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ale poporului român
Personalitate prestigioasă, figură 

dintre cele mai proeminente ale isto
riei românești, confundîndu-și viata 
și opera cu momente decisive ale 
istoriei poporului nostru într-una 
din perioadele sale de răscruce. Ni
colae Bălcescu a fost nu numai o 
personalitate remarcabilă pe tărîmul 
culturii, ci s-a evidențiat, totodată, în 
cursul scurtei dar bogatei sale vieți, 
ca un patriot luminat, ca un mili
tant revoluționar neînfricat, pentru 
făurirea României moderne.

Din fragedă tinerețe Bălcescu si-a 
creat ca ideal al vieții sale eliberarea 
națională și socială a poporului ro
mân. în vîrstă de 19 ani, s-a înscris 
în oștirea națională reînființată, de 
care își lega speranțele reînvierii pa
triei, pentru ca, în anii următori, să 
militeze activ în cadrul mișcării na
ționale condusă de loan Cîmpineanu, 
iar apoi în mișcarea revoluționară de 
la 1840. Participarea sa directă la 
acțiunea revoluționară i-a atras în
temnițarea, dar închisoarea a făcut 
din el un1 luptător și mai hotărît 
pentru cauza progresului. „Eu mi-am 
început viața intrind în închisoare 
pentru revoluție — scria el mai tîr- 
ziu, în februarie 1850 — și închi
soarea obligă, ca și noblețea".

Eliberat. Bălcescu s-a consacrat cu 
energie și pasiune culturii naționale 
căutînd, îndeosebi, să pună baze te
meinice — întregind pe cele ale prie
tenului său moldovean M. Kogălni- 
ceanu — istoriografiei moderne ro
mânești. Departe însă de a o aborda 
doar ca un om de cultură izolat, el 
a conceput-o ca un mijloc de înar
mare spirituală a poporului, de e- 
vocare a celor mai înaintate tradiții 
ale trecutului în vederea rezolvării 
sarcinilor arzătoare ale eliberării ; 
astfel, el a știut să transforme cul
tura, mai ales istoria, într-o armă 
eficientă de luptă pusă nemijlocit în 
slujba cauzei libertății poporului ro
mân — ceea ce și explică răsunetul 
profund și larga difuzare pe care a 
avut-o în epocă revista de istorie 
pe care el a înființat-o : „Magazin 
istoric pentru Dacia":

Activitatea sa în cadrul Societății 
literare, transformată apoi în _mai 
cuprinzătoarea Asociație literară a 
României, se integrează, de aseme
nea, străduințelor sale politice si re
voluționare. Dar omul de acțiune 
Bălcescu nu se putea mulțumi cu

Dan BERINDEI

atît. El trebuia să se avînte neapă
rat într-o nouă acțiune de slujire 
nemijlocită a cauzei făuririi statului 
român modern, unitar și neatîrnat. 
Și astfel, într-o noapte a toamnei 
anului 1843, Împreună cu prietenii săi 
Ion Ghica și Christian Tell, a înte
meiat Frăția, societatea revolutio-

în două rînduri. în Moldova, Bălces
cu a cunoscut realitățile românești 
și a exprimat aspirațiile cele mai 
înaintate ale întregului popor ro
mân.

Urmărind cu atenție mișcările și 
tendințele vieții politice interne și 
internaționale, luînd atitudine și 
parte activă, dînd sfaturi în proble
mele la ordinea zilei prietenilor săi 
de luptă și idealuri, celor ce mili
tau ca și el pentru făurirea . statu
lui modern român, acționînd pe tă
rîmul culturii, prin care putea in
fluența . rezolvarea într-un sens fa
vorabil progresului a unora dintre 
problemele cele mai de seamă ale 
epocii — problema agrară, cea a 
organizării moderne a armatei etc. 
— Bălcescu se afla în centrul miș
cării de eliberare națională, bucu- 
rîndu-se de prețuire și de admira
ție.

In vara anului 1846 a părăsit Prin
cipatele Române luînd calea străină
tății pentru o perioadă de aproape 
doi ani. Dar nici departe de țară 
el n-a încetat să fie un militant 
activ pentru făurirea României mo
derne îndrumător al Societății stu
denților români de la Paris, organi
zație nu numai culturală, dar și po
litică, fiind secundabta Frăției 
bucureștene, Bălcescu a stabilit con
tacte deosebit de utile cu personali
tăți progresiste franceze și a urmă
rit, în continuare, chiar și din de
părtare, evoluția situației :. ‘ dinpărtare, evoluția situației :. ' 
țară, transmițînd necont 
demnuri și îndrumări priei

Dar omul de acțiune N;<. ;
cescu avea să se dezvăluie t, 
plenitudinea sa mai ales 
anilor revoluționari 1848- 
remarcabilul cărturar, î; 
du-și laborioasa activitat. ;• 
ric, a acționat nemijlocit, eni 
o energie fără seamăn, 
rînduri ale luptătorilor 
nari, gata de jertfă, intra 
suflețit de arzătoarea 
a-și concretiza prin fapt: 
nară visurile vieții sale

Entuziast, a participat 
parizieni la evenimentele 
bruarie 1848 de la Paris 
chiar pînă în palatul re
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pregnant puterea economică 
României, acumulările cantita- 

schimbările calitative reali- 
de tara noastră în cei 25 de 

care au trecut de la eliberare 
, cu deosebire, în actualul cinci- 

în Tezele C.C. al P.C.R. pen- 
Congresul al X-lea al partidu- 
se subliniază că, față de anul 
. anul trecut venitul național a 
de peste 5 ori mai mare. Dacă 

.1, însă, în considerație nivelul e- 
v, de pornire al economiei din 

. 1944—1945, cînd mărimea aces-
mdicator reprezenta — după u- 
calcule — doar 50 la sută față 

sa din 1938, atunci creșterea ve- 
. ui național este de peste 10 ori 
a exprimă, în modul cel mai ve- 
:, marile realizări obținute le 
rul nostru, sub conducerea parti- 

■ ..i u, în acest sfert de veac.

nați 
află . 
nivi... 
ceas-- >:■ ..... .... .............
alte , sporirea de circa 2,5 ori, 
în £ .astă, perioadă, a salariilor rea
le, precum și mărirea veniturilor ță
rănimii.

Remarcabile sînt și ritmurile de 
creștere a venitului național în țara 
noastră. Timp de un deceniu și ju
mătate, între 1950—1965, ritmul mediu 
anual de creștere a venitului național 
a fost de circa 9,9 Ia sută, adică u- 
nul din ritmurile cele mai ridicate 
înregistrate în Europa, ritm care de
pășește în mod covîrșitor pe cele 
realizate anterior în România. Tn 
primii trei ani ai actualului plan 
cincinal, deși s-a pornit de ta un 
nivel al venitului național de peste 
4 ori mai mare în 1965 față de 1938, 
ritmul mediu anual de creștere a a- 
cesțui indicator a continuat să 
ridicat, respectiv, de circa 8 
sută.

Evident, o asemenea creștere

fie
la

Evident, o asemenea creștere a 
venitului național are la bază in
fluența unui complex de factori cu 
acțiune permanentă — printre care, 
extinderea continuă a noilor relații 
de producție, dezvoltarea și perfec-

(Continuare în pag. a HI-a)

T eleg ra me
Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului MARIAN SPYCHALSKI
Mareșal al Poloniei

VARȘOVIA
-'n numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 

. personal, vă transmit cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii 
■i . nmeavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii. Populare Polone. "

Vă adresez, totodată, urări de sănătate și succese în activitatea dv. 
- T’sacrață înfloririi Poloniei socialiste, dezvoltării continue a prieteniei 

ști și colaborării multilaterale dintre țările noastre, în interesul 
două popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei păcii și pro- 

dui în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
' reședințele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, am plăcerea să vă 
adresez, în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, cordiale felicitări și urări de noi succese în activitatea dv. 
viitoare pentru prosperitatea poporului polonez, lărgirea și adîncirea 
continuă a prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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COVALIU

Președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici
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",'omitetului 
Centra. : Partidului 
Comunist Român pen
tru ■' Congresul al X-lea 
deschid 
largi ne dau îndem
nuri noi. Teluri mă
rețe stau în fata noas
tră. se află prinse în 
cifre, date și termene 
ale viitorului progres, 
un destin de care răs
pundem cu totii. Se

aceste Teze 
consfințirea hotărîrii 
noastre de a păși ferm 
spre comunism, de a 
.lupta ca acest ideal al 
omenirii să devihă- 
realitate.

Mi se pare determi
nant faptul că vrem 
și știm ce vrem. Că 
patria, ca un singur 
om. pășește spre mîi- 
ne. Conștiința libertă
ții. a democrației, a 
unei mari sete de cul
tură este partea noas
tră de luciditate si de 
demnitate și impera
tivele ei trasează zona 
noastră de răspundere, 
a mea. a ta. a fiecă
ruia dintre noi. Acești 
noi. care sîntem o tară 
si un popor, avem. în 
cuvîntul partidului. în-

demnul de a fi oameni 
întregi, oameni care 
să-si valorifice din 
plin personalitatea și 
gîndurile. căci omul, 
omul socialist este 
forța dinții a societă
ții. a orînduirii Româ
niei socialiste.

Ne bucură și ne dă 
un nou avînt încrede
rea partidului în noi, 
artiștii, ne însuflețește 
acest umanism — plin 
de noblețe care.se des-, 
prinde din cuvîntul 
partidului. încrederea 
manifestată în valorile 
noastre. în perspecti
vele noastre. în reali
zările noastre a con
stituit întotdeauna 
Ionul luminos al 
tivității. noastre, 
judecată fermă și 
cidă ne îndreaptă pașii 
spre noi realizări, spre 
noi răspunderi.

Documentele ce vor 
fi supuse dezbaterii 
Congresului al
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La ancheta
„Scînteii“

SUPREMAȚIA

Șl
VITALITATEA

PERSONAJULUI

VIZITA PREȘEDINTELUI
RICHARD NIXON
IN ROMANIA

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu, președintele Statelor

Unite ale Americii, Richard Nixon, 
va face, la începutul lunii august 
a.c., o vizită oficială în România.

semnează
EUGEN BARBU

NICOLAE BREBAN

FĂNUȘ NEAGU

POP SIMION

NICOLAE VELEA

CE ESTE CONTRACTUL ?
Uneori, un act încheiat

parca anume
pentru a nu fi onorat

O Unitățile agricole trimit spre piețe cantități tot mai 
mari de legume ® Producători în „culpă" dau vina pe 
vreme © Grafice care nu reflectă nici cererea pieței și 
nici posibilitățile unităților cultivatoare © De ce te superi 
pe vecin că nu-ți dă, cînd în grădina ta nu semeni ?

Datorită măsurilor luate în ulti
mul timp de organele de partid și de 
stat, a muncii depuse de cooperatori 
și lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat, aprovizionarea cu legu
me s-a îmbunătățit substanțial. La 
piață se găsesc cantități îndestulătoa
re de varză, ceapă, cartofi. fasole 
verde, iar din solarii au început să fie 
livrate în cantități tot mai mari roșii.

Pentru îmbunătățirea în continuare a 
aprovizionării populației trebuie lua
te măsuri care să asigure atît pro
ducerea cît și desfacerea legumelor, 
în legătură cu modul cum se face a- 
provizionarea populației cu legume au 
fost aduse o serie de critici între
prinderilor care se ocupă cu prelua
rea de la producători și desfacerea a- 
cestor produse. Intr-adevăr, în acti-

vitatea întreprinderilor de valorifi
care a legumelor și fructelor conti
nuă să existe unele carențe. Dar una 
.din cauzele principale care determină 
neajunsuri în ce privește aprovizio
narea populației cu legume este ne- 
realizarea ritmică a producției, .neres- 
pectarea contractelor de către u- 
nitățile agricole De la Depar
tamentul pentru valorificarea le
gumelor și fructelor sîntem informați 
că preluarea legumelor și fructelor 
din unitățile producătoare se face 
conform graficului. Și într-adevăr. la 
o privire sumară rezultă că lucrurile 
ar sta bine. Cercetînd graficele de li
vrare rezultă că în majoritatea jude-

Ion HERTEG 
Alex. BRAD 
Const. CĂPRARU

(Continuare în pag. a III-a)

nară care avea să fie baza de ac
țiune a revoluției de la 1848. Cel ce 
a fost numit de Ghica „apostolul și 
inițiatorul cel mai ager și mai zelos" 
al .Frăției s-a avîntat cu tot entuzias
mul în lupta politică și revoluțio
nară. Timp de o iumătate de dece
niu, Bălcescu s-a evidențiat printre 
contemporani ca un remarcabil căr
turar, admirat unanim după publica
rea lucrării sale Puterea armată și 
arta militară de la întemeierea Prin
cipatului Valahiei pînă acum, dar și 
ca unul dintre principalii fruntași ai 
mișcării de eliberare românești în 
ansamblul ei. Călător neobosit în Ba
nat. în Transilvania. în Oltenia si.

în p

orm

i?}

i

(Continuare în pag. a II

întoarcerea tovarășul
Paul Niculescu-Mizî

din R. S. F. Iugoslavi
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care a făcut 
o vizită de prietenie în R. S. F. Iu
goslavia, la invitația Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

La sosire, în Gara de Nord, se a- 
flau tovarășii Virgil Trofin, membru

al Comitetului Execuți 
diului Permanent, seci 
al P.C.R., Bujor Sion și 
șefi de secție la C.C. t 
tiviști de partid.

Au fost prezenți Iakș: 
basadorul R. S. F. I 
București, și membri 1

Prietenia si colaborarea
româno-sovietică - factor

cauzei și păcii
într-o strînsă legătură cu vasta 

activitate constructivă desfășurată 
de poporul român pentru construc
ția socialismului, preocuparea neabă
tută pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, alianță și colaborare 
frățească cu toate țările sistemului 
mondial socialist se află permanent 
în centrul politicii externe a parti
dului și statului nostru, constituie o- 
Iementul fundamental a) acestei po
litici. Politica externă promovată 
neobosit, cu consecvență de partidul 
și statul nostru corespunde întru to
tul intereselor naționale vitale ale 
poporului român și, în același timp 
— exprimînd poziția profund inter
nationalists a P.C.R — răspunde 
cauzei dezvoltării prieteniei, colabo
rării și unității țărilor socialiste în 
lupta pentru făurirea noii orînduiri, 
întăririi sistemului socialist mon
dial și sporirii influenței sale în lume.

Pregătindu-se să sărbătorească îm
plinirea a 25 de ani de la eliberarea 
patriei, evocînd cu venerație eroii 
neamului nostru, care s-au jertfit 
pentru făurirea acestui act crucial in 
istoria țării, poporul român păs
trează vie amintirea «marelui sprijin 
primi* în această luptă din partea 
poporului sovietic, a eroismului le
gendar de care a dat dovadă armata 
sovietică în lupta împotriva dușma
nului comun — fascismul hitlerist.

Strălucitele victorii repurtate pe 
front de către coaliția antihitleristă, 
și, în primul rînd. de către Uniunea 
Sovietică — care a purtat pe umerii 
săi greul războiului și a adus con
tribuția hotarîtoare la salvarea o- 
menirii de primejdia nazistă — au 
sfărîmat mașina de război hitleristă, 
au zdruncinat din temelii regimurile 
fasciste din țările cotropite, au dat 
un puternic impuls foitelor antifas
ciste, au însuflețit poporul român 
în lupta de eliberare Sîngele 
vărsat împreună de ostașii ro
mâni și sovietici în bătăliile des
fășurate pentru eliberarea totală 
a țării și dincolo de hotarele 
României, pînă la încheierea

victorioasă a 
a cimentat pe 
sovietică.

Veche și cu bogate tradiții, cu a- 
dînci rădăcini în trecut, este această 
prietenie Ea s-a făurit de-a lungul 
veacurilor, prin sentimente de stimă 
și conviețuire pașnică, și s-a ridi
cat apoi pe o treaptă superioară, ca
litativ nouă, prin legăturile de soli
daritate internaționalistă ale comu
niștilor din cele două țări în lupta 
pentru idealurile clasei muncitoare, 
pentru triumful ideilor ...............
și comunismului.

Comuniștii, oamenii
țara noastră au salutat __ ________
victoria marelui Octombrie, care a 
deschis o eră nouă în istoria omenirii, 
a dat un puternic impuls mișcărilor 
revoluționare de pretutindeni, a con
stituit un sprijin uriaș în lupta po
poarelor pentru eliberarea națională 
și socială. Sentimentele internaționa
liste ale poporului nostru față de pa
tria lui Octombrie și-au găsit o pu
ternică manifestare în lupta dusă cu 
arma în mînă, de mulți muncitori și 
țărani români, alături de muncitorii 
și țăranii din marea țară vecină, în 
apărarea tinerei puteri sovietice. îm
potriva forțelor contrarevoluționare 
și a intervenției imperialiste.

Ținînd sus. neabătut, stindardul a- 
cestor tradiții, înfruntînd condițiile 
nespus de grele ale ilegalității, Parti
dul Comunist Român a combătut fără 
cruțare, neșovăitor și intransigent 
politica antisovietică a regimurilor 
reacționare, a militat cu hotărîre 
pentru o politică de prietenie cu pri
ma țară a socialismului victorios, ară- 
tînd că aceasta corespunde interese
lor naționale majore ale României. 
Tn acest spirit partidul a educat clasa 
muncitoare, masele largi ale oameni
lor muncii ; patrioți luminați, cercu
rile democratice, progresiste s-au 
raliat eforturilor partidului pentru

V. ILIESCU

războiului în Europa, 
veci prietenia româno-

socialismului
muncii din 

cu entuziasm 
care a

(Continuare în pag. a V-a)
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A face cu pricepere (Urmare din pag. I)

ce-ți cere cetățeanul
0 VERS
Acțiune
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pentru populație
organizării serviciilor

FAPTUL

O echipă de noapte lucra la 
extragerea și încărcarea balastu
lui din albia rîului Teleajen, la 
punctul așa-numit Pantazi. în 
amonte, departe, a început o 
ploaie torențială, o rupere de 
nori. Pînă să-și dea seama șo
ferii de pericol, albia rîului s-a 
umflat vertiginos Au încercat ei 
să scoată mașinile de pe locul 
primejdios, dar fără rezultat. Cei 
5 sinistrați (printre ei și doi ex- 
cavatoriști) s-au suit pe capote, 
strigînd după ajutor. Apelul lor 
a fost auzit de un cetățean care 
a anunțat organele de miliție. Și, 
în plină noapte, au început să 
zbîrnîie telefoanele, pentru sal
varea oamenilor aflați în peri
col. S-a apelat la armată. Era 
nevoie de un elicopter. Locote- 
nent-colonel Nicolae Antohi, de 
la o unitate militară, ofițer de 
serviciu, a acționat rapid. Dea
supra albiei rîului a apărut cu- 
rînd un elicopter. De jos i se 
semnala locul, cu petarde. Pilo
tul elicopterului, maiorul Vasile 
Cuciureanu, împreună cu echipa
jul său, au reușit să salveze pe 
cei 5 oameni, gata-gata să fie 
luați de apele învolburate ale 
rîului ce acoperiseră complet 
mașinile.

O acțiune eroică, de noapte, a 
militarilor.

Creșterea sistematică a nivelului de trai material și cultura) 
al maselor atrage după sine, în mod firesc, sporirea solicitărilor 
populației pentru lucrări și servicii. Prin ponderea și frecvența lor, 
serviciile sînt pe cale de a deveni un sector tot mai important și 
de sine stătător al vieții economice.

Delimitarea cadrului în care se desfășoară această activitate se 
impune cu necesitate, mai cu seamă la un nou început de drum. 
Avem în vedere faptul că pentru perioada următoare, 1971—1975, 
prin proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului 
se prevede o sporire a volumului de servicii cu 40—45 la sută.

Pornind de la aceste prevederi, redacția a organizat la Suceava, 
cu sprijinul organelor locale de partid și de stat, o masă rotundă, 
urmărindu-se conturarea factorilor de care depinde realizarea 
exemplară a sarcinilor privind prestațiile de servicii către popu
lație efectuate de unitățile cooperației meșteșugărești — sector cu 
cea mai mare pondere în acest domeniu. Ulterior, pentru a extinde 
aria de abordare a problemelor, am solicitat și părerea unor repre
zentanți ai conducerii UCECOM și ai direcțiilor sale de specialitate.

Medicul veterinar Gheorghe 
Bucur, șeful fermei de porcine 
de la întreprinderea agricolă de 
stat Broșteni, a vrut să ne ducă, 
pe noi toți, cu fofîrllca. Pentru 
a raporta „îndeplinirea planu
lui", dumnealui (om serios I) a 
umflat artificial cifrele, cu 
11 000 de kg de carne. Tineretul 
porcin, între 2 și 4 luni, a fost 
înregistrat la greutatea de 60 kg, 
în loc de 30 kg, cît este cifra 
maximă. Și nu s-a oprit aici. La 
tineretul porcin de prăsilă a în
registrat 34 capete ca avînd o 
greutate medie de.„ 351 kg fie
care animal (poate au fost bi
voli ?). Cum însă tovarășii de la 
Trustul zonal Iași (de care apar
ține întreprinderea respectivă) 
nu l-au crezut pe cuvînt, au 
controlat pe teren și au constatat 
că „minunea" este un fals în 
toată regula. Măsura care s-a 
luat (de sancționare a celui vi
novat) a fost însă striat auten
tică. Pe noi puteți să ne credeți I

La strand,• *

pe uscat
In luna iunie, anul trecut, 

semnalam la această rubrică si
tuația anormală a ștrandului din 
orașul Cugir, care stătea închis 
— cum s-ar spune „pe uscat" — 
din lipsa de interes a unor or
gane locale Iată că acum situa
ția se repetă. Ștrandul (amena
jare frumoasă, cu dimensiuni de 
concurs, olimpice) stă închis 
pentru că vestiarele au fost 
transformate în... depozit de mo
bilă al O.C.L. Alba Iulia. Se 
pare că nepăsarea, criticată anul 
trecut, s-a instalat de data a- 
ceasta temeinic și cu tot confor
tul. Se vede treaba că pentru 
asta a fost adusă mobila, la 
ștrand. Fotolii sînt ?

Pericol de
electrocutare

Ultimele zile, ploioase și cu 
vînt puternic, au doborît, în 
unele zone conductori electrici 
aerieni (fire de înaltă tensiune). 
Cetățeni imprudenți au încercat 
să le ridice. Evident, urmările 
au fost tragice. Numai în Bucu
rești trei cetățeni și-au pierdut 
viața în ultimele zile, datorită
unor asemenea întâmplări Este 
vorba despre Marin Marin — 
mecanic la cooperativa „Preci
zia" ; Ioana Matei — strada 
Burlacu 2 și Petre Marin, din 
Popești Leordeni. Cazuri simi
lare s-au mai petrecut și în alte 
localități din țară. Este necesară 
mai multă prudență. Și avertiza
rea copiilor.

Pe drojdie
întreprinderea de morărit și 

panificație „23 August" din Ca
pitală posedă un siloz. A costat 
peste aouă milioane de lei. Ini
țial era destinat depozitării făi- 
nei. Ce-au făcut, ce n-au făcut 
cei de la întreprindere, cert este 
că silozul n-a înmagazinat nici 
un gram de făină. In schimb, se 
plătesc anual amortismente valo- 
rînd circa 80 000 lei. Și situația 
nu dăinuie de azi de ieri „Dos
pește" de peste zece ani. S-au... 
măcinat pînă acum 875 000 lei. 
Depozitul ar putea fi întrebuin
țat de alte unități Unele demer
suri s-au făcut. Zadarnic însă. 
Zice-se, nu s-au plămădit condi
țiile pentru cedarea lui Ce aș
teaptă ? Vor cu orice preț să 
rămînă... pe drojdie ? Nu le-o 
„coace" nimeni ?

ev
„Scînteii

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Tema pusă în discuție a fost abor
dată, în primul rîndj de tov. Dumitru 
Ciobanu, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Suceava : „Fără a avea pre
tenția de a enumera, în ordinea gra
dului lor de influență, factorii de 
care depinde buna deservire trebuie 
să pornim totuși de la constatarea 
că astăzi serviciile au devenit 
o componentă esențială a consumu
lui. Se poate spune, fără a avea nici o 
îndoială asupra veridicității afirma
ției, că existența lor condiționează, 
în numeroase cazuri, însăși desfășu
rarea normală a activității umane 
cotidiene. Nu trebuie să omi
tem nici faptul că — în final — 
toate aceste servicii, la un loc, consti
tuie un element determinant al gra
dului de civilizare, contribuind ne
mijlocit, alături de alți factori, la ri
dicarea standardului de viață. Iată 
de ce extinderea și diversificarea ser
viciilor trebuie privite cu maximă 
răspundere de către cooperația meș
teșugărească, iar pentru ca activita
tea sa să dea rezultate cît mai rod
nice, se face simțită necesitatea unui 
sprijin mult mai substanțial atît pe 
plan central, cît și din partea foru
rilor locale".

Nicanor Strugaru, membru al co
misiei economice a Comitetului ju
dețean de partid : „Rămînînd în ace
lași cadru — al concepției asupra 
serviciilor — trebuie să precizăm că 
sarcina sporirii volumului de servicii 
nu trebuie înțeleasă în sens 
limitativ și exclusivist. Ca în 
orice sector economic, și aici trebuie 
urmărit nu numai aspectul cantitativ, 
ci și latura calitativă, ca o compo
nentă a efortului general de îmbună
tățire a deservirii și a activității e- 
conomice în ansamblul ei".

Pornind de la aceste principii, cum 
se desfășoară activitatea concretă ? 
Iată ce ne-a relatat tov. Nicolae 
Latiș, vicepreședinte al uniunii ju
dețene a cooperativelor meșteșugă
rești: „Deși profilul activităților noas
tre este eterogen, pe prim plan situăm 
deservirea populației prin prestații 
de servicii. Este sectorul care ocupă 
circa 2/5 din totalul realizărilor. în 
județ au apărut unități noi — majo
ritatea în localuri recent construite 
din fonduri proprii — asigurîndu-se 
o funcționalitate și o deservire cali
tativ îmbunătățită i gama de profile 
s-a extins, s-a acordat o mare aten
ție dotării unităților cu aparatură și 
utilaje corespunzătoare, acestea fiind 
totodată încadrate cu un personaj 
bine pregătit. Aceasta nu înseamnă 
însă că sîntem pe deplin mulțumiți 
de activitatea unităților de prestații- 
servicii. Ea este susceptibilă în conti
nuare de noi și noi perfecționări".

Dumitru Ciobanu : „Cred că, în pri
mul rînd, trebuie avută în vedere di
versificarea activităților. Continuă să 
lipsească numeroase profile, unele 
'Chiar foarte solicitate. Este inadmi
sibil ca un oraș cum este Suceava, 
sau localități ca Vatra Dornei și Ră 
dăuți, să nu aibă asigurată posibili 
tatea prestării unor servicii de stric
tă necesitate cum sînt reparațiile de 
îmbrăcăminte, călcatul unei pălării, 
reparatul unei umbrele. înființarea 
unor asemenea ateliere nu presupune 
mari cheltuieli de investiții și do
tare, ci doar asigurarea forței de 
muncă. Dar pentru a avea aceste 
forțe e necesar să le formezi, să Ie 
instruiești, să le califici din timp. 
Or, acest „amănunt" se cam uită 
uneori. Cît privește unitățile exis
tente, pentru a putea răspunde exi
gențelor publicului, trebuie să_ avem 
în vedere, după părerea mea, întări
rea muncii de control, nu atît ca în
tindere, cit în conținut, acordîndu-se 
prioritate supravegherii atitudinii 
cooperatorilor și educării acestora. 
Pentru că la mulți dintre ei se ob
servă o anume plictiseală, aș zice 
chiar o anume indiferență față de 
munca pe care o prestează. (Cu ocazia 
raidului întreprins prin unități, ca o 
avanpremieră la masa rotundă, la 
unitatea de reparat televizoare am 
găsit cetățeni așteptând în fața ghi- 
șeului, în timp ce meseriașii conti
nuau nestingheriți să joace table în 
încăperea alăturată ; la ceasornicărie, 
șeful de unitate lipsea în timpul 
programului, fără ca vreunul din cei 
prezenți să știe unde se află — n.nj. 
Asemenea preocupări trebuie însă să 
se îmbine neapărat cu preocuparea 
pentru o mai judicioasă aplicare a 
sistemului de retribuție, a cointere
sării materiale".

La această problemă s-a referit, în 
ouvîntul său, și ing Artur Zisu, șeful 
serviciului producție din U.J.C.M. : 
„Experiența arată că sistemul de coin
teresare este pasibil de unele perfec
ționări De pildă, elementul calitativ 
al muncii prestate nu este aproape 
deloc luat în considerație în stabili
rea retribuției atunci cînd este vorba 
de servicii. Un asemenea sistem — 
valabil pentru numeroase sectoare ale 
oooperației — nu este, evident, de 
natură să stimuleze pe meseriași în 
ridicarea calificării lor. In unele ca
zuri (frizeri-coafori), cîștigul lucrăto
rului este influențat direct și de va
loarea materialelor folosite efectiv. 
Mai precis, cu cît va folosi o can
titate mai mică de materiale (deci 
deservirea va fi mai slabă), el va fi 
apreciat pentru economiile obținute 
și va cîștiga mai mult. In aceste 
condiții, diferiți lucrători sînt ten
tați în mod firesc — și practica ne 
confirmă acest lucru — să nu con
sume nici măcar materialele pe care 
le prevăd normele ca fiind obliga
torii în cadrul sumei plătite de ce
tățean pentru serviciul prestat Este 
limpede că trebuie găsit un alt sistem 
de cointeresare, mai perfecționat, 
care să îmbine cele două elemente 
esențiale — cantitatea și calitatea — 
fără de care nu se poate vorbi des
pre o bună deservire a populației".

Ce alți factori mai pot. contribui 
la perfecționarea deservirii cetățeni
lor ? In cuvîntul său, tov Mircea 
Rusu, președintele cooperativei „Con
fecția" din Suceava s-a referit la alte 
elemente esențiale aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, dotarea 
unităților cu aparatura corespunză-

toare. „In ultima vreme, eforturile 
generale ale statului de perfecționare 
a sistemului economic, de diversificare 
a producției indigene de utilaje și 
mașini — a subliniat el — s-au făcut 
simțite și în domeniul nostru, al coo
perației meșteșugărești De exemplu, 
producția mașinilor de cusut a aco
perit complet nevoile noastre în sec
torul de confecții. Cu toate acestea, 
continuă să se resimtă mari goluri în 
dotarea și înzestrarea tehnică a uni
tăților". „De multe ori ne lipsesc pie
sele de schimb — a adăugat tov. 
Mircea Cîrlig, vicepreședinte al coo
perativei „Unirea" din localitate. Dar 
neajunsurile cele mai mari le în- 
tîmpinăm în aprovizionarea cu unele 
materii prime și materiale. Cred

no gîndim maică trebuie să 
insistent la un asemenea sistem de a- 
provizionare, care să dea o mai mare 
stabilitate relației producător-coope- 
rația meșteșugărească, asigurării rit
mice și stabile a unităților presta
toare de servicii cu tot ce le tre
buie".

Un alt aspect al problemei — acela 
al aprovizionării cu materiale repar
tizate pe plan central — a fost adus 
în discuție de tov. Constantin Proca, 
director adjunct al Direcției de a- 
provizionare și desfacere din cadrul 
UCECOM „în privința acestor mate
riale se resimte un mare gol — a 
spus el. Să luăm exemplul țesături
lor. mult solicitate Ia comandă, pe 
care însă unitățile noastre nu le pot 
oferi Ia nivelul cerințelor populației. 
Situația are la bază mai multe cauze: 
a) cotele anuale, repartizate central 
cooperației meșteșugărești, sînt infe
rioare cererii ; b) în cadrul cotelor 
stabilite, structura sortimentală (arti
col, desen, poziție coloristică), nu este 
onorată de producător — în cazul 
dat Ministerul Industriei Ușoare ț 
c) înseși cotele stabilite nu sînt a- 
coperite în totalitate cu repartiții de

către M.I.U. eto. Astfel, pe primele 
două trimestre ale anului în curs, 
neacoperirea cu repartiții este de or
dinul a 1 200 000 mp la țesături din 
bumbac, de circa 300 000 mp la țesă
turi de lină, 200 000 mp la țesături de 
mătase etc.

De multe ori, aprovizionarea unită
ților suferă și din alte motive. Pe 
trimestrul I, UCECOM avea reparti
ție pentru p.v.c pe suport textil Fa
brica „Dermatina“-Timișoara, produ
cătorul materialului a motivat că 
nu poate satisface repartiția din lipsă 
de capacitate In schimb, oferă pen
tru trimestrele II și III, 15 000 mp din 
producția suplimentară, cu condiția., 
să-i fie cumpărate și cele 60 000 
tocuri p.v.c pe care le are în stoc 
Practica livrărilor condiționate tre
buie, fără îndoială, curmată"

„în sectorul întreținerii și repa
rării bunurilor de folosință înde
lungată — a adăugat, la rîndul său, 
tov Gheorghe Lăzărescu, șeful servi
ciului piese de schimb din cadrul 
D.A.D.-UCECOM, din cauză că ce
rerile de piese sînt onorate cu în
târziere de furnizor — I.D.M.S din 
cadrul Ministerului Comerțului Inte
rior — obiectele supuse reparațiilor 
stau în unitățile noastre cu mult pes
te termenul admisibil. La piese de 
schimb auto avem în prezent o ne- 
acoperire a cererii la peste 140 de re
pere. Numai la o singură cooperativă 
stau pe butuci, de mai bine de 60 de 
zile, 30 de mașini care așteaptă sosirea 
pieselor Alteori, cauzele întîrzierii 
reparațiilor sînt altele La Minivizo- 
rul de 3 500 lei, de exemplu, piese de 
schimb există suficiente în întreprin
derile comerțului, dar unitățile noas
tre de reparații nu le pot prelua pen
tru că nu li s-a stabilit prețul".

„Fără îndoială, în organizarea ser
viciilor sînt multe probleme concrete 
de rezolvat - ne-a spus în încheie
rea discuției tov Stan Udrea, vice
președinte al UCECOM Paralel cu 
acestea însă trebuie să avem în ve
dere un aspect de maximă impor
tanță și anume studierea în perspec
tivă a cererii de servicii Cu cît vom 
cunoaște mai exact care vor fi soli
citările viitoare — în raport cu para
metrii sociologici, economici, cultu
rali - cu atât vom putea pregăti mal 
din timp rețeaua de unități, atât sub 
raport cantitativ cît și structural, 
cadrele de meseriași. A cunoaște azi 
care vor fi necesitățile de mîine — 
iată problema care cred că ar trebui 
să frămînte mai mult toate organele 
noastre, pe orice treaptă s-ar afla ele 
Pe plan central, ca și la diferite ni
vele locale, am încercat să studiem 
cererea prin sondaje în rîndul popu
lației, analize statistice și chiar studii, 
dar nu am găsit încă o formă orga
nizată corespunzătoare. Această ches
tiune va sta în centrul preocupărilor 
noastre în continuare"

Cum era și firesc, masa rotundă nu 
și-a propus să analizeze toate aspec
tele deservirii în cooperația meșteșu
gărească, dintre care multe altele au 
mai fost puse în discuție de către 
participanți Important este, după cît 
socotim, ca forurile responsabile să 
analizeze acele aspecte general vala
bile pentru unitățile cooperației meș
teșugărești din orașe și ludețe. 
acționînd apoi cu tărie asupra tutu
ror pîrghiilor ce concură la crearea 
condițiilor optime de lucru în uni
tăți, la asigurarea unei diversități 
corespunzătoare a serviciilor, la ca
litatea lor superioară

Mihai IONESCU

vic Filip, rupînd cu propria-i mînă 
o bucată din catifeaua ce acoperea 
tronul regal pentru a o trimite prie
tenului său, poetul și militantul pa
triot, Vasile Alecsandri, ca mărturie 
directă a „minunatei revoluții" în 
lunile următoare, Bălcescu a acțio
nat febril pentru a pregăti declan
șarea luptei revoluționare în țările 
române. în aprilie s-a reîntors în 
patrie, unde a fost recunoscut de 
patrioți ca unul din conducătorii le
gitimi ai viitoarei revoluții. Membru 
în comitetul revoluționar și apoi în 
comitetul executiv de trei, însărci
nat cu organizarea insurecției, Băl
cescu s-a evidențiat ca un om politic 
realist, ca un revoluționar îndrăzneț, 
ca un patriot înflăcărat. El a avut 
un rol important în stabilirea și re
dactarea programului revoluționar și 
în pregătirea revoluției. In luna iu
nie, cînd revoluția a izbîndit, Băl
cescu a fost cel dintâi ministru de 
externe al noului regim revoluțio
nar în această calitate a adresat o 
circulară consulatelor din București, 
în care a ținut să sublinieze „drep
tul de administrație internă inde
pendentă" a țării, fermitatea în a- 
părarea autono
miei prevestind 
hotărîrea de a 
pregăti dobîndi- 
rea neatârnării 
Deși n-a rămas 
decît cîteva zile 
în fruntea acestui 
minister, iar apoi, 
în urma abdică
rii lui Bibescu, 
n-a ocupat în 
cadrul Guvernu
lui provizoriu de
cît unul din cele 
patru posturi de 
secretar, Bălcescu 
a acționat neobo
sit într-o mare 
varietate de do
menii și a desfă
șurat o activitate 
multilaterală, sur
prinzătoare atît 
prin diversitatea, , ...
funzimea ei înțelegînd lucid im
portanța rezolvării cu prioritate 
a unora dintre problemele ce 
stăteau în fața luptătorilor re
voluționari, Bălcescu a acționat ferm, 
cu o energie rară, pentru atingerea 
obiectivelor principale, hotărîtoare 
pentru mersul revoluției

Orizontul său larg și clarviziunea 
politică, adîncul democratism de care 
era animat l-au determinat pe Băl
cescu să conceapă revoluția nu ca pe 
o acțiune limitată, purtată de un 
grup de personalități de elită, ci ca 
pe o largă ridicare la luptă a po
porului, a maselor muncitoare de Ia 
sate și orașe, îndeosebi a țărănimii, 
a meseriașilor și târgoveților, a inte
lectualilor legați de poporul de jos, 
de interesele și năzuințele lui arză
toare. Acțiunile sale s-au lovit, din 
păcate, de neînțelegerea altor lideri 
ai revoluției, îndeosebi a celor din 
aripa de centru și de dreapta care, 
reflectând înseși limitele istorice ale 
majorității burgheziei, chiar în faza 
ascensiunii, își manifestau temerile, 
speriați de elanurile revoluționare 
ale lui Bălcescu, prea radicale și prea 
adînci, prea îndrăznețe pentru con
cepția și interesele lor

Dar cu toate acestea, luptătorul de- 
mocrat-revoluționar a reușit să 
imprime regimului revoluționar 
pecetea neobositei sale aed vi tați. 
Două din scrisorile trimisfe 
el în ultima decadă a lunii i 
dezvăluie capacitatea sa de orien
tare în complexul de probleme-----
stăteau în fața revoluționarilor

In spiritul concepției sale 'despre 
revoluție ca mișcare adîncă, de 
mase, el cerea „revoluționarea" țăra
nilor, „căci altmintrelea revoluția 
noastiă. care este politică și uoțială, 
se perde, pe jumătate, poate își toa
tă" : cerea transformarea aparatului 
de stat | un regulament „pentru

gvardia națională și cea mobilă": 
recomanda multă grijă în emiterea 
„hîrtiilor" Guvernului provizoriu și 
cerea să se dea publicității întreaga 
activitate a conducerii revoluției, 
considerînd că „este vremea ca toate 
să se facă pe față".

O problemă însemnată căreia Băl- 
cescu, în aceeași viziune consecvent 
democratică, i-a acordat întreaga a- 
tenție a fost aceea a viitorului regim 
electoral. El a izbutit să-și convingă 
colegii să accepte adoptarea votului 
universal. Pornind de asemenea de la 
ideea trezirii revoluționare, ridicării 
la luptă a maselor, o egală atenție 
a dat Bălcescu problemei propagan
dei revoluționare. îl îndemna pe 
Eliade să se adreseze prin circulare 
învățătorilor de la țară și să-i pre
gătească,' „pentru propagandă" în 
mijlocul mulțimilor, țărănimii. A 
inițiat el însuși crearea unei rețele 
de „comisari" și dezvoltarea propa
gandei „prin sate" Pentru comisari 
a întocmit instrucțiuni prin care 
cerea — în minunate cuvinte — ca 
ei „să facă pe popor să-și simță 
marea sa putere". El a mai dat în
treaga însemnătate presei, unul din 
cele mai eficiente mijloace de pro
pagandă Sub conducerea sa „învăță

de libertate

■ de 
iunie
care

torul satului" a dat la lumină un nu
măr de articole corespunzătoare con
cepției înaintate despre revoluție. 
Membru al colectivului de redacție 
și un timp redactor responsabil al 
„Poporului suveran", a publicat aci 
articole de excepțională însemnătate 
pentru mersul revoluției.

Bălcescu a sesizat că cea mai de 
seamă problemă care se punea în 
fața revoluției și căreia s-a străduit 
cu întreaga energie să-i dea o rezol
vare a fost problema agrară. Intran
sigent, el a cerut încă din primele 
zile ale regimului revoluționar apli
carea neîntîrziată a articolului 13 din 
programul de la Islaz prin care se 
hotăra eliberarea și împroprietărirea 
clăcașilor împotrivindu-se tergiver
sărilor moderaților, rezistenței opuse 
de exponenții cercurilor de dreapta ale 
burgheziei, ale căror interese cunoș
teau împletirea cu cele ale moșieri- 
mii feudale, Bălcescu a izbutit să de
termine convocarea Comisiei proprie
tății, în care reprezentanții țărănimii 
și-au putut exprima în mod deschis 
pozițiile și năzuințele în problema a- 
grară. La rîndul său, în articolul Des
pre împroprietărirea țăranilor, Băl
cescu a apreciat aplicarea neîntîr
ziată a articolului 13 ca „singurul 
remediu de a avea o patrie tare și 
strînsă" A declarat cu același prilej 
profund nejusta situație ca „două mili
oane de oameni să sufere pentru că trei 
mii nu vor să înțeleagă".

Bălcescu a avut 6 activitate re
marcabilă în apărarea cauzei revo
luției. situîndu-se pe poziția respin
gerii ferme a presiunilor din afară. 
S-a străduit să oprească pe colegii 
săi „moderați" din conducerea revo
luției de ia concesiuni și să însufle
țească poporul la rezistență armată, 
în susținerea unei poziții intransi
gente. a publicat articolul Drepturile 
românilor către Poarta Otomană, care 
a constituit o energică apărare a

Foto : Gh. VințilăMamaia
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Cu mult, foarte mult 
înaintea erei noastre, un 
oarecare Lazăr, fără domi
ciliu stabil, a inventat, fără 
să-și dea seama, fusul. S-a 
uitat la el, l-a sucit între 
degete și, văzînd că se în- 
vîrtește, și-a zis :

— Ca să-i pot da o între
buințare. trebuie să mai 
inventez ceva. E păcat 
se învîrtească în gol.

A inventat oaia — 
lină cu tot. Inventarea 
a revoluționat omenirea 
mai ales, tehnica. Pentru 
tunderea ei era nevoie de 
foarfeci. S-a inventat 
foarfecă. S-a inventat răz
boiul de 
daracul. 
dreaua, 
hainele 
rele...

a fost alungată aproape 
total din industria noastră 
textilă. Lina sintetică, lîna 
făcută pe cale artificială, i-a 
luat locul. Brînza de oi, 
autohtonă, să mă ierte cio
banii, nu o prea găsim 
așa ușor în comerț, l-a luat 
locul cea de vaci.

Ce e cu tine ? Ce s-a în- 
tîmplat. dragă oaie ? De ce

tru ele nu se găsesc adăpos
turi ori furaje, uneori în 
scripte sînt sterpe... Cele 
care sînt proprietate per
sonală... Doamne, ce viată 
duc I Pe bună dreptate, se 
poate spune despre ele că 
sînt oile domnului! Pentru 
lupi sînt tabu. Gălbeaza le 
ocolește. La o fătare, o oaie 
proprietate personală

— Astea ale cui sînt, as
tea 266 neînregistrate ?

— Proprietate personală. 
Am și eu, are și adjunctul, 
are și...

— După ce le cunoașteți 
pe cele proprietate perso
nală ?

— După rasă și după... 
Cele mai frumoase și mai

țesut. S-a inventat 
S-au inventat an- 
ciorapii de 
de

lină,
lină, pulove-
aceea, neexis- 
de invenții și 

inventatorul

IN OILE DOMNULUI

drepturilor de autonomie, un refuz 
hotărît al acceptării oricărei încăl
cări a intereselor legitime ale țării.

Pentru a apăra cauza revoluției, 
deși nu s-a declarat cțe acord cu po
ziția majorității moderate a c .adu
cerii revoluției, Bălcescu a acceptat 
să facă parte din delegația trimisă 
la Constantinopol, în august 184F-, pen
tru a obține recunoașterea regimului 
revoluționar din Țara Românească. 
El a militat cu energie pentru ca ne
gocierile să se desfășoare într-o ma
nieră care să reliefeze în mod cît mai 
pregnant poziția autonomă a țării. Și 
atunci cînd străduințele sale s-au 
vădit inutile, a întocmit un memoriu- 
protest adresat marelui vizir Aii 
Pașa și decepționat, s-a reîntors în 
țară, manifestîndu-se și acum ca un 
constant sprijinitor al ideii apărării 
intransigente, cu armele ‘fn miini, a 
regimului revoluționar Lupta pentru 
rezistență a încheiat-o Bălcescu pe 
cîmpul de la Cotroceni, înfruntând 
pe invadatori.

Arestat și exilat dincolo de hota
rele țării Nicolae Bălcescu avea să-și 
petreacă ultimii ahii ai zbuciumatei 
sale vieți chinuit de arzătorul dor de 
patrie. Dar nici înăbușirea revoluției, 
nici exilul și nici

Pe vremea 
tind comisii 
inovații și 
neavînd de unde să ia și el 
ceva pentru produsul mun
cii lui, a început să mulgă 
oaia. De aici — alte inven
ții. Putineîul pentru lapte 
bătut, presa de unt, soba 
pentru fiert lapte etc.

Acest oarecare Lazăr, 
nev.rînd să-și ia un cola
borator, a creat în jur nu
mai invidie. Astfel, dușma
nii lui au inventat 
Lazăr nu s-a lăsat, 
ventat ciobanii și 
ciobănești. Dușmanii 
ventat gălbeaza. Lazăr n-a 
stat cu brațele încrucișate 
A născocit medicina vete
rinară...

Așadar, cunoaștem 
ajutorul documentelor 
care le păstrez cum 
apărut oaia și derivatele 
ei pe pămînt. Cunoaștem 
deci amănunte dinaintea 
erei noastre. Ce se petrece 
cu oile din zilele noastre ? 
Sînt ele pe cale de dispa
riție ? îmi pun această le
gitimă întrebare pentru că 
lîna pură, treptat-treptat.

lupii, 
a in- 
cîinii 

au in-

cu 
pe 
au

NU DĂ GĂLBEAZA
foîlstOtt de Nicuță TĂNASE

nea Alecu, nea Alecu, nu 
mai tunde oaia și berbecul? 
S-au înmulfit invers pro
porțional lupii ? Ca să-mi 
răspund acestor întrebări, 
am întreprins o documen
tare. Am vizitat mai multe 
C.A.P.-uri din județul 
Bihor Am făcut un fel de 
raid prin stînele lor.

Oile de aici sînt de două 
feluri. Oi proprietate coo
peratistă și oi proprie-, 
tate personală. Fiecare ca
tegorie de oi din cele amin
tite are regim de trai di
ferit, majoritatea celor care 
sînt ale statului sau ale 
cooperativei își plîng 
soarta. ?n ele dă gălbeaza, 
ele sînt luate de lupi, pen-

duce pe lume, fără dureri, 
10—12 miei. Dacă se stră
duiește — fată și iezi... Ba, 
mai mult. Ele nici nu sînt 
birocratizate ca celelalte, 
adică nu sînt înregistrate 
nicăieri In nici un fel de 
scripte. Nici măcar decla
rate la consiliul popular. 
Si trăiesc fericite împreună 
cu celelalte.

L-am întrebat pe cioba
nul șef de la C.A.P. Unirea 
din Sînmartin :

— Cîte oi ori viitoare oi 
ai aici ?

— Atîtea.
Le-am numărat și nu 

erau atîtea. ci cu 266 mai 
mult.

grase sînt ale 
Bineînțeles, și cele care 
mor ori nu sînt luate 
lupi.

— Aveți contract cu 
pii și cu gălbeaza să 
ocolească ?

— Desigur.
— Pentru întreținerea lor 

aici plătifi ceva ? Or, ba
rem impozitul ?

— Dacă nu le-am înre
gistrat nicăieri, cui să plă
tim ?

La C.A.P. din Vașcău am 
găsit 156 de oi nebirocrati
zate, dar fericite, rătăcite 
printre cele nefericite. La 
C.A.P. Ciuhai, 146. La 
Spinuș. 113. La C.A.P. din

noastre.
nu 
de

lu- 
le

Sacadat și medicul vete
rinar Grigore Bojiu are oi 
fericite, dar mai ales neîn
registrate.

— La dv. a murit vreo
dată o oaie personală ?

Ciobanul din C.A.P. 
Tășad mi-a răspuns în timp 
ce a bătut de trei în bîta 
care era din lemn și nu din 
material plastic :

— Ferească dumnezeu 1
— Dar de-ale cooperati

vei ?
— De-ale cooperativei 

ne-au murit. în ultimul 
timp 314. N-au avut asis
tență veterinară.

— V-a murit și veterina
rul ?

— Nu.
— Dacă cele 314 oi erau 

ale veterinarului de care 
aparțineți, crezi că mai 
mureau ?... De fapt, eu alt
ceva vreau să te întreb. 
Ai fluier ?

— Am.
— Cunoști cîntecul, doi

na aia, bătrînească : „Cio
banul care și-a pierdut 
oile ?“ Mi-o fluieri și mie. 
puțin ?

— Am auzit de cîntecul 
ăsta bătrînesc, dar nu l-am 
învățat pentru că nu mai 
e de actualitate. Noi, cio
banii de acum, sîntem vi- 
gilenți. nu mai 
oile.

— Dar alea 314 
mi-ai vorbit ?

— Nu erau ale 
ale ciobanilor, 
C.A.P.-ului. Poate 
ședințele...

L-am întrebat și pe 
ședințele C.A.P.-ului. 
răspuns :

— După ce le-am pierdut 
să mai și cîntăm ? Am 
cut un proces verbal 
constatare și gata.

Proprietar de oi și să 
cunoască „Doina ciobanu
lui care și-a pierdut oile" ? 
Cum se pierde o tradiție I 
Si mai ales niște oi f

■pierdem

de care

noastre, 
ci 

știe
ale 

pre-
pre- 
Mi-a

fa
de
nu

I 
I 
I

I

j
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boala care-1 mă- 
cina nu l-au fă
cut să înceteze 
lupta căreia își 
consacrase în
treaga viață, nu 
i-au slăbit nestă
vilita energie, do
rința de a con
tribui la elibera
rea socială și na
țională a patriei 
sale în care a 
crezut ferm pînă 
în ultimele clipe 
ale vieții La Pa
ris, el i-a organi
zat pe exilații ro
mâni, stabilind 
strînse legături 
-cu fruntașii revo
luționari euro
peni, îndeosebi cu 
cei maghiari și 
poloni.

Bălcescu și-a reluat activitatea pe 
tărîmul culturii, consacrînd-o în- 
tr-un mod și mai evident cauzei 
eliberării sociale și naționale. A scris 
cel mai amplu studiu în problema a- 
grară pledînd din nou pentru înfăp
tuirea unei refeyme adînci a relații
lor agrare existente. A întemeiat o 
revistă cu titlul optimist și sugestiv 
— „România viitoare" — și a publicat 
aci studiul său, pătruns de gîndire 
dialectică, creatoare, Mersul revolu
ției in istoria românilor, prin care 
trasa programul de acțiune al miș
cării românești de eliberare. în pri
măvara anului 1851, a întregit con
cluziile acestui studiu prin discursul 
pe care l-a rostit cu prilejul come
morării Adunării de Ia Blaj, de la 
3/15 mai 1848. în care a subliniat 
ideea unității naționale și necesita
tea făuririi unui stat unitar româ
nesc, cît și a conlucrării revoluțio
nare cu popoarele oprimate din cen
trul și sud-estul Europei

Monografia pe care a consacrat-o 
lui Mihai Viteazul — simbol al ideilor 
de unitate națională și de indepen
dență a poporului — și cu care și-a 
încheiat glorios activitatea pe tărîmul 
oulturii, a reprezentat o nouă contri
buție eficientă dată luptei pentru 
făurirea statului modern român, a- 
jungînd să constituie, ca și figura 
eroului central pe care-1 evoca, un 
simbol al năzuințelor celor mai ar
zătoare ale poporului nostru.

Bălcescu n-a fost numai un con
ducător înflăcărat al revoluției de l<f 
1848 din Muntenia El s-a afirmat ca. 
un revoluționar și teoretician din cei 
mai remarcabili ai națiunii noastre, 
și, totodată, ca o personalitate de 
valoare internațională, cu un impor
tant aport propriu, original la dez
voltarea gîndirii înaintate a epocii. 
A formulat astfel multe idei mate
rialiste, înaintate — apropiate în 
bună măsură de marxism — în desci
frarea liniilor principale de dezvol
tare ale societății. Astfel, .reliefat 
rolul poporului, af «xwnJir ca ijrinciz- 
palul făuritor al istoriei — de=»£re 
care spunea tocmai în acest senrj că 
reprezintă „lucrarea poporului/ asu
pra Iui însuși" Totodată, Bălcescu a 
văzut necesitatea de a considera r<>-' 
voluția nu ca un fenomen efemV 
ci ca un proces neîntrerupt hra.,.- 
drul căruia eliberarea socîâlă și cea 
națională formează parte integrantă, 
nici una neputîndu-și găsi deplina 
realizare fără impunerea celeilalte. 
Marele revoluționar a știut să relie
feze caracterul de clasă al statului 
și a preconizat crearea republicii de
mocratice, ca „un stat de cetățeni 
liberi și egali sau deopotrivă unii cu 
alții, fără domnie și boierie".

Patriot înflăcărat, Bălcescu a sub
liniat, în același timp, relația strînsă 
dintre slujirea intereselor propriului 
popor și dezvoltarea solidarității și 
frăției de luptă cu toate popoarele 
oprimate „Astăzi — arăta el — este 
învederat pentru tot românul cu min
te și cu mimă că libertatea naționa
lităților nu poate veiîi de la curțile 
împărătești și din mila împăraților 
și a despoților, ci numai dintr-o uni
re strînsă între toți românii și din
tr-o ridicare a tuturor împreună și 
în solidaritate cu toate popoarele 
împilate". Această concepție și-a gă
sit totodată expresia și pe planul ac- ( 
tivității sale practise, în eforturile 
stăruitoare depuse de Bălcescu pen
tru a-i determina pe revoluționarii 
români tr țnsilvani și pe revoluționa
rii maghiari =ă acționeze în comun 
pentru muza revoluției. în contac
tele sal» cu Kossuth.

Scurta dar minunata viață a luî 
Nicolae 1 lălcescu a evidențiat în mod 
pregnant avîntul revoluționar, patrio
tismul înflăcărat, puterea de jertfă 
a aceluia care ar fi trebuit să fie — 
după aprecierea lui Jules Michelet — 
„unul din conducătorii cei mai înțe
lepți ai României". Strîns legat de 
popor, exponent al intereselor majore 
ale maselor, Bălcescu reflectă prin 
ideile și activitatea sa forță și rea
lism. iar prin viziunea sa de perspec
tivă adîncă clarviziune în definirea 
liniilor directoare de dezvoltare a 
României moderne. Gînditor social și 
revoluționar de talie europeană, fi
gură ilustră a istoriei naționale, Ni
colae Bălcescu îndeamnă, peste veac, 
la cinstire și recunoștință. Numele său 
va rămîne înscris cu litere de aur, 
pentru totdeauna, în analele patriei.

„DIODA" livrează 
la domiciliu

De la magazinul „Dioda” din 
București, cu sediul în bd. 1 
Mai 126, sectorul 8, Oficiul 
poștal 41, se pot procura pie
sele de schimb necesare func
ționării televizorului, aparatu
lui de radio, picupului sau 
magnetofonului dv Pe baza u- 
nei simple cărți poștale, „Dio
da’ livrează prompt la domici
liul celui interesat piesele so
licitate, contra plată cu ram- 
burs.
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AL (Ă)

X-LEAW
CONGRES 
AL PCR

în dezbatere

și PROiEonlnL

DE DIRECTIVE

ADUNĂRI ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

LA COMBINATUL
MINOR DIN BAIA MARL

Adunarea generală extraordinară a 
comuniștilor care constituie organi
zația de partid din direcția Combi
natului minier din Baia Mare a 
prilejuit exprimarea adeziunii ple
nare a întregii organizații față de 
documentele pregătitoare ale Con
gresului a] X-lea, față de politica 
internă și externă a partidului nos
tru. Manifestîndu-și acordul deplin 
la prevederile din documente referi
toare la continuarea în ritm susți
nut a operei de industrializare, ca 
o condiție a progresului întregii țâri, 
vorbitorii au relevat că ritmul in
tens al dezvoltării Maramureșului re
levă grăitor însemnătatea industria
lizării, care a vitalizat toate compar
timentele vieții economice și socia
le. Datorită marilor investiții alo- 
sate de stat, producția de minereu 
t> județului a crescut de peste 9 ori 
față de 1938.

In cuvîntul său, îng. Nicolae Lupu, 
secretarul comitetului de partid al 
combinatului, a arătat că pentru a 
se asigura condițiile realizării de 
către combinat în perioada 1971—1975 
1 unor importante investiții, orien
tate în primul rînd spre punerea în 
exploatare a unor noi zăcăminte, 
pre evidențierea do noi rezerve de 
ninereu, modernizarea minelor și a 
nstalațiilor de preparare, potenția- 
ul științific și tehnic al centrului 
ie cercetare va trebui orientat cu 
^recădere spre soluționarea proble- 
nelor legate nemijlocit de produc
ea de minereu și concentrarea mi- 
leralelor, valorificarea complexă a 
ninereurilor, a metalelor din zgu
rile metalurgice și concentratelor de 
pirită.

— îmi exprim acordul deplin cu 
îcea prevedere din documentele pen- 
;ru Congresul al X-lea în care se 
subliniază că una din direcțiile prin
cipale ale întregii activități pe care
i vor desfășura partidul și statul va
ii creșterea eficienței economice, va-
oriffcarea deplină a resurselor ma- 
eriale și umane ale țării, a spus tov. 
Dumitru Pintea, șeful contabil al 
combinatului. Și este firesc să fie 
tșa. Nu ne putem permite să fa
cem producție doar de dragul pro- 
iucției. Trebuie să ne organizăm în 
ișa fel munca îneît să cheltuim cu 
naximă eficacitate fiecare leu. Pe 
iceastă linie menționez că, după 
calculele preliminare, rezultă că pe 
orimele 6 luni ale anului volumul 
economiilor la prețul de cost pe 
.fVhbinat va fi de peste 4 milioane 
i. Va trebui să acordăm cea mai 
.are »?tențig înfăptuirii indicației 
in pr01,~tul de Directive, de a pune 
ccentui P'<> reducerea 'Cheltuielilor 
aâtvr'. Pna din Căile principale 
e f ’"•«tului de cost.
_ ‘ ....... idicațiilor din doeu-

nertteie pentru Congresul al X-lea 
jrîvind intensificarea cercetării ști- 
nțifice, corespunzător rolului tot mai 
important pe care îl are știința în 
□rogresul societății, este necesar să 
icționăm cu mai multă perseverență 
pentru perfecționarea metodicii de 
cercetare, a spus dr. ing. Uie Pa- 
raschiv, adjunct al șefului centrului 
de cercetări miniere neferoase. Spre 
a contribui la realizarea sarcinii pre

(Urmare din pag. I) 

;elor ele sînt respectate. însă cifrele 
nscrise ir, graficul livrărilor zilnice 
sînt stabilite la „mica înțelegere1* în- 
-re unitățile producătoare și cele de 
valorificare și nu reflectă nici pe de
parte cerințele reale ale pieței, ale 
consumatorilor. Ceea ce exprimă ne
cesarul de legume este contractul în
cheiat între unitatea de producție și 
cea de valorificare.

Contractul este instrumentul me
rit să disciplineze și să ordoneze efor
turile pentru aprovizionarea ritmică 
a pieței cu legume și fructe, atît ale 
unităților producătoare, cît și ale or
canelor de valorificare. Realitatea 
irată însă că pentru unele unități 
contractul nu reprezintă altceva de
cît un act încheiat parcă anume pen
tru a fi încălcat. Din datele furni
zate de către Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și fructelor 
rezultă că numeroase unități agricole 
nu-și respectă obligațiile. S-ar putea 
face afirmația că datorită condițiilor 
climatice nefavorabile din această 
arimăvară producția a fost întîrziată. 
feste adevărat. Dar căldurile din. luna 
.nai și ploile abundente din iunie au 
■sigurat condiții bune pentru dezvol
tarea culturilor legumicole și recupe
rarea în oarecare măsură a întîrzie- 
rii. Cu toate acestea, livrările nu 
au intrat în normal Din cele 120 615 
.-.one legume prevăzute pentru luna 
iunie s-au preluat numai 33 923 tone 
legume, ceea ce reprezintă numai 29 
la sută din plan. Livrările sînt în- 
'îrziate îndeosebi în județele Brăila, 

uzau. Dolj, Olt, Ialomița și Teleor
man, adică principalele județe mari 
producătoare de legume. Cauzele 
acestei situații trebuie căutate 
în modul cum este organizații 
producția în cooperativele agricole și 
în întreprinderile agricole de stat cul
tivatoare de legume și mai ales cum 
se îndeplinesc contractele încheiate.

Cu prilejul raidului anchetă de 
față s-a putut constata că în multe 
unități agricole producția legumicolă 
a fost organizată temeinic, însămîn- 
țîndu-se la timp toate suprafețele 
propuse a se cultiva cu diferite sor
timente, lucrările de întreținere și re
coltare se execută eu cea mai mare 
grijă. Respectîndu-și, punct cu punct, 
contractele numeroase cooperative 
realizează din cultivarea legumelor 
venituri mari și contribuie, în ace
lași timp, la buna aprovizionare a 

văzute în proiectul de Directive re
feritoare la lărgirea bazei interne de 
materii prime, vom intensifica lu
crările geologice ț încă din acest an 
vom participa la cercetarea mine
reurilor complexe de la Gura Băii, 
Rușchița, la efectuarea de cercetări 
pentru minereurile cuprifere la Mă
gura, Ilba, Valea Cocsului.

Comuniștii din cadrul Combinatu
lui minier Baia Mare și-au expri
mat hotărîrea de a întări adeziunea 
lor totală față de documentele pre
gătitoare ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. printr-o muncă neobosită, 
plină de avînt, pentru a înfăptui 
sarcinile ce le vor reveni din în- 
suflețitorul program de înflorire a 
patriei socialiste.

Neculai ROȘCA

LA INSTITUTUL 
DE TEATRU Șl 

CINEMATOGRAFIE
între cei o sută de participant se 

zăreau multe figuri cunoscute — 
actori tineri, unii cunoscuți de pu
blic din spectacole, încă de pe băn
cile institutului, ca și maeștri ce
lebri ai generațiilor antebelice. De la 
rectorul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică — artistul poporu
lui Costache Antonia — pînă la tî- 
năra studentă devenită actriță, Adina 
Popescu, prezidiul și adunarea cu
prindeau toată gama vîrstelor.

— Zilele acestea, cînd se dezbat 
documentele pentru apropiatul Con
gres al partidului — a spus prof, 
doctor Ion Toboșaru, secretarul or
ganizației de bază a Institutului — 
sînt zile pe care cadrele și studenții 
colectivului nostru le trăiesc cu în
treaga lor sensibilitate și gîndire. Do
cumentele pregătitoare ale Congresu
lui sînt o expresie a creației co
lective a partidului, creație care con
stă în studierea riguros științifică a 
realităților concrete ale țării noas
tre și în găsirea soluțiilor optime, 
pe baza ideologiei marxist-leniniste, 
pentru dezvoltarea economiei, a 
vieții sociale și de stat, a culturii 
și a contribuției aduse de poporul 
nostru la promovarea idealurilor co
munismului și ale păcii. întreaga 
noastră activitate va trebui să fie 
pătrunsă de vigoare teoretică și e- 
xigență ideologică, condiții pentru 
descoperirea adevărului prin con
fruntarea liberă a părerilor.

Iloria Deleanu, profesor de istorie 
a teatrului contemporan, și-a ex
primat adeziunea deplină față de do
cumentele în discuție, citind — ca 
preocupări majore ale lucrătorilor și 
studenților institutului — două pa
saje din Teze, care exprimă impe
rativul social și sufletesc ce stă în 
fața creatorilor de artă : acela de a 
fi mesageri ai spiritualității poporu
lui nostru și acela de a investiga 
și oglindi universul inedit și speci
ficul societății socialiste.

— In practica teatrelor și a in
stitutului nostru, a spus vorbitorul, 
acest imperativ e oglindit mai a- 
Ies de repertoriul pe care ni-1 a- 
legem. E un fapt că marile succese 
ale teatrului românesc în străinăta
te au fost condiționate de reperto
riul major al dramaturgiei proprii, 
românești. Pe scenele bucureștene 
au avut un succes net interpretările 

populației de la orașe cu aceste pro
duse de mare importanță în alimen
tație. Din datele centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii rezultă 
că în numeroase județe printre care 
Arad, Brașov, Bihor, Brăila, Cluj, 
Constanța, Dolj, Ialomița, Mureș, Olt, 
Teleorman și altele planul la însă- 
mînțări legume în ogor propriu a 
fost îndeplinit, iar în unele locuri — 
chiar depășit. în județul Arad, do 
exemplu, față de cele 4 300 ha prevă
zute a se cultiva în cooperativele a- 
gricole au fost realizate 4 417 hectare, 
în unele județe continuă de zor plan
tatul legumelor în cultură succesivă 
pe terenurile eliberate de alte plante, 
cele mai mari suprafețe realizîndu-se, 
pînă la această dată, în județele 
Brăila, Galați, Ialomița, Vaslui, Dolj, 
Prahova și altele.

Sînt însă unele județe în care uni

COMERȚUL CU LEGUME
tățile producătoare nu numai că nu 
și-au respectat obligațiile pentru a- 
provizionarea unor mari centre ur
bane, dar nu au acoperit nici nevoile 
orașelor proprii și atunci au făcut 
apel lă vecini, au „importat" legume 
și zarzavaturi. Iar cînd aceste cereri 
de „import" le-au fost refuzate, pe 
bună dreptate, s-au... supărat. Or, 
este absolut anormal ca în vreme ce 
în propria grădină nu semeni, sau 
Iași buruienile să sufoce culturile, să 
te superi că nu-ți dă vecinul. în ju
dețe ca Buzău, Argeș, Botoșani, Hu
nedoara, Sibiu etc., din suprafețele 
prevăzute a se planta cu legume în 
ogor propriu, peste 1000 ha n-au 
fost realizate. Trebuie luate în con
tinuare măsuri pentru realizarea tu
turor suprafețelor, prevăzute a se 
cultiva, pentru mărirea acestora a- 
colo unde este nevoie, astfel ca, peste 
tot, necesarul de legume, în special 
pentru toamnă, să fie acoperit din 
producția locală. în acest scop se cere 
să fie întărit rolul contractului înche
iat pentru a determina unitățile 
producătoare să livreze la timp can
titățile prevăzute, iar pe beneficiari 

recente și noi ale unor lucrări cla
sice.

Vorbitorul a cerut ca studioul in
stitutului să mărească ponderea pie
selor originale.

— Nu pledez pentru monotonie, dar 
ar fi greșit să diminuăm aportul dra
maturgiei proprii. Socot că se im
pune ca, la începutul noului an de 
învățămînt, institutul nostru să or
ganizeze o amplă dezbatere a do
cumentelor Congresului, să-și exa
mineze programa, cursurile, reperto
riul în lumina imensului material 
teoretic și practic pe care îl vor a- 
duce lucrările Congresului.

— Viitorii regizori și operatori de 
film, jurnal cinematografic și de te
leviziune — a spus regizorul de film 
Mircea Drăgan — își pun de pe a- 
cum probleme în legătură cu modul 
cum vor reflecta realitățile viitoru
lui apropiat, trasat în planurile ma
gistrale ale partidului. Ținînd sea
ma de larga audiență și marea pu
tere de influențare pe care le au 
formele moderne de difuziune — ci
nematografia și televiziunea — noi 
trebuie să ne străduim a asigura 
primatul factorilor de influențare 
ideologică, condiționați, desigur, de 
atractivitatea operelor noastre.

— Partidul pune în fața noastră o- 
glinda necesității istorice — a spus 
conf. dr. Ileana Berlogea, șef al ca
tedrei de istorie a teatrului — iar 
cadrele științifice caută să facă față 
acestor necesități printr-o legătură 
cît mai intimă cu practica, cu ce
rințele ei imediate. Propun să antre
năm studenții noștri într-o vastă an
chetă sociologică, menită să investi
gheze exact măsura și modul în care 
diferite spectacole înrîuresc efectiv 
diferitele straturi ale publicului, pen
tru a ajuta arta noastră să găsească 
teme și modalități de înrîurire cît 
mai puternică și mai largă în direcția 
idealurilor .și programului trasat de 
documentele partidului.

— Noi nu sîntem numai o adunare 
de specialiști, a spus prof. George 
Dem. Loghin, prorectorul institutu
lui, ci sîntem chemați să răspundem 
îndemnurilor insistente cuprinse în 
documentele de partid pentru o 
participare cît mai pronunțată a co
muniștilor, a tuturor cetățenilor la 
conducercȘa treburilor obștești. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în diferite cuvîntări, parti
dul și statul nostru depun eforturi 
pentru a perfecționa cadrul organi
zatoric al participării cetățenilor la 
conducerea treburilor obștești, dar e- 
iiciența noilor forme de conducere 
colectivă depinde mult de aportul 
fiecăruia. Ca un semn al încrederii 
partidului nostru în tineret, Româ
nia se distinge azi pe plan internațio
nal — în problemele învățămîntului 
— printr-o legislație extrem de a- 
vansată, prevăzînd forme de consul
tare a studenților în privința des
fășurării procesului de învățătură.

Prof. dr. Mircea Mancaș, lec
torul Eugen Nicoară, studenții 
Gh. Colceag și Ion Moiscscu, criticul 
George Banu și Nicolae Icremia, 
președintele asociației studenților 
bucureșteni, au contribuit prin cu
vîntul lor la hotărîrea adoptată în 
unanimitate, care dă expresie senti
mentelor de însuflețire cu care 
maeștrii de azi și de mîine ai artei 
întîmpină documentele pregătitoare 
ale congresului, „două mari docu
mente ale creației*1.

Sergiu FARCĂȘAN

sâ preia neîntîrziat marfa respectivă 
și să o valorifice cu cea mai mare 
atenție. Procedeul actual — întocmi
rea la „tocmeală" a graficelor 
săptăminale — este primul pas care 
se face în direcția încălcării contrac
telor. în județul Buzău, graficele res
pective le întocmeau brigadierii din 
cooperativele agricole împreună cu 
reprezentanții întreprinderii de valo
rificare după principiul „mai lasă tu. 
mai dau eu". Contractele prevăd pe
nalizări pentru cei ce încalcă preve
derile privind livrarea-preluarea. 
Dar asemenea sancțiuni n-au fosta- 
plicate, ceea ce face ca în continua
re rolul contractelor să fie subesti
mat.

Realizarea suprafețelor prevăzute 
a se cultiva constituie doar primul 
pas în direcția obținerii producției 
legumicole. Este necesar să se facă.

în continuare, lucrările de întreținere 
a culturilor iar apoi să se facă la 
timp recoltarea și livrarea produse
lor Or, în această direcție se semna
lează cele mai mari neajunsuri. în 
unele cooperative agricole din ju
dețul Buzău culturile sînt nedezvol
tate tocmai datorită faptului că nu se 
aplică ta timp și corect lucrările de 
întreținere. în cooperativa agricolă 
din Costești, bunăoară, roșiile sînt 
slab dezvoltate, iar varza a fost dis
trusă de dăunători. De asemenea, la 
Robească din cauză că nu «-au exe
cutat cu răspundere copilitul și le
gatul la araci, roșiile de pe cele 70 
hectare nu vor da o producție cores
punzătoare. Această situație se dato- 
rește faptului că grădina este lăsată 
numai în seama brigadierilor, iar 
consiliul de conducere și inginerul a- 
gronom neglijează această activitate. 
Și în alte locuri se constată aseme
nea neajunsuri ceea ce, evident, face 
ca legumele să fie năpădite de buru
ieni, să nu se dezvolte corespunzător. 
Această situație se datorește și fap
tului că direcția agricolă și Uniunea 
județeană Buzău nu se ocupă cu sufi-

VENITUL
(Urmare din pag. I)

NAȚIONAL
producție, pe baza tehnicii moderne, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor. Tocmai în aceasta 
constă în societatea noastră unitatea 
indisolubilă dintre scopul fundamen
tal al producției sociale — creșterea 
standardului de viață al oamenilor 
muncii — și mijloacele înfăptuirii 
lui.

în Tezele Comitetului Central 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului se subliniază cu clari
tate : „întreaga politică a partidului 
arc drept scop sporirea rapidă a ve
nitului național și, pe această bază, 
satisfacerea în condiții cît mai bune 
a cerințelor materiale și spirituale 
ale poporului". Nu întîmplător, în 
viitorul cincinal se prevede o creș
tere a «.venitului național cu 45—50 
la sută, ritmul mediu anual fiind de 
7,7—8,5 la sută. Chezășia realizării 
lui este dată de accelerarea ritmului 
reproducției lărgite, prin realizarea 
unei rate înalte, optime a acumulării 
— sursa sigură a sporirii avuției na
ționale, a asigurării unui ritm susți
nut de dezvoltare în toate ramurile. 
Iar această rată a acumulării își are 
izvorul în masa crescîndă a venitu
lui național, la rîndul ei fundamen
tată pe creșterea în ritm susținut a 
producției industriale (8,5—9,5 la sută) 
și agricole (5,0—5,5 la sută), pe spo
rirea substanțială a productivității 
muncii, pe realizarea vastului pro- 

■ gram de investiții și construcții, pe 
dezvoltarea activității în transpor
turi și circulația mărfurilor, pe ex
tinderea în producția materială a 
rezultatelor cercetării științifice, tn 
conformitate cu tendințele actuale ale 
revoluției tehnico-științifice.

Numai prin menținerea unei rate 
superioare a acumulării este, deci, 
posibilă reproducția lărgită în ritm 
susținut, dezvoltarea rapidă a forțe
lor de producție, creșterea avuției 
naționale, crearea de noi locuri de 
muncă și ridicarea sistematică a ni
velului de trai. Prin aceasta, va spori 
venitul național și, în cadrul lui, fon
dul de consum, se va mări, în viito
rul cincinal, salariul real cu 16—20 la 
sută, iar veniturile reale ale țără
nimii vor crește cu 15—20 la 
sută. Realizarea prevederii ca pînă 
în 1980, venitul național să 
crească de circa 2 ori față de 1970, 
va permite reducerea decalajului față 
de țările cu o economie avansată, a- 
propierea de nivelul lor de dezvol
tare, din punct de veaere al pro
ductivității muncii și venitului na
țional pe locuitor, al standardului de 
viață al populației.

Atingerea indicatorilor de creștere 
și dezvoltare a ramurilor producției 
materiale, a venitului național pre
supune însă sporirea productivității 
muncii la nivelul dotării tehnice, ri
dicarea gradului de calificare a for
ței de muncă. Iată de ce partidul 
pune un accent atît de mare pe ridi
carea nivelului productivității mun
cii în toate ramurile și întreprinde
rile. Concomitent, creșterea venitu
lui național este asigurată de spori
rea numărului de muncitori social
mente necesari în sfera pro
ducției materiale, care să lucreze 
cu o productivitate ridicată a mun
cii. înțelegem acum însemnătatea 
prevederii din proiectul de Directive, 
referitoare la importanța economi
sirii forței de muncă în toate ramu
rile, îmbunătățirii repartizării cadre
lor între sectoarele de bază ale eco
nomiei și Cele auxiliare, între sfera 
producției și cea administrativă. în 
sfîrșit, o mare însemnătate are di
minuarea cheltuielilor materiale, a 
ponderii acestora în produsul social, 
în scopul îmbunătățirii raportului 
dintre aceste cheltuieli și valoarea 
nou creată (venitul național) — ex
presie a ridicării eficienței econo
miei naționale.

Orientarea generală a politi
cii partidului, reflectată în docu
mentele pentru Congresul al X-lea 
al partidului,, cu privire la creșterea 
venitului național, la repartizarea lui 
între fondul de acumulare și consum 
corespunde intereselor fundamentale 
ale națiunii noastre socialiste și, de 
aceea, este sprijinită întrutotul de 
toți oamenii muncii. Dovada cea 
mai concludentă este dată de rezul
tatele obținute în primii trei ani ai 
actualului cincinal, cînd s-au con
semnat importante producții supli
mentare în industrie, agricultură, in
vestiții. Din aceste considerente, îmi 
exprim părerea că prevederile din 
proiectul de Directive referitoare la 
venitul național vor fi îndeplinite și 
depășite, mareînd o nouă și însem
nată treaptă pe drumul prosperității 
țăiii noastre.

O S HOHO
ze. „La legumele de primă apariție — 
ceapă verde, spanac și salată au fost 
unele pierderi — afirmă tov. ing. Ion 
Avram, director adjunct al Direcției 
agricole. Astfel, la ceapă deși s-au 
plantat din toamnă 162 ha o suprafață 
de 28 ha a fost compromisă, iar restul 
e rărită ca urmare a zăpezilor tîrzii 
și a băltirii apei Același lucru s-a 
întîmplat cu spanacul și cu salata". 
Cît privește plantările la legumele 
timpurii se caută tot felul de justifi
cări pentru a se motiva de ce nu s-au 
realizat 67 ha cu ceapă, 3 ha salată, 
10 ha spanac. Se dau asigurări că se 
vor realiza cantitățile contractate de 
tomate, ceapă de apă, ardei, cas
traveți. Ar fi bine, numai să nu se 
vină cu motivări de felul celor ară
tate mai sus. Și iată de ce spunem a- 
cest lucru. în unele cooperative agri
cole continuă să se neglijeze execu
tarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor.

Situația aproape dezastruoasă în 
care se află grădina de legume a co
operativei agricole din Jegălia do
vedește că la această unitate consi
liul de conducere și specialiștii și-au 
uitat în bună parte răspunderea care 
le revine. Aproape întreaga supra
față de roșii de vară și de toamnă 
— 19 ha — n-a cunoscut de mult tăi
șul sapei, buruienile nu-s departe de 
a se întrece cu plantele. Aceeași si
tuație și la ardei și gogoșar. Cu toate 
acestea în ziua vizitei noastre, la o- 
rele 13 nu erau în grădină la lucru 
decît vreo 30 de oameni, (cooperativa 
are 130 ha grădină). Lipseau toți bri
gadierii, șefii de echipă și bineînțeles 
și inginerul specialist. Situația nu e 
singulară. Tot din lipsă de răspundere 
pentru veniturile cooperatorilor la 
cooperativa agricolă din Crunți 2 ha 
de ceapă sînt umbrite de bălării, la 
Lehliu-Sat o însemnată suprafață de 
rădăcinoase a fost „calamitată" de 
neglijență etc.

în timpul raidului nostru în jude
țul Ialomița s-a putut face constata
rea că lucrările în grădina de le
gume întîrzie din cauza nepartici- 
pârii cooperatorilor Ia muncă La 
cooperativa din comuna M. Kogălni- 
ceanu, la 120 ha de grădină lucrează 
zilnic în medie 80 de oameni ; la Țăn- 
dărei — 26—30 de cooperatori la 60 
ha; la Slobozia-oraș 10 oameni la 
25 ha.

Aceste neajunsuri se datoresc, în 
principal, consiliilor de conducere din 
cooperativele agricole, inginerilor a- 
gronomi care, pe considerentul că

ționarea lor în condițiile economiei 
socialiste unitare, planificate ; rolul 
primordial îl au în acest complex de 
factori asigurarea unei înalte rate a 
acumulării, desfășurarea neabătută a 
procesului industrializării socialiste, 
creșterea sistematică a productivi
tății muncii sociale, dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agricultu
rii, a celorlalte ramuri ale produc
ției materiale, utilizarea realizărilor 
tehnico-științifice contemporane. Da
că obținem astăzi un venit național 
substanțial sporit, iar producția noas
tră industrială depășește de 14 ori ni
velul anului 1938, aceasta se dato
rează, în mare măsură, faptului că 
în perioada construcției socialiste a- 
proximativ o cincime — și în ultimii 
ani peste un sfert — din venitul na
țional a fost repartizat pentru acu
mulare.

Succesele consemnate în dezvolta
rea economică a țării noastre, în 
ridicarea standardului de viață al 
poporului demonstrează că efortul 
susținut pe care l-a cerut industria
lizarea socialistă, realizarea vastu
lui program de investiții în anii 
construcției noii societăți au fost 
pe deplin îndreptățite. Evoluția as
cendentă a venitului național, ge
nerată de acțiunea factorilor amin
tiți, a constituit — la rîndul ei — 
premisa pentru consolidarea și de- 
săvîrșirea acțiunii tuturor acestor 
factori, corelație folosită în mod 
științific, realist, în politica econo
mică a partidului, în realizarea o- 
biectivelor fiecărei etape a construc
ției noastre socialiste.

Expresia cea mai concludentă a 
transformărilor petrecute în econo
mie, ca rezultat al înfăptuirii poli
ticii consecvente a partidului de in
dustrializare socialistă, o constituie 
faptul că industria a devenit ramu
ră conducătoare a economiei națio
nale, că s-a modificat structural pon
derea ei, a ramurilor productive, în 
general, în crearea venitului națio
nal. La ora actuală, ramura în care 
se realizează cea mai mare parte a 
venitului național — peste 50 la sută 
— și care impulsionează cel mai pu
ternic creșterea lui este industria, 
concepută într-o structură corespun
zătoare revoluției tehnico-științifice 
contemporane. în perioada 1950— 
1968, venitul național creat de in
dustrie a sporit de peste 9,9 ori. 
Scăderea ponderii agriculturii în 
realizarea venitului național, dar în 
condițiile creșterii absolute a mări
mii venitului național creat în a- 
ceastă ramură de peste 2 ori în 
1968 față de 1950 — constituie un 
proces pozitiv, care imprimă treptat 
economiei noastre trăsăturile unei 
țări industriale. Cît privește venitul 
național creat în transporturi și con
strucții, în perioada 1950—1968, a- 
cesta a fost de peste 7 ori mai mare.

Ritmul rapid de creștere a ve
nitului național a creat condiții fa
vorabile pentru sporirea continuă a 
veniturilor bugetare, realizarea pe 
această bază a unor bugete exce
dentare, a unei acumulări bănești su
perioare, extinderea resurselor de 
creditare și finanțare, întărirea în
crederii în moneda națională și, pe 
plan social-cultural, a permis parti
dului și statului să elaboreze progra
me, realizate pe etape, de schimbări 
socio-profeșionale în cadrul popu
lației, pentru’ învățămînt, ridicarea 
calificării medii și superioare a ca
drelor. Deplasările ce au avut loc 
în perioada construcției socialiste în 
cadrul populației, creșterea sensibilă 
a ponderii populației urbane, a ce
lei ocupate in sectoarele neagricole, 
tendința de apropiere treptată a sa
tului de oraș relevă, sub diverse pla
nuri, efectele procesului de indus
trializare, de dirijare rațională — în 
interesul întregii societăți — a uti
lizării venitului național. Astăzi ne 
putem număra între statele avansate 
în ce privește învățămîntul, ocrotirea 
sănătății, dezvoltarea culturii, creș
terea duratei medii de viață.

Experiența anilor de construcție 
socialistă relevă cu claritate depen
dența riguroasă a creșterii nivelului 
de trai material și social-cultural al 
oamenilor muncii de sporirea veni
tului național, interdependența din
tre acesta și rata acumulării. Cu cît 
este mai mare venitul național total 
și pe un locuitor, cu atît mai im
portante sînt resursele de care dis
pune societatea noastră pentru dez
voltarea și perfecționarea forțelor de

cientă răspundere de îndrumarea co
operativelor agricole ca acestea să 
acorde atenția cuvenită grădinilor de 
legume. în loc să desfășoare o acti
vitate practică pe teren, specialiștii 
direcției agricole se mulțumesc să 
preia de la întreprinderea de legume 
și fructe unele date privind mersul 
lucrărilor în legumicultura Chiar și 
ceea ce se raportează Consiliului Su
perior al Agriculturii nu corespunde 
întotdeauna realității. Așa s-a proce
dat în cazul irigării mazării. De aici 
și necesitatea ca problema produc
ției legumicole să fie privită cu toată 
răspunderea de către organele agri
cole ale județului Buzău.

Privind lucrurile in mare, s-ar pă
rea că în județul Ialomița se stă bine 
în ce privește baza legumicolă. Din 
cele 6 500 ha prevăzute a se cultiva 
în cooperativele agricole a fost rea

lizată o suprafață de 6 447 ha, deci 
un minus de numai 53 ha. Consti
tuie aceasta o garanție că se va rea
liza și producția prevăzută, că se vor 
livra în întregime cantitățile contrac
tate cu I.L.F. ? Desigur. însăși exis
tența suprafețelor respective consti
tuie premisa obținerii unor cantități 
de legume Dar modul cum se fac 
recoltarea și livrarea produselor de
notă că și în județul Ialomița sec
torul legumicol este neglijat. Iată ce 
ne face să afirmăm acest lucru Din 
cele 1 650 tone varză cît prevedea 
planul pe trimestrul doi s-au livrat 
numai 273 tone, din 1 075 tone ceapă 
verde — numai 415 tone, din 135 tone 
usturoi — numai 4 tone etc. La di
recția agricolă se afirmă că aceste 
culturi sînt întîrziate și de aceea li
vrările nu s-au putut- face conform 
contractelor Să admitem. Dar să ve
dem cum se stă cu legumele a căror 
perioadă de vegetație a trecut. Cu 
excepția salatei, nu s-a realizat planul 
de livrări cu 289 tone la spanac și 
636 tone la mazăre.

Direcția agricolă a județului Ialo
mița oferă în loc de producție... seu-

DEROGĂRI
ÎN FOLOSUL...

DILETANTISMULUI
Cu cîteva luni în urmă m-arn aflat pe șantierul unei mari fabrici 

de ciment, in compania a doi tineri ingineri. Unuia dintre ei — in 
fapt, șeful serviciului investiții — i-am solicitat informații asupra 
stadiului execuției lucrărilor. Deși era vizibil preocupat să răspundă 
cit mai precis, explicațiile acestuia au fost deseori corectate și, pe 
alocuri, chiar infirmate de cel de al doilea interlocutor. Nefirescul 
situației m-a îndemnat să-l întreb pe șeful serviciului investiții cînd 
a terminat cursurile Institutului de construcții. Incomodat de între
bare, a răspuns sec : acum trei ani am absolvit Facultatea de... chimia 
industrială. Mi-arn putut deci explica de ce acest important factor 
din angrenajul compartimentului de investiții al fabricii își desfă
șoară activitatea sa în limitele diletantismului.

• CÎND KCEPTîă DEVINE REGULĂ ® CUM SE ĂCORDiî 
DISPENSĂ DE PREGĂTIRE ® MĂSURILE DE ÎNDREPTĂRI 

ÎN SUSPENSIE

Fenomenul amintit l-am reîntîl- 
nit de curînd la Trustul local 
de construcții Argeș. Venisem aici cu 
intenția de a afla cauzele situa
ției financiare precare în care se 
menține de mulți ani activitatea eco
nomică a acestei unități de construc
ții, grefată pe neindeplinirea cronică 
a planului de investiții. Numai în 
cinci luni din acest an, bunăoară, 
volumul pierderilor a depășit de 
peste 2,5 ori nivelul prevăzut. După 
o plimbare amețitoare prin „hăți
șul" a nenumărate cauze obiective, 
ing. Gheorghe Băiașu, directorul 
trustului, a recunoscut că punctul 
slab îl constituie organizarea pro
ducției și a muncii pe șantiere. „A- 
provizionarea este asigurată, utilaje 
avem suficiente, doar producția ne 
face mereu figura", a conchis direc
torul trustului.

Și organizarea producției cine tre
buie s-o facă ? Cine are sarcina de 
a indica măsurile în acest domeniu, 
pentru a utiliza cu randament su
perior forța de muncă, mijloacele 
tehnice ? Nimeni altcineva decît ca
drele care conduc și organizează 
producția. Au aceste cadre pricepe
rea necesară și dispun de pregătirea 
profesională care să le permită cu
noașterea temeinică a situației șan
tierelor, dirijarea judicioasă a acti
vității constructorilor ?

— în general, da, ne-a răspuns 
directorul trustului. O parte din ca
drele tehnice și economice ale trus
tului — vreo 28 la număr (șeful ser
viciului personal susținea că este 
vorba doar de 16 cazuri de această 
natură) sînt numite cu derogare în 
diferite posturi și funcții. Personal, 
nu cred că aceasta ar putea explica 
ineficienta activității noastre.

Curioasă părere ! Adică, 16 sau 28 
de posturi și funcții de răspundere 
sînt ocupate de oameni care nu au 
pregătirea tehnică sau economică ne
cesară, situația unor șantiere ale 
trustului este deficitară în multe do
menii, iar directorul de aici consi
deră că între aceste fenomene nu e- xlsta nici o legătură. Desigur, . pro
blema derogărilor trebuie ana
lizată - cu atenție | derogare este 
și cea care se referă la ve
chime, dar și cea care privește 
lipsa studiilor, deosebit de gravă 
atunci cînd ea se perpetuează. Oare 
trustul respectiv nu este o unitate su
ficient de marcantă care să-și asigu
re cadrele cu înaltă calificare nece
sare ? Răspunsul care explică 
penuria de specialiști este altul și 
anume : încălcările ce s-au practi
cat și se mai practică aici în dome
niul promovării cadrelor.

„Istoria" apariției acestor de
rogări a început la acest trust 
în anul 1960. Articolul 4 al unei 
hotărîri din acel an menționează 
limpede : „Se va acorda atenție per
manentă promovării în posturile teh
nice, economice și de conducere a ca
drelor tehnice de ingineri și econo
miști" • mai departe, în articolul 5 
se precizează că în cazuri, cu totul 
deosebite (sublinierea noastră) cînd 
unele posturi pentru care indicatorul 
prevede studii superioare nu pot fi
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volumul producției tot se va realiza, 
neglijează efectuarea la timp a tutu
ror lucrărilor care ar permite să se 
obțină producții mai timpurii și de 
calitate superioară. în contracte se 
specifică,, pe lîngă suprafețele culti
vate, și cantitățile ce urmează 
a fi produse, precum și ter
menele de livrare. Unele uniuni ju
dețene ale cooperativelor agricole și 
consilii populare lasă însă problema 
realizării contractelor exclusiv in 
seama întreprinderilor de legume și 
fructe. Este necesar ca toate orga
nele județene interesate să sprijine 
realizarea întocmai a contractelor 
privind producerea și livrarea legu
melor, condiție hotărîtoare pentru a- 
provizionarea ritmică a pieței.

Pentru a se asigura eșalonarea pro
ducției de legume este necesar ca. pe 
lîngă buna îngrijire a culturilor tim- 
purii să se acorde atenția cuvenită 
însămințării și plantării sortimentu
lui care urmează să se recolteze în 
toamnă. Or, și în această privință se 
constată unele rămîneri în urmă. 
Astfel, a întîrziat plantatul ardeiului 
gogoșar în județele Buzău (67 la sută 
din suprafețe), Prahova (64 la sută), 
Sibiu (77 la sută), Constanța (85 la 
sută) | varza de toamnă în județele 
Bihor (40 la sută), Iași (50 la sută), 
Tulcea (33 la sută) în județul Ialo
mița, tot după cum se afirmă la Di
recția agricolă, la rădăcinoase nu se 
vor realiza nici pe total și nici pe sor
timente cantitățile prevăzute, deoa
rece din lipsă de sămînță n-au putut 
fi semănate suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu morcovi, pătrunjei și 
păstirnac. S-ar putea semăna acum 
culturile respective pe terenurile 
care se eliberează. Se cere ca direc
ția agricolă, cu sprijinul Consiliului 
Superior al Agriculturii, să asigure 
semințele necesare. Este necesar ca 
în toate județele să se realizeze în
tocmai suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu diferite sortimente, condiție 
hotărîtoare pentru eșalonarea produc
ției și asigurarea cantităților nece
sare pentru perioada de iarnă.

Ploile care au căzut în ultimele 
zile, îndeosebi în sudul și estul țării, 
au îngreunat în oarecare măsură re
coltarea legumelor. Pentru ca apro
vizionarea populației să se poată face 
ritmic este necesar ca în fiecare co
operativă agricolă, cu sprijinul uniu
nilor cooperatiste, să se organizeze 
temeinio munca la recoltat 

ocupate de ingineri, de cadre cu 
pregătire economică superioară, în 
aceste posturi vor putea fi menținute 
cadre cu experiență îndelungată in 
producție, care și-au însușit cunoș
tințele necesare pentru îndeplinirea 
în bune condiții a funcției ce o 
ocupă, cu aprobarea, de la caz la caz, 
a ministerului sau a președintelui 
sfatului popular regional — așa cum 
era situația în anul 1960. La acea 
dată, asemenea derogări au fost a- 
probate pentru circa 15 salariați ai 
trustului de construcții. Probabil, în 
acel moment altă soluție nu a exis
tat Normal ar fi fost, după cum re
comanda hotărîrea, ca pe parcursul 
celor 9 ani ce au trecut de atunci 
să fie pregătite cadre pentru 
toate aceste posturi ocupate prin 
derogare. Nu s-a întîmplat însă 
așa. Sub paravanul îngăduinței s-au 
comis pe parcursul anilor încălcări 
repetate ale legislației, care, din pă
cate, nici pînă în momentul de față 
nu au fost curmate.

Deși hotărîrea amintită indica, 
fără echivoc, că derogările nu se 
acordă decît în anul emiterii ei — 
1960 — se constată că la Trustul local 
de construcții Argeș alte patru au fost 
aprobate la 1 decembrie 1966, iar ul
timele două au căpătat girul condu
cerii consiliului popular județean la 
începutul lunii martie a.c.

— Prin 1962, cînd am constatat că 
s-au mai aprobat derogări, am dat 
indicații ferme să se înceteze cu a- 
ceste practici — ne explica, la în
toarcerea de la Pitești, tov. Maxi 
Pistiner, directorul Direcției salari
zării personalului tehnic-administra- 
tiv din Ministerul Muncii.

Cui au fost acordate derogările ? 
In cele mai multe cazuri, unor ca
dre cu pregătire medie, pentru a 
ocupa posturi de ingineri, ingineri 
principali sau șefi de servicii tehnice 
și economice. Patru salariați, a căror 
pregătire se rezuma la absolvirea 
ciclului elementar, au fost desemnați 
să îndeplinească funcții tehnice sau 
economice pentru care sînt necesare atudii- flinctî» Aa.
inginer normator, bunăoară, s-a a- 
cordat în 1966 derogare unui sala
riat ale cărui studii totalizează 7 
clase. în același an a fost acceptată 
încadrarea pe post de economist cu 
studii superioare a altul salariat, des
pre care și în 1969 se mai vorbește 
că își completează ciclul elementar.

Abuzul atinge adevărate culmi în 
cazul lui Ion Păunescu, absolvent 
al unei școli medii. In anul 1960, 
prin derogare de studii, a fost nu
mit inginer șef adjunct al trustului. 
Datorită fraudelor din avutul ob
ștesc, în 1965 a fost condamnat la 
mai mulți ani de detențiune, pentru 
ca la sfîrșitul anului 1966, după a- 
proape un an și jumătate de la co
miterea infracțiunii, deci cînd con
tractul de muncă era demult reziliat, 
lui Păunescu să i se reînnoiască de
rogarea pentru funcția de inginer șef 
adjunct. în scopul acoperirii abu
zului s-a hotărît (cine anume, nu am 
putut afla) ca la reangajare Ion Pău
nescu să funcționeze, pe baza ace
leiași derogări, doar numai ca inginer 
principal în serviciul C.T.C.

Este stringent necesar ca acest 
caz să fie cercetat neîntîrziat și 
ne rezervăm dreptul de a reveni, 
după un timp, pentru a informa opi
nia publică asupra măsurilor luate. 
Mai ales câ directorul trustului no

— Aproape în totalitate, cei care 
ocupă posturi de ingineri sau eco
nomiști prin derogare nu fac mun
că de calificare superioară

L-am întrebat pe tovarășul direc
tor : dacă sînteți convins că așa 
stau lucrurile, de ce nu ați dispus 
pînă acum înlăturarea acestor abu
zuri 1

— Sînt director de aproape doî 
ani. Cind am preluat conducerea 
trustului am găsit consacrată a- 
ceastă situație. Cu o lună în urmă 
(n.n. — de la data cînd a avut loc 
această discuție) am atacat frontal 
problema...

Directorul trustului a „omis" să 
precizeze că măsurile de lichidare 
a acestor nereguli au fost inițiate de 
organele județene de partid, care nu 
s-au mai putut declara de acord cu 
poziția conducerii trustului. Iată o 
altă dovadă a acestui fapt. Exceptînd 
personalul tehnic și economic anga
jat în ultimii ani prin transfer de 
la alte întreprinderi, numai în pe
rioada 1966—1968 trustului i-au fost 
repartizate 57 de cadre de specia
liști cu studii superioare. Din aceș
tia însă, pînă la sfîrșitul lunii mai 
părăsiseră trustul, din diverse moti
ve, inclusiv acela că nu au fost înca
drați pe posturi corespunzătoare 
pregătirii lor, peste 20 de specia
liști. , . _Aceste flagrante abateri trebuie sa 
fie curmate neîntîrziat. Măsurile 
sînt așteptate, în primul rînd, din 
partea organelor Ministerului Mun
cii, care au îndatorirea să revizu
iască sistemul acordării derogărilor. 
Situația pregătirii cadrelor s-a 
schimbat mult față de cea existentă 
în 1960. în acești nouă ani au fost 
pregătite mii de cadre pentru toate 
sectoarele economiei naționale. Ele 
trebuie folosite în mod corespunză
tor i o simplă excepție, acordată 
cîndva — din considerente temei
nice și obiective — care însă pe 
parcursul anilor a pietrificat, ade
seori abuziv, în schemele unor între
prinderi cadre care nu pot răspunde 
mulțumitor sarcinilor nu poate fi ri
dicată la rangul de regulă. Procesul 
de dezvoltare a economiei naționale, 
de creștere a gradului de tehnicita
te și complexitate a producției nece
sită în fiecare domeniu oameni cores
punzător pregătiți.

loan ERHAN j
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PERSONAJULUI
De reprezentarea artistică a vieții și relațiilor 

umane, de existența personajului, de prezența ca
racterelor, a tipurilor sociale și, mai ales, de mo
dul în care acestea sînt dăltuite prin forța expre
sivă a cuvîntului depinde într-o măsură hotărî
toare nu numai valoarea, dar însuși rostul funda
mental al literaturii. Nu se poate vorbi de realis
mul și cu atît mai puțin de umanismul unei lite
raturi în afara existenței și problematicii umane, 
a personajelor pe care în mod vital e chemată să 
le oglindească in tot ceea ce viața implică mai sem
nificativ. Se întipăresc în conștiința cititorului 
acele personaje care se dovedesc, într-adevăr, pur
tătoare ale unor semnificații adînci de viață, ale 
unor idei și atitudini profunde față de evenimente 
și situații, ale unor idealuri de progres și, cu atît 
mai mult, cele care reușesc a întruchipa cît mai 
desăvîrșit spiritul unui anumit moment istoric. 
Asemenea personaje complexe ce-și află sorgintea 
în realități sociale adînci exprimînd forțele înain
tate ale poporului nostru le regăsim în cele măi 
valoroase creații ale prozei noastre actuale. In 
perspectiva vieții înnoitoare și dinamice pe care 
o trăim astăzi în patria noastră, cînd se plămă
desc noi raporturi umane și au loc mutații sen
sibile în psihologia tipurilor și categoriilor sociale, 
cînd se edifică moralmente un alt om, e firesc ca 
și concepția scriitorului asupra personajului să 
evolueze, să se îmbogățească, să vădească într-o 
măsură tot mai mare interesul său vin față de viața 
clocotitoare, constructivă a făuritorilor societății 
noastre socialiste.

tn cuvîntarea rostită la Adunarea generală a 
scriitorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia

în acest sens complexitatea eroului zilelor noastre. 
„Eroul epocii socialiste nu este un supraom ; el 
are și calități și defecte, trăiește și bucurii și amă
răciuni, și iz.bînzi și infringed, iubește, visează, se 
zbuciumă ca orice ființă omenească. Literatura 
trebuie să-l înfățișeze așa cum e în realitate, dar 
relevîndu-i lipsurile trebuie să pună totodată în 
evidență cu putere ceea ce-1 caracterizează, și 
anume faptul că viața sa e străbătută de patosul 
revoluționar al idealului socialist, că el pune mai 
presus de orice interesele colectivității, că se dă
ruiește cu toată pasiunea muncii sale, cauzei socia
lismului, cauzei poporului". în ideile de mare via
bilitate cuprinse în Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea al partidului privind 
dezvoltarea creației literare românești, scriitorul 
poate desluși, desigur, și pe aceea că asemenea 
personaje semnificative, purtătoare ale aspirații
lor poporului nostru, exponenți ai realităților noas
tre socialiste își pot afla și se cuvine a-și afla locul 
în viitoarele opere literare. Confirmînd o dată mai 
mult orientarea majoră a prozei noastre către în
fățișarea unor tipuri sociale profunde, caracteris
tice societății noastre, cunoscuți scriitori cărora 
ne-am adresat — solicitîndu-i să-și spună părerea 
în acest sens - și-au manifestat opțiunea pentru 
o creație străbătută de patosul constructiv al so
cietății noastre socialiste, în centrul căreia să stea 
omul exponent și făuritor al idealurilor înaintate 
ale ponorului, al realităților noastre contemporane. 
Publicăm în pagina de față cîteva din răspunsurile 
primite la ancheta noastră, cărora li se vor adăuga 
în zilele următoare și altele — toate subliniind 
responsabilitatea cu care scriitorii noștri înțeleg să 
slujească prin scrisul lor poporul căruia îi aparțin

ce

să 
un
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cunoscut estetician, 
de artă a omului nu 

â se stingă niciodată, 
i a fost, este și va fi o 
•'sitate socială". Nimic 
adevărat, și nu fac a- 

' decît să deschid uși 
hise, dar mi se pare că 
ele recente ne obligă 
sta. Cam tîrziu. și ia 
a apărut la unii autori 
■sia pulverizării regulii

• t i, dinamitarea ei. ob- 
: veche, prin alte
ri încheiată cu un eșec 
nător. De ce doresc, se 
:abă cei ce cultivă a- 
obsesii, dacă e vorba 

ai de literatură, căme
șă tot citească o po- 
•e de la cap la coadă ? 
ctivul întrebării ră

ri de neelucidat la o 
.etare atentă. Se arbo- 
ă dorința de a se in- 
a ceva nou — și nu e 

■ ..j dar depinde cu ce scop 
și cu ce mijloace o faci — 
se visează la autonomia 
cuvîntului, care, trebuie 
spus, rămîne autonom în 
orice formă a literaturii și 
în special în poezie. Iar 
dincolo de această autono
mie se refuză controlul a- 
supra cuvîntului și a situa
țiilor. voind să se scrie ori
cum. Dacă ajungem la a- 
cest punct nu ne mai în- 
tîlnim cu acești autori, 
pentru că regula artei re
fuză arbitrariul și lipsa de 
control. Se vrea o armonie 
dejucată, perfect, dar mai 
întîi să fie armonie, să nu 
rămînem numai cu pro
duse schilave, fără scoarță 
și măduvă. Destul cu 
personajele, cu descrierea 
de îmbrăcăminte și cu ma
tematica 
unii. Ei 
purta un 
chis. Si 
De acord, literatura nu este 
alcătuită din relatări exacte, 
inexpresive, din șabloane. 
Dar nici din șarade, din 
cuvinte încrucișate. din 
invențiuni baroce, ca. să nu 
spunem ridicole. Altfel un 
schematism va lua locul 
altui schematism. Si mi se 
pare că ultimul e mult mai 
intolerant, pentru că se 
ascunde după cuvinte 
mari ca : modernism, in- 
vențiune etc. etc. Răbdarea 
are o limită. Cititorul vrea 
să știe ce citește, vrea să 
înțeleagă ceva din ce ci
tește. vrea să se distreze 
măcar dacă autorul are 
umor, vrea să sufere dacă 
autorul are un tempera
ment tragic, dar nu acceptă 
să i se propună ceva fără 
sare, fără piper și fără 
logică Așa putem să folo
sim mai bine mașinile care 
au o invențiu.ne mai mare 
și produc și mai mult, dar 
să ne ferească Dumnezeu 
să ajungem să consumăm 
literatură cibernetică, o să 
ni se usuce creierii, o să ne 
urcăm pe pereți...

Iată de ce cred în obli
gativitatea ca personajele să 
aibă carne și sînge. Nu eu 
am spus cuvintele acestea : 
„în primul rînd mă intere
sează ființele omenești, o- 
mul în conflict cu el însuși, 
cu semenii lui sau cu epoca, 
și cu locurile și cu mediul 
în care trăiește" Le-a spus 
marele scriitor american 
Faulkner. Detest literatura

gesturilor, spun 
făcu, el drese, el 
costum maron în- 
așa mai departe.

fără o încărcătură de idei, tăcută numai de dragul de 
a înșira cuvinte pe hîrtie. 
Marii poeți și prozatori din 
toate părțile au fost purtă
torii unei ideologii, au fost 
mai întîi directori de con
știință. Ei au dorit nu să 
amuze lumea, ci s-o zgu
duie, cei care au crezut 
altfel zac într-un cimitir al 
uitării care e mai încăpă
tor decît orice cimitir.

Nu fotografiez realitatea, 
pentru că regula prozei 
este strictă, are legi ne
scrise. severe, nu suportă 
tot ce se petrece alături de 
scriitor. Cunosc destine 
zguduitoare, dar tocmai de 
aceea artificiale, ce nu în
cap în romane tocmai pen
tru că tragismul lor este 
mult prea încărcat de 
fapte. Un romancier selec
tează, nu descrie, nu fil
mează viața, el dă litera
turii o încărcătură profund 
semnificativă. Tocmai de 
aceea nu concep roman 
fără un erou care să vrea 
ceva, să viseze să schimbe 
ceva. Nici un erou nu iese 
dintr-o carte așa cum a 
intrat. Asta se întîmplă nu
mai în romanele pi oaste 
sau la scriitori fără mește
șug. Omul este si bun și 
rău, generos, demn 
temerar, cîteodată 
bănuitor și neatent, uneori 
chiar zgîrcit și prefăcut, 
dar e perfectibil, și asta 
trebuie știut. Pe el eveni
mentele vieții îl lucrează, 
îl transformă și adesea 
nu-și dă seama de lucrul 
acesta. Orice trezire dimi
neața deșteaptă o altă 
ființă, fiecare ceas care 
trece, este încărcat de sem
nificații. Concepția filozo
fică și socială a scriitorului 
nostru tinde către om, că
tre înnobilarea sa spiritu
ală, către îmbogățirea și 
ridicarea conștiinței sale.

Oglindind, între altele, și 
înalta prețuire pe care par
tidul și statul nostru o a- 
cordă artei și literaturii, 
actualele Teze ale Comi
tetului Central al P.C.R. 
pentru Congresul ai X-lea 
al partidului subliniază 
nobila menire a scriitoru
lui de a se inspira din 
realitatea înnoitoare a vie
ții noastre socialiste : „In
troducerea în artă și li
teratură a acestui univers 
omenesc inedit pe care îl 
oferă socialismul, proble
mele fundamentale ale 
existenței omului în noua 
societate constituie o con
diție hotărîtoare a valorii 
și trăinicie) artei noastre 
îndepărtarea de viață, în
cercarea de a o ignora duc 
pînă la urmă, inevitabil, la 
înstrăinarea artei de nobila 
sa menire, îi răpesc pu
terea de penetrație în 
conștiința maselor"

Dacă unele cărți, prin 
virtuțile lor. vor reuși să 
nască undeva în țara noas
tră un nou Iorga, un nou 
Pârvan, un alt Aurel 
Vlaicu. atunci rolul litera
turii mi se pare impună
tor. Trebuie vorbit cu 
dragoste despre eroi, des
pre oamenii înaintați — 
muncitori, țărani, intelec
tuali — care făuresc socie
tatea noastră socialistă, 
despre cei ce au curajul de

a gindi singuri, de a munci 
singuri, de a reuși 
din urmă. Dacă o 
tură îmi vorbește 
despre eroi blazați . 
zuți în coniacul de la „Ka
tanga", sigur că vom pro
pune un model execrabil. 
Tineri cititori mai puțin 
pregătiți pentru viață vor 
crede că acesta e modul 
cel mai bun de a exista. 
Aud puști de 17 
prețuind scriitori 
artiști și mai mari 
fac ? Pentru că 
poartă A nega e 
și de-a lungul istoriei li
teraro negarea unor nume

în cele 
litera- 
numai 
si că-

ani dis- 
mari și 
De ce o 
așa se 
posibil.

de scriitori n-a avut întot
deauna un rol de ignorat. 
Dar a nega în cunoștință 
de cauză, cu discemămînt, 
cu sentimentul epocii lite
rare în care te situezi. Sînt 
de aceea împotriva acestui 
dispreț nefundat, sosii din 
ignoranță. din firile 
anarhice ale celor ce voi' 
să clădească pe nisipuri 
mișcătoare. Oricum, un 
element constitutiv, fun
damental al prozei, care nu 
cred că poate fi negat, este 
personajul, ființa umană, 
prin care scriitorul devine 
purtător al unei ideologii, 
director de conștiințe-

REZONANȚA
IN SOCIAL—ELEMENT

CONSTITUTIV AL
ARTEI, AL FORȚEI El

Nicolae BREBAN

Ce este personajul ? 
(Cînd un termen este prea 
mult folosit el își pierde 
de cele mai multe ori în
țelesul. în sensul că do- 
bîndește o semantică poli
valentă pînă la confuzie și 
contradicție și trebuie din 
cînd în cînd reformulat 
e cazul noțiunii de per
sonaj, ca și de modern de 
exemplu, sau social, sau va
loare, noțiuni fundamen
tale ale meditației literare 
și nu numai atît).

Ce este personajul, deci? 
Este, cred eu. o ficțiune, 
în cadrul unei alte ficțiuni 
care este romanul. Deci, o 
ficțiune. într-o altă ficțiu
ne. două elemente cu semn 
negativ, să admitem, și 
care, prin sumă algebrică 
realizează un plus, un ele
ment cu semnul plus, care 
este realitatea sau, mai 
bine, realul artistic Deci, 
evident, e vorba de un 
anume fel de ficțiune, de 
ficțiune gravidă 
realitate și de 
alte noțiuni 
Personajul in 
sau, personagiul, 
scria înainte, este, evident, 
un „domn" cu multă fai
mă și. în ultima vreme, 
pentru unii, cu un prestigiu 
dubios. După unii, el ar fi 
expirat deja, după alții, el 
nu se menține decît prin 
alter ego-ul său, care e mai 
degrabă anti-ego-ul său, iar, 
după alții, în sfîrșit. el e 
doar la începutul sau în 
cursul unei cariere din ce 
în ce mai înfloritoare. 
Personajul, pentru unii (și 
eu sînt dintre aceia), se 
confundă cu însăși esența 
prozei, mai bine zis a ro
manului. și e destul să ne 
amintim. în treacăt, cîteva 
personaje cunoscute — 
Don Quijote, Gil Bias, 
Emma Bovary sau Kara
mazov — pentru a ilustra 
afirmația de mai sus. Pen
tru unii, prozatorii noului 
val francez, personajul a 
dispărut și, odată cu el, în
săși proza, romanul: ceea 
ce continuă să existe, ar 
fi un anti-personaj în ca
drul unui anti-roman etc. 
etc. De fapt puerilități — 
în cel mai bun caz — dacă 
nu chiar teribilism lite
rar, cu scopul. bine cal-

de real, do 
real, două 

distincte, 
literatură, 

cum se

culat, de a violenta și atra
ge atenția opiniei publice. 
Lectura romanelor corifei
lor acestor teorii — apă
rute unele dintre ele si la 
noi — semnate de Butor. 
Nathalie Sarraute. Robbe- 
Grillet — indică amprenta 
talentului (cu excepția ul
timului, după opinia mea) 
și a unei anumite sensibi
lități pointiliste. o anumi
tă aplecare sau plăcere de 
a dezarticula o impresie 
sau stare psihologică. în 
general de tip analitic, fără 
preocuparea sau capacita
tea de sintetizare, de or
ganizare a acestei „impre
sii" sau parte a ei într-o 
formă sau „ființă" a sen
zației sau stării, coerente 
și expresive, capabile de a 
comunica mai mult decît o 
existare în zonele difuze 
chiar dacă autentice 
straturilor 
tative.

Confuzia 
ideii de ________ ___
evoluția tiparelor și for
melor romanești și o așa 
numită stingere a speciei 
romanului și „dispariția 
personajului" e lamentabi
lă si indică, cum spuneam, 
în cel mai fericit caz. o 
ignorare — voită sau nu — 
a legității fundamentale a 
acestei importante specii 
literare moderne și chiar a 
legității și rigorii artei. în 
ultimele decenii — înainte 
și după război — non-fi- 
guratul a cucerit teritorii 
importante în toate artele 
și. dispariției personajului 
sau a conflictului, a intri
gii, din roman, i-a cores
puns dispariția compoziției 
si a proporțiilor care au 
ca etalon figura, făptura 
umană a corpului omenesc 
din plastică, precum și a 
spargerii frazei melodfce. a 
eliminării motivului melo
dic ca element constitutiv 
al creației muzicale Dar 
această amploare cu care 
a pătruns non-figuratul în 
toate zonele artei, indică 
evident că nu e vorba de o 
simplă întîmplare. accident, 
modă sau impostură Dis
cuția e evident mai serioa
să și nu îmi propun de a o 
ataca aici deși, ca fenomen 
de psihologie a creației si

a psihologiei sociale a va
lorii, mă interesează în cel 
mai înali grad Ceea 
mă interesează acum, 
rîndurile de față și 
propun si vă propun 
medităm este tocmai
reflex al acestui non-figu- 
rat, al acestui „abstracțio
nism" în roman, care res
pinge personajul de tip cla
sic și, implicit, cum spu
neam mai sus. efortul de 
sinteză si de „figurare" a 
acestei sinteze, a acestei 
concentrări de impresii și 
stări într-un destin de tip 
particular, profund semni
ficativ și revelatoriu, care 
se numește personaj.

Este evidentă ideea. 
chiar și la o sumară cerce
tare 
ției 
după 
chiar 
dispariție a romanului ca 
gen. De aici importanța pe 
care o primește discuția 
despre viabilitatea acestui 
element atît de fundamen
tal din structura romanu
lui și formele pe care le 
poate primi el in efortul 
continuu al prozei moder
ne de adaptare sau chiar de 
preîntîmpinare. de antici
pare a gustului și existen
ței moderne. Pentru că una 
din acuzele care se pot 
aduce diverselor teorii des
pre dispariția personajului 
(inclusiv a romanului) este 
tocmai această slăbiciune 
sau inexistentă a ceea ce 
aș putea numi instinct pro
fetic al modului de a face 
artă propagat de ele. o 
mărginire, o mulare. o sno- 
bare aș putea zice pe moda 
sau frizînd moda unui gust 
capricios și efemer.

Forța adevăratei 
este de a intui gustul vi
itor. mai bine zis. de a 
fora atît de adînc în ape 
aparent calme, lipsite de 
dramatism. îneît posterita
tea imediată și cea mai în
depărtată să descopere ui
mită trăirea modernă și 
imediată într-o scriere 
care părea deja înecată în 
timp, așa cum începe să 
ne placă din nou Zola. 
acest naturalist-patologic. 
genial în naivitatea forței 
sale (un fel de psiho
log al trupului, al istoriilor 
sale simple, al destinelor 
sale grozave și implacabi
le) sau. citîndu-1 din nou 
pe marele Fiodor Mihailo- 
vici cu al său Karamazov- 
tatăl. (cîte izvoare nu plea
că oare din acest masiv 
care se înaltă deja, de ne
atins. peste un secol de ro
man modern ? 1) acest per
sonaj sofisticat. profund 
tragic, care face „răul, 
știind că-1 face, fără nici o 
plăcere și fără nici un fo
los". cum am zice noi 
tr-un fel de atracție 
fundă a gratuitului, 
tru că modernul nu 
iește șl nu apare în

că afirmarea dispari- 
personajului duce 

sine la sugerarea sau 
afirmarea ideii de

arte

din- 
pro- 
Pen- 
tră- 

_,-----  ... ime
diat. într-o conjuncturalita- 
te de gust, ci el are tot
deauna o sursă istorică,
clasică as zice si asa cum

spuneam că arta, proza, 
trebuie să posede un in
stinct profetic, pentru a re
naște cu strălucire într-o 
posteritate uimită, tot ast
fel cei care pretind a de
tecta gustul și formele ar
tei moderne, trebuie să po
sede acel instinct al reve
lației autentice (bineînțe
les, o revelație nu poate fi 
decît autentică, deși ea e 
adeseori simulată, falsifica
tă). instinctul descoperirii 
nucleelor moderne într-o 
artă, cum spuneam, emina
mente clasică.

Revenind, valoarea unui 
roman, cred eu, se leagă 
direct de existența și de 
viziunea asupra persona
jului, ca tehnică literară 
să zicem, factorul domi
nant rămînînd însă rezo
nanța în social, determi
nantul social al valorii, 
primul și cel mai constitu
tiv element al artei, al is
toriei ei și al forței ei. De
terminarea valorică fiind 
în primul rînd o determi
nare socială, înțeleasă ca
tegorial și în timp, adică o 
valoare reală, va fi legiti
mată totdeauna de acel 
„timp-social". Personajul se 
constituie într-un mesager 
al acestui „timp-social", si- 
tuîndu-se în contempora
neitate. Este evident că un 
artist autentic își reflectă 
timpul său, după cum o so
cietate puternică își influ
ențează artiștii care trăiesc 
în mijlocul ei. Scriitorul ro
mân de azi are marea șansă 
de a reflecta în operă o e- 
pocă de profunde prefaceri, 
epoca devenirii socialiste.

Cine se îndoiește de via
bilitatea artei (și a ele
mentelor ei fundamentale 
constitutive, cum ar fi 
personajul în arta atît de 
mare a romanului) se în
doiește de fapt de vi
goarea întregii specii uma
ne. oricît de pompos ar 
supa această expresie. Mai 
mult decît atît : cine crede 
că după patru secole (de 
la apariția primului roman 
modern care, după credin
ța mea. poartă numele de 
Don Quijote) romanul, 
acest gen atît de puternic, 
cel mai puternic gen al al
tei și cel mai reprezenta
tiv. mai mult chiar decît 
filmul, inamicul său atît de 
agresiv dar perfect limitat, 
este sfîrșit, este un ig
norant al legilor elemen
tare ale specificității în 
artă Romanul, cu întrea
ga sa forță seductivă și do
minantă. cu întregul său 
univers atît de real, mult 
mai real decît însăși rea
litatea. deși e construit în
treg din ficțiune, (o fic
țiune care nu trădează rea
litatea ci o sintetizează, o 
organizează superior) e un 
univers care ne atrage ca 
un palat cu galerii si co
ridoare necunoscute, depo
zitar al marilor mituri și 
legende care zboară ca o 
aureolă în jurul vieții 
noastre cotidiene. Acesta e 
romanul iar personajul e. 
implicit, regele său

va u, pero.ru coaie genera
țiile, Ion sărutînd pămîntul. 
Titu Herdelea visînd, păl
muit o 
drepte, 
înaintînd 
zurătorii 
lui a refuzai 
Petre Petre, bătînd coasa 
răscoalei și plutind, umbră 
răvășită, peste cîmpul 
gru al morții. Precum 
doveanu va fi mereu 
coară Potcoavă si toți 
ții Jderi la un loc și va fi 
si Ancuța. Amintirea lui 
Mateiu Caragiale, obsedat 
de heraldică, ajunge să se 
șteargă. Mateiu e de-acum 
Pașadia. Pantazi și 
ce nu ? — și Gore

Idealul scriitorului, 
lui care-și trăiește 
căutînd lumina, c 
piardă numele și ființa în
dărătul unei plăsmuiri care 
să umble prin lume mai 
vie decît făpturile din car
ne, nervi și oase. Tn fond, 
orice scriitor încearcă să 
repete bucuria și drama lui 
Pygmalion. Izbutesc doar 
marile talente. Numai ele 
pot să aducă timpul într-o 
carte, numai ele pot să 
plăsmuiască personaje în 
care să recunoaștem o e- 
pocă, spiritul acesteia. Mi
șună prin cîmpul ochiului
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tata sarbatoare națională, 
își pudrează părul și mersul 
dezarticulat și vocabularul 
suferind de sărăcie lucie cu 
cîte-un cîrcel de idee, șter
pelit de aiurea și-n pro
gramul lor, țintind numai 
răsplata imediată, pe prim 
plan, manifeste artistice, 
bolborosite printre degete 
parfumate de țigări bune, 
care cuprind tot atîtea 
punți spre nemurire cîte 
se cuprind într-un bilet de 
papagal. Neputincioși să-i 
dea viață, aplică persona
jului lovituri care-1 pulve
rizează și ascund descăr- 
narea sub teorii care se 
vor nimicitoare a toată 
proza de pînă la ei si a 
celei ce se va scrie în alt
fel decît pot ei s-o facă. 
Cînd îi văd agitînd un fir 
jumulit dintr-o mătură, pe 
care te somează să-l nu
mești creion și izvor de 
viată, mă gîndesc la un 
personaj despre care Bal
zac spune că în locul unde 
e inima poartă un pachet 
de cărți de joc. Cei ce n-au 
marea chemare forțează 
jocul. Poate-poate $i-ntre 
două pasiențe fac trafic cu 
declarații privind proza 
modernă.

Lor, personajul Ii se re
fuză.

opera îna
cal' ite nouă 

spațiu-timp

ale 
nervoase vege-

între evoluția 
personaj. între

SENSUL DE 4 FI
AL LITERATURI!

IL CONSTITUIE OMUL

Fănuș NEAGU

Spunem personaj din 
decentă, ca să nu spunem 
autor, pentru că scriitorul, 
răspîndit în operă ca sarea 
în oceane. întrebat cine e 
ar trebui să răspundă : eu 
sînt eroii mei. inclusiv cei 
neizbutiți. și cei mutilați. 
Personajul este o stare a 
existentei mele și, foarte 
rar. și a trăirii mele. Te 
aduni și te risipești. Acu
mulare încordată și inten
sivă. Apoi explozie lentă și 
gradată.

în olanul realității, scri
itorul este un om obișnui: 
asemănător tuturora, ins 
comun. megaloman sau 
sceptic, apariție epatantă 
sau de neluat în seamă. El 
interesează numai atunci 
cînd se transformă sau se 
divide în personajele sale. 
Restul e legendă, sau cel 
mult istorie romanțată. 
Omul nu se poate confunda 
cu opera. îi unește, da. în 
planul superior credința, 
durerea și lumina, asta e 
adevărat.

Revenim la personaj. 
Literatura nu poate fi con
cepută fără el. Umanitatea 
își alege exemple, idoli și 
căi de îndreptare din pio- 
duse ale ficțiunii Cîntecul 

Instrumentul.

ceea ce ne
scoate o mie de cîntece și 
numai o mie de cîntece 
ajung să nască o vioară. 
De la viață la întruchipă
rile fanteziei și iarăși la 
viață. Sensul de a fi al li
teraturii îl constituie omul 
pe scara istoriei, devastat 
de timp și de pasiuni, în 
luptă. în înălțări și căderi. 
Si numai omul, convențio
nal numit personaj, are 
dreptul de pătrundere și 
puterea de a purta, res
ponsabil, viața Opera se 
centralizează in jurul unui 
personaj menit să afirme 
sau să nege. El poate fi 
plural. în acest caz se de
duce din istorie, învestit cu 
datele întregului. Adesea 
este. însă, parte singulară, 
o conștiință în mișcare si 
eu, autorul, sau noi, autorii, 
sîntem lanțul singura tră
sătură de unire între el și 
lumea pe care-o răscolește 
și-l răscolește Noapte, zi. 
dragoste, ură iarbă și cer. 
toate ard în funcție de per
sonaj El Ie incendiază, el 
le asigură combustia, el le 
stinge. Și cînd elementele 
ajung să-l reflecte, drumul 
lui a fost împlinit. El va t ă- 
mîne însă mereu pe drum 
(indiferent că via’a-i va fi

farmecă. Vioara

COMUNISTUL,

NOSTRU

Arta e structură ; struc
tura artistică e edificiu de 
caractere ; caracterele sînt, 
literar vorbind, personaje ; 
deci personajul e stîlpul de 
susținere al narațiunii de 
tip realist, pentru care 
optez — sînt treptele rațio
namentului din a cărui 
perspectivă abordez tema 
propusă discuției. Intuiesc
— mi se pare — motivele 
ce concură la alegerea unui 
asemenea subiect aflat (din 
variate și controversate 
motive) mereu 
zilei. Recentul 
rar — am în 
numai situația 
ci a mai tuturor literatu
rilor de pe continent — a 
fost puternic devorat, dis
putat, hărțuit de simplista 
și caricaturala (în fond) în
trebare : asistăm, oare, la 
moartea personajului lite
rar? la dispariția sa 
imihentă ? la sublimarea 
sau 'alinierea lui ireversi
bilei? încep , să ,ne„ isto
vească acele. contribuții, 
care împing discuția în cele 
două zone-limită ale posi
bilului răspuns, slăbin- 
du-ne interesul cu plictico
sul legănat de tip flux-re- 
flux, cu obsedanta pendu
lare între alb și negru, a- 
dică între poziția „dizol
vantă" și aceea „clasicizan
tă" — ca să folosesc ter
meni care îmi convin 
și nu-s din arsenalul (și așa 
complicat) al criticii ac
tuale.

în poziția „dizolvantă" 
includ acele păreri, opțiuni, 
teorii care ne propun 
nou vițel de 
preamărim 
„stărilor", a 
transparente", 
rilor adimensionale", a „o- 
biectelor monovorbitoare". 
a „memoriei bombardate 
de un flux al delirului", a 
„abisului pur", a „dicteu- 
lui", a ..collage-ului de vise"- 
a „trăirilor fulgurante" 
constituite în „obsesii", ca 
să relev doar o parte din 
peisajul zgomotos și haotic" 
al „esteticii" prozelor de 
„ultimă oră".

Cealaltă față a medaliei 
ar fi poziția fals „clasici
zantă". gîndire tradiționa- 
list-statică, de neevoluție 
în materie literară, al cărei 
idol este neapărat „mode
lul înaintemergător", șa
blonul, seria ; tendința este
— esteticește vorbind — de 
sărăcire, propune „căi bă
tute" și ignoră dialectica 
fenomenului literar, îl re
duce la repetare, chiar cînd 
aceasta vizează modele 
ilustre.

Rezumînd lucrurile, a- 
firm că sîntem în ambele 
cazuri în imperiul dogmei, 
în fața unor variante de 
schematism la fel de păgu
bitoare dezvoltării. Pendu
larea nu-i de recomandat ; 
balansoarul nu este și nu 
poate fi instrument de cul
tură. Momentele de litera
tură se constituie sau se 
reconstituie doar în ma
tricea și în spiritul valori
lor de mare altitudine ale 
unui popor, vizează piscu
rile de istorie literară ale 
acestuia. Fugoasele cețuri 
din văi nu pot exprima 
fruntea solară a culmilor 
de cremene sub a căror se- 
meție se tîrăsc migrator i 
ele pot eventual însoți vre
melnic ascensiunea, sînt 
niște „accidente" de urcuș 
și nicidecum urcușul pro- 
priu-zis. Să nu arbo
răm, deci, cu atîta stă
ruință pe zidul Cetății 
și în peisajul carpatin 
al literelor acest himeric și 
accidental nimic, care 
cortinele de ceață ; și, 
ales, să nu cădem în 
înlocuirii obiectului 
propria sa imagine din o- 
glinda diformă (concavă 
ori convexă), luînd drept 
creastă, pisc sau Caraiman 
de spirit dantelăria de nori 
și ceață care ne defilează 
uneori pe sub ochi, spuma 
aceea inconsistentă pe care 
o destramă soarele-slăvitul, 
ca și cum n-ar fi fost. Alt
fel spus, să nu luăm ilu
ziile drept realități literare, 
adică monedă cu acoperire

la care să aibă acces ma
rele partener de „business" 
literar care e Cititorul.

Ce propun (mai exact, 
îmi propun) în fața descri
sei alternative de care au
torul nu-i și nu poate fi 
liber ? Propun o mai nuan
țată apreciere a teritoriu
lui, o mai realistă judecare 
a peisajului în care ne 
mișcăm, un mai exact cîn- 
tar pentru condiția de va
loare. Adică : nici himere 
de esență Fata Morgana, 
dar nici butaforie populată 
de soldați de plumb, fabri
cată într-o știută alchimie 
tradiționalistă. Ești pentru 
aurea mediocritas 1, pot fi 
întrebat cu surpriză. Răs
pund : nicidecum 1 Sîntem 
pe un sol care se refuză — 
ideologic și estetic — com
promisului. Personajul a 
fost și rămîne fundamentul 
și oglinda pluriexpresivă a 
prozei; este condiția aces
teia. El nu a intrat și nu 
va intra, îmi place să cred,1 
în stadiu de agonie și mor- se 
tificâre. Esențial mi se pare 
cum îl concepe azi, în con
textul noilor zone de înăl
țime pe care le cîștigă 
proza contemporană, în era 
cosmică, să zicem. Lutosul 
și greoiul și foarte terre- 
â-terreul tip de om al tre
cutelor veacuri a ajuns 
cosmonaut; dar el, omul. 
— lucru fundamental ! — 
nu și-a modificat esența.

facultatea de 
imponderabil, 
de ordinul . . 
(spațiu-timp astronomic și. 
totodată, spațiu-timp spiri
tual) ; imaterialitatea în 
care se mișcă nu-i confun
dabilă cu esența sa (foarte 
materială) de om viu, de 
glorios cetățean al acestui 
ev. Acesta e procesul și 
asta e rațiunea pentru care 
statul nostru, revistele, 
presa, sistemul, societatea, 
propun și afirmă cu tărie, 
în chip deliberat, că scrii
torul de azi este si trebuie 
să fie pentru o literatură 
de tip realist, animată de 
umanismul epocii, cea mai 
importantă tendință a u- 
manității în al cărei con
text socialismul și comu
nismul exprimă sensul evo
luției.

E vorba, deci, de mutații 
de ordinul spațiu-timp ; 
discuția noastră vizează nu 
celula genetică a persona
jului, fondul lui vital, cit 
bagajul de contemporanei
tate al acestuia, actualita
tea lui. Cu asta am și 
ajuns la punctul nevralgic 
al demonstrației; actuali
tatea mi se pare a fi piatra 
unghiulară a personajului 
literar, certificatul său de 
largă penetrație în conș
tiința publică. Nu vom re
vendica „personajul pozi
tiv" de tip statuar sau 
pe cel „cu pete și fără 
pete", niște clișee de gîn- 
dire cu privire la estetica 
personajului, la dialectica 
lui. Importante ne apar 
filozofia cu care îl învestim, 
atitudinile pe care le de
gajă în fața faptelor vieții, 
îneît idealurile lui să ex
prime — convergent sau 
divergent — spiritul epocii, 
liniile de forță ale evoluției 
istorice. Mărimea reușitei 
va depinde, cred, de finețea 
instrumentației cu care o- 
perăm în 
substanță 
drăzneala 
polifonica 
eroului literar, de curajul 
culcare ne propulsăm spre 
esențe.

Expresiv pentru timpul 
nostru este, neîndoios, tipul 
de personaj comunist, ex
ponent al forțelor care ex
primă sensul evoluției lu
mii de azi, mișcările de 
umanitate și jocul de ma
terie cristalizată din uni
versul timp-spațiu socialist. 
„Climatul", „mediul intim" 
al unui personaj, „ceasor
nicăria" lui literară pot re
cepta, desigur, un larg 
evantai de modalități și. 
forme expresive ; hotărî- " 
toare devin 
care acestea 
ciul armonic 
țesătura de 
conexiuni care se stabilește 
între întrec 
cesit' 
unu 
men. 
șit, 
cu c<

Di; 
ipost

această delicată 
de viață, de în- 
cu care abordăm 

personalitate a

maniera în 
servesc edifi- 
al întregului, 
relații și

aur 1 — 
o proză 
„senzațiilor 

a „simbolu- 
,o-

PURTA
AL IDEALI

INAINT
ALE POPC

Nicolae VELEA

nu, puiveri-

sînt 
mai 
răul 

cu

Tolerat sau 
zat sau refleetat și alcătuit 
de (și în) obiecte — perso
najul -literar și artistic 
traversează tenace și răb
dător, surîzînd proaspăt și 
înțelept, teritoriile oferite 
sau interzise de granițele 
curentelor, opiniilor sau ale 
„modelor estetice" de 
ultimă oră. în 
rică. plastică, 
sau epică — 
vine bogat și 
hîrtia albă sau 
șterge și taie, 
revenit să le facă mai lu
minate, mai distincte si mai 
comunicabile.

Nu cred și nu știu o 
luptă mai mare, o încleș
tare mai aprigă și mai du
reroasă decît între creator 
și eroul, personajul său de
finitoriu. Un mai mare e- 
fort de apropiere și supu
nere a acestuia și pe urmă 
o mai ascuțită nostalgie a 
revederii și revenirii asu
pra alcătuirii în linii re
plici, gesturi și emoții 
drepte, adevărate.

Pe măsură I Din pricina 
aceasta nu m-a liniștit și 
ademenit perna molcomă 
și dulce a îndătinatei zi
ceri „expresia rezolvă". 
Cred că expresia de obicei 
cheamă. Obligă la refor- 
mulări și restructurări: Și 
de multe ori la reangajări 
etice, sociale și emoționale.

Un personaj literar pre
supune un cumul de obser
vații făcute cu o perma
nentă smulgere a pieliței 
retinei — ca ochiul înre
gistrările să fie 
proaspete Și mai 
pune participări și 
țări la tine însuți.

Julien Sorel și _____ _
Snopes, Bezuhov sau Mele- 
hov, Ion al Glanetașului, 
Darie ori Moromete nu 
mai sînt personaje. Ei per
sonifică o epocă sau o men
talitate.

estetice'
ipostază li- 

dramatică 
personajul 
populează 
șevaletul, 

pentru ca

mereu 
presu- 
renun-

Mîșkin,

Consemnările 
schițările șovăite 
cise au dus prin 
au avut în ele sinceritate, 
adevăr și talent la atestări 
care ne îndreptățesc să 
spunem că literatura scrisă 
la noi a mers umăr lingă 
umăr cu timpul. Am asis
tat. asistăm și participăm 
la procesul acțiunii timpu
lui socialist asupra oameni
lor, la facerea timpului so
cialist de către oameni, la 
mutații care, singure, dăltu- 
iesc gesturi, atitudini și pro
filuri atît de distincte îneît 
se năpustesc și se legitimea
ză singure, obligînd, impu- 
nînd consemnarea și viabi
litatea în pagina scrisă. A- 
ceste realități fecunde, zâ- 
mislitoare de noi vale 
clocotul cărora se p 
dese noi conștiințe, s< 
într-o măsură sporiți 
ponsabilitatea și dă 
scriitorului care trăieși 
tr-un timp și o țară 
este România socialist 
alităților căreia seri 
este chemat să le găs 
corespondentul artistic

Anul acesta, care 
jește un sfert de ve 
așezare definitiv soci 
de gîndire și simțire 
listă, ne obligă la plă> 
de personaje durabile, îm- 
plîntate armonios, memora
bil și durabil în timp. Cu 
atît mai mult acum. în 
preajma memorabilului e- 
veniment din viața patriei 
noastre — Congresul al X- 
lea al P.C.R. — cînd Tezele 
Comitetului Central afirmă 
cu vigoare însemnătatea 
deosebită, rolul educativ de 
înrîurire a conștiințelor ce 
revine literaturii, e firesc 
ca efortul nostru să se în
drepte spre realizarea unor 
personaje viabile, de mare 
complexitate sufletească,
purtătoare ale idealurilor 
înaintate poporului
nostru.

noastre, 
sau de- 

ceea ce

pero.ru
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Sîmbătă dimineața, tovarășul Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Asociației de 
grietenie sovieto-română condusă de 

!. M. Borean, prim-adjunct al mi
nistrului culturii din R. S. S. Ar
meană, președintele Filialei armene 
a asociației, care, la invitația Con
siliului General A.RJ-.U.S., face o 
vizită de prietenie în țara noastră.

La primire au participat tovarășii

Mihail Roșianu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., și Nicolae Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, I. S. 
Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

s

0 delegație a Corporației municipale
a orașului New Delhi a sosit in Capitală

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Corporației 
municipale a orașului New Delhi, 
condusă de Hans Raj Gupta, prima
rul municipiului, care, Ia invitația 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația indiană a fost salutată de 
Dumitru Popa, președintele Comite
tului Executiv ai Consiliului popular 
ăi municipiului București, primarul 
general al Capitalei, Ion Cosma,

prim-vicepreședinte, și de alți mem
bri ai Comitetului Executiv.

Au fost de față 'Shri S. Than, am
basadorul Indiei la București, și mem
bri ai ambasadei.

In aceeași zi, delegația a vizitat 
cartiere noi de locuințe, parcuri și 
șantiere ale unor obiective social- 
culturale bucureștene.

Seara, primarul general al Capi
talei a oferit o masă în cinstea oas
peților indieni.

Sîmbătă s-au încheiat în Capitală 
lucrările colocviului cu tema „Dez
voltarea cooperării între statele eu
ropene — premisă a unui climat de 
pace și securitate în Europa", orga
nizat sub auspiciile Asociației de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale din Republica Socialistă 
România.

Dezbătînd, într-o atmosferă con
structivă de lucru, importante pro
bleme ale cooperării și securității 
europene, particlpanții la colocviu au 
relevat utilitatea unor asemenea în
tîlniri ale specialiștilor în domeniul 
relațiilor internaționale pentru găsi
rea celor mai bune căi, mijloace și 
metode în vederea lărgirii cooperării, 
întăririi păcii și înfăptuirii securității 
în Europa. Ei au fost de acord că 
organizarea în viitor a unor discuții 
de acest fel este utilă și necesară, fă-

cînd numeroase propuneri pentru 
menținerea contactelor între repre
zentanții diferitelor institute și aso- 

cu studiul rela-
itute și aso- 
siudiul reia-ciații care se ocupă 

țiilor internaționale.
★

Consiliul Executiv 
Drept Internațional , . _
ternaționale a oferit sîmbătă seara, 
la restaurantul Pădurea' Băneasa, un 
cocteil în onoarea participanților la 
Colocviul internațional cu tema „Dez
voltarea cooperării între statele eu
ropene — premisă a unui climat de 
pace și securitate în Europa".

Au luat parte George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, funcționari superiori din 
M.A.E., ziariști.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic.

al 
Și

Asociației de 
Relații In

(Agerpres)

(Agerpres) Cronica zilei
maghiară, con-

Depunerea unei coroane de flori de către noul ambasador
al R. P. Chineze

Noul ambasador al Republicii 
Populare Chineze la București, Cian 
•Hai-fun, a depus sîmbătă dimineață 
o coroană de flori la Monumentul

eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

(Agerpres)

Delegația militară
dusă de general colonel Czinege La- 
jos, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., ministrul a- 
părării R.P. Ungare, a vizitat 
sîmbătă o unitate militară din Ca
pitală. Oaspeții au avut posibilita
tea să cunoască aspecte din munca 
de instruire și educare a militarilor. 
In timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate ale Republicii So
cialiste România și șef al Marelui 
Stat Major.

nr. 2 pentru

cine a

11,30 î

9 Noaptea generalilor : PATRIA — 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
9 Aruncați banca în aer : REPUBLICA
— 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; 19 ; 21,15, FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
Ia grădină — 20,15, FAVORIT — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
9 Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Roata vieții : VICTORIA — 9 ; 11,45 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,15, GRĂDINA DOINA
— 20;'j -
e Becket t CENTRAL — 8,46 ;
14,30.
9 Ziaristul ; CENTRAL — 17,30 ; 20,30.
9 Sfintul la pjndă : LUMINA — 8,411—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,43.
a Program pentru copii: DOINA — 
9 ; 10.
© Piramida Zeului Soare : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 Anul trecut la Marlenbad : UNION
— 16 ; 18 ; 20,15.
• Senso : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 
14,15 ; 16,30.
9 Aventurile Viii Tom SawyerMoar
tea Iui J.oe Indianul; Program de 
f ilme documentare : TIMPURI NOI — 

. 9,15 : 12,30 ; 15,45 ; 19.
9 Străin în casă : FEROVIAR — 9—13,30 
tn continuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

î»,30, MELODIA — 9—13,30 în conti
nuare ; 16 ; 18,15 ; 26,30. MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; .21.
• La dolce vita : GRIVIȚA — 9 ; 12,15 ; 
16 ; 19,30.
9 Profesioniștii : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Rio Bravo : MUNCA — 15 ; 18.
• fi divorțuri : BUZEȘTI — 
ÎS,30 ; 18, M'CJCA — 20,30.

«Vicontele pTataȘte polița-r GRADINA
UZEȘTI — 20,30. ; '' \ /'

® In umbra colți ; DACIA',— 3,15— 
17 în continuare ; ; 21, MOȘILOR — 
15,30, la grădină — 20.jo.
O Coși) ■ \albli : MOȘ^^jOR — 18.
- r a negru : BUCEGI - 9,30 ;

-k.J8 3,30, la grădină - 3030, GIU- 
1TI — 15,30'; 18 ; 20,30, VOLGA — 
------  ------; 20,30.

UNIREA —

In program : Concertul nr. 2 pentru 
pian și orchestră de Mc. Dowell. Solist 
Andră Wetts — S.U.A. Interpretează 
orchestra filarmonică din Los Ange
les. Dirijor : Zubin Mehta. Concertul 
pentru orchestră de coarde de Doru 
Popovici. Interpretează Orchestra sim
fonică a Radiotelevlziunii. Dirijor : 
Henry Selbing. 12,30 — închiderea emi
siunii de dimineață. 15,00—16,00 — Ci
clism. Sosirea din Turul României. 
Transmisiune de la Velodromul Di
namo. 16,30 — Realitatea ilustrată TV 
— emisiune-magazin. în cuprins : • 
Aveți cinci minute — serial polițist. 
In distribuție : Lazăr Vrabie, septi- 
miu Sever, Constantin Rauțchi, Mihai 
Mereuță, Constantin Guriță, Catița 
Ispas. 9 Teatru Ia domiciliu : „Cămila" 
de Dumitru Solomon. Interpretează : 
Toms Caragiu și Marin Moraru ; 
„Margareta Popescu" de Al. o. Teodo- 
rescu. Interpretează : Constantin Băr- 
bulescu și Cosma Brașoveanu. p Fa
ceți cunoștință cu... p Mozaic și Five 
o’clock. • In memoriam : Prof. Ion 
Timuș. p In cheia sol : Muzică ușoară 
Cu Margareta Pîslaru. 9 Fire de tort — 
reportaj. 9 Acei oameni care trăiesc 
cu o zi înaintea noastră 
despre invenția 
zică ușoară cu 
Arad. 18,20 — 
unei femei (I) 
televiziunea din
Cîntece șl jocuri populare gorjenești 
în interpretarea Ansamblului folcloric 
din Tg. Jiu. 19,30 — Telejurnalul de 

. seară. 19,45 —Aițcheta televiziunii.
țum vă place orașul dv. ? Redactor : 
Ilie Nedelcu. Imaginea : Iosif Olleier. 
20,15 — Muzică ușoară... cu Anda Că- 
lugăreanu și C. Drăghici, acompaniați 
de orchestra Electrecord. 20,45 — Mo
nografii contemporane. Cronica unui 
mare șantier (II). Un nou documentar 
realizat de Studioul de Televiziune pe 
șantierele de la Porțile de Fler. Film 
de Nicolae Holban. Imaginea : George 
Brătianu. 21,00 — Concursul șl Festi
valul de muzică ușoară „Orfeul de aur" 
Concertul Iaureaților. Transmisiune de 
la Slinceb Briag (Bulgaria). 22,30 — 
Vulturul tatuat — film de aventuri, 
produs de studiourile spaniole. 23,00 — 
Telejurnalul de noapte. 23,05 — Teles- 
port. 23,15 — închiderea emisiunii pro
gramului I.

*

executiv al Comisiei e-
O.N.U. pentru Europa,

Secretarul 
conomice a 
Janez Stanovnîk, care a făcut o vizită 
oficială în România la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe a pă
răsit sîmbătă dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost condus de Mircea

Sosirea 
ambasadorului 

Marocului
reportaj 

dr. Dorobanțu. © Mu- 
formațla „Carusel" — 
Tele-roman. Povestea 
— Serial realizat de 

R. D. Germană. 19,00 —

Vineri noaptea a sosit în Capi
tală Hassan Kaghad, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Ma
rocului în Republica Socialistă Ro
mânia.

(Agerpres)

Primire la Ministerul 
Afacerilor Externe

Sîmbătă, 28 iunie, George Maco
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Marocului în Re
publica Socialistă România, Hassan 
Kaghad, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare. (Agerpres)

SPORT

SOSIREA In ultima

„TURULUI ROMÂNIEI

CICLISM

Astăzi, pe velodromul 
Dinamo:

Malița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Nicolae Ecobescu, am
basador, reprezentantul permanent al 
României la Oficiul Națiunilor Unite 
de la Geneva, Radu Negru, secretar 
al Comisiei Guvernamentale de Co
laborare și Cooperare Economică și 
Tehnică, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

★
Sîmbătă au părăsit Capitala repre

zentantele organizațiilor de femei din 
Japonia, Venezuela, Columbia, Spa
nia, Maroc și Zambia, care, la invi
tația Consiliului Național al Femei
lor au făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Oaspetele au fost primite la Con
siliul Național al Femeilor, unde au 
avut convorbiri cu Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului, și cu membre 
ale secretariatului.

★
Francis Blanchard, director gene

ral adjunct al Biroului Internațional 
al Muncii de la Geneva, a vizitat 
sîmbătă Centrul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de conducere de 
la Otopeni și unitatea de calcul elec
tronic, care funcționează la acest 
centru.

BRAȘOV (prin telefon de la tri
misul nostru).

într-o etapă cu profil destul de 
variat, cu sprinturi intermediare — 
pentru viteziști, însă și pentru că
țărători — plutonul n-a avut liniște, 
încercările de evadare s-au succe
dat la intervale foarte scurte.

Cu toate eforturile depuse de out
sider! — dintre fruntași doar fran
cezii Viard (locul 7) și Menard (lo
cul 8) au încercat ceva — plutonul 
s-a prezentat aproape complet la 
Codlea, de unde, pînă la sosire, mai 
aveau cam 10 km. O ploaie deasă 
și rece, pe alocuri în rafale, s-a a- 
bătut aci asupra plutonului. Și l-a 
însoțit pînă la Brașov. De oboseală, 
dar și din precauție, majoritatea a- 
lergătorilor s-au înșirat pe șoseaua 
devenită patinoar, în monom sau în 
grupulețe, urmărind totuși cu aten
ție cele ce se petrec pe primul plan 
al cursei. Aproape de sosire, Me
nard încearcă o ultimă șansă. Sprin- 
tează puternic și ia avans de cițiva 
metri. Din urmă însă, Patzig și 
Wanzlik ripostează la timp și, eu 
un efort de care nu-i mai conside
ram capabili, trec primii linia de so
sire. Cu același timp sînt cronome
trați încă 26 de alergători, printre 
care Andresen, Burlacu, Tudor, So- 
frenie etc. Învingătorul etapei pre
cedente, Hezard, a spart baietll, cu 
2 km înainte de sosire, și a întîr- 
ziat cu 45 secunde.

Ultima etapă a „Turului României” 
se dispută astăzi între Brașov și 
București. Sosirea — pe velodromul 
Dinamo — este prevăzută pentru ora 
15,30.

Ion DUMITRIU
★

Sîmbătă la amiază a părăsit Capi
tala delegația Uniunii Naționale a 
Studenților din Suedia (S.F.S.), con
dusă de Christer Berg, președintele 
S.F.S., care la invitația U.A.S.R. a 
făcut o vizită în țara noastră.

*
Ansamblul folcloric al Casei 

cultură a sindicatelor din Oradea s-a 
înapoiat din Republica 
Germană, unde a participat la 
de-al 11-lea Festival al muncitorilor 
germani. Juriul Festivalului a acordat 
ansamblului orădean „Medalia de 
aur“, cel mai însemnat premiu care 
se conferă la această tradițională ma- 

' hifestare artistică. (Agerpres)

de
Democrată 

cel

TELEGRAMA

CLASAMENTUL ETAPEI A 
11-A : 1. PATZIG (R.D.G.) 3 h 
12’ 32” (medie orară 44,170 km) ; 
21 WANZLII (R.D.G.) ; 3. AN
DRESEN (NORVEGIA) ; 4. Bur
lacu (Steaua) ; 5 Tudor Vasile 
(România) ; 6. Sofronie (Româ
nia) ; 7. Huster (R.D.G.) ; 8.
Benjamins (Olanda) și alți 23 
de alergători cronometrați în a- 
celași timp cu învingătorul.

CLASAMENTUL GENERAL:
1. WANZLIK (R.D.G.) ; 2. TU- 
POR VASILE (ROMANIA! Ja ,2’ 
23’,’J 3. SOFRONIE (ROMANIA)

•
13 . _
LEȘTI —- -o,ou , io , 
9—15,45 în continuare ; 18,15
• Rolls Royce-ul galben :
15.30, la grădină — 20,15.
e Pipele : UNIREA — 18.
O Feldmareșala : LIRA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20,15.
a Vremuri minunate la Spessart: DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Nelmblînzita Angelica : AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, la gră
dină — 20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină
— 20,30.
A Pentru încă puțini dolari : FEREN
TARI 15,30 ; 18 ; 20,15, COTROCENI
— 15,30 M,
9 Soare șl umbră •• . COTROCENI —
20.30.

Î, Pe urmele Șoimului: PACEA — 
5,45 ; 18 ; 20,15.

• Pașa : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,16. 
o La Est de Eden : VIITORUL — 15,80 ; 
18 ; 20,15.
O A trăi pentru a trăi : MIORIȚA — 
8,30—15,30 *- ---- “-------- -  — - "
RAHOVA 
20,30.
s Paradisul Indrăgostiților : POPULAR 

' — 15,30 ; 18.
9 Crimă în stil personal : POPULAR — 
20,30.
® Recompensa : COSMOS — 15,30 ;
18 20,15.
o Un dolar găurit: FLACĂRA — 15 ; 
17.
O Vițelul de aur (ambele serii) : FLA
CĂRA — 19.
9 Tarzan, omul junglei : ARTA — 9,15— 
15,15 în continuare ; 17,30 ; 19,45, la
grădină — 20,30.

? încotro, omule î (ambele serii) : VI
AN — 16.

9 Adio, Gringo : GRĂDINA VITAN — 
20,30.
© Alexandru cel fericit: FLAMURA — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
9 Căsătorie pripită 7 PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
« Lovitură puternică : GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,30.

în continuare ; 18 ; 20,45,
— 15,30 ; 18, la grădină —

ftpr

Programul I

8,00 — Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. Sfatul medicu
lui : La munte sau la mare ? Prezintă 
dr. Sergiu ștefănescu. 8,30 — De strajă 
patriei. 9,00 — Matineu duminical pen
tru copil. © La șase pași de o excursie
— emisiune-eoncurs. Participă echi
pele reprezentative ale școlilor din 
județele Galați și Hunedoara. © Șah 1 
Marelui maestru. o Filmul serial „Belle 
șl Sebastlen" (XIII) — „Dovada” (ulti
mul episod). 10,30 — Ora satului. în 
cuprins : — Săptămîna pe ogoare în 
Unagini — ediție specială consacrată 
lucrărilor la zi dfii agricultură. — 
Ancheta emisiunii : Bună deservire... 
dar cu lipsuri — Din 7 în 7 zile. Re
portaje și informați! din agricultură.
— Răspuns la o întrebare : Cum se 
pot remedia defecțiunile posibile la 
combina de cereale 7 — Buletin agro- 
meteorologic. — Muzică populară ro
mânească. Soliști : Ana Pașcalău, Per- 
sida Sabău, Tiberiu Ceia, Ruxandra 
Șpineanu, Margareta Zsisik, Lidia 
Vasilescu, 11,45 — Concert simfonic.

Programul II

19,30 — Telejurnalul de seară. 19,46 — 
Ancheta televiziunii. Cum vă place 
orașul dv. ? 20,15 — Tele-cinemateca 
umorului „Charlie Chaplin pompier" 
20,30 — Seară de teatru : „Vocea ome
nească' de Jean Cocteau (reluare)^ In
terpretează Dana 
gini 
zat 
gini 
din
21,40

Comnea. 21.20 — Ima- 
(reluare). Film reali- 
de Televiziune. Pa- 
românească începînd 
pînă în al XX-lea.

pe o frescă 
de Studioul 
din muzica 
secolul XVI .

— închiderea emisiunii progra
mului II.

teatre
• Opera Română ; Seară vieueză 
11 ; Bal mascat — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comediaj Părinții teribili — 20 ; 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : Hei- 
delbergul de altădată — 20.
9 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Doam
na de la Maxim — 20.
9 Teatrul Giulești : Cursa de șoareci 
— 19,30.

g Teatrul evreiesc de stat: Maletri șl 
etocamoru — 20.

• Teatrul „Matei Millo” din Timi
șoara (la Sala Palatului) : Micul In
fern — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Nu te lăsa, Stroe — 
19,30 ; (grădina Boema) : Femei, femei, 
femei — 20.
e Ansamblul artistic „Perinlța" (în sala 
Teatrului „C. I. Nottara") : Perinița 
mea — 19.

Plecarea 
subsecretarului 
de stat pentru

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat o telegramă 
mareșalului Seimului Republicii 
Populare Polone, Czeslaw Wycech, 
prin care, în numele Marii Adunări 
Naționale și al său personal, îi trans
mite sincere felicitări și urări de 
succese în activitatea șa, cu ocazia 
realegerii în funcția de mareșal al 
Seimului Republicii Populare Polone.

la 2' 23” ; 4. Andresen (Norve
gia) la 2’ 40”; 5 Ardeleanu
(Steaua) la 3' 24”; 6. Grigore 
(România) la 3’ 25” ’, 7. Viard 
(Franța) la 3’ 43”; 8. Menard 
(Franța) la 3’ 50” ; 9. Benjamins 
(Olanda) la 4’ 03” ; 10. Vermee- 
ren (Belgia) la 4’ 31”.

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 
1. ROMANIA B 98 H 10’ 38” ; 2. 
R. D. GERMANA 98 H 11’ 21” ; 
3. FRANȚA 98 H 14’ 22”; 4. 
Steaua 98 h 16’ 02” ; 5. Româ
nia A 98 h 16’ 32” ; 6. Belgia 98 
h 24’ 06” ; 7. Norvegia 98 h 29’ 
06” ; 8. Dezrobirea Brașov 98 h 
31’ 12” ; 9. Olanda 99 h 10’ 10”

Staruie încă în amintirea iubitori
lor de sport din țara noastră cea 
de-a XVIII-a ediție a campionatelor 
europene de box. Populara întrecere 
pugilistică a fost urmărită cu deo
sebit interes de un mare număr de 
spectatori și telespectatori, de întrea
ga opinie publică sportivă, atît din 
țara noastră, cît și din țările care 
au avut reprezentanți angajați în 
competiție.

Și de această dată, sportivii parti- 
cipanți la întrecere au fost primiți 
și găzduiți cu ospitalitatea caracte
ristică poporului nostru. Cei 180 de 
pugiliști, reprezentînd elita boxului 
de pe continent, conducătorii, arbi
trii, antrenorii și medicii — care au 
însoțit pe sportivi — au avut create 
toate condițiile pentru a-și putea 
desfășura activitatea. Cum s-a re
marcat în declarațiile făcute de 
oaspeți în timpul desfășurării cam
pionatelor și la sfîrșitul lor, Bucu- 
reștiul s-a dovedit încă o dată o bună 
gazdă pentru întreceri internaționale 
de anvergură. Temeinic pregătiți, a- 
părînd cu ardoare culorile patriei, 
sportivii români au reușit să cîștige 
4 medalii de aur, două de argint, 
una de bronz, fapt care' le-a adus 
locul I în clasamentul pe națiuni — 
un prestigios și binemeritat succes.

Dar, din păcate, ecoul acestor în
treceri, frumusețea disputelor pugi- 
listice au fost umbrite de manifes
tările unor spectatori aflați în tri
bune, manifestări în totală contra
dicție cu etica sportivă, cu normele 
de conduită civilizată pe care le im
pun spectatorului asemenea eveni
mente sportive. Cu atît mai regreta
bile, cu atît mai de neînțeles, cu cît 
publicul din tribunele sălilor de 
sport și stadioanelor din țara noas
tră și-a cucerit, de-a lungul anilor, 

o binecunoscută reputație, dovedind că 
știe să aprecieze, să încurajeze 
să răsplătească pe cei mai buni 
disputa sportivă. Nu odată, presa 
specialitate a publicat declarații 
unor oaspeți străini — sportivi, an
trenori, conducători de loturi — pri
vind ospitalitatea, obiectivitatea, 
competența, spiritul de echitate care 
caracterizează publicul nostru. Intre 
spectatori există însă și excepții re
probabile — oameni cu educație pre
cară, cu un nivel civic scăzut, ele
mente care se dedau la manifestări 
huliganice, la acte iresponsabile. Cu 
astfel de spectatori ne-am întîlnit, 
spre regretul nostru, și în tribunele 
campionatelor europene de box. Do
vedind o totală lipsă de respect față 

oonxpetiție și protagoniștii ei. 
față de ceilalți spectatori, ignorîhd 
solemnitatea unor momente, ei s-au 
dedat la acte'de sfidare față de Bo
xerii oaspeți, de unele decizii ale ar
bitrilor, au impietat asupra desfă
șurării întrecerilor. Deosebit de grav 
este faptul că au existat și manifes
tări care ar putea fi calificate ca 
lipsă de respect față de alte țări Cu 
prilejul intonării imnurilor de stat 
ale unor țări, elemente iresponsabi
le, străine de spiritul de seriozitate 
și bunăcuviință care caracterizează 
poporul nostru, s-au comportat 
manieră incalificabilă, în totală 
tradicție cu ținuta impusă de 
menea momente. Indiscutabil, 
fost martorii unor acte a

Și 
în 
de 
ale

de-o 
con- 
ase- 
am 
că-

ror gravitate 
zată de pasiunea oarbă a unor speep- 
tatori afectați de eșecul sportivilor 
favoriți.

Cînd este vorba de respectul da
torat altor țări, implicit de atitudi
nea față de sportivii care le poartă 
culorile, justificările nu pot consti
tui obiect de discuții. Este știut că 
România promovează o politică de 
prietenie frățească cu toate țările so
cialiste, o politică externă de respect 
și stimă față de toate țările lumii. 
Este cu atît mai fermă, mai aspră 
dezaprobarea întregii opinii publice 
din țara noastră față de comportări 
ca acelea menționate mai sus.

Exprimînd carențele din educația 
unor spectatori, asemenea incidente 
neplăcute s-au petrecut și la dife
rite . întreceri sportive interne. Și 
pentru că ne este proaspăt în minte, 
amintin) penibila situație creată la 
șfîfșitul partidei de fotbal Steaua — 
Dinamo București, desfășurată dumi
nica trecută pe stadionul „23 August", 
situație despre care s-a scris în presă.

In legătură cu asemenea acte de 
încălcare gravă a eticii sportive, con
siderăm că o răspundere serioasă re
vine Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport care n-a acțio
nat eficient, prin organismele sale, 
pentru a asigura în tribunele sportive 
un climat favorabil desfășurării în
trecerilor. Cei ce purtau răspunde
rea bunei desfășurări a acestei com
petiții nu au folosit toate mijloacele 
cu caracter educativ pentru a influ
ența atitudinea spectatorilor, nu au 
luat cele mai corespunzătoare măsuri 
organizatorice pentru prevenirea ma
nifestărilor huliganice, pentru înde
părtarea din sală și sancționarea „ero
ilor" unor astfel de manifestări. Chiar 
și după campionate, Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport. 
Federația Română de box, comisia de 
organizare au tratat cu superficiali
tate cele întîmplate. Ședința în care 
au fost analizate aceste stări de lu
cruri nu s-a încheiat, cum era firesc, 
cu sancționarea celor vinovați, cu 
măsuri practice pentru viitor. Consi
derăm că C.N.E.F.S. are datoria de a 
trata cu mai multă seriozitate această 
problemă, în contextul răspunderii 
care-i revine pentru asigurarea ca
drului propice desfășurării normale a 
competițiilor sportive interne și inter
naționale. Nu trebuie să existe nipi 
o îngăduință față de manifestările 
huliganice în tribunele stadioanelor 
noastre ! Măsurile care se impun tre
buie să pornească de la acest impera- 
tiv ci I'll.

Sîntem convinși că în tribunele să
lilor sportive, și stadioanelor din .țara 
noastră există toate condițiile pentru 
o atmosferă sănătoasă — ceea ce se 
dovedește la imensa majoritate a 
competițiilor sportive — precum ți 
pentru crearea unei opinii puternice 
împotriva tuturor actelor de abatere 
de la normele spiritului sportiv. Toc
mai acest public conștient nu tre
buie să tolereze atitudinile reproba
bile. Să fie chemați la ordine toți 
cei care nesocotesc normele vieții 
noastre sociale ! Comportarea tuturor 
spectatorilor la manifestările sporti
ve să fie în deplină consonanță cu 
frumusețea etică a poporului nostru.

Valentin PAUNESCU

(Urmare din pag. I)

agricultură al Tunisiei
în urma convorbirilor care au a- 

vut loc la București, subsecretarul de 
stat pentru agricultură al Tunisiei, 
L. Ben Osman, și președintele Con
siliului Superior al Agriculturii. Ni
colae Giosan, au făcut sîmbătă di
mineața un schimb de scrisori în le
gătură cu colaborarea și cooperarea 
tehnică și economică în agricultură 
între cele două ministere.

In scrisori se exprimă dorința co
mună de dezvoltare și permanenti
zare a colaborării și cooperării în 
agricultură și sînt prevăzute dome
niile de cooperare — creșterea in
dustrială a păsărilor și porcilor, api
cultura, cultura porumbului, asis
tența tehnică și schimbul de specia
liști.

La semnare si schimbul de scri
sori au asistat membri ai conducerii 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
precum și ambasadorul Tunisiei 
București. Mahmoud Maamouri.

* .
La amiază subsecretarul de 

pentru agricultură al Tunisiei. 
Ben Osman, a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Vrem si știm ce
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constituie pentru în
tregul nostru popor o 
analiză rodnică, știin
țifică a realităților so
cialiste ale patriei 
noastre, a întregii dez
voltări a lumii con
temporane, în spiri
tul marxism-leninis- 
mului. în spiritul răs
punderii față de țară, 
față de poporul ro
mân. față de cauza 
generală a socialismu
lui și comunismului.

Este firesc, așadar, 
să asistăm astăzi Ia o 
efervescentă spiritua
lă a tuturor oamenilor 
muncii, a tuturor ce
lor 
sau 
în 
sau
creație își aduc prino
sul lor de muncă la 
conturarea idealului 
socialist al poporului.

care pe un tărîm 
altul de activitate, 
uzine, pe ogoare 

în atelierul de

la

stat 
L.

vrem
Dezvoltarea societă

ții socialiste ește o ex
presie a conștiinței, a 
idealului politic al 
partidului nostru. E o 
mîndrie pentru oricine 
să se simtă părtaș al 
acestei epocale făuriri 
sociale.

Din această eferves
centă. din această dez
batere neîntreruptă 
din care este construit 
progresul patriei, 
purces întotdeauna 
perioritatea clară 
sistemului nostru 
cial. a vitalității 
cialismului.

Promovînd cu încre
dere și pricepere ase
menea principii de lu
cru, principii care cu
prind deopotrivă toa
te cadrele interne ale 
vieții noastre sociale, 
confirmă importanta 
prezentei noastre în 
lumea contemporană, 
a rolului României pe 
arena internațională.

a 
su-

a 
so- 
80-

Partidul Comunist 
Român se dovedește a 
fi la înălțimea aspi
rațiilor poporului, se 
dovedește demn de 
cuprinzătoarele sarcini 
ce-i stau în față.

După cum a arătat 
secretarul general al 
partidului nostru, a- 
tari succese nu se pu
teau obține decît prin 
alianța indestructibilă 
a muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor 
români, a celor ce au 
dus o luptă decisivă 
pentru socialism, pen
tru făurirea noii noas
tre vieți.

Orînduirea noastră, 
orînduirea în care o- 
mul conștient, liber, 
clarvăzător. stăDÎn pe 
soarta sa își dă ade
vărata măsură — este 
chezășia acestui șuvoi 
neîntrerupt de energii 
care asigură un viitor 
strălucit României so
cialiste.

statornicirea unor trainice relații de 
prietenie între România și U.R.S.S. 
Cu fermitate și curaj, P.C.R. s-a ri
dicat împotriva pregătirilor agresive 
și a războiului antisovietic, organi- 
zînd și conducînd rezistența antifas
cistă din România, înfăptuirea insu
recției de la 23 August 1944, trecerea 
țării noastre de partea coaliției 
antihitleriste.

O dată cu instaurarea puterii 
populare în România, prietenia in- 
ternaționalistă cu U.R.S.S.. alianța 
și colaborarea între cele două țări, 
între popoarele român și sovietic, 
pentru care partidul se pronunțase 
neabătut în decursul întregii sale e- 
xistențe, au devenit politică de stat, 
ocupînd un loc de însemnătate 'esen
țială în ansamblul relațiilor externe, 
ale țării noastre. Această etapă nouă 
a relațiilor reciproce dintre cele două 
state și-a găsit consfințire în Tratatul 
româno-sovietic de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, încheiat 
în anul 1948. El a dat literă de act 
internațional sentimentelor recipro
ce de prietenie, solidarității de inte
rese fundamentale, a creat o bază 
amplă pentru dezvoltarea mereu as
cendentă, pe toate planurile, a legă
turilor de colaborare dintre cele două 
popoare. Această colaborare a slujit 
intereselor celor două state. în ope
ra de edificare a noii orinduiri, a 
contribuit la desfășurarea victorioa
să a eforturilor celor două popoare 
pentru progres material și spiritual, 
pentru întărirea economică a patrii
lor lor

întărirea' continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică constituie 
o preocupare neabătută a partidului 
și statului nostru. Așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — „po
porul român apreciază în mod deo
sebit alianța și colaborarea cu 
popoarele Uniunii Sovietice, de care 
ne leagă firele unei trainice prie
tenii, bazate pe tradițiile de luptă 
comună, pe comunitatea țelurilor, a 
orînduirii sociale și consideră că 
dezvoltarea și întărirea continuă a 
acestei prietenii răspunde pe deplin 
intereselor și aspirațiilor vitale ale 
popoarelor noastre. Avem ferma 
convingere că nimic nu va putea 
clinti această prietenie, călită in 
multe încercări, că ea se va mani
festa viguros atît în vremuri bune, 
cit și în vremuri grele — cum obiș
nuiește să spună poporul nostru — 
că țările noastre vor păși permanent 
împreună, sprijinindu-se reciproc. în 
lupta pentru făurirea celei mai drep
te orinduiri — orînduirea socialistă 
și comunistă — adneîndu-și astfel o 
tot mai mare contribuție Ia cauxa 
socialismului, comunismului și păcii 
în lume“.

Ca prieteni $î tovarăși, animați de 
o ideologie și țeluri comune în lupta

pentru edificarea noii societăți, oa
menii muncii din România și Uniu
nea Sovietică manifestă inte
res și prețuire reciprocă față de 
eforturile constructive ce se des
fășoară în cele două țări, față de 
realizările dobîndite în construcția 
socialismului și comunismului.

„Oamenii sovietici — arăta tova
rășul Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S. — se 
bucură în mod sincer pentru po
porul frate român, care acumulează 
tot mai multe forțe pentru noi și 
noi victorii. Uniunea Sovietică și 
România sînt nu numai vecine, ci 
și tovarăși de luptă pentru o cauză 
comună. Prietenia noastră este întă
rită de unitatea scopurilor în lupta 
pentru viitorul comunist, de comuni-

prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice pe fun
damentul trainic al ideologiei comu
ne — marxism-leninismul — al co
munității de orînduire socială și de 
țeluri finale. S-au intensificat con
tactele și colaborarea tovărășească, 
schimburile de experiență în dife
rite sectoare ale construcției noii o- 
rînduiri sociale.

Totodată, a cunoscut o largă extin
dere colaborarea dintre România și 
U.R.S.S. în domeniile economic și 
științific, tehnic și cultural. Succe
sele repurtate de cele două țări în 
dezvoltarea economiei și culturii au 
creat și creează noi posibilități de 
intensificare și diversificare a coope
rării multilaterale dintre ele. Am-

Prietenia si colaborarea
româno-sovietică

tatea idealurilor comuniste. Această 
prietenie este o măreață cucerire is
torică a popoarelor Uniunii Sovie
tice și României socialiste".

Poporul român urmărește cu un 
sentiment de bucurie frățească suc
cesele obținute de U.R.S.S., care, 
sub conducerea P.C.U.S., a devenit 
o putere economică de prim rang, 
ce realizează o cincime din produc
ția industrială mondială, își dezvol
tă puternic și pe o scară uriașă 
forțele de producție, obține remar
cabile creații tehnico-științifice, o- 
glindite în folosirea energiei nu
cleare în scopuri pașnice, deschide
rea drumului spre Cosmos și în alte 
domenii de mare însemnătate pen
tru civilizația umană.

Prin succesele sale în construc
ția comunistă, Uniunea Sovietică a- 
duce o contribuție de cea mai mare 
însemnătate Ia întărirea întregului 
sistem mondial socialist, la creșterea 
forțelor socialismului în lume. La 
acest nobil obiectiv comun repre
zintă un aport de seamă și realiză
rile României socialiste în construc
ția noii societăți

De-a lungul anilor, relațiile de co
laborare și alianță româno-sovietice 
s-au dezvoltat pe planuri multiple. 
S-au adîncit continuu legăturile de

ploarea și rodnicia colaborării eco
nomice sînt ilustrate de faptul că 
Uniunea Sovietică ocupă primul loc 
în comerțul exterior al României, ca 
și de extinderea, în forme noi, a 
cooperării reciproce într-un șir de 
ramuri industriale de mare impor
tanță. O dată cu legăturile economice, 
s-au amplificat relațiile pe tărîm 
tehnico-științific, schimburile de ex
periență între specialiști, oameni de 
știință, institute de cercetări etc., au 
sporit relațiile pe tărîmul culturii și 
artei, ceea ce a contribuit la adînci- 
rea cunoașterii reciproce a creațiilor 
materiale și spirituale ale popoarelor 
noastre, la întărirea prieteniei și 
conlucrării lor fructuoase. Viața 
confirmă în permanență că chezășia 
dezvoltării continue a acestor relații, 
ca și a unității și coeziunii întregu
lui sistem socialist, o constituie pro
movarea neabătută a principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist : respectarea su
veranității și independenței naționa
le, egalității în drepturi, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești.

Desfășurînd o vastă activitate de 
construcție pașnică, popoarele român 
și sovietic sînt profund interesate în 
apărarea și consolidarea păcii, în a- 
sigurarea securității internaționale.

In cadrul coordonatelor politicii ex
terne promovate de cele două țări 
ale noastre se află înscrise aceleași 
obiective fundamentale .majore : 
lupta pentru victoria cauzei socialis
mului, pentru statornicirea unei păci 
trainice și zădărnicirea acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului, solida
ritatea cu lupta pentru libertate na
țională și socială a tuturor popoare
lor, asigurarea securității europene, 
intensificarea colaborării internațio
nale.

Relațiile româno-sovietice, dez
voltarea prieteniei și colaborării re
ciproce pe diferite planuri, întărirea 
alianței dintre țările noastre, cores- 
punzînd intereselor fundamentale ale 
ambelor popoare, contribuie nemij
locit la întărirea potențialului ma
terial, politic, militar a] întregului 
sistem socialist, la consolidarea for
țelor antiimperialiste și ale progre
sului social de pretutindeni, la asi
gurarea păcii în lume.

Experiența ultimelor întîlniri între 
conducătorii de partid și de stat ai 
României și Uniunii Sovietice a ară
tat cît de binevenite sînt pentru în
tărirea relațiilor dintre țările noas
tre contactele nemijlocite și discu
țiile directe, purtate în spiritul înțe
legerii reciproce. Ea a demonstrat că 
dorința comună de a găsi soluții re
ciproc acceptabile, abordarea proble
melor într-o atmosferă tovărășească, 
de stimă și receptivitate față de o- 
piniile și interesele reciproce, consti
tuie calea sigură ce duce la stabili
rea de hotărîri comune, la întărirea 
prieteniei și solidarității între țările 
și popoarele noastre.

Partidul și guvernul nostru conside
ră că există toate posibilitățile pentru 
o evoluție mereu ascendentă a legă
turilor multilaterale româno-sovieti
ce, pentru întărirea continuă a prie
teniei, colaborării și alianței dintre 
cele două țări și popoare. Și cu cît 
aceste legături vor fi mai puternice, 
cu atît vor servi mai bine interesele 
și aspirațiile ambelor popoare, inte
resele întăririi sistemului mondial so
cialist, afirmării cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Marile evenimente care domină 
viața politică a României în această 
perioadă — aniversarea eliberării de 
sub jugul fascist, pregătirile pentru 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și 
altele — constituie un prilej de e- 
vocare profundă și subliniere a prie
teniei trainice, indestructibile dintre 
Republica Socialistă România și U- 
niunea Republicilor Sovietice Socia
liste, dintre partidele și popoarele 
noastre. Prietenia româno-sovietică 
reprezintă un important factor de 
progres, de noi succese, un aport pre
țios al popoarelor noastre în lupta 
comună pentru întărirea forței și 
prestigiului socialismului în lume, 
pentru cauza celor ce muncesc de 
pretutindeni, pentru înfăptuirea as
pirațiilor de progres, pace și cola* 
borare ale omenirii contemporane.

I 
i

l
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REÎNNOIREA
CONVENȚIEI

DE LA YAUNDE
•Cererile grupului de țări afro- 
malgașe satisfăcute parțial • 
Menținerea barierelor vamale la 

produsele agricole

LUXEMBURG 28 (Agerpres). — 
După îndelungate tratative, care s-au 
succedat în mai multe faze, reprezen
tanții celor șase state membre ale 
Pieței comune și cei ai statelor afro- 
malgașe („cei 18") asociate la C.E.E. 
au căzut de acord, la Luxemburg, să 
reînnoiască convenția de asociere, cu
noscută și sub numele de Convenția de 
la Yaunde. Cei șase au acceptat să sta
bilească plafonul ajutorului acordat ță
rilor asociate la 748 milioane de dolari, 
la care se vor putea adăuga încă 80 de 
milioane dolari sub formă de împru
muturi speciale.

Noua convenție diferă într-o oare
care măsură de cea precedentă în ceea 
ce privește acordurile comerciale și 
schimburile între „cei 6“ și „cei 18". 
O zonă a liberului schimb este men
ținută în cele două sensuri. Reprezen
tanții țărilor afro-malgașe au reușit 
parțial să obțină satisfacerea unora din 
cererile lor. Astfel, vor fi reduse taxele 
vamale pentru mai multe produse tro
picale, printre care cafeaua, cacaoa și 

palmier. în ceea ce privește 
tusele agricole, reprezentanții 
mune au consimțit doar la o 
minoră a barierelor vamale. 

:e vor fi puse la punct unele 
hnice, noua convenție urmea- 

i i semnată la sfîrșitul lunii 
Yaunde.

RMO

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri simultane
ale forțelor patriotice
asupra pozițiilor strategice inamice

SAIGON 28 (Agerpres). — Agențiile 
de presă relatează că în mai multe 
regiuni ale Vietnamului de sud for
țele patriotice sud-vietnameze au lan
sat în noaptea de vineri spre sîmbătă 
puternice atacuri împotriva unor im
portante poziții strategice americano- 
saigoneze. Astfel, în provincia Tay 
Ninh, o tabără americană situată în 
apropiere de centrul administrativ al 
acestei provincii a fost ținta unui 
atac al patrioților, care au lansat a- 
supra ei zeci de obuze de mortiere, 
provocînd pierderi importante. în 
luptă au intervenit și artileria și a- 
viația americană. De asemenea, în 
aceeași regiune, la 10 km de Tay 
Ninh, forțele patriotice au atacat o 
unitate de infanterie americană. Lup
tele au durat peste cinci ore. Alte 
lupte au fost înregistrate în provin
cia Long An, la sud-vest de capitala 
Saigon.

Totodată, se anunță că vineri
avut loc cel mai puternic bombarda
ment asupra taberei forțelor spe
ciale americano-saigoneze de la Ben 
Het de cînd detașamentele F.N.E. au 
declanșat ofensive asupra acestui im
portant punct strategic. Patrioții — 
relatează agențiile de presă — au 
folosit în timpul acestui atac toate 
categoriile de armament — de la 
grenade pînă la obuze de 85 mm. To
rentul de foc al patrioților a lovit în 
plin tabăra americano-saigoneză, pro
vocînd grele pierderi în oameni și 
tehnică de luptă și scoțînd din func
țiune o mare parte a instalațiilor mi
litare

în același timp, avioane americane 
de tip „B-52" și-au continuat bombar
damentele asupra unor presupuse

a

nagiu lui Bălcescu
a Siciliei, Pa- 
raș vechi cu 
culturale și 

nare. unde 
Bălcescu și-a 
ultimii ani ai 
e zbuciumate, 
zilele acestea
revoluționar 

le la a cărui 
s-au împlinit 
ani. Demon- 
:eresul față de 
viața lui Băl- 

■jtoritățile și 
îlitatea loca- 
nți și nume- 
;eni ai Româ- 
participat în 
tare Ia sim- 
consacrat ,e- 
ilcescu". ce a 

t la „Teatro 
..o". Profesorul 

'.ano Falzone, de 
la Universitatea din 
Palermo, a vorbit cu 
pasiune despre figura 
de om politic, revolu
ționar și istoric a lui 
Bălcescu. „Pe pămîn
tul Siciliei — a spus 
el — Bălcescu a în- 
tîlnit înțelegere și a- 
preciere, pentru că și 
aici mișcarea revolu
ționară era în avînt.

Ideile sale au trium
fat, însă, abia în Ro
mânia de astăzi". Is
toricul italian a scos 
apoi în evidentă viziu
nea de progres social 
și de unitate a po
porului român, domi- 

în opera lui Bălcescu. Aici, la Pa
lermo. Bălcescu a scris 
cele mai frumoase ca
pitole ale operei sale 
„Românii subt Mihai 
Voievod Viteazul".

în parcul „Gari
baldi", unde se află 
bustul lui Nicolae Băl
cescu, alături de cel al 
lui Garibaldi și ale 
altor reprezentanți de 
seamă ai mișcării re
voluționare pentru 
realizarea unității I- 
taliei, a avut loc — 
în prezența oficialită
ților și a unui nume
ros public — ceremo
nia depunerii 
coroane de flori.

Interesul față 
personalitatea lui 
cescu, după cum am 
putut constata nemij
locit la Palermo, este 
deosebit : pe Via Bu
tera nr. 31, o placă de 
marmură,

unei
de

Băl-

fixată dea-

agențiile de presa transmit:
BH

SOFIA. — Postul de 
transmis un comentariu consacrat vie
ții și activității lui Nicolae Bălcescu, 
cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea acestuia.

radio Sofia a

ocazia împlinirii a 
nașterea lui Nicolae 
do conferințe a In-

BONN. — Cu 
150 de ani de la 
Bălcescu, în sala 
stitutului „Internationales" din capi
tala Republicii Federale a Germaniei, 
Ambasada Republicii Socialiste Româ
nia și Comisia vest-germahă pentru 
UNESCO au organizat o seară co
memorativă.

roma Poziții divergente^ 

în cadrul Congresului 
Partidului Democrat-Creștin

ROMA 28. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: La 
.,Palazzo del Congressi" din Roma au 
început sîmbătă discuțiile pe marginea 
raportului politic prezentat celui de-al 
11-lea Congres al Partidului Democrat- 
Creștin de către secretarul national al 
partidului, Flaminio Piccoli.

Analizînd principalele probleme ale 
politicii externe, Flaminio Piccoli s-a 
pronunțat pentru o politică de destin
dere în Europa și în lume, mențibnînd, 
totodată, că Italia este o componentă 
fidelă a Europei occidentale și a Ali
anței atlantice. Raportul secretarului 
național al P.D.C. a fost primit cu ne
mulțumiri de cercurile „stîngii" de- 
mocrat-creștinc, precum și de curentul 
care-1 sprijină pe fostul prim-ministru 
Aldo Moro și care preconizează un 
curs nou al politicii de centru-stînga, 
atît în problemele interne și inter
naționale, cît și în ce privește relațiile 
dintre guvern și partidele de opoziție.

concentrări ale torțelor patriotice din 
zona Ben Het, 
sureze această 
patrioților.

SAIGON 
agenția de 
forțele 
meze au scos din luptă 1 260 de 
soldați inamici, dintre care 800 
de americani, în cursul luptelor 
desfășurate în zilele de 17 și 18 
iunie în provincia Tay Ninh. De 
asemenea — adaugă agenția ci
tată — forțele patriotice au dis
trus 12 piese de artilerie și mor- 
tiere grele, 7 vehicule militare 
și au scufundat 8 nave de război.

încercînd să despre- 
tabără de presiunile

— După cum anunță 
presă „Eliberarea", 

patriotice sud-vietna-

Ambasadorii Republicii So
cialiste România Alexandru 
Lăzăreanu (Belgia) și Corneliu 
Bogdan (Canada), precum și 
însărcinații cu afaceri Gheor- 
ghe Luca (Chile) și Stelian Pe- 
reanu (Cipru) au ținut confe
rințe de presă dedicate celei 
de-a XXV-a aniversări a eli
berării României de sub jugul 
fascist.

Guvernui grec a fost re
maniat. Această remaniere com
portă în special o reîmpărțire a porto
foliilor ministeriale. Astfel, E. Ftena- 
kis, care deținea pînă acum portofo
liul comunicațiilor, a fost numit mi
nistru supleant Ia coordonarea econo
mică, în locul lui J. Rodinos-Orlandos, 
care a demisionat vineri ; G. Valis, care 
era ministru pentru Grecia de nord, 
devine ministru al comunicațiilor. Ca 
ministru al agriculturii este numit J. 
Papavlahopoulos, înlocuit în funcția de 
subsecretar al aceluiași minister cu 
Papanayotou, care este singurul mem
bru nou al guvernului.

Comunicat indiano-japo- 
JieZ. ministru al Indiei, In
dira Gandhi, și-a încheiat vizita ofi
cială în Japonia, plecînd la Djakarta, 
în comunicatul comun dat publici
tății, primul ministru indian și omo
logul său japonez, Eisaku Sato, sub
liniază dorința părților de a dez
volta cooperarea între cele două sta
te, exprimînd, în același timp, un 
punct de vedere comun privind nece
sitatea soluționării problemei Vietna
mului în conformitate cu dorința 
populației acestei țări.

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului dc Miniștri al R. P. Bul
garia, s-a înapoiat sîmbătă în patri" 
din vizita oficială făcută în Alg<-

supra intrării princi
pale, menționează în 
limba italiană : „în a- 
ceastă casă a murit în 
exil, singur și necu
noscut, la 29 noiembrie 
1852, Nicolae Bălces
cu, istoric ilustru si • înfocat ■ patriot, -taro-o 
luptat pentru renaște- 
rea României moder
ne". Numele lui Băl
cescu a fost dat unei 
secții a bibliotecii Uni
versității din Palermo 
și unei străzi princi
pale a orașului. Au 
fost tipărite o serie de 
studii și comunicări 
despre activitatea re
voluționară. istorică și 
patriotică a lui Băl
cescu.

împlinirea a 150 de 
ani de la nașterea lui 
Nicolae Bălcescu. săr
bătorită și în cadrul 
unor universități din 
Italia, a constituit tot
odată prilejul reafir
mării legăturilor tra
diționale, de prietenie, 
dintre 
lian și

popoarele ita- 
român.
N. PUICEA

După cum s-a anunțat, președin
tele peruvian Joan Velasco Alvarado 
a promulgat la începutul săp
tămînii noua lege a reformei 
agrare. Potrivit declarațiilor mi
nistrului agriculturii, Barandiaran, 
„legea cuprinde întreg teritoriul na
țional, întreaga problemă agricolă, ca 
și industriile derivate", „țăranii vor 
fi stăpîni ai pămintului • pe care îl 
lucrează", „va fi stimulată coopera
ția, asigurîndu-se țăranilor mașini, 
îngrășăminte și ajutor tehnic in ge
neral". Ulterior s-a anunțat că legea 
cu privire la reforma agrară este a- 
plicată și tuturor operațiilor compa
niilor producătoare de zahăr din 
țară Guvernul a făcut precizarea că 
„pămînturile expropriate vor fi plă
tite integral in bonuri nominale de 
împrumut guvernamental amortiza
bil, întrucit banii lichizi destinați re
formei agrare vor fi utilizați pentru 
a-i ajuta pe țărani să cultive pămîn
turile primite" Legea urmează să 
intre în vigoare imediat, dîndu-se 
prioritate zonelor cu densitate demo
grafică mai mare. Experți din depar
tamentul agriculturii au plecat cu 
avioane militare în toate regiunile 
țării pentru a supraveghea înfăptui
rea reformei, inclusiv preluarea de 

■ către stat a rafinăriilor de zănăr și 
a plantațiilor de trestie de zahăr

înainte de promulgarea reformei 
agrare, guvernul peruvian a fixat 
prețuri maximale în întreaga țară la 
produsele alimentare de bază - pîi- 
ne. cartoli, fasole, carne, lapte, peș
te și altele — stabilind totodată pe
depse severe contra speculanților. în 
unele cazuri, noile prețuri reprezintă 
o scădere de peste 30 la sută față de 
nivelul existent.

Promulgarea legii a coincis cu 
„Ziua indianului" și autoritățile afir
mă că pentru prima oară în istoria 
țării această zi este celebrată ca un 
veritabil omagiu adus grupurilor 
etnice peruviene și ,nu cu discursuri 
și felicitări de circumstanță" „Orice 
reformă agrară care se pretinde se
rioasă trebuie să-l integreze pe in
dian în circuitul economic modern, 
restituindu-i pămîntul de unde a fost 
expulzat prin violență", afirma în 
preziua publicării textului noii legi 
un manifest al „Asociației de inter
venție socială". De menționat, ca un 
fapt important, că în afară de lati
fundiile aparținînd magnaților peru- 
vieni, vor fi expropriate și mari su
prafețe stăpînite de străini în mod 
deosebit sînt afectate de această lege 
plantațiile companiei nord-america-

Noul guvern al R. P. Polone

h!oî state recunosc 
guvernul revoluționar 

provizoriu a! Republicii 
Vietnamului de sud

BAMAKO 28 (Agerpres). — Comi
tetul militar al eliberării naționale și 
guvernul provizoriu al Republicii 
Mali au hotărît să recunoască guver
nul revoluționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud — a anun
țat postul de radio Mali. Prin a- 
ceastă hotărîre — menționează co
municatul difuzat de postul de radio 
amintit — Republica Mali își ex
primă sprijinul față de lupta poporu
lui vietnamez pentru apărarea liber
tății sale.

DAMASC 28 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității la Damasc 
se arată că guvernul sirian a hotărît 
să stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă cu guvernul re
voluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud'.

In cadrul manifestărilor or
ganizate cu prilejul aniver
sării eliberării României, A- 
cademia de muzică din, Vie
na împreună cu Asociația 
de prietenie Austria-România 
au organizat o seară-con- 
cert la care și-au dat concursul 
tineri din Austria, Ungaria, Ja
ponia și România. Studenți și- ț 
tineri artiști aflați la speciali-- 
zare la Viena au interpretat lu
crări ale unor compozitori ro
mâni și prelucrări de muzică 
românească.

Cu aceeași ocazie, la Școala 
superioară nr. 20 „Republica 
România" din Chile a avut loc 
o manifestare culturală în ca
drul căreia însărcinatul cu a- 
faceri a.i. la Santiago de Chile 
a oferit conducerii școlii o serie 
de materiale didactice și cos
tume naționale românești. Ma
nifestarea s-a încheiat cu un 
spectacol de cîntece și dansuri 
în interpretarea ansamblului 
artistic al școlii.

(Agerpres)

în Uniunea Sovietică, 
regiunea Uralului, a mcej 
construirea unei centri 
atomice pentru uz indii 
trial, cu reactor pe bază de n 
troni rapizi. La darea ei în funcții 
cu întreaga capacitate, centrala va ax 
o putere de 600 000 kilowați. în p: 
zent, în Uniunea Sovietică se află 
faza finală de construcție stația e 
perimentală cu neutroni rapizi de ț 
Volga și se efectuează lucrările c 
montaj la stația cu reactor „rapic 
din peninsula Mangîșlak, pe malul e: 
tic al Mării Caspice. Această din urm 
stație va avea o putere termică de u 
milion kilowați.

Partidul laburist din Ma
rea Britanie a hotărît să 
amine desfășurarea alege
rilor parțiale pentru ocuparea ce
lor cinci mandate parlamentare va
cante.

Mani Kruczkowsl 
țiitor al ministrului t 
lor externe al R. P. I 
membru al C.C. al P.M.U.P. 
de 39 de ani, a încetat dir 
Varșovia după o boală în<

• J. CYRANKIEWICZ DESPRE SARCINILE VIITOARE ÎN 
INTERNE Șl EXTERNEDOMENIUL POLITICII

VARȘOVIA 28. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : în cadrul lucrărilor primei 
sesiuni a Seimului polonez al celei 
de-a cincea legislaturi, premierul 
J. Cyrankiewicz a propus compo
nența noului guvern polonez, care 
apoi a fost aprobată de deputați în 
unanimitate.

Vicepreședinți ai guvernului sînt: 
P. Jaroszewicz, E. Szyr, M. Olewin- 
ski. St. Majewski și Z. Tomala. St. 
Jedrychowski este ministrul aface
rilor externe, K. Switala, ministru] 
afacerilor interne, W. Jaruzelski, 
ministrul apărării naționale, J. Bu- 
rakiewicz, ministrul comerțului ex
terior, E. Sznajder, ministrul co
merțului interior, J. Trendota, mi
nistru de finanțe.

în continuare, J. Cyrankiewicz a 
precizat sarcinile care stau în fața 
noului guvern în domeniul politicii 
externe și interne.

Vorbitorul a subliniat că guver
nul va continua politica de întărire

a prieteniei cu U.R.S.S. și cu cele
lalte țări socialiste și. este gata să 
colaboreze și să dezvolte relațiile 
economice, t.ehnico-științifice și 
culturale cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială. în 
cadrul O.N.U., Polonia va milita 
pentru promovarea securității, pen
tru prevenirea conflictelor. J. Cy
rankiewicz a subliniat că Polonia 
nu va accepta niciodată o soluțio
nare provizorie a problemei fron
tierei de pe Oder-Neisse, care tre
buie privită în strînsă legătură cu 
problema securității europene.

în legătură cu politica internă, el 
a menționat că problema econo
mică fundamentală este trecerea de 
la metode extensive Ia forme in
tensive de dezvoltare, ceea ce în
seamnă o modificare calitativă e- 
șențială în economia țării. Planul 
pe 1971—1975, a spus el, prevede un 
progres serios în domeniul indus
triei, agriculturii, în sfera deservi
rii, în investițiile capitale etc.

ne „W. R. Grace and Co", cu o su
prafață de 21 000 acri, precum și 
plantația Casagrande, aparținînd 
unei familii de imigranți de origine 
germană, considerată drept cea mai 
mare plantație de trestie de zahăr 
din lume Suprafața ei este egală cu 
aceea a teritoriilor Belgiei și Elve
ției luate împreună. Se știe că, încă 
la sfîrșitu! anului trecut, guvernul 
președintelui Alvarado a naționalizat 
pămînturile firmei „Cerro de Pasco 
Corporation". plătind opt milioane

existente. Marii latifundiari au reu
șit să golească de conținut precedenta 
reformă agrară (aprobată sub guver
nul Belaunde), să o reducă la o sim
plă bagatelă prin excluderea din pre
vederile ei a zonei de coastă, unde 
75 la sută a pămînturilor cultivate 
(cele mai bune pămînturi de care dis
pune țara) sînt stăpînite de o mînă 
de mari proprietari, reprezentînd mai 
puțin de unu la sută din populație. 
Și în restul zonelor, unde pămîntul 
are fertilitate scăzută sau e cu totul

în succesiunea măsurilor progresiste

REFORMĂ AGRARĂ
IN PERU

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DEJA V. OROS

dolari în titluri de împrumut guver
namental amortizabil în 20 de ani.

Observatorii de aici nu exclud po
sibilitatea unei situații de încordare, 
ca urmare a opoziției înverșunate a 
marilor proprietari grupați în influ
enta „Asociație rurală peruviana" De 
altfel, promulgarea legii a fost prece
dată de tulburări serioase înregistrate 
la sfîrșitu1 săptămînii trecute la Hu- 
arita și Ayacucho. soldate cu un tra
gic bilanț 19 morți și 66 răniți Un 
comunicat guvernamental recent și 
comentariile celor mai multe ziare 
peruviene atribuie aceste evenimente 
sîngeroase „intereselor obscure ale 
reacțiunii" încercărilor ei de a bloca 
o măsură absolut necesară

Tn ansamblul problemelor pe care 
le are de înfruntat regimul peruvian. 
reformuîarea statutului agrar este un 
punct nevralgic, date fiind gravitatea 
problemei și complexitatea relațiilor

\

arid, discrepanța în distribuirea pro
prietăților rămine foarte 'înaltă șase 
la sută din numărul proprietarilor 
ocupă 76 la sută din suprafața agri
colă îndărătul cifrelor se ascunde 
calvarul a milioane de țărani lipsiți 
cu totul de pămînt sau dispunîna de 
loturi insuficiente pentru a-și asigura 
minimul necesar traiului Reformu- 
larea situației în acest domeniu a 
presupus eliminarea unor rezistențe 
chiar în sînul echipei guvernamen
tale în bugetul elaborat de fostul 
ministru al finanțelor. Valdivia, re
formei agrare îi revenea un capitol 
secundar Pe de altă parte, fostul 
ministru al agriculturii, Benavides, 
sprijinea discret „Societatea agrară" 
(o altă organizație a magnaților a- 
grari) susținînd că modificările în 
„codul apei" nu pot să ignoreze 
„drepturile dobîndite" (este vorba de 
monopolul’latifundiarilor asupra sur
selor de apă. fără abolirea căruia nu

Două divizii ale armatei federale nigeriene au lansat' simultan în 
ultimele 24 de ore o puternică ofensivă asupra teritoriilor deținute de 
autoritățile biafreze, a declarat sîmbătă în cadrul unei conferințe de 
presă comisarul federal pentru informații în guvernul de la Lagos. 
Anthony Enahoro. Ofensiva forțelor terestre este puternic sprijinită 
de aviația federală. El a precizat cu această ocazie că trupele federale 
controlează malul drept al fluviului Niger și că unități ale diviziei a 
treia au cucerit suburbiile orașului Owerri, ultimul centru urban im
portant controlat de trupele biafreze. Declarațiile lui finahoro, relevă 
agenția France Presse, sînt interpretate de observatorii militari de la 
Lagos drept un indiciu al unei ofensive generale pe care guvernul de 
la Lagos intenționează să o lanseze împotriva biafrezilor în momentul 
în care au fost blocate toate canalele de aprovizionare cu alimente a 
populației din Biafra, In fotografie : un avion de luptă biafrez doborît 
de artileria unităților federale.

Administrația națio
nală pentru probleme
le aeronauticii și cer
cetarea spațiului cos
mic (NASA) a anunțat 
că primii astronauți 
care vor atinge supra
fața Lunii' Ia 20 iulie. 
Neil Armstrong și Ed
win Aldrin, vor depu
ne pe suprafața Sele-

nei un microfilm pe 
care sînt înregistrate 
mesaje ale unui mare 
număr de șefi de sta
tă și guverne. Direc
torul NASA, Thomas 
Faine, a declarat că la 
iajn^âreâ navei cosmi
ce „Apollo—11“ au 
fost invitați să asiste 
șefii misiunilor diplo-

matice acreditați la 
Washington. Un pur
tător de cuvînt al 
NASA a precizat, de a- 
semenea, că drapelele 
tuturor statelor...mem
bre a'le O.N.U. vor „vi- 
zita'riLuna și vor. fi a- 
poi oferite fiecărei țări 
ca prim semn al mar
șului pămîntenilor pe 
Selene.

Peste 500 de studenți de 
la Universitatea din Seul 
și-au abandonat cursurile și 
au ieșit în stradă Pentru a de 
monstra împotriva intenției oficialită
ților sud-cpreene de a amenda ^.con
stituția" țării, astfel încît să-i permită 
președintelui Pak Cijan Hi prelungi
rea cu încă patru ani a mandatului 
său. Studenții, scrie în legătură cu a- 
ceasta corespondentul agenției U.P.I., 
au fost întîmpinați de puternice forțe 
polițienești, mobilizate în grabă pen
tru restabilirea ordinii. între tineri și 
polițiști au avut loc ciocniri serioase, 
soldate cu răniți de ambele părți.

„Poziția României în pro
blema colaborării și secu
rității europene"a fost tema unei 
conferințe ținute, la invitația Uniunii 
academice pentru politică externă, de 
pe lîngă Liga austriacă pentru Națiu
nile Unite, de către Dionisie Bîrcea, 
consilier la ambasada română din 
Viena. Au fost prezenți membri ai 
Uniunii academice din Graz, cadre di
dactice, studenți, reprezentanți ai au
torităților locale. Conferința a fost 
urmărită cu interes de asistență.

se poate concepe o autentică reformă 
agrară în Peru). Ambii miniștri au 
fost înloeuiți nu de mult, făcînd loc 
tendinței dinamice din sînul guver
nului

în contextul poziției de afirmare a 
intereselor naționale asumată de gu
vernul peruvian începînd cu cazul 
societății International Petroleum 
Company, continuînd cu expulzarea 
misiunilor militare nord-americane și 
suspendarea vizitei emisarului pre
ședintelui Nixon, Nelson Rocke
feller, legea reformei agrare are 
o deosebită însemnătate, ilus- 
trînd semnificativ tendințele noi 
ce se afirmă in viața politică a țârii, 
aspirațiile unor largi și diverse forțe 
sociale spre o linie de evoluție cores
punzătoare intereselor naționale. Tot
odată, importanța reformei agrare 
depășește cadrul intern — mai ales 
în lumina unei posibile înfruntări a 
pozițiilor dintre autoritățile peruviene 
și monopolurile străine din agricul
tură. în general, factorii de înrăută
țire a relațiilor cu S.U A. tind să se 
înmulțească Un nou conflict „gen 
I.P.C." se conturează în ultima vreme, 
de astă dată fiind vorba de „Belco 
Petroleum Company" — filiala lui 
„Belco Petroleum Incorporated" cu 
sediul la New York - care a sus
pendat o parte din producția sa de 
petrol în Peru (336 000 barili pe lună, 
aproape dublu față de producția So
cietății peruviene de stat), refuzînd 
să vindă produsele petroliere la pre- 
țul . stabilit de guvern. Confruntarea 
se succede în reprize rapide, alimen- 
tînd previziuni în sensul că ar putea 
atinge punctul de fierbere intr-un 
viitor destul de apropiat. Mai ales că 
la 6 august expiră termenul de amî- 
nare fixat pentru aplicarea amenda
mentului Hickenlooper, adică sus
pendarea totală a, asistenței econo
mice a S.U.A., inclusiv achiziționarea 
cotei de zahăr Ace» dată e conside
rată de observatori ca decisivă pen
tru definirea 
tre cele două

întreaga regiune Muong 
Souy, inclusiv orașul cu a- 
celași nume, se ailă în pre
zent sub controlul forțelor 
Pathet Lao, anunta agenția de 
presă Pathet Lao. Agenția citată men
ționează că o parte a trupelor ina
mice a dezertat, iar restul trupeloi 
s-au împrăștiat în panică. în această 
regiune se află una din cele mai im
portante baze strategice inamice.

viitorului relațiilor în- 
părți
28 (Agerpres). — La 

acestei săptămîni, gu-
LIMA 

sfîrșitul uioici gu
vernul peruvian a trecut la a- 
plicarea noii legi cu privire la 
reforma agrară, ocupîndu-se de 
exproprierea principalelor lati
fundii Funcționari guvernamen
tali au rechiziționat pămînturile 
pe care se află opt mari planta
ții în regiunea de coastă a țării.

La Brazzaville s- 
cheiat lucrările unu. 
nar consacrat probi 
demografice și sti 
sanitare din tările afric- 
fășurat sub auspiciile O: 
Mondiale a Sănătății, la se 
participat reprezentanți ai 2 
africane, observatori din p 
misiei economice O.N.U. pen • 
și altor organisme internați 
fost examinate posibilitățile 
nătățire și extindere a cercel 
mografice și a statisticii 
continentul african.

f1
i • ' H-

< •>; a ^7’ . -
Yi y V

ll

ronar 
dorul 
mâni 
bean 
preșe 
tetuli
străinătatea ai R. D. Vietnam 
Quoc Hy. Planul prevede int 
ficarea și strîngerea relațiilo 
colaborare dintre cele două 
în domeniul învățămîntului, 
inței; literaturii. , artei,. piesii 
informațiilor.

Premierul Chahan-Delmas despre unele asp

PARIS 28 (Agerpres). - Jacques 
Chaban-Delmas, primul ministru 
francez, a răspuns vineri, tn cadrul 
unei întîlniri cu ascultătorii unui post 
de radio periferic, la o serie de între
bări în legătură cu unele probleme la 
care nu-s-a referit în declarația-pro- 
gram prezentată în Adunarea Națio
nală în ziua precedentă întrebat a- 
supra politicii militare a Franței, el 
a răspuns că prezența lui Michel 
Debre în fruntea Ministerului Apă
rării reprezintă o garanție că „nimic 
nu se va schimba în domeniul apă
rării. Politica militară nucleară a 
Franței, a arătat noul premier, este 
ireversibilă și în același timp malea
bilă" în legătură cu embargoul fran
cez asupra armelor destinate Israelu-

lui, Jacques Chaban-Delmas s-a 
rit la unele declarații făcu 
Georges Pompidou în cursul câmp- 
niei electorale în favoarea unu. 
bargo impus livrărilor de armei»;.-1 
către țările angajate în conflictul , 
Orientul Apropiat. El 
in curînd va avea loc. 
vernului, un „cor 
rile externe", cari 
tre alte probleme, c?» 
asupra armelor destin. 
Referindu-se la ■■ ■<. 
pe care intențion 
in calitate de prin 
Chaban-Delmas a 
„hotărît să respec 
luate în declarația-■

a adăug a. 1
■ n cac

n
MIC

SPANIA Un proiect de lege care nu i
schimbări fundamentale

MADRID 28 (Agerpres) - Consi
liul Național al Falangei a aprobat 
liniile generale ale unui proiect de 
lege care autorizează crearea unor 
asociații politice. Aceste asociații ur
mează să aibă, în aparență, dreptul 
de a critica politica guvernului. Pro
iectul de lege limitează însă liberta
tea lor de acțiune, impunînd restricții 
severe Viitoarele asociații nu vor a- 
vea dreptul de a propaga ideea unei 
eventuale reveniri la sistemul de mai 
multe partide politice, vor trebui să 
accepte principiile generale ale Fa-
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tangei, vor trebui s . ' .
gitimal confruntare a punctelor de ve
dere la o analiză critică a soluțiilor 
concrete ale guvernului", vor trebui 
să adopte „de bunăvoie" o denu
mire care „să nu sugereze o ideologie 
contrară principiilor falangiste".

I 
Tribunalul „ordinii, publice" 

din Madrid a condamnat la în
chisoare pe termene între 3 luni f 
si 6 ani și amenzi grele un grup^ 
de 9 persoane, acuzate de pro-/ 
pagandă ilegală, asociere ilegajă 
și alf.t? delicte similare

40.360


