președintele celei de-a XXII-ă sesiuni a Adunării Generale a O N.U., a făcut o vizită oficială în regatul Marocului între 25—29 iunie 1968.în timpul șederii sale la Rabat, Corneliu Mănescu a fost primit în audiență de către Majestatea Sa regele Hassan al II-lea a avut convorbiri cu domnul Mohamed Ben- hima, primul ministru, și cu dom- .nul Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe. Audiența regală și -onvorbirile care au avut loc au confirmat voința celor două țări de a întări legăturile de prietenie și de înțelegere care caracterizează relațiile dintre ele și de a dezvolta cooperarea lor în diferite domeniiPe planul relațiilor bilaterale, cei doi miniștri de externe și-au exprimat satisfacția în legătură cu semnarea acordului de cooperare economică și a acordului de colaborare tehnico-științifică. Cele două părți au arătat dorința lor de a dezvolta cooperarea economică, convinse că aceasta conferă o bază trainică și deschide noi perspective pentru ansamblul relațiilor de prietenie dintre cele două țări.în acest scop, s-a convenit ca o delegație economică marocană să viziteze România pentru a se documenta asupra posibilităților de cooperare economică reciproc avantajoasă și pentru a purta discuții cu autoritățile competente in vederea concretizării domeniilor și formelor adecvate de realizare.Vizita oficială efectuată în Maroc. de ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a prilejuit, de asemenea, un schimb de vederi sincer și deschis asupra unor probleme actuale ale situației internaționale. Cei doi miniștri ai afacerilor externe ai. subliniat faptul că promovarea relațiilor de colaborare între toate statele, indiferent de sistemul lor social politic, ’ baza principiilor respectării in- pendenței și suveranității națio- >e, egalității în drepturi, neames- ului în treburile interne și a- ntajului reciproc, corespunde ințelor actuale ale vieții Interzonale, favorizează cunoașterea apropierea intre popoare, rrearea iui climat de încredere între sta- ., propice menținerii păcii și secu- stății internaționale. în ceea ce privește Orientul Mijlociu, cele două părți și-au exprimat via lor îngrijorare față de situația din a- ceastă regiune și de pericolele pe care ea le implică pentru menținerea păcii și securității în lume.. Cele două părți au căzut de acord asupra necesității și urgenței unei reglementări a acestei probleme pe baza principiilor Cartei Națiunilor

Unite și a rezoluțiilor pertinenta ale Consiliului de Securitate.în problema Vietnamului, cele două părți au exprimat speranța că discuțiile de la Paris vor deschide calea spre o soluționare satisfăcătoare și pașnică a conflictului și vor contribui la crearea condițiilor care ar permite poporului vietnamez să-și poată exercita pe deplin dreptul de a hotărî el însuși asupra destinelor sale, fără nici un amestec rilor deVizita cului a Republicii Socialiste România
din afară, în baza acordu- la Geneva.oficială în regatul Maro- numstrului de externe al Și convorbirile care au avut loc s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a mulțumit călduros părții marocane pentru solicitudinea pe care i-a arătat-o guvernul Majestății Sale Hassan II-lea în tot cursul șederii Maroc.în numele guvernului ministrul Corneliu Mănescu vitat pe domnul dr. Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe al Marocului, să facă o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, urmînd ca data vizitei să fie stabilită ulterior pe cale diplomatică.

al sale înromân,l-a in-

Sîmbătă la amiază a părăsit țara Madhu Limaye, liderul grupului parlamentar al Partidului Socialist Unit din India care, la invitația Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, a făcut o vizită de prietenie în România. In timpul șederii în țara noastră Madhu Limaye a vizitat întreprinderi industriale, unități agricole, obiective turistice și așezăminte social-culturale din Capitală și județele Constanța, Prahova, Brașov. De asemenea, oaspetele a făcut vizite la U.N.C.A.P., U G.S.R., M.A.E. și I.R.R.C.S. Oaspetele indian a avut întîlniri la C.C. al P.C.R., care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
★Sîmbătă a părăsit Capitala delegația comercială și industrială suedeză, condusă de dr. Ake Vrethem, președintele Comitetului suedez pentru promovarea comerțului cu RomâniaPrintre persoanele oficiale prezente la plecare se afla baronul Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București.
★In cursul zilei de sîmbătă delegația parlamentară iraniană condusă de Sharif Emami, care la invitația Marii Adunări Naționale face o vizită în țară, a poposit în județul Brașov Parlamentarii iranieni au făcut o vizită președintelui Consiliului popular județean Brașov, Gheorghe Pană. Au fost vizitate apoi Uzina „Tractorul", cartiere de locuințe și monumente

istorice din orașul Brașov. Seara parlamentarii iranieni au asistat la un spectacol folcloric. în cinstea oaspeților președintele Consiliului popular județean Brașov a oferit un dejun în timpul vizitei delegația a fost însoțită de Vasile Ma- teescu, președintele Comisiei pentru agricultură Marii Adunări Naționale, univ. Stanciu Stoian, M.A.N., precum și de nandaji, ambasadorul București.
și silvicultură a prof, deputat în S. H. V. Sa- Iranului la
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Consfătuire la
Consiliul Național
al femeilor

La Consiliul Național al Femeilor a avut loc o consfătuire cu președintele comitetelor județene ale femeilor. Cu acest prilej s-a analizat activitatea desfășurată de comitetele județene ale femeilor, s-au stabilit sarcinile care revin mișcării de femei în lumina hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea activității politico- educative în rîndul femeilor. In cadrul consfătuirii au fost subliniate îndatoririle mari care stau în fata Consiliului Național al Femeilor, al comitetelor și comisiilor femeilor în vederea creșterii contribuției maselor de femei de la orașe și sate la înfăptuirea politicii partidului, la rezolvarea problemelor vieții de stat și obștești. Din dezbaterile care au avut loc a rezultat, totodată, necesitatea întăririi colaborării Consiliului National al Femeilor, a comitetelor și comisiilor femeilor, cu celelalte organizații de masă, cu Instituțiile de stat și economice, în vederea intensificării activității cultural-educative în rîndul femeilor, elaborării unor studii și stabilirii unor măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale femeilor, întărirea familiei, ocrotirea mamei și copilului, atragerea femeilor la întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor și satelor, precum și la alte activități obștești și cu caracter social.De asemenea, au fost stabilite1 măsuri în legătură cu pregătirea și des- iășurarea adunărilor de constituire a comitetelor comunale ale femeilor.(Agerpres)

Cea de-a V-a ediție a Raliului internațional al Dunării, a cărui organizare a fost încredințată, de către Federația Internațională de Automobilism, Automobil Clubului Român (A.C.R.) și Osterreichischer Automobil Sport-Club (O.A.S.C.), cunoaște un deosebit interes. Au fost primite înscrieri din partea unor numeroase țări ale Europei, dat fiind faptul că, anul acesta, Raliul Dunării contează ca o cursă pentru Campionatul de raliu F.I.A. al Europei (conducători), pentru campionatele de raliu ale Franței și Austriei, „Mitro- pacup" 1968 sl campionatele de club „Rallye-Sport" 1968. Tara reprezentată de Dumitrescu-PetreO.A.S.C. noastră ' va fi echipajul Marin

Vezeanu, cîștigător al raliului României de anul acesta, și de cuplurile fruntașe mobilismului românesc rel-Max Hettz, Florin Mihai Sterescu și Mihai tea Ionescu. Echipajele
precum ale auto- Puiu Au- Popescu- Vicaș-Cris- românești vor concura pe automobile „Renault 8 Gordini", special pregătite pentru acest raliu de către firma producătoare. Plecarea se va da concomitent de la Praga și Regensburg, la izvoarele Dunării, în ziua de 17 iulie. După ce vor parcurge, zi și noapte, 3088 km, concurenții vor trece linia de sosire la Poiana Brașov în zilei de 20 iulie. Teritoriul țării tre va cuprinde cea mai mare a traseului cursei, precum și cele 13 probe speciale.

★Sîmbătă, delegația de primari ai Uniunii orașelor din R.F a Germaniei, care se află în țara noastră, a vizitat obiective social-cul- turale și ansambluri de locuințe din Capitală.în după-amiaza aceleiași zile, delegația a făcut o vizită în orașul Ploiești.Seara, în cinstea oaspeților, Comitetul Executiv al Consiliului popular al municipiului București a oferit un dineu.
☆Sîmbătă seara a sosit în Capitală ministrul minelor și hidrocarburilor din Republica Venezuela, dr. Jose Antonio Mayobre; care, la invitația ministrului petrolului, Alexandru Boabă, va face o vizită în țara noastră.
★La Mamaia s-au încheiat sîmbătă seara lucrările celei de a 8-a sesiuni a Comisiei mixte pentru a- plicarea Convenției de pescuit în Marea Neagră, la care au participat reprezentanți ai Bulgariei, României și Uniunii Sovietice.Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere, dezbătîndu-se probleme menite să ducă la o mai completă și rațională exploatare a rezervelor Mării Negre.Protocolul semnat cu acest prilej de conducătorii delegațiilor celor trei părți cuprinde recomandări și măsuri pentru intensificarea eforturilor institutelor de cercetări piscicole din țările semnatare în vederea sporirii rezervelor de pește din specii de mare valoare economică prin aclimatizări, introducerii pisciculturii dirijate la mare, stabilirii caracteristicilor oceano- grafice ale Mării Negre, și prognozei pescuitului, a bazelor biologice ale pescuitului nevertebratelor exploatării plantelor marine,cienței exploatării flotelor de pescuit pe baza perfecționării tehnicii și organizării mai bune a pescuitului, trecerii la reproducerea artificială a unor viețuitoare marine de interes economic (midia, calcanul, etc.), creșterii rentabilității producției obținute prin prelucrarea în fabrici a principalelor specii de pești din Marea Neagră.S-a stabilit ca viitoarea sesiune a Comisiei să aibă loc în vara anului 1970 în Uniunea Sovietică. Președinte al acesteia a fost ales prof Evghenie Pavlov. (U.R.S.S.).(Agerpres)In cîtevaunde se întrec ac- mai buni tenismaniLa Wimbledon, tualmente cei din lume a început ieri și proba de dublu bărbați. în primul tur, perechea Ion Tiriac (România) — Robert Howe (Australia) a învins 6—4, 6—2 cuplul Tutvin Bartlett (Australia). cu 6—2, (Canada),continuat (210,500 De Vlae-

rîn uri .

seară noas- parte 
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s-a clasat Hilde Lauer, secundată de poloneza Sidlowska.

Turul ciclist al Franței a cu etapa Arlon — Forest km), cîștigată de belgianul mink în 5h 31’41”. în clasamentul general individual conduce francezul Grosskost, urmat de Van Springel (Belgia) la 05”, Zilioli (Italia), la 07”, B. Guyot (Franța) la 23”.în prima zi a concursului International de caiac-canoe de la Bydgoszcz (Polonia), sportivii români au terminat victorioși în trei probe : P. Martin și A. Simionov au cîștigat la canoe dublu 10 000 m, urmați tot de un echipaj român — Manea. Sidorov ; proba de canoe 1 — 10 000 m 
a revenit lui I. Macarenco, care l-a întrecut pe sovieticul Pineaev, iar ia caiac-fete 500 m, pe primul loc

La cererea
cu concursul

Aseară, In cadrul concursului de înot de la Roma, „Trofeul celor șapte coline", au fost înregistrate două succese românești : Angel Șop- tereanu a cîștigat seria a II-a la 100 m bras cu timpul de l’10”8/10, iar Albert Covaci s-a situat primul în proba de 200 fluture cronometrat în 2T8”6/10.Turneul international de baschet (masculin) cîștigat de reprezentativa U.R.S.S., care în meciul decisiv a învins cu scorul de 91—80 (48—43) selecționata olimpică a S.U.A.în jocul pentru locurile 3-4, selecționata de tineret a U.R.S.S. a învins la mare luptă : 71—70 (30—32) echipa Iugoslaviei.în cadrul unui concurs de natație, care a avut loc la. Budapesta, sportiva maghiară Judith Turoczy a stabilit un nou record european în proba de 100 m liber cu timpul de l’00”4/10. Vechiul record era de l'00”8/10 și îi aparținea din anul 1967.

de la Moscova a fost

participanților
ÎncepîndPronoexpres din 3 iulie și tragerea Loto din 5 iulie 19G8 se reintroduc, la cererea participanților, reporturile pe categorii pentru concursurile sau tragerile următoare. în urma acestei măsuri va crește substanțial valoarea premiilor la tragerea sau concursul următor la care nu se înregistrează variante cîștigătoare. De exemplu, dacă la o tragere Loto nu se înregistrează nici

o variantă cîștigătoare la categoria I, iar fondul de premii al categoriei respective este de 80 000 lei, această sumă se reportează la aceeași categorie la tragerea următoare. Pre- supunînd că fondul categoriei I de la acea tragere este de 120 000 lei și se înregistrează o singură variantă cîștigătoare, valoarea premiului este de 200 000 lei (80 000 lei reportul + 120 000 lei, cota categoriei).

Dosarul comunității agricole a rămas unul dintre cele mai controversate din ansamblul problemelor pe care le-a avut de rezolvat Comunitatea Economică Europeană în istoria sa de un deceniu. Aceasta se poate deduce măcar și numai din faptul că, deși data de 1 iulie 1968 prevedea libera circulație a produselor agricole în interiorul Pieței comune, hotărîrile necesare pentru aplicarea unui asemenea ansamblu de măsuri nu au fost încă luate pentru totalitatea mărfurilor agro-all- mentare, ceea ce a determinat amî- narea aplicării acordurilor cu o lună. In ajunul scadenței, care prevede desființarea tuturor taxelor vamale din schimburile agrare intracomunitare. instituirea prețurilor comunitare șl a unei taxe vamale comune pentru produsele agrare ale terților, nu se reușise încă să se ajungă la un consens într-o serie de probleme, deși acestea au fost dezbătute de cîteva ori pînă acum în consiliile ministeriale ale C.E.E.O astfel de situație este cel puțin explicabilă dacă nu chiar inevitabilă: în jurul creării Pieței agricole comune s-au ivit cele mai profunde divergențe dintre parteneri (reamintim că din această pricină C.E.E. a trecut prin cea mai serioasă criză din existența sa); implicațiile „integrării" agricole sînt nu numai foarte vaste, dar efectele sale asupra păturilor țărănești, ca și asupra veniturilor populației sînt atît de directe îneît mișcarea de împotrivire față de realizarea ei a căpătat un caracter vădit politic și deConflictele de problemele agricole simțite între cei neri de-a lungul ultimilor ani și, în special, din 1964 încoace. Inițial, Piața comună și-a concentrat atenția a- supra produselor industriale, hotărîrile privind îndeosebi capitolele neagricole ale Tratatului de la Roma. La un moment dat, unii dintre parteneri, interesați în rezolvarea problemelor „integrării" agricole, printre care îndeosebi Franța, au pus la ordinea zilei realizarea Pieței agricole comune, ca o „completare urgentă a edificiului comunitar". Căci, spunea o personalitate politică franceză, în vreme ce „integrarea" industrială a adus avantaje unor țări din Piața comună, Franței nu 1 B-au asigurat, în scontate de grare".CarePiața țări în nici pe conomia națională. Franța, Italia șl Olanda, alături de o industrie dezvoltată, au o agricultură capabilă să dea produse agro-alimentare peste posibilitățile de consum ale pieței ipterne, cu alte cuvinte, figurează printre exportatorii agricoli ai lumii. Pe de altă parte, țări ca R. F. a Germaniei șl Belgia, deși au o agricultură mecanizată și intensivă, nu dispun de o cantitate suficientă de produse agro-alimentare, ceea ce le face să se situeze printre importatorii a- gricoli ai Europei occidentale. Situația în sine nu are nimic dramatic, constituind, dimpotrivă, o bază materială pentru schimburi reciproce de mărfuri. Dacă ea determină totuși transformarea unei firești probleme comerciale internaționale într-o „dramă a Comunității", aceasta se datorează împrejurărilor concrete în care se desfășoară producția lor agricolă, ca pe care le jurări.Germania aproviziona produse agricole din afara Comunității și anume din acele țări pe piața cărora îșl plasa propriile produse industriale. Or, țările exportatoare de produse agricole din Piața comună au sperat ca „integrarea" agrară să le pună în situația de a fi dacă nu furnizorul exclusiv, măcar furnizorul principal Cercurile vest-germane însă că pe de o parte produsele agri-

masă, interese în s-au făcut șase parte-

compensație, avantajele pe urma „integrării a-fondul problemeiT alcătuită din joacăeste comună este care agricultura nu departe un rol similar în e-

și intereselor divergente generează aceste împre-federală, de pildă, se în mod tradițional cu

al R. F. a Germaniei, obiectează

cole ale partenerilor Băl sînt mai scumpe decît cursurile mondiale, iar pe de altă parte, că dacă R. F. a Germaniei încetează să mai cumpere produse agricole din țările terțe, acestea vor putea refuza să mal cumpere produsele sale industriale. Iată, deci, un adevărat nod de contradicții care, cel puțin la prima vedere, par ireconciliabile.Pentru a realiza totuși comproml- aul necesar, compromis cu atît mal necesar în urma ultimatumului francez din 1963 (cînd președintele de Gaulle spusese că Piața agricolă comună „trebuie să fie pusă pe picioare sau să dispară" însăși Comunitatea), s-a ajuns la elaborarea unei politici agrare comune, menite să „armonizeze" interesele partenerilor. Astfel, s-a ajuns la concluzia că trebuie elaborate prețuri comunitare la produsele agricole, care să reprezinte media dintre prețurile existente in țările membre (în unele țări prețurile trebuie, deci, să crească, în altele să Bcadă, ca urmare a „armonizării"). O dată aplicate aceste prețuri, se va asigura libera circulație a produselor agricole în interiorul Pieței comune și se vor aplica tarife comune față de produsele similare provenind din țări terțe. Totodată, acele țări care vor importa produse agricole din afara Pieței comune vor vărsa, într-o casă comunitară, diferența dintre prețul mondial (mai scăzut) și prețul C.E.E. (mai ridicat), fondurile acestea fiind folosite pentru a acoperi pierderile agricultorilor ce suferă de pe urma unificării comunitare a prețurilor produselor agricole.Evident, pentru „destinele" Pieței comune, compromisul la care s-a a- juns reprezintă un oarecare succe» deoarece el a scăpat de la dezagregare întregul edificiu comunitar. Totuși, se poate constata că procesele reale din agricultura vest-eu- ropeană nu se încheie o dată cu realizarea acordurilor agrare între parteneri. Dimpotrivă, aplicarea a- cordurilor încheiate declanșează noi procese ale căror implicații vizează ansamblul agriculturii țărilor membre, ca și existența milioanelor gospodării țărănești.In agricultura țărilor Europei cidentale, o parte considerabilă exploatările agricole sînt gospodării sau ferme mici și mijlocii, ale căror suprafețe nu depășesc 20 ha. După cum reiese din datele cele mai recente privitoare la structura agriculturii vest-europene, gospodăriile avînd sub 20 ha reprezintă majoritatea exploatărilor agricole.Așadar, cea mai mare parte a populației agricole este reprezentată de țărănimea mică și mijlocie, care are o productivitate a muncii scăzută și dă o parte relativ redusă din totalul producției agricole, la prețuri de cost ridicate șl, deci, „necompetitive" pe piață. Cauza acestei situații trebuie rînd, în relativ a gospodăriilor toacele tehnice najul marilor exploatări capitaliste. In Franța, de exemplu, deși există circa 1 milion de tractoare, — deci unul la aproximativ 20 ha — acestea sînt concentrate îndeosebi în marile ferme cerealiere, ceea ce face ca a- proape jumătate din suprafața cultivată să fie lucrată cu tracțiune a- nimală.Din punctul de vedere al intereselor marilor monopoluri, gospodăriile mici și mijlocii sînt de-a dreptul „do prisos", după cum se exprima publicația vest-germană „Quick" : „Noi avem 600 000 de țărani în plus. Multi din ei nu pot face față cerințelor a- griculturil moderne și de aceea le merge atît de prost".Deoarece această structură soclal- economică a satelor frînează, cei puțin într-o oarecare măsură, obținerea de profituri de pe urma producției agricole, se promovează ideea ca, într-un termen cît mal scurt, să fie lichidată agricultura țărănească. Caracteristic actualei etape de dezvoltare a agriculturii vest-europene este nu numai rapiditatea cu care monopolurile cuceresc pozițiile dominante, dar șl amestecul nemijlocit
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căutată, în primul slaba utilare tehnică mici ?1 mijlocii, mij- moderne fiind apa-

lexkwa usuuis uajiausa ezasasa SUBH UatH nnmrni Ft-ryr» i i m

Parametri congolezi j
eli— se- tot- vara

Ca majoritatea capitalelor din statele tinere de pe continentul african, hasa are acel „oraș cu blocuri moderne, struite din beton armat, a- luminiu și sticlă, în continuarea părții „vechi", ridicată aici pe vremea stă- pînirii coloniale.
Kins- nou“, con-

tatea de a se dezvolta rapid, dispunînd de tot ce-i trebuie în acest scop și în- telegînd să colaboreze, pe principii reciproc avantajoase, cu orice tară care dorește să participe la a- ceastă dezvoltare".în realizarea acestui deziderat, tînăra republică de

Așteptam Intîlnlrea cu Kinshasa dominat de un dublu sentiment al ineditului. Primul era legat, firește, de orașul propriu- zis, intrat în memoria contemporană o dată cu declanșarea luptelor pentru berare, a încleștărilor cesioniste. Așteptam, odată, întîlnirea cusubtropicală, care pe noi, cei din zona temperată, ne întîmpină de fiecare dată cu un termometru mult prea fierbinte, ca să nu ne îngrijoreze cel puțin. Cu toate acestea, lipsită de gradul ridicat de umiditate specific celorlalte capitale de pe coasta africană a Atlanticului, din zona ecuatorială și tropicală, vara capitalei congoleze, deși toridă, deșteaptă un „optimism aparte". Briza ușoară, stîrnită de uriașul fluviu ce abordează capitala pe partea dreaptă și în special de lacul format prin gîtuirea apelor de către munții din aval, conferă locurilor un plus de conveniență climatică, care, asociată vegetației luxuriante și jocului polifonic al păsărilor colibri, dau așezării un farmec ospitalier și tonifiant. Boababli, palmierii și mangoierii, cu coroanele lor de o geometrie fantezistă, dau impresia că te afli într-un parc tropical brăzdat de bulevarde largi, agitate, sau străduțe liniștite cu vile copleșite de verdeață.

Note de drum din
Republica Democratica Congo

Cea mai elocventă mărturie a hotărîrii acestei țări de a se desprinde din mrejele dependenței economice sînt diminețile inundate de șuvoiul de oameni care se îndreaptă grăbiți spre locurile lor de activitate. In ultima perioadă Republica Democratică Congo a dobîndit rezultate importante pe linia dezvoltării vieții sale economice, asanării financiare (inflația era pînă nu de mult un mare pericol, iar unele articole de primă necesitate erau deficitare), utilizării pe scară largă a forței de muncă disponibile, pregătirii cadrelor calificate, dezvoltării căilor de comuri- cație etc. „Tara noastră — declara ministrul congolez al afacerilor externe, Jus
tin Bomboko — are capaci-

pe Congo beneficiază de o situație care o favorizează în bună măsură. Congo (Kinshasa) ocupă primul loc în lume în producția de cupru și diamante industriale, deține 70 la sută din producția mondială de cobalt, posedă importante zăcăminte de cositor, zinc, uraniu, țiței, recoltează o însemnată producție de grăsimi vegetale, orez, cauciuc natural, bumbac, ceai, ananas, piei de reptile și blănuri prețioase. De asemenea, congolezii dispun de o întinsă rețea de căi ferate, de un important potențial hidroenergetic.Dar nerenunțarea unor puteri occidentale la ideea de a reintra în posesia bogățiilor C ngoului ridică gre’’*” ’1 de marl 1*

care trebuie să le facă încă tînărul stat. Un de perspectivă, care să ducă în cele din urmă la independentă economică, prevede, printre altele, organizarea In Congo a trei mari regiuni economice pe baza unui echilibru armonios de investiții. Se prevede construirea unui combinat siderurgic, o bază e- nergetică largă, al cărei început îl constituie complexul energetic de la Ingo, în curs de construcție, multiplicarea școlilor pentru pregătirea viitoarelor cadre etc.Această concepută un drum sul „Tot ceea ce dorim — spunea, de asemenea, ministrul de externe congolez — este ca nimeni să nu se a- mestece în afacerile noastre interne, să se la act, o dată pentru totdeauna, de dreptul suveran al țării noastre independente de a decide ea însăși în problemele proprii de politică internă șl internațională".Am părăsit Republica Democratică Congo cu sentimentul că am făcut cunoștință cu o tară hotărîtă să atingă parametrii adevăratei sale independențe.
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perspectlvă este la Kinshasa ca dirijat in lntere- poporului congolez.

Silvian PETRESCU
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al aparatului de stat în promovarea ți sprijinirea politicii marilor monopoluri împotriva intereselor maselor țărănești.In R.F.G. a fost elaborat un „plan verde", menit să accelereze pătrunderea monopolurilor în agricultură, în Franța s-a promulgat legea „orientării agriculturii", pe baza căreia au fost create zone speciale de acțiune rurală, cu scopul expres de a accelera concentrarea pămîntulul în marile ferme asemănătoare de turii agrare sînt Belgia, Olanda.Sub pretextul griculturii, statele Pieței comune încearcă să instaureze dominația absolută a marii gospodării capitaliste în agricultură, pe calea elaborării limitelor minime ale exploatărilor a- gricole „raționale". Astfel, în unele departamente ale Franței, mărimea „optimă" a fost stabilită oficial la 25—35 ha. în R.F.G., limitele minime „ideale" ale fermelor viabile sînt socotite a fi de 20—30 ha, iar, după alte evaluări, 40 sau chiar 50 ha.Ce mijloace sînt prevăzute pentru 
a se ajunge la „mărimea optimă" a gospodăriilor ? Căile principale sînt două : o parte din gospodăriile țărănești trebuie să fie pur și simplu lichidate ; în al doilea rînd, se socotește necesară o „integrare verticală", adică o accentuată centralizare a gospodăriilor care supraviețuiesc. în legătură cu primul dintre aceste mijloace, promotorul politicii agrare a Pieței comune, Slcco L. Mansholt, aprecia că în țările C.E.E. vor trebui să părăsească agricultura circa 8 milioane țărani, din care 4,5 milioane • în Italia, 2 milioane în Franța, 1 milion în R.F.G.Rolul hotărltor în eliminarea accelerată a gospodăriilor mici șl mijlocii îl are concurența monopolurilor a- grare. Acestea se bucură de avantaje importante acordate de statele din C.E.E. în ce privește prețurile de achiziție a produselor agricole de către stat, scutirile de impozite și taxe, reducerile de tarife de transport pe căile ferate etc.în accelerarea procesului ruinării gospodăriilor țărănești, un rol de seamă îl joacă și creșterea rentei, ca și sporirea datoriilor Ipotecare. Efectul imediat al tuturor acestor condiții este pielrea a zeci șl zeci de mii de gospodării țărănești.„Mărimea optimă" a exploatărilor agricole se obține, în același timp, prin așa-zisa „integrare verticală" — o formă mai ingenioasă de acaparare a producției agricole de către monopoluri, deoarece această metodă nu presupune deposedarea directă a a- gricultorllor de mijloacele lor de producție. „Integrarea verticală" folosește ca mijloc principal sistemul contractelor de achiziționare condiționată a produselor agricole de către monopoluri, ceea ce transformă pe fermieri în adevărațl salarlațl al monopolurilor.„însănătoșirea agriculturii", lichidarea „structurii agrare învechite" înseamnă, în practică, dispariția din agricultură a unor mase Importante de țărani muncitori. Totodată, lichidarea gospodăriilor mici șl mijlocii 
a dus la un adevărat exod rural, soțlt de abandonarea pămîntulul către țărani.După cum precizează art 89 Tratatului de la Roma, unul dintre țelurile politicii agrare a Pieței comune este „asigurarea unul nivel de trai echitabil populației agricole, în special prin ridicarea venitului individual al celor ce lucrează în a- gricultură". Cum se traduce în viață această „egalizare" a veniturilor a- grlcultorllor cu cele din alte ramuri ale economiei T Așa în cifrele oficiale. In ropene se deschide o pastle Intre prețurile șl cele pe care le plătesc fermierii pentru produsele Industriale. Aceste decalaje ating, în unele țări, 25—27 la sută — după cum reiese din cifrele publicate în Anuarul statistlo al F.A.O. Un cunoscut cercetător, Chombart de Lauwe, spune, într-o comunicare făcută In fața Academiei agricole franceze, că atunci „cînd consumatorul cheltuiește 10 franci noi pentru un produs agricol, agricultura nu primește în medie decît 5 franci nol“.Șl mal semnificativ este faptul că scăderea prețurilor plătite torllor are loc concomitent terea prețurilor produselor la vînzările cu amănuntul.După cum se vede, tributul „modernizării agriculturii vest-europene este plătit pe de o parte de către masele țărănești, iar pe de altă parte, de către consumatorii produselor a- grlcole.Cum este lesne de înțeles, țărănimea Europei occidentale nu privește cu pasivitate proiectul lichidării sale accelerate. Mișcările de protest împotriva scumpete! mărfurilor Industriale necesare agriculturii, împotriva scăderii prețurilor plătite fermierilor pentru produsele agricole, se împletesc cu lupta Împotriva concentrării pămînturllor șl a comercializării produselor agricole de către capitaliști, cu Încercări de a promova forme cooperatiste do producție și desfacere.Neomogenltatea socială șl politică 

a participanților la mișcările țărănești a făcut ca revendicările lor să nu fie întotdeauna destul de precis orientate. Totuși, chiar desfășurate în felul acesta, mișcările țărănești au pus guvernele vest-europene în situația de a fi nevoite să negocieze cu reprezentanții țărănimii și, uneori, să amîne pentru o perioadă nedefinită satisfacerea practică a cerințelor ce decurg din acordurile agrare ale Comunității.Recentele lupte ale agricultorilor belgieni, afectați direct de apropiata dispariție a barierelor vamale, constituie un episod semnificativ al nemulțumirilor pe care le generează in sînul Comunității o cu implicații pe cît atît de multiple.

capitaliste. Planuri „asanare" a ștruc- aplicate în Italia,„rentabilizării" a-
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