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Dejun oferit de Comitetul Centrai 
al Partidului Comunist Român 

si Consiliul de Miniștri

Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să vă 
adresez dumneavoastră, scriitori
lor, poeților, criticilor și drama
turgilor din România un cald sa
lut tovărășesc din partea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat 
și a guvernului Republicii Socia
liste România (aplauze puternice). 
Este pentru prima oară cînd 
toți scriitorii din țara noas
tră s-au întrunit pentru a 
elabora in colectiv progrâmul 
de activitate al uniunii. Prin 
amploarea și spiritul de responsa
bilitate al dezbaterilor, care au a- 
bordat problemele fundamentale ale 
literaturii și sarcinile de viitor ale 
Uniunii Scriitorilor, Adunarea ge
nerală se va înscrie, fără îndoială, 
ca un eveniment de seamă în via
ța literară din țara noastră, sti- 
mulînd și mai mult participarea 

•scriitorilor la activitatea politică 
și socială, la opera de edificare a 
societății socialiste. Se cuvine re
marcat faptul că totalitatea celor 
care au vorbit de la această tribu
nă și-au exprimat hotărîrea de a 
sluji prin arta lor cauza socialis
mului, progresul patriei noastre, no
bilele aspirații ale poporului ro
mân (aplauze).

în cursul discuțiilor, după cum 
am fost informat, s-aii( formulat 
și o serie de critici, dintre^.care 
multe îndreptățite. Consider că 
noua conducere a scriitorilor va 
trebui să analizeze cu toată serio
zitatea propunerile și criticile fă
cute de vorbitori trăgînd învăță
mintele necesare pentru activitatea 
de viitor a Uniunii Scriitorilor 
(aplauze).

Butem spune că adunarea dum
neavoastră a dat glas adeziunii 
depline a scriitorilor la politica 

J internă și externă a partidului 
nostru comunist, hotărîrii lor de 
a-și închina talentul ridicării spi
rituale a maselor, înfloririi cultu
rii României socialiste (aplauze 
îndelungate).

Adunarea dumneavoastră gene
rală are loc într-o perioadă de dez
voltare viguroasă, multilaterală a 
întregii noastre societăți, de înalt 
avînt creator al maselor. în vas
tul proces de dezvoltare a țării și 
de perfecționare multilaterală a 
organizării sociale, rolul hotărîtor 
îl are clasa muncitoare — clasa 
cea mai avansată a societății — 
care și-a dovedit, atît în anii în
fruntării cu capitaliștii și moșierii, 
cit și in epoca socialismului, forța 
mobilizatoare, consecvența revolu
ționară, capacitatea de a duce po
porul neabătut pe drumul libertă
ții și progresului (vii aplauze). La 
temelia orînduirii noastre socialiste 
stă alianța de nezdruncinat a cla
sei muncitoare cu țărănimea, cele 
două mari clase ale societății noas
tre, care cuprind marea majoritate 
a populației, țării, unitatea dintre 
muncitori, "țărani și ' intelectuali, 
fără deosebire de naționalitate. în 
activitatea pentru desăvîrșirea'con
strucției socialiste sporește neînce
tat rolul intelectualității — parte 
integrantă a poporului muncitor

— care își consacră cunoștințele, 
capacitatea creatoare propășirii 
patriei, ridicării poporului pe 
culmi tot mai înalte de cunoaștere, 
de cultură. în rîndul oamenilor de 
știință și cultură un loc de sea
mă îl ocupă creatorii de artă, scrii
torii. Partidul și statul acordă o 
înaltă prețuire activității lor, dau 
o apreciere deosebită aportului pe 
care-1 aduc la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor, la înnobi
larea spirituală a omului, la reali
zarea țelurilor societății noi (a- 
plauze puternice).

Poporul român se mîndrește pe 
drept cuvînt cu tradițiile progre
siste, patriotice ale culturii noastre. 
Istoria luptei maselor populare 
pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru neatîrnare, pentru libertate 
și dreptate socială, pentru o viață 
mai bună, a consacrat pentru vecie 
numele multor cărturari luminați, 
clarvăzători. Viața și activitatea 
celor mai de seamă oameni de cul
tură din trecut sînt străbătute, ca 
de un fir roșu, de dragoste și devo
tament față de popor și patrie, de 
dorința arzătoare de a sluji idea
lurile celor mulți, de un înălțător 
spirit de jertfă pentru cauza liber
tății naționale și sociale. Ei și-au 
făcut o datorie de onoare din a 
înfățișa lumii virtuțile poporului 
român, noblețea sa spirituală, mo
destia, hărnicia, umanismul ce l-au 
caracterizat întotdeauna, dorul de 
libertate și dreptate. Creația a- 
cestor scriitori va dăinui, rămînînd 
întotdeauna unul din cele mai lu
minoase capitole ale culturii noas
tre naționale (aplauze).

Merită subliniat în fața Adunării 
generale. în mod deosebit fap
tul că în anii regimului bur
gh ezo-moșieresc o serie de scriitori 
s-au alăturat mișcării revoluțio
nare, antifasciste, au militat prin 
scrisul lor pentru transformarea 
revoluționară a societății, aducînd 
o contribuție de seamă la cucerirea 
libertății și independenței patriei 
(vii aplauze).

Astăzi societatea s-a. schimbat 
din temelii, omul a fost eliberat 
de povara amarului, a exploatării, 
în țară s-au instaurat egalitatea so
cială, demnitatea umană. Poporul 
își făurește în mod liber și con
știent propriul destin, pregătind vi
itorul de aur al comunismului. Da
toria scriitorilor de astăzi este ca 
pe fundamentul sănătos al tradiți
ilor marii noastre literaturi clasice 
să înalțe și mai sus arta poporului 
român, să facă din ea un puternic 
.[factor de progres social, hrana spi
rituală a omului nou, constructor 
al socialismului.

Așa cum au arătat în Adunarea 
generală mulți din tovarășii care 
au. luat cuvîntul, putem afirma cu 
satisfacție că literatura noastră s-a 
dezvoltat în anii de după eliberare 
pe un drum ascendent, înregistrînd 
succese remarcabile în toate genu
rile, manifestîndu-se tot mai vi
guros în ansamblul suprastructurii 
socialiste. Transformările revoluțio
nare din perioada postbelică au 
confruntat conștiința scriitorilor 
noștri cu mari și răscolitoare pro
bleme legate de însuși destinul po
porului nostru, au pus în fața crea
ției literare sarcini cu totul noi. 
Este meritul marii majorități a

scriitorilor din țara noastră că au 
înțeles aceste probleme, că au știut 
să răspundă prin operele lor co
mandamentelor fundamentale ale 
societății. Cei mai valoroși scrii
tori, poeți, critici, dramaturgi s-au 
aflat alături de popor, au sprijinit 
din toate puterile grandioasa lui 
operă socială, au militat fără șo
văire sub steagul partidului. în 
condițiile luptei înverșunate împo
triva reacțiunii, a claselor exploa
tatoare, pentru cucerirea puterii de 
către proletariat, pentru trecerea 
la construcția socialismului, ei au 
făcut din scrisul lor o armă de 
luptă, o chemare patetică pentru 
mobilizarea tuturor forțelor înain
tate ale societății, pentru trium
ful politicii partidului comunist, 
pentru victoria, socialismului în 
România (aplauze puternice). Cele 
mai bune opere create în acest 
ultim sfert de veac se înscriu, 
prin forța vibrației lor patriotice, a 
mesajului social, prin rolul pe care 
l-au jucat în mersul înainte al so
cietății, în ridicarea conștiinței ma
selor, în înfăptuirea idealurilor 
fundamentale ale poporului nostru, 
Ia loc de cinste în istoria culturală 
a României mod.erne.

Merită să subliniem aportul de 
preț adus la aceste mari succese ale 
literaturii patriei noastre de scrii
torii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare. Trăind și muncind, 
de secole, laolaltă cu poporul ro
mân, pe meleagurile acestei țări, 
naționalitățile conlocuitoare și-au 
adus contribuția atît la crearea bu
nurilor care au asigurat progresul 
material al României, cît și la rea
lizarea valorilor noastre culturale. 
Cot la cot cu poporul român, oa
menii muncii maghiari, germani și 
de alte naționalități făuresc acum 
societatea socialistă, noua civiliza
ție materială și spirituală a țării. 
Operele scriitorilor din țara noas
tră, fie ei români, maghiari, 
germani sau de alte naționali
tăți slujesc prieteniei și frăției 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, muncii unite 
pentru înflorirea patriei comune, 
România socialistă (vii aplauze). 
Indiferent în ce limbă este scrisă, 
literatura din țara noastră, păs- 
trînd, desigur, amprenta specificu
lui național, se inspiră din aceleași 
realități sociale, are drept subiect 
viața și munca unită a tuturor ce
lor ce muncesc, indiferent de na
ționalitate, lupta lor pentru reali
zarea destinului comun de bunăsta
re și fericire. ,

în aprecierea creației literar-ar- 
tistice trebuie să avem întotdeauna 
în vedere condițiile social-istorice 
concrete în care a fost făurită, ca
racteristicile etapei respective, ce
rințele dezvoltării societății, inte
resele fundamentale ale celor ce 
muncesc. O analiză științifică, o- 
biectivă, a moștenirii culturale, 
cere disocierea clară a ceea ce a 
fost înaintat, valoros, a tot ceea ce 
a exprimat necesitățile progresului 
social, de lucrările și ideile inspi
rate din ideologia claselor exploa
tatoare. De aceea, relevînd ceea ce 
este prețios în literatura trecutului, 
nu trebuie să trecem cu vederea 
lucrările cu tendințe retrograde, re- 
flectînd concepții naționaliste, șo
vine sau, dimpotrivă, cosmopolite.

contrare intereselor progresului pa
triei noastre, intereselor celor ce 
muncesc.

Și în perioada de după eliberarea 
țării, alături de lucrări valoroase, 
care vor dăinui în literatura noas
tră, în creația scriitoricească s-au 
manifestat și o serie de minusuri. 
Unele din acestea se datoresc unor 
metode greșite folosite în îndruma
rea literaturii noastre, unor ten
dințe nesănătoase care au avut loc 
în societate în acea perioadă și pe 
care partidul nostru le-a criticat 
cu toată tăria, luînd măsuri hotă- 

- rîte pentru a nu se mai repeta nici
odată. Criticarea lipsurilor nu tre
buie însă să ducă la diminuarea 
valorii globale a literaturii scrise 
în anii socialismului, la etichetări 
negativiste generalizatoare Ră
cind bilanțul artistic al acestei pe
rioade glorioase de un sfert de 
secol din istoria poporului nostru, 
trebuie să afirmăm cu putere că el 
este pozitiv, încununînd o muncă 
rodnică, deosebit de utilă, depusă 
de scriitorimea noastră (aplauze 
puternice, îndelungate).

Tovarăși,

Deși timpul care a trecut de la 
eliberarea țării este destul de 
scurt. România a parcurs în a- 
cest i interval o întreagă epocă 
istorică, a străbătut cu succes 
drumul de la capitalism la socia
lism, de lă Orînduirea exploatării 
la orînduirea libertății și dreptății 
sociale, de la înapoiere și sărăcie 
la prosperitate economică și cul
turală Sintetizînd marile transfor
mări săvîrșite în structura de cla
să, în economie, în cultură, în or
ganizarea socială și de stat, Con
gresul al IX-lea al partidului a 
elaborat programul dezvoltării 
societății noastre în etapa desă- 
vîrșirii construcției socialiste, a 
trasat jaloanele progresului mul
tilateral al patriei în viitor, a con
cretizat sarcinile ce revin tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii

Dînd viață acestui program, oa
menii muncii dezvoltă într-un ritm 
susținut economia, întăresc baza 
materială a societății, sporesc 
neîncetat forțele de producție ale 
țării. Ca urmare a îndeplinirii 
prevederilor planului cincinal, a 
progresului industriei și agricultu
rii socialiste, a sporirii producției 
de bunuri materiale, crește an de 
an nivelul de viață al poporului, 
se concretizează tot mai evident 
obiectivul suprem al politicii par
tidului — bunăstarea și fericirea 
omului, ale tuturor celor ce mun
cesc (aplauze puternice). Procesul 
desăvîrșirii construcției socialiste se 
desfășoară pe planuri multilaterale, 
în forme deosebit de complexe. 
Paralel cu dezvoltarea bazei ma
teriale a societății, el presupune 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție, a raporturilor sociale în
tre oameni, lărgirea și adîncirea 
democrației socialiste, întărirea 
continuă a unității moral-politice 
a poporului, înflorirea științei și 
artei, ridicarea nivelului de cul
tură al maselor, generalizarea eti
cii socialiste, formarea omului nou, 
eliberat de tarele morale ale tre
cutului.

Este știut că în ultimii ani parti
dul a inițiat și aplicat un șir de 
măsuri pentru perfecționarea or
ganizării societății, pentru dezvol
tarea democrației socialiste, pentru 
întărirea forței și coeziunii orîn
duirii noi. Din acest cadru face 
parte și crearea Frontului Unității 
Socialiste și a consiliilor oame
nilor muncii aparținînd naționali
tăților conlocuitoare, stabilită de 
recenta plenară a Comitetului 
Central Dezbaterile care au avut 
loc cu prilejul aderării diferitelor 
organizații de masă și obștești la 
Frontul Unității Socialiste și cu 
prilejul adunărilor de constituire 
a consiliilor oamenilor muncii ai 
naționalităților conlocuitoare au 
confirmat pe deplin justețea mă
surilor adoptate de Comitetul Cen
tral al partidului, au constituit o 
puternică manifestare a atașamen
tului profund al tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii față de politica 
marxist-leninistă a partidului nos
tru, a hotărîrii lor de a o traduce 
în viață neabătut (vii aplauze). 
Prezența Uniunii Scriitorilor, ca și 
a celorlalte uniuni ale creato
rilor de artă, în cadrul Fron
tului Unității Socialiste, oglin- 
deșțe rolul tot mai important 
și mai activ pe care aceste orga
nizații obștești sînt chemate să-l 
îndeplinească în societatea noas
tră, în participarea oamenilor de 
cultură, alături de muncitori și ță
rani, de toți cetățenii, la viața pu
blică, la conducerea statului, la 
întreaga operă de edificare a so
cialismului.

Perioada care urmează va fi mar
cată de o serie de aniversări și eve
nimente politice de mare însemnă
tate în viața poporului nostru. 
La sfîrșitul acestei luni vom ani
versa semicentenarul unirii Tran
silvaniei cu România, act crucial 
în istoria patriei, înfăptuit prin 
voința unanimă a maselor popu
lare, a .întregii națiuni, moment de 
cea mai mare importanță în dez
voltarea societății , românești mo
derne, în închegarea forțelor revo
luționare și progresiste care, în 
frunte cu clasa muncitoare, cu 
partidul ei marxist-leninist au răs
turnat regimul burghezo-moșieresc. 
au lichidat exploatarea și au edi
ficat orînduirea socialistă. împli
nirea în anul ce vine a unui sfert 
de secol de la eliberarea țării de 
sub jugul fascist va prilejui tre
cerea în revistă a marilor victorii 
obținute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în cea mai 
mare operă înfăptuită vreodată pe 
pămîntul României. Apropiatele 
alegeri pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare se vor 
transforma, fără îndoială, într-o 
puternică demonstrare a hotărîrii 
poporului român și a naționalități
lor conlocuitoare de a înfăptui 
neabătut politica de construcție a 
socialismului, într-o nouă și eloc
ventă materializare a democratis
mului nostru socialist, a exerci
tării puterii în stat de către clasa 
muncitoare aliată cu țărănimea, a 
guvernării țării de către poporul 
însuși. Aceste evenimente oferă

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri au oferit sîmbătă un de
jun cu prilejul Adunării generale 
a scriitorilor.

Au luat parte tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 

• Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Janos Fazekas, 
Iosif Banc, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, Vasile 
Patilineț, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, reprezentanți ai vieții noa
stre culturale și artistice.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, a toastat pentru în
florirea literaturii noastre, pentru o 
literatură combativă, cît mai va

riată, de pe pozițiile marxism-leni- 
nismului, pentru îmbogățirea patri
moniului nostru literar cu noi ope
re de valoare.

Academicienii Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
Geo Bogza și Victor Eftimiu, Nagy 
Istvan, membru corespondent al A- 
cademiei, și alți scriitori și-au ex
primat, în toasturile lor, profun
dele sentimente de devotament pe 
care întreaga breaslă scriitoriceas
că le nutrește față de Partidul Co
munist Român, față de conducerea 
sa în frunte cu secretarul general 
al Comitetului Central, tovarășul ( 
Nicolae Ceaușescu, și și-au reafir
mat hotărîrea de a sluji cu entu
ziasm patria socialistă, nobila 
cauză a propășirii culturii româ
nești. (Agerpres)

Pregătirea cadrelor în economie

VIZIUNEA
0 PERSPECTIVĂ
TREBUIE SA PRIMEZE

(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul lucrărilor Adunării (Foto : Gh. Vințilă)

Dezvoltarea în ritm intens a in
dustriei noastre siderurgice, înzes
trarea ei cu utilaje și agregate de 
înaltă tehnicitate, ca și modernizarea 
continuă a mijloacelor tehnice din 
unitățile existente, determină în 
mod firesc creșterea necesarului de 
cadre calificate de muncitori, maiș
tri, tehnicieni și specialiști cu pre
gătire superioară ; concomitent, sar
cinile calitativ noi, corespunzătoare 
producției moderne, implică lărgirea 
și îmbogățirea continuă a orizontului 
de cunoștințe tehnico-profesionale al 
oamenilor muncii care lucrează în 
această ramură. Tocmai din aceste 
considerente devine necesar să se 
elaboreze planuri anuale și de pers
pectivă, pentru asigurarea cadrelor 
respective, să se ia măsuri în vederea 
dezvoltării sistemului de școli pen
tru pregătirea de muncitori calificați, 
tehnicieni și maiștri, precum și în 
scopul ridicării calificării și specia
lizării personalului existent.

în actualul cincinal, ritmul de 
creștere a numărului de muncitori, 
maiștri și tehnicjeni pregătiți prin 
școli Se încadrează în ritmul 
anual de 2,3 la sută stabilit 
prin planul de perspectivă. Pe 
această cale proporția de munci
tori calificați prin școli a crescut de 
la 21 Ia sută în 1955, Ia 28 Ia sută 
în 1968, estimindu-se ca în următorii 
10—12 ani această pondere să ajun
gă la cel puțin 55 Ia sută. Prezintă 
o mare importanță proporția aceasta, 
întrucît experiența unităților siderur
gice și a întreprinderilor din alte ra
muri arată că muncitorii calificați 
prin școli profesionale dobîndesc în 
general o mai bună pregătire teoreti
că și practică, decît în cazul califică
rii la locul de muncă prin cursuri 
de scurtă durată de 4—6 luni, avînd 
în același timp reale posibilități pen
tru a-și îmbogăți ulterior orizontul 
de cunoștințe pe măsura dezvoltării 
și modernizării producției.

De bună seamă, industria noastră 
metalurgică dispune de un fond va
loros de cadre de muncitori, tehni
cieni și ingineri. Dar în procesul am
plu și complex de recrutare și for
mare a cadrelor se mențin totuși 
anumite carențe, care au fost relie
fate și cu prilejul unei recente ana
lize a acestei probleme în colegiul 
ministerului. în primul rînd, s-a

desprins concluzia că este nevoie să 
se acorde o mai mare atenție în în
treprinderile noi, ca și în cele vechi, 
stabilirii exigente, pe bază de anali
ze aprofundate, a necesarului de ca
dre de toate categoriile — atît pen
tru fiecare an cît și în perspectivă. 
O atare cerință se impune întrucît, 
în ultimii ani, unele unități nu s-au 
orientat judicios asupra necesităților 
de muncitori calificați prin școli 
profesionale și cursuri de scurtă du
rată, ajungînd în situația de a nu 
putea angaja o parte din absolven
ții cu care unitățile respective în- 
cheiaseră dinainte contract.

Cîteva cazuri mi se par conclu
dente în acest sens. La Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă Buzău, 
nu au fost primiți în acest an 30 ab
solvenți ai școlilor profesionale pe 
motiv că nu există posturi pentru ei, 
în timp ce cu cîteva luni înainte fu
seseră angajați alți muncitori pentru 
a fi calificați prin cursuri de scurtă 
durată. Absolvenții respectivi au 
plecat în alte unități, chiar din alte 
ramuri. O situație deosebită s-a creat 
la Combinatul siderurgic Galați. Din 
cauza superficialității în precizarea 
nevoilor de personal, au fost califi
cați aici 120 macaragii, cu scoaterea 
din producție, pentru ca la termi
narea cursurilor să se constate că 
nu sînt necesari decît două treimi 
dintre ei. S-au cheltuit astfel în za
dar peste 140 000 lei. Și asemenea 
cazuri s-au petrecut și în alte în
treprinderi. După părerea mea, re
crutarea tinerilor pentru diferitele 
școli — profesionale, tehnice, de 
maiștri, licee industriale — precum 
și pentru cursurile de scurtă dura
tă, trebuie făcută cu cea mai mare 
răspundere, acordîndu-se prioritate 
celor din localitatea unde se află 
uzinele, combinatele, sau din locali
tățile învecinate. Se vor putea for
ma astfel nuclee stabile de cadre 
calificate, legate trup și suflet de 
întreprinderile în care vor lucra ul
terior, de orașul sau centrul indus
trial în care locuiesc.

Ing. Victor PANDIA 
director in Ministerul 
Industriei Metalurgice

(Continuare în pag. a V-a)
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S-o petrecut la Bacău. Petre 
Bogdănel, paznic la întreprin
derea de construcții a Uniunii 
județene a cooperativelor de

• consum, avea nevoie de bu
toaie. Atunci a apelat la ser
viciile 'prietenului său, Gheor- 
ghe Pascu — paznic la depo
zitul l.R.E. Zis și făcut. Pascu 
a luat citeva butoaie din de
pozit și le-a dat lui Bogdănel.

' Ca sa -nu rămînă dator. Bogda- 
r'-nel a. dăruit și cl lui Pascu, 

diii depozitul întreprinderii pe
• care-1 păzea, un balot de fier 

laminat și patru saci de ciment.
‘ Si astfel s-a încheiat afacerea 

— și a început tărășenia.

B

I
I
I
I
I
I
l
(scris

' (icre

anca

Pînă cînd ?

După cucerirea independenței ele 
stat a lîomuniei, in condițiile dezvol
tării economice tot mai accentuate 
de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
și începutul ăecolului al XX-lea, de- 
sfivîrșirea statului național unitar 
român s-a impus cu acuitate, ca o 
cerință imperioasă pentru progresul 
societății românești. Problema unirii 
Transilvaniei cu România a trecut pe 
primul plan al vieții politice, a cu
prins gindurile și voința tuturor 

.1 în- 
parte și

Gh. BODEA, VAJDA Ludovic 
cercetători științifici 

la Institutul de studii istorice 
și sociol-politice de pe lingă C.C. 

al P.C.R., sectorul din Cluj

| Despre existența în consum. 
1 în localurile din Pitești, a u- 
J nor alimente alterate s-a mai I ‘scris. Nefiind trași la răspun

dere cu seriozitate, făptașii nu 
Un exemplu: 
responsabilul 

este unul din 
timp în urmă 
liceului din 
care erau în

se învață minte, 
y. Radu . Pândele, 
I. ospătăriei pieței, 
| aceștia. Cu cîtva 
1 o. servit elevilor 
I- Șiret (Suceava),

excursie prin Pitești, carne al- 
, ferată, punîndu-le sănătatea în I pericol. Cei în cauză l-au dat 

in judecată pe responsabilul os
pătăriei, iar Sanepidul local l-a 

I . amendat. Numai la T.A.P.L. Pi-
... teșii. Radu Pândele trece ca om 

de neînlocuît. Enigmatică pă- 
h rere! Recent Sanepidul l-a a 
| men dat din nou pent ru lipsa 

de igienă a. localului. Numai 
șefii lui1 dau dovadă de cle-

, mentă.

I
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I
I
I
I
I
I
I
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I Undeva pel.
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Jljq. zece zile
Pare incredibil. Si totuși Ion 

IȘtefănescu, domiciliat în str. 
Isvor 78 a stabilit un „record". 
Fiind casier la O.N.T. Carpați, 

I agenția din Calea Victoriei 100, 
a delapidat în timp de 10 zile, 

•i prin, fals și tiz de fals, suma 
de 34 446 lei. Lesne de înțeles 

Ice se putea întimpla dacă „ca
sierul" avea o vechime de cîți- 
va ani. Cu el e clară pro- 

Iblema: nu va fi nedrep
tățit. își ‘ va „încasa" partea 

. ce i se cuvine. Ce se întîmplă 
Iînsă cu cei ce au făcut an

gajarea și verificarea omului 
care manevrează bani ?

alături
permis
3 luni, 

după ce

de 
A- 

a
Ilie Mined are 

conducere doar de 
cum citeva zile, 
băut binișor, s-a urcat la vo
lanul autobasculantei 31-Ag.-38!I6 
și a făcut „pir tie" prmtr-o tur
mă de oi, pe Calea Bascov din 
Pitești. în aceeași zi, colegul 
său, Constantin Cazacu, a pro
cedat absolut identic. Alți 2 so- 

. feri au. fost dați jos de la vo
lan pentru că erau sub influen
ta alcoolului. Si — culmea! — 

. în aceeași seară, șeful coloa
nei, Constantin Preda, se odih
nea in biroul său după un 
chefuleț strașnic, nedezmințind 
firm'd, Unde-i- morala? în 
un caz în fundul ocalei!

nici

Dintr-un 
foc...
17 000 Iei

I Direcția agricolă 
angajat pe Vasile
comună Ibinești să ardă 

I pfeună du alți cetățeni Cîteva
grămezi de mărăcini. Deși in
struit pentru a respecta r.egu- 

I lile de prevenire a Incendiilor,
'Gliga a dat foc și la 4 ha. vu
ieți de brad 8—10 ani, a căror 

.ardere a provocat o pagubă de
17 000 lei. Originalitatea lui con- 

I stă în faptul că văzînd incen- 
Idiul a. fugit în loc să ia nlă- 

. știri de localizare. E drept

că au intervenit prompt ele
vii școlii din Gurghiu, dar pa- 

[•■guba rămîne. $i mai rămîne să
vedem cine o va suporta I

Mure? 
Gliga

l-a 
diii 
îm-

Sîntem în
așteptare

aUn cetățean din București 
i . cumpărat cu patru luni, in urma 

o „garnitură gospodină" cal. I 
Cuprinzând 33 ustensile de bu- 

I cătănie. Ajunge omul acasă și 
[„•bucuros desface ambalajul să-l 

facă o surpriză soției. Stupe- 
| fiat, constată însă că o mare 
! ‘parte din vase erau degradate. 
| Sesizează magazinul. ‘1‘“‘

na producătoare
\ Roșu"-Mediaș) și în baza adre-
I set cu nr. 22512/27. VIU a.C. 

parafată și semnată de toate 
autoritățile ce răspund de cu- 

, litatea produselor respectivei 
întreprinderi, trimite toată gar
nitura la Mediaș. Acum aș

teaptă. Bineînțeles că nu Anul 
Nou, ci coletul care... nu mai 
vine. Păgubașul a revenit cil 
o scrisoare a Cărei primire a 
fost confirmată și acum așteap
tă iar. Pentru că am aflat și 

!'"noi de acest lucru, așteptăm și 
. noi. S3 vedem cine plătește 

oalele sparte.

apoi uzi- 
(„Emailul

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRIA
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii"

claselor și păturilor sociale, a 
trcgului popor român tic o 
de alta a Carpaților.

în Transilvania. unde 
muncitoare românești, care 
imensa majoritate a populației, erau 
supuse dublului jug al exploatării de 
clasă și al oprimării naționale — 
lupta de eliberare națională a îm
brăcat forme mai ascuțite.

Un rol de frunte în această luptă 
a avut clasa muncitoare care, și în 
această perioadă de răscruce în isto
ria României, s-a dovedit forța cea 
mai înaintată a societății, stegarul 
celor mai înalte aspirații ale poporu- 
lrii._ Este cunoscut faptul că, chiar de 
la începuturile afirmării sale, mișca
rea muncitorească și socialistă din 
Transilvania s-a ridicat deschis îm
potriva asupririi naționale. încă în 
1868, in statutele Asociației Generale 
a Muncitorilor din Timișoara se in
cludea principiul marxist al dreptu
lui la autodeterminare al popoarelor 
asuprite. „Toate naționalitățile tre
buie să aibă drepturi egale — scria 
cîteva decenii mai tîrziu organul 
de presă al mișcării socialiste ro
mâne din Transilvania, ziarul „A- 
devărul" — și dacă această elemen
tară cerință, a poporului român nu 
va fi îndeplinită de către cei care 
îl asupresc, el își va cuceri prin 
forță drepturile sale răpite"...

Anii de la începutul secolului al 
XX-lea au marcat o puternică afir
mare pe scena vieții politice a pro
letariatului, care împletea strîns de
zideratul eliberării naționale cu lup
tele pentru eliberarea de exploatare, 
pentru înfăptuirea revendicărilor so
ciale — lichidarea șomajului, ziua 
de muncă de 8 ore. dreptul la vot 
universal. Grevele si demonstrațiile 
politice muncitorești desfășurate în 
anii 1905—1987, 1909—1913 și către 
sfîrșitul primului război mondial au 
dat grele lovituri eșafodajului so
cial-economic și politic al imperiu
lui habsburgic.

O-caracteristică a acțiunilor mun- 
r.Citqț-gștijdin Transilvania..a consti- 
tuit-o strînsa solidaritate dc clasă 
dintre muncitorii români și cei ma
ghiari, germani, sîrbi și dc alte na
ționalități. In grevele de la Ferdi
nand (azi Oțelul Roșu), din Valea . 
Jiului, din fabricile și uzinele din 
Timișoara, Cluj sau . în demon
strațiile politice pentru vot univer
sal desfășurate la Oradea, Tg. Mureș, 
Lugoj, Satu-Mare, Arad, munci
torii fără deosebire de naționa
litate „ș-au aflat mereu alături, îm
preună și-au vărsat sîngele în cioc
nirile cu forțele represive. Senti
mentele internaționaliste care-i ani
mau pe muncitori, indiferent de na
ționalitate, în lupta de eliberare so
cială și națională și-au găsit o vie 
expresie în cuvintele adresate munci
torilor români de muncitorul Iosif 
Cizer din Valea Jiului, cu prilejul 
unei adunări muncitorești din noiem
brie 1918 : „Nu vă punem piedici în 
calea realizării unității voastre na
ționale. Ținta ne este aceeași — li
bertatea, pace înt-e popoare.., Tre- , 
cutai care a prădat muncitorimea 
șl care a pus biruri grele 
rii noștri, politica greșită 
'naționalități s-a sfîrșit...11

în luptele de eliberare 
și socială s-a manifestat ca . ____
tantă forță, alături de clasa munci
toare, țărănimea care forma majori
tatea populației Transilvaniei — a- 
proape 70 la sută. Refuzul de a. plăti 
impozite, răscoalele îndreptate îm
potriva marii proprietăți și a puterii 
locale a aparatului de stat, iată 
formele sub care izbucnea profunda 
nemulțumire a maselor țărănești. Si 
în aceste acțiuni s-a manifestat de 
multe ori unitatea de luptă a țăra
nilor români, maghiari, germani. La 
24 aprilie 1904, la Aleșd — în 
Bihor, s-au adunat aproape 5 000 
de țărani români și maghiari, pentru 
a„da_glas cererii ]Ot. de.a fi împărțite 
pămînturile moșierești. Jandarmii au 
deschis, focul aâupra lor, omorînd 33 
dintre el. în ianuarie 1904, la Tal- 
poș — Arad circa 200—300 de ță
rani săraci și zilieri români au pă
truns în localul primăriei din care 
au alungat pe funcționari, depunînd 
prlmpretoruiui revendicările lor.

Țăranii români din Transilvania 
năzuiau fierbinte că o dată cu uni
rea lor cu românii de peste munți, 
vor scăpa de jugul moșieresc. Zia
rul „Foaia țăranului" exprima clar 
acest tel, scriind despre voința țără
nimii de a se uni „cit frații de 
dincolo de munți... cu harnica și 
cinstita muncitorime și țărănime 
dezrpbită, cu Republica sfaturilor de 
muncitori și țărani din România".

Pentru realizarea dezideratului uni
rii Transilvaniei cu România au mi
litat largi pături sociale și forțe 
politice, între care un rol însemnat 
l-a avut burghezia. Se știe că după 
Congresul de la Sibiu, din 1905. Par
tidul Național- Român — reprezen
tantul politic al burgheziei române 
din Transilvania — părăsind princi
piul „pasivismului" aplicat pină a- 
tunci (abținerea de la alegeri), a 
adoptat tactica luptei parlamentare. 
Printre punctele pe care și le-a fi
xat atunci' în program se numărau: 
recunoașterea individualității politi
ce a poporului român și asigurarea 
dezvoltării, sale etnice $i constitu
ționale; aplicarea în practică a le
gii cu privire la egala îndreptățire 
a națiunilor prin folosirea limbii 
materne în administrație, justiție, în 
școli. în urma unei largi cam
panii electorale au intrat in parla
ment. în anul 1905. și 8 deputati 
români care, împreună cu deputății 
sîrbi și slovaci, s-au constituit în 
„Clubul Naționalităților". Declarînd 
că „nu va abzice niciodată și de dra
gul nimănui la drepturile și aspira
țiile lor naționale", ei au cerut asi-

masele 
formau

pe umc- 
față de

națională 
o impor-

gurarea deplină- a drepturilor po
poarelor asuprite.

Unii din conducătorii clarvăzători ai 
P.N.R. — ca : V. Goldiș, O. Tăslăua- 
nu, V. Lucaciu ș.a. S-au pronunțat 
pentru conlucrarea cu socialiștii în 
lupta pentru realizarea revendicări
lor naționale.

Unele cercuri ale burgheziei și 
moșiqrimii române, grupate în jurul 
P.N.R., interesate în primul rînd în 
arși satisface scopurile lor de clasă, 
au conceput însă multă vreme rezol
varea problemei naționale în cadrul 
monarhiei habsburgice, printr-o. au
tonomie care să le dea posibilitatea 
de a participa la împărțirea poziții
lor. importante din viața economică 
și politică a Transilvaniei. Multă 
vreme ele n-au acționat în direcția 
luptei împotriva imperiului habs
burgic, pentru despărțirea Transilva
niei de 
statului 
spunea 
tembrie 
narhiei 
plină de Vigoare și atașare la ea a 
Regatului român". Abia mai tîrziu, 
cînd prăbușirea imperiului habs
burgic va deveni iminentă, și sub 

. presiunea avîntului luptei maselor, 
vîrfurile burgheziei române din 
Transilvania vor înscrie ideea unirii 
acesteia cu România în platforma 
lor.

Pe. acest fundal social-politic fră- 
mîntat s-au intensificat. Ia începu
tul secolului, legăturile nemijlocite 
dintre românii din Transilvania, Ba
nat, Maramureș și cei din vechea Ro
mânie, s-au înmulțit și diversificat 
acțiunile comune pe plan politic și 
cultural, acestea avînd meritul de a 
fi contribuit din plin la dezvoltarea 
conștiinței naționale.

Merită să fie menționată în a- 
ceastă privință solidaritatea, conlu
crarea strînsă care s-a dezvoltat în
tre mișcarea muncitorească din 
Transilvania și cea din vechea Ro
mânie. întemeiată pe țelurile co

mmune ale. luptei de eliberare a cla
sei muncitoare, această conlucrare a 
dds totodată la afirmarea, unpr'.puriâ- 
tc de vedere identice si în problema 
eliberării naționale, a desăvîrșirii 
unității statale. Cu prilejul nume- 

. roaselor întîlniri comune, în adu
nări, mitinguri sau în diverse mate
riale teoretice, articole de ziar,. 
personalități marcante ale miș
cării socialiste din România și 
Transilvania, ca : C. Dobrogeanu- 
Gherea, M. Gh. Bujor. Ecaterina Ar
bore, C. Racovschi, Aurel Cristea, 
Tiron Albani, ș.a. au subliniat în
semnătatea luptelor naționale și 
rolul jucat de acestea în accele
rarea procesului de emancipare so
cială, au relevat importanta dobindi- 
rii independenței și constituirii sta
telor naționale pentru ermluția fi
rească, ascendentă a fiecărui popor.

La dezvoltarea legăturilor dintre 
Transilvania și vechea Românie, la 
întreținerea vie a idealului național 
au adus o însemnată contribuție aso
ciațiile cultural-politice. Un rol pre
ponderent a revenit. în acest sens 
„Astrei" din Sibiu, care a reușit să 
se impună pe întreg cuprinsul Tran
silvaniei.

în acești ani românii din Transilva
nia și din România au participat Ia 
un număr impresionant de manifes
tări cu conținut cultural-național. »ca 
de pildă cele organizate în Tran
silvania. în anul 1905. cu prilejul 
împlinirii unui mileniu și opt veacuri 
de la istorica încleștare dintre daci 
și romani — care a constituit actul 
generic al formării poporului român.

în 1909 a luat ființă la București 
societatea patriotică „Cercul româ
nilor de peste munți", a! cărui prin
cipal scop . era. de a „forma un cen
tru pentru mișcările naționale și de 
a consolida legăturile cu. frații răs- 
lețiți. Să fim solidari în toate ches
tiunile mari naționale. în cheetiu- 
n'l.i! vitale pentru întregul neam ro
mânesc".

imperiu și unirea în cadrul 
român. „Este indicată
Al. Vaida Voevod în sep- 
1916 — nu distrugerea mo- 
habsburgice, ci întărirea ei

★
Primul război mondial dezlănțuit 

de marile puteri imperialiste, a dus 
- la o maximă ascuțire a contradicții

lor orînduirii capitaliste, ceea ce a 
determinat intensificarea mișcărilor 
de eliberare socială și națională.

In România, ea și în alte țări, s-a 
dezvoltat o puternică mișcare de 
protest împotriva războiului care a- 
fecta grav interesele maselor munci
toare și crea primejdia transformării 
tării într-un teatru de război pentru 
forțele imperialiste beligerante. Vo
ința maselor de a nu intra în război, 
puternica mișcare internă . pentru 
neutralitate au determinat menține
rea României în al'ara ostilităților 
timp de doi ani.

în același timp, ideea unirii Tran
silvaniei cu România preocupa pro
fund masele populare, toate clasele 
sociale de ambele părți ale Carpați- 
lor. Voința unirii era exprimată în 
nenumărate întruniri și manifestații 
populare, in presă.

In pofida opreliștilor și persecu
țiilor din partea autorităților impe
riale, românii din Transilvania au 
recurs la diferite forme pentru a-și 
exprima 
se uni 
meroși 
lor din 
munții 
lor să sprijine efectiv cauza unirii 
Transilvaniei cu România. Transmi- 
tind mesajul tovarășilor săi transil
văneni. Vasile LUcaei. fruntaș al 
Partidului National Român din Tran
silvania, declara într-o adunare ți
nută la Turnu Severin: „Noi nu 
voim subjugare, ci voim libertate: 
nu voim asuprirea altor țări și al
tor popoare, voim dezrobirea nea
mului românesc. Noi nu uolnl în
călcarea altor teritorii ce nu ne a- 
parțin. voim numai asigurarea drep-

hotărirea' nestăvilită de a 
cu patria mamă.

reprezentanți ai 
Transilvania au 

pentru a cere fraților

Nu- 
români- 

trecut

turilor noastre naționale, de veacuri 
răpite cu nedreptul".

Imediat după izbucnirea războiu
lui, membrii Ligii Culturale 1 din 
București, convocati la 14 decem
brie . 1914 într-un congres extraordi
nar, au. hotărît să schimbe denu
mirea ligii în „Liga pentru unitatea 
politică a tuturor românilor", deoa
rece — se arăta într-un manifest 
publicat cu acest prilej —• „pentru 
păstrarea unității culturale ui se 
impune unitatea politică... Din . răz- ) 
boiul uriaș iese o lume nouă. Al
cătuirile vechi se desfac, iar noile 
alcătuiri se întemeiază, pe dreptul. 
fiecărui neam de a trăi laolaltă o 
viață națională și liberă".

La marile întruniri . organizate de 
„Liga Culturală", „Societatea Car- 
pații", „Acțiunea patriotică" și alte 
asociații similare .luau cuvîntul per
sonalități politice și culturale de 
frunte ca N. Iorga. Constantin Miile, 
B. Delavrancea. Mihail Sadoveanu, 
Nicolae Tituleșcu ș.. a. Iată cum 
pleda de pildă Nicolae Tituleșcu ne
cesitatea inexorabilă a desăvîrsirii 
statului național român : „România 
nu poate fi întreagă fără Ardeal;. 
...Ardealul e leagănul care i-a ocro
tit copilăria. e școala care i-a fău
rit neamul, e farmecul care i-a sus
ținut viața. Ardealul e scînteia care 
aprinde energia... Ardealul nu e nu
mai inima României geografice f Din 
culmile lui izvoresc apele care au 
scăldat românismul în istorie: la 
miazănoapte — Someșul, la anus — 
Mureșul, la miazăzi — Oltul!...“.

După o perioadă de neutralitate, 
în care ceie două grupări belige
rante exercitau presiuni tot mai pu
ternice asupra României, cercurile 
conducătoare burghezo-moșierești au 
hotărît intrarea tării în război ală
turi de forțele Antantei, care promi
tea satisfacerea dezideratului natio
nal.

Populația Transilvaniei a întîmpi- 
nat* ostile rortrâne la trecerea aces
tora peste Carbati în prima cam
panie a războiului cu un entuziasm 
de nedescris. ca* »e eliberatori. 
„Stăm încă uluiți, nu ga.s'm cuvlnre 
să dăm glas bucuriei înăbușite d.e 
suferințele seculare... Bine ați venit" 
— scria în acele zile „Gazeta Tran
silvaniei". Peste cîteva luni. în mar
tie. 1917. adunarea de la Darnita a 
reprezentanților românilor transilvă
neni avea să exprime voința nestă
vilită . de autodeterminare-; a pn- 

-Ji5SF®mGr6niăHs^iii Tran.siîyj’fiiâ? *4e 
itihiiDe <a âtesiâtră'cu România.- V'

Ocuparea unei însemnate părți a 
teritoriului României de către pu
terile centrale, politica de jaf și te
roare instaurată de către, cotropitori 
au creat pentru un timp o șituatie 
extrem de gravă pentru soarta tă
rii. împotriva ocupantilor s-a dez
voltat rezistenta viguroasă a mase
lor muncitoare. în frunte cu ele
mentele înaintate din conducerea 
mișcării socialiste. După un An, ar
mata română s-a refăcut, iar în vara 
de . foc a anului 1917. cu prețul unor 
grele sacrificii și. dînd dovadă de 
o vitejie legendară, a resn’ns ofen
siva germană în marile bătălii de 
la Mărăști, Mărășești și Oituz. A- 
ceastă mare victorie a constituit un 
moment hotărîtor în lupta pentru 
eliberarea patriei, pentru înfăptui
rea idealului unității statale.

Acest înalt ideal avea să-și gă
sească împlinire în condițiile favo
rabile create de victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, de 
prăbușirea imperiului habsburgic, de 
avîntul uriaș al luptei do elibe
rare națională a popoarelor asupri
te din acest imperiu, care voi1 ri
dica. pe ruinele lui fumegînde, sta
te naționale noi, viguroase. In 
acest context s-a realizat Statul 
național unitar român, prin unirea 
Transilvaniei cu România, pecetluită 
la 1 decembrie 1918, de. către, re
prezentanții milioanelor de români 
de peste Cârpati, întruniți în Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia.

Parchetul lamelar — mozai
cul — este un produs care o-, 
ferâ posibilitatea de a da lo
cuințelor noastre o notă de 
eleganță, de distincție Acest 
nou sortiment de parchet a 
intrat și în producția industri
ală românească Parchetul 
lamelar se produce în mod o- 
bișnuit din specii de foioase 
tari, ca stejar și cer, fapt ca- 
re-i conferă calități sporite de 
rezistență, plăcile fiind a- 
samblate în panouri de 
448''448 mm, respectiv 16 ca
reuri-a cîte 5 lamele,, sub for
ma unei table de șah .. Lame- 
lele componente ale;- 
panou sînt de formă 
tică. prelucrate fin

Procesul tehnologic 
lizare a parchetului lamelar 
este modern, evoluînd mereu, ’ 
spre continuă perfecționare 
în ultimii ani. numai la îtr- 
treprindefea forestieră Băbeni 
producția de‘ parchet lamelar 
a sporit considerabil prin, in
trarea în producție, a unei.li
nii automate de mare capaci
tate 320 000' mp anual.

Avantajele pe care le' pre
zintă noul produs sînt mul- 

. tipie, fapt pentru care este 
tot mai solicitat, atîț în țară, 
cît și peste hotare. De bună 
seamă, caracterul estetic este 
cel care iese pregnant în evi
dență, acest tip de parchet 
avînd un aspect plăcut, sime
tric. decorativ. Prin însăși 
construcția Ini, parchetul 
lamelar este foarte practic, 
durabil, rezistent la șocuri de 
compresiune ; asigură - O țzo- . 
lație termică și fonică cores
punzătoare ț este igienic, inlă- 
turînclu-se acumularea prafu
lui sau infectarea cu bacterii 
ori ciuperci: de asemenea 
prezintă un coeficient scăzut de 
contragere după montare. De 
reținut este și faptul că e 
mult mai ieftin în comparație 
cu parchetul clasic, nedepă
șind 32 de lei mp

întreprinderea forestieră Bă
beni. echipată modern. cu
noaște perfecționări neconte
nite și caută să nu-și dezartiă- 
gească beneficiarii

fiecărui 
prisma*

de rea-

Noi sanse
la Loto

Tragerea .excepțională T.oto 
de marți, 19 noiembrie, oferă 
un nou prilej de A obține auto
turisme.. La această tragere 
Administrația de Stat Loto 
Pronosport atribuie, în număr 
nelimitat, autoturisme Volga 
Renault 10 Major și Mbskvfei 
408 cu '4 faruri și radio. Nb tre
buie uitat faptul că anul a- 
cesta, 750 rle autoțur-isme. <le 
diferite mărci și capacități au: 
intrat în posesia celor care au . , 
fost fericit inspirați la comple
tarea buletinelor din sistemele 
de joc Lot'o-Pronosport. De a- 
semenea, se vor acorda și alte 
premii în numerar. La această 
tragere vor fi efectuate 10 ex
trageri însumînd în total 120 
de nuipere

Cu bilete seria „E“, de 20 lei 
se poate participa la toate ex
tragerile, șansele fiind, deci 
sporite.

Biletele pot fi completate șî 
depuse la agenții pini luni, in
clusiv.

ADMINISTRATIVĂ"
Prof. univ. Ion OANCEA
facultatea de drept, București

Principiile stabilite de Congresul 
al IX-lea, de Conferința Națională 
a Partidului, Comunist Român, pri- 
vind. creșterea continuă a participă
rii maselor Ia conducerea' societății, 
stau‘și la baza proiectului de lege 
privitor , la comisiile de judecată su
pus dezbaterii publice.

Noile organe de influențare ob
ștească vor lua ființă pretutindeni, 
în toate organizațiile socialiste din 
orașe și comune, în toate organele 
de stat, de la orașe și comune, in 
cartierele orașelor, și Ia sate. Cum 
aceste comisii au și atribuții de ju
decată, putem conchide că justiția 
se apropie tot mai mult, și pe a- 
ceastă cale, de . masele populare.

In legătură cu organizarea aces
tor comisii, âș formula cîteva pro
puneri. Potrivit proiectului, pentru 
coordonarea activității comisiilor 
de judecată din întreagă 
se înființează, pe lingă 
siliul de Miniștri, o comisie 
cătuită din delegați ai unor 
nistere; organizații de stat și ob
ștești. Cred, că și Uniunea Națio
nală a Cooperației Agricole de Pro
ducție ar trebui să aibă reprezen
tanți în acest for, avind în vedere 
că foarte multe comisii de jude
cată își vor desfășura activitatea in 
cadrul cooperativelor agricole de 
producție. Comisia va elabora „nor
me metodologice privind organiza
rea și funcționarea comisiilor de 
judecată". Acest lucru nu este însă 
suficient, fiindcă, așa cum reiese 
din proiect, se vor înființa multe 
comisii de judecată. Ele au sarcina 
de a încerca împăciuirea într-o sea
mă de pricini și de a judeca o sea
mă de abateri și infracțiuni, ceea 

• ce nu este un lucru ușor.'In plus, 
comisiile, trebuie să urmeze o pro
cedură de judecată, să 
anumite hotărîri, să 
p.iîngeri etc. și să aplice 
număr de dispoziții legale, 
comisiile de judecată 
voie .de un indrpmdtor' apropiat, o- 
pdratiVr-calificat/Sub forma’ unui or- 

-.gaiT’icompetentJ' UuriaAfel de ‘‘orguu 
ar trebui să. existe cel puțin în fie
care județ, iar acest rol cred că- 
l-ar putea avea tribunalul județean.

Proiectul cuprinde dispoziții am
ple .privind atribuțiile comisiilor da 
judecată. Printre altele ele vor tre
bui să examineze și să judece‘așă- 
numitele abateri, fapte mai puțin 
periculoase decit infracțiunile, dar 
care trebuie reprimate. Proiectul 
precizează și delimitează chiar cer
cul abaterilor care pot fi judecate 
de dOiriisii. Important și nou este 
faptul că aceste comisii vor avea 
ca atribuție să încex’ce impiiciuirea 
și chiar să judece unele pricini in
fracționale în anumite condiții. In 
legătură cu infracțiunile care pot 
fi date comisiilor de judecată spre 
judecare sau • spre a încerca obți
nerea împăcării cred că cercul a- 
cestora ar putea fi lărgit și Cu alte 
infracțiuni, de același nivel, care ar 
putea privi fie toate comisiile de 
judecată, cînd este cazul (ăăvirși- 
rea la locul de muncă), fie numai 
comisiile de judecată de pe lingă 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, care, potrivit art. 4 al pro
iectului, au ca sarcină /rezolvarea 
pricinilor și litigiilor dintre cetă
țeni". Aceste infracțiuni ar fi: a) 
infracțiunea de însușire a bunului 
găsit (art. 216 cod penal) ; b) infrac
țiunea de distrugere din culpă a 
unui bun (art. 219 cod penal); c) in
fracțiunea de tulburare de posesie 
(art. 220 cod penal); d) infracțiunea

țară, 
Con- 

al- 
mi-

elaboreze 
primească 
un mare 

De aceea, 
au ne-

de primire de foloase necuvenite 
(art. 256 cod penal); e) infracțiu
nea de tulburare a folosinței lo
cuinței (art. .320 cod penal); f) in
fracțiunea de nerespectarea măsuri
lor pentru minori (art. 307 cod pe
nal); gj infracțiunea de încăierare 
(art. 332 cod penal) etc.

Tot in legătură cu capitolul II 
al proiectului, privitor la atribu
țiile comisiilor de judecată (art. 
11—25), s-ar putea aduce o îmbu
nătățire de ordin tehnic legislativ, 
în actuala formă, atribuțiile sint a- 
rătate pe grupe de comisii de ju
decată, în funcție de locul unde 
ele își desfășoară activitatea. Gru
parea însăși a organizațiilor' nu ni 
se pare cea mai riguros științifică. 
De exemplu, comisiile de judecată 
de pe lingă instituțiile' de stat au 
fost puse la un loc cu. comisiile 
de judecată din întreprinderile, or
ganizațiile economice, iar cele din 
organizațiile cooperatiste la un loc 
cu celelalte „organizații obștești". 
Cred că ar fi mai exact dacă co
misiile de judecată din organizațiile 
cooperatiste ar fi grupate la un 
cu cele din întreprinderile și 
ganizațiile economice, iar cele 

. instituțiile de stat cu cele de 
lingă comitetele executive ale con
siliilor populare.

Se 
unele 
fiind

loc 
or
din 
pe

constată, de 
dispoziții se 

că atribuțiile sint aceleași, 
indicarea lor separată nu mai 
esce necesară, ele puțind fi con
centrate într-o singura secțiune.

In capitolul III ..ai proiectului sînt 
arătate măsurile de influențare ce 
pot fi aplicate de către comisiile de 
judecată: mustrare cu avertisment 
și amendă de la 50 la 1 000 de lei. 
Avem îndoială dacă acestea sînt cu 
adevărat măsuri de influențare ob
ștească, fiindcă in art. 92 cod- pe
nal citim. „Sancțiunile cu caracter 
administrativ, pe care le aplică in
stanța de judecată .in caz de inlo- 

: cuifb'r'ăl-'răspuntfarii? p'bnălA sint: . a) 
îmusțriy'pa. .b)..iBiastrarb.a, pu avertis
ment, și. c) amenda de la 100 la 

.1 000 de lei". Credem că este o scă
pare din vedere, fiindcă nu este po
sibil . ca aceeași măsură, o dată s'ă 
fie sancțiune administrativă și altă 
ciută măsură de influențare obșteas
că. Prin măsuri de influențare ob
ștească se înțeleg in special măsuri 
cu caracter moral, măsuri de dez
aprobare socială. Din acest punct de 
vedere, mustrarea este o măsură 
de influențare, dar ar trebui sa ie 
deosebească de mustrarea adminis
trativă, măcar prin denumire. i-

tn dispozițiile finale și tranzitorii 
este incontestabil că autorii proiec
tului s-au străduit să dea o soluțio
nare judicioasă cauzelor pendinte la 
diversele organe care vor fi înlo
cuite prin comisii de judecată. în 
loc de această soluționare, destul 
de diferențiată, ar fi mai, bine să 
se dispună ca toate cauzele pendin
te de aceste organe să fie soluțio
nate de aceleași organe, după le
gile anterioare sau după legea nouă, 
după caz, ceea ce oferă o 
mai ușoară și înțeleasă de 
lumea. Cu un efort minim, 
organe și-ar putea rezolva 
cauzele ce le au în cercetare, 
comisiile de judecată și-ar 
activitatea cu cauze noi, 
care ar aplica noua lege.

Apreciez că dezbaterea 
prin democratismul ei larg, 
la perfecționarea acestui util și va
loros proiect de lege.

asemenea, 
repetă.

soluție 
toată 

fostele 
toate 

iar 
începe 
pentru

publică, 
va duce

Pe urmele articolelor publicate
„Am fost 14 ore

infractor"
Ministerul Justiției, 

sub semnătura iov. 
Nicolae Popovlci, mi
nistru adjunct, ne în- 
cunoștințeazâ :

a- 
la 

din

„In urma publicării 
articolului intitulat 
„Am lost 14 ore in
fractor*, apărut în 
ziarul „Scînteia' din 
2 noiembrie 1963, 
conducerea Ministe
rului Justiției a luat 
următoarele măsuri :

1. Prelucrarea 
cestui materia] 
toate instanțele
tară. Această dispo
ziție a fost transmisă 
cu mențiunea de a se 
discuta în toate co
lectivele de salariati 
aspectele ce rezultă 
din articolul sus
menționat, insistîn- 
du-se asupra corecti
tudinii de care trebuie 
să .dea dovadă lu
crătorii din justiție și

ce
ca- 

a-

s-a

asupra măsurilor 
trebuie luate în 
zul unor ahateri 
semănătoare.

De asemenea,
trasat sarcina condu-, 
cerii instanțelor de a 
verifica, cu toată exi
gența, comportarea 
salariaților față de 
public, precum și mo
dul cum sînt asigura
te consultarea dosa
relor și securitatea 
lucrărilor.

2. Organizarea unei 
ședințe în cadrul Tri
bunalului municipiu
lui București, Ia care 
au participat condu- 
rerea acestui tribu
nal, președinții și loc
țiitorii președinților 
iudecătorillor de sec
tor. S-a subliniat în 
cadrul acestei șe
dințe gravitatea fap
telor relatate în pre
să, precum si defi
cientele din activita-

tea conducerii Tribu
nalului municipiului 
București și a pre
ședinților de judecă
torii, care ati făcut 
posibile astfel de a- 
bateri.

3. Organele de con-’ 
trol ale ministerului 
vor Verifica, la toate 
instanțele la care sa 
deplasează, conduita 
personalului iață de 
public, pentru a pre
veni și combate ati
tudini asemănătoare 
celor semnalate în 
presă.

4. Președintelui Ju
decătoriei sectoru
lui 7, în cadrul că
reia s-a săvîrșif aba
terea, precum $i gre
fierului șef al acele
iași instanțe li
atras atenția de că
tre conducerea 
nisterului asupra fap
tului că nu 
pravegheat
tă exigența compor
tarea personalului 
auxiliar.

mi-

au su- 
cu toa-

5. Lui ton Gheor- 
ghe, care a săvîrșil 
faptele menționate, i 
s-a desfăcut contrac
tul de muncă*.

este lăsată
să decidă

nepăsarea

soarta unui om
Primim din partea 

Tribunalului munici
piului București, sub 
semnătura tov. Gheor
ghe Pașa, președin- 

«lele tribunalului

„In legătură cu 
ticolul publicat 
„Scînteia' din 6 no
iembrie 1968 sub 
titlul „Cind nepăsa
rea este lăsată să de
cidă soarta unul om* 
la rubrica „Omul 
față în față cu el în
suși', vă facem cu
noscut următoarele :

ar-
în

X

în cuprinsul artico
lului, printre altele, 
se arată că cetățea
nul lacob Nicolae a 
Intentat un proces fa
miliei Stamate ce
tind să fie reinte
grat în spațiul locativ 
din care a fost scos 
în mod abuziv și că 
a pierdut procesul 
fiind obligat să plă
tească daune pîrîți- 
lor, soluția fiind con
secința faptului că 
nu a cunoscut legile 
și a fost lipsit de 
apărare.

Cercetîndu-se cele

sesizate prin artico- z; 
Iul publicat, conduce- <■ 
rea Tribunalului mu- y 
nicipiului București a A 
apreciat că hotărirea y 
ește nelegală și nete- X 
meinică, deoarece in- V 
stanța, lipsită de rol X 
activ, nu a .verificat v 
susținerile reclamau- X 
tului lacob Nicolae << 
pentru a vedea în ce X 
condiții acesta a fost y 
scos din spațiul loca- X 
tiv și dacă această y 
împrejurare a 
determinată de 
zentarea unor 
nereale de către 
mate Alexandrina.

Față de aceasta, 
doșarul a fost tri- G 
mis Procuraturii Ge- 
nerale a 
Socialiste 
Direcția 
veghere 
tăjii de 
cauzele 
propunerea de a se 
verifica soluția și de 
a se introduce recurs 
în supraveghere pen
tru desființarea sen
tinței".

fost 
pre- 
acte 
Sta-

Republicii 
România, 

de supia- 
a activi- 

judecată în 
civile, cu

X

» 
» 
>> 
>> 
>■>
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creatorilor de artă și cultură teme 
de inspirație pentru opere de mare 
valoare artistică și nu ne îndoim că 
scriitorii patriei noastre vor făuri 
și în viitor asemenea opere, (aplau
ze puternice).

în realizarea sarcinilor desăvîr-
șirii socialismului, partidul nostru 
acordă o importanță deosebită ști
inței, artei și culturii, stimulînd 
gîndirea liberă, creatoare, în toate 
sferele activității intelectuale, încu- 
rajînd și valorifieînd în folosul 
progresului general inteligența, ta
lentul și fantezia, deschizînd acces 
larg spre cunoaștere cetățenilor. 
Realizarea idealurilor socialismului 
în țara noastră înseamnă atît îm
plinirea aspirațiilor spre o viață 
materială mai bună, cît și ridicarea 
omului la un nivel superior de în
țelegere a rostului său în lume, la 
o aleasă și bogată viață spirituală.

în acest context se înscriu și în
datoririle ce revin scriitorilor, tu
turor oamenilor de artă. Pentru a 
putea sluji aspirațiile și idealuri
le maselor, pentru a satisface ce
rințele spirituale ale omului muncii 
eliberat de exploatare, scriitorul 
trebuie să trăiască cu maximum de 
intensitate comandamentele su
preme ale societății noastre de azi, 
să înțeleagă tendințele ei de dez
voltare, să se confunde cu dorințele 
și voința poporului în mijlocul că
ruia s-a născut și trăiește, (vii a- 
platize). Pentru a-și dedica opera 
oamenilor, scriitorul trebuie să știe 
ce doresc, la ce visează ei, care sînt 
interesele și idealurile lor, el tre
buie să pătrundă adînc în con
știința maselor, să cunoască ma
rile deplasări pe care le-a de
terminat în gîndirea și. sensibili
tatea lor socialismul. Astfel, poe
ziile, romanele, piesele de teatru 
vor putea exercita o puternică in
fluența asupra minții și inimii o- 
mului de azi, vor putea deveni 
purtătoare de mesaj ale celei mai 
înalte etici — umanismul socia
list. Societatea noastră are nevoie 
de o literatură militantă, care să 
cheme masele la o tot mai bogată 
activitate creatoare, conștientă, să 
mobilizeze conștiințele, să contri
buie la întărirea unității moral-po- 
litice a întregului popor, (aplauze).

Este știut că o lege a dezvoltă
rii orînduirii noastre, a progresu
lui în socialism este critica și au
tocritica, lupta neobosită împotriva 
neajunsurilor, a vechiului care 
frînează mersul înainte, promova
rea fermă și curajoasă a tot ceea 
ce este nou și înaintat. Pornind de 
la aceste principii, arta, literatura 
pot și trebuie să-și aducă aportul 
la combaterea și lichidarea feno
menelor negative din viața socia
lă, a mentalităților înapoiate, a 
moravurilor reprobabile. Arta scri
sului poate fi un sprijin eficace în 
lupta societății noastre împotriva 
celor care se sustrag de la obli
gațiile sociale, a arivismului, » 
manifestărilor de parazitism, a 
spiritului de căpătuială, a abuzuri
lor, pentru afirmarea principiilor 
echității socialiste în patria noas
tră (aplauze). Forța unei aseme
nea critici va fi cu atît mai 
njare, efectul ei constructiv, edu
cativ cil atît mai puternic, cu cît 
literatura va opune tendințelor ne
gative trăsăturile etice noi ce ca
racterizează omul înaintat al so
cietății socialiste. Desigur, eroul 
epocii socialiste nu este un supra
om ; el are și calități și defecte, 
trăiește și bucurii și amărăciuni, 
și izbînzi și înfrîngeri, iubește, vi
sează. se zbuciumă ca oric.e ființă 
omenească. Literatura trebuie să-1 
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 străbă
tută de patosul revoluționar al 
idealului socialist, că el pune mai 
presus de orice interesele colecti
vității, că se dăruiește cu țoată 
pasiunea muncii sale, cauzei socia
lismului, cauzei poporului (a- 
plauze). Prin aceasta, întruchi
parea în literatură a acestui 
personaj poate exercita o în- 
rîurire salutară asupra conștiin
ței maselor. Acționînd în acest fel, 
abordînd vasta problematică a de- 
săvîrșirii socialismului și transfor
mării morale a omului, scriitorii 
noștri vor făuri o literatură mili
tantă. profund angajată în mărea
ța operă pe care b întreprinde po
porul român. Reflectînd această 
experiență socială fără precedent 
în istoria umanității, scriitorii au 
posibilitatea de a introduce în li
teratură un univers omenesc ine
dit, care poate genera opere de 
cea mai mare originalitate. Noul 
trebuje căutat în societate. în .via
ță. și nu în ceva supranatural 
(aplauze puternice).

cu atît mai 
tendința ce 
unii scrii

în acest context, 
de neînțeles este 
se manifestă ■ la
tori, din fericire puțini >a nu
măr. de a ignora problemele fun
damentale ale existenței sociale, 
ăle omului. în mod inevitabil, un 
asemenea drum nu poate duce de- 
cît. la veșteji rea și sclerozarea spi
rituală a scriitorului, la îndepăr
tarea sa de cei pentru care trebuie 
să serie, la nep/itința de a comu
nica cu masele largi ale cititorilor 
Este regretabil că unii scriitori 
manifestă indiferență pentru ac
cesibilitatea operelor lor, ba mai 
mult,- mărturisesc Chiar că nu-i in
teresează dacă sînt înțeleși de 
mase, că scriu pentru un cerc în
gust- de așa-ziși inițiați. iar unii 
spun chiar că nu s-ah născut, oa
menii care să-i înțeleagă. 

în legătură cu aceasta permite- 
ți-mi să vă istorisesc o poveste pe 
care am auzit-o și eu. Era de mult, 
tare de mult — așa încep de 
altfel toate poveștile - pe vre
mea cînd nu existau nici Co 
miletul de Artă și Cultură, nici 
Uniunea Scriitorilor, nici secția 
culturală a Comitetului Central 
nici edituri de stat și redactori 
șefi de reviste literare, nici cen
zură și nici chiar Fondul literar,

deci nici posibilitatea de a se 
acorda împrumuturi sau avansuri 
pentru literatura încă nescrisă. 
Așa că nimeni nu îngrădea liber
tatea scrisului. Trăia pe atunci un 
poet — și cum se spune despre 
Făt-Frumos — nu împlinise încă 
nici 20 de ani cînd începu să se 
creadă așa de mare cum nu sînt 
nici poeții celebri, cu foarte multe 
versuri și cu părul alb. Și ca să 
pară și mai mare, poetul nostru se 
urcă într-un turn înalt — nu știu 
dacă era din lut sau din fildeș — 
și începu să citească dintr-un car
nețel Cîțiva trecători s-au oprit 
și l-au ascultat, dar cei mai. mulți 
și-au văzut liniștiți de drum. Unul, 
e drept, cu părul alb, după ce a 
ascultat, neînțelegînd nimic, l-a 
rugat pe poet să traducă cele ci
tite. Supărat, poetul a răspuns i 
cum să traduc ? Doar am citit în 
limba pe care o știe aici toată lu
mea I 'Dacă n-ai înțeles, înseamnă 
că tu ești vinovat, ești un incult 
din spațiul mioritic. Poeziile mele 
nu-ți sînt .adresate ție, ci oameni
lor culți care se vor naște peste 
veacuri sau care s-au născut, poate, 
pe alte planete. Și poetul nostru, 
în trufia sa, a cerut să i se mai 
înalțe și mai sus turnul în care își 
scria poeziile. E lungă această po
veste, dar se spune că la un mo
ment dat poetul a coborît cu mare 
alai din turn și s-a'dus — nu știu 
dacă călare sau pe jos, deoarece pe 
atunci nu existau nici tramvaie, 
nici autobuze, nici autoturisme 
personale — la omul care pe 
atunci se ocupa cu transcrierea 
diferitelor acte și lucrări. Acolo ce 
să vezi, poetul a dat peste cel 
care îl ascultase și îi ceruse să-și 
traducă poeziile pentru ascultători. 
Privindu-1 de sus, deși acum se 
afla pe pămînt, poetul i-a spus: 
am venit să-mi transcrii poeziile 
in 50 de exemplare și deoarece a- 
ceast.a o să dureze mai mult, să-mi 
plătești imediat drepturi de autor. 
Proprietarul editurii — un parti
cular, deoarece, după cum am mai 
spus, nu se înființaseră încă edi
turi de stat — s-a uitat în sus la 
poet și i-a răspuns : dar bine, 
omule, cum vrei să-ți transcriu 
atîtea exemplare cînd cititorii culți, 
pentru care scrii, nu s-au născut 
încă? Pentru un singur cititor, care 
ești tu însuți, e suficient exempla
rul pe care îl ai. Dacă totuși dorești 
să-ți transcriu în 50 de exemplare 
poeziile atunci te rog să-mi plă
tești pentru munca pe care o de
pun (aplauze). La acest răspuns 
poetul s-a socotit tare nedreptățit, 
a plecat supărat, s-a urcat din nou 
in turnul său și a început să se 
plîngă că nu există libertatea cu
vântului (vii aplauze). Ce s-a mai în- 
tîmplat apoi cu poetul nostru, 
povestea nu spune. Probabil, cum 
se spune în toate poveștile, conti
guă să mai stea și acum acolo. Noi 

■am dori însă ca . azi; sătmu existe 
poeți ca cel din poveste, care nu-și 
găsesc cititori pe pămînt, printre 
trăitorii din vremea lor. Trebuie să 
spunem că. din fericire, aproape 
totalitatea scriitorilor noștri înțe
leg să scrie'pentru oamenii în mij
locul cărora trăiesc, pe înțelesul 
lor. Adresîndu-li-se acestora, re- 
dînd cu talent viața, frămîntările 
și aspirațiile lor. ei pun totodată 
bazele trăinicie! în timp a opere
lor pe care le creează, transmit un 
mesaj ,uman care va găsi ecou pro
fund și în conștiința generațiilor 
viitoare, a celor ce vor trăi. în epo- 
cije ce vor veni (aplauze puternice, 
îndelungate).

Nu trebuie uitat că în anii so
cialismului, în care cultura a cu
noscut un puternic progres. în con
dițiile cînd școlile sînt larg des
chise întregului tineret și s-a ge
neralizat nu de mult învățărnîntul 
de 10 ani. în țara noastră ș-a for
mat un public larg, competent, re
ceptiv ia arta profundă, avid de 
cărți care să-i înaripeze mintea, 
să-i stimuleze gîndirea și fantezia, 
să-i insufle idei și sentimente 
înalte. Cărțile care nu sînt „înțe
lese" de cititori sînt tocmai cele să
race în idei, care se rezumă ia jo
cul. gratuit ai formelor. Asemenea 
cărți nu sînt căutate, nu circulă, 
nu ajung la inima publicului.

Așa cum în mod just au subli
niat aici numeroși tovarăși care 
au luat cuvîntul, linia directoare 
a întregii noastre arte, a literaturii 
noi este concepția despre lume și 
viață a clasei muncitoare — ma
terialismul dialectic și istoric — 
ideologia dominantă în România, 
arma încercată de luptă a parti
dului comunist, a întregului 
popor în edificarea orînduirii so
cialiste (aplauze puternice). Filozo
fia marxist-leninistă — superioară 
prin baza sa profund rațională, prin 
caracterul ei științific, prin faptul 
că pornește de ia analiza legilor 
obiective ale dezvoltării sociale — 
permite scriitorului să dea răs
puns marilor întrebări care fră- 
mîntă omul contemporan, marilor 
probleme sociale și moraig ale so
cietății zilelor noastre.

Spre deosebire de ideologia cla
selor exploatatoare care, nu mai 
poate oferi cheia înțelegerii 
proceselor lumii contemporane, 
nu mai permite desprinderea 
tendințelor principale în evolu
ția societății și a omului, nu 
mai poate deschide perspective 
viitorului, materialismul1 dialectic 
și istoric ajută pe creatorul de 
artă să descifreze- legile prezentu
lui. să scruteze viitorul, scoțînd în 
relief rolul capital pe care îl are 
omul în transformarea lumii. în 
realizarea progresului. Desigur, 
marxism-leninismul nu este o cu
legere de rețete infailibile, elabo
rată odată pentru totdeauna, nu 
este un ..ghid practic" pe baza că
ruia se poate acționa automat, 

sau un talisman care poate feri 
de orice fel de greșeală El este 
o filozofie vie care te obligă să 
gîridești intens, cu propriul cap. îp 
orice împrejurare, să interpretezi 
in mod creator realitatea aflată 
în continuă schimbare, să-ți lăr
gești neîncetat orizontul cunoaș

terii Numai acei care înțeleg 
rnarxism-leninismul ca uh mijloc 
de gîndire și de cercetare a legi
lor sociale își vor putea aduce a- 
portul la dezvoltarea progresistă a 
omenirii (aplauze)-

Cuprinzând masele, marxism- 
leninismul s-a transformat în 
țara noastră într-o uriașă forță 
materială a progresului social Nu 
trebuie să. uităm însă nici un mo
ment că mai persistă încă în so
cietate rămășițe ale concepțiilor 
vechi, moștenite de la clasele ex
ploatatoare, concepții idealiste, 
mistice, retrograde care mai pă
trund într-un fel sau altul și din 
afară, din lumea capitalistă. Toc
mai de aceea, una din cerințele 
progresului societății noastre este 
combaterea hotărîtă a influențelor 
filozofiei străine în toate domeniile 
vieții sociale, și mai cu seamă în 
sfera artei șî literaturii. Profund 
receptivă față de ceea ce e înain
tat, progresist în gîndirea socială 
și în creația spirituală a lumii, 
ideologia noastră nu poate accepta 
sub nici o formă coexistența paș
nică cu concepții idealiste, mistice, 
cu filozofiile care și-au trăit traiul. 
Una din marile misiuni ale scrii
torilor noștri este aceea de a con
tribui, prin operele, ca și prin în
treaga lor activitate, la înfrîngerea 
curentelor reacționare din cultura 
universală, la triumful în arta 
timpurilor noastre a ideilor filozo
fiei marxist-leniniste, a idealurilor 
omenirii înaintate, a umanismului 
socialist (aplauze puternice).

Militînd pentru o artă anga
jată, situată ferm pe pozițiile ideo
logiei marxist-leniniste, partidul 
nostru s-a pronunțat și se pronunță 
pentru o largă diversitate de stiluri 
și maniere artistice. Combătînd a- 
numite viziuni înguste din trecut, 
unele păreri rigide cu privire la 
caracterul artei, partidul stimu
lează preocuparea scriitorilor, a 
tuturor artiștilor din țara noastră 
pentru perfecționarea măiestriei, 
pentru îmbogățirea mijloacelor de 
exprimare, pentru o continuă ino
vare creatoare. Pornim de la pre
misa că diversitatea de stiluri și 
forme artistice nu face decît să ex
prime mai pregnant conținutul, să-l 
facă mai accesibil omului pentru 
care este creată opera de artă 
(aplauze).

Unul din fenomenele deosebit de 
pozitive ale vieții noastre literare 
este ridicarea unei pleiade largi de 
tineri prozatori, poeți, critici și 
dramaturgi și afirmarea lor tot mai 
viguroasă în cîmpul creației. în 
care aduc o Infuzie proaspătă de 
elanuri generoase. A pune consec
vent în valoare îndrăzneala și e- 
nergia tineretului, a-1 promova cu 
curaj în viața socială, în toate do
meniile de activitate este, de alt
fel, o caracteristică generală a 

i politicii partidului, nostru. -In artă, 
•în literatură, ca în orice muncă, 
nici o cucerire nouă nu poate porrti 
însă de la zero, ci de la cuceririle 
anterioare, nici un progres nu 
se poate clădi pe sol gol, ci 
pe numea, pe realizările înain
tașilor, Aspirația spre mai bi
ne — caracteristică tineretului 
— este o lege a dezvoltării 
noastre, dar ea nu trebuie să se 
manifeste, prin negarea valorilor a- 
cumulate pînă în prezent, ci prin 
continuarea și dezvoltarea lor în 
noile condiții. Fiecare genera
ție își aduce propria ei con
tribuție creatoare și toate lao
laltă înmănunchează, ca într-un 
buchet multicolor, arta țării noas
tre. Pe bună dreptate s-a. subliniat 
aici, că orice tendință de separare 
arbitrară a artei și literaturii pe 
generații, de nesocotire a apor
tului unei generații sau alteia dău
nează intereselor generale ale cul
turii noastre. Viața a demonstrat 
nu o dată că vîrsta spirituală nu o 
dă numărul anilor, ci clocotul vie
ții sufletești, intensitatea partici
pării la existența poporului. Pot fi 
scriitori vîrstnici care. înțelegîn- 
du-și menirea, să rămînă mereu ti
neri și pot fi, în schimb, tineri care, 
datorită ideilor învechite pe care le 
îmbrățișează și pe care le cred noi. 
să îmbătrînească pretimpuriu (a- 
plauze). Poporiil nostru are nevoie 
de o literatură veșnic tînără, pe 
care flacăra dragostei de om și de 
patrie să nu o lase să îmbătrînească 
niciodată (aplauze puternice).

Problemele legate de formarea 
culturală a tinerilor scriitor^ au 
ocupat, după cîte sînt informat, 
un- - ioc important în Adunarea 
Generală. în legătură cu aceasta 
s-au făcut și propuneri pentru în
tocmirea unui program de vizite în 
străinătate în vederea informării și 
documentării tinerilor. Desigur, 
această dorință este de înțe
les, deși trebuie să menționăm 
că există la unii tovarăși și o anu
mită înțelegere greșită a procesu
lui de formare intelectuală. Unii 
cred că pentru a deveni scriitor 
mare, artist mare, trebuie să treci 
neapărat prin Occident. Desigur, 
cunoașterea culturii internaționale 
este imperios necesară oricărui in
telectual, dar țara noastră oferă azi 
posibilități largi de instruire tine
relor generații, învățărnîntul nostru 
ridieîndu-se la nivelul exigentelor 
științei și culturii moderne mon
diale (aplauze). în această ordine 
de idei sperăm să se ivească și 
inițiativa întocmirii unui program 
de Vizite ale tinerilor scriitori în 
propria noastră țară (vii aplauze). 
Cunoașterea realității noastre socia
le. a vieții poporului, a muncii sale 
eroice este o școală înaltă pentru 
tînărul creator de artă, o sursă 
inepuizabilă de inspirație, de idei, 
de instrucție indispensabilă pentru 
literatura cu adevărat militantă, 
umanistă

Drumul unic de afirmare a tine
retului în literatură, ca în orice alt 
domeniu de activitate, este nu con
testarea gălăgioasă a înfăptuirilor, 
celor mai în vîrstă, ci munca har
nică. pătrunsă de înaltă respon
sabilitate pentru opera pe care o 
oferă societății.. Fără muncă in
tensă, fără dăruire, nu se poate 
crea nimic mare și durabil (a- 
plauze). Fără un maxim con
sum de inteligență, de pasiune, de 

talent, lucrările de artă sînt con
damnate să rămînă minore și, 
chiar dacă vor pîlpîi pentru un 
moment, se vor stinge la prima 
adiere a vieții, a timpului.

Este știut că socialismul, lichi
dând exploatarea omului de către 
om, realizează egalitatea în drepturi 
între toți cetățenii, creează condiții 
pentru manifestarea nestînjenită în 
viața socială a fiecărui om al mun
cii, Una din marile cuceriri ale 
orînduirii noastre socialiste , este 
asigurarea condițiilor pentru expri
marea liberă a opiniei celor ce 
muncesc, pentru participarea lor 
tot mai activă la elaborarea politi
cii partidului, a tuturor hotărîrilor 
care privesc viitorul națiunii, la 
conducerea treburilor statului. Mă
surile luate în ultimii ani de partid 
și guvern au lărgit drepturile și li
bertățile cetățenești, au- asigurat 
intensificarea schimbului de idei în 
sînul societății, participarea tot mai 
vie a maselor la stabilirea căilor 
mersului nostru înainte. O latură 
fundamentală a democrației socia
liste este răspunderea fiecărui ce
tățean față de interesele generale 
ale societății, ale poporului. Este 
știut că în concepția marxism-leni- 
nismului libertate înseamnă necesi
tate înțeleasă. Omul devine liber 
în orînduirea socialistă nu pentru 
că iese de sub acțiunea legilor so
ciale, ci pentru că, înțelegîndu-le 
necesitatea imperioasă, acționează 
în spiritul lor, pentru construc
ția conștiență a societății (a- 
plauze). De aceea libertatea in
dividului nu .vine în contradicție 
cu cerințele și interesele generale 
ale societății, ci, dimpotrivă, slu
jește aceste interese. De aceea, a- 
tunci cînd se întîmplă să aibă loc 
acțiuni de nesocotire a intereselor 
generale societatea este îndreptă
țită să ia măsurile necesare pen
tru ca aceste interese, care con
diționează și interesele fiecă
rui om al muncii, să nu fie 
cu nimic prejudiciate, pentru 
ca nimeni să nu dăuneze co
lectivității prevalîndu-se de liber
tățile asigurate de regimul nostru 
pentru realizarea bunăstării între
gii societăți (aplauze). Democrația 
socialistă oferă oamenilor de artă 
un cîmp larg de manifestare, po
sibilitatea de a participa activ la 
viața politică și socială, de a-și 
aduce contribuția la mersul nos
tru înainte, la întărirea și perfec
ționarea continuă a orînduirii noi.

Trăim într-o epocă de mari pre
faceri sociale, epoca unei profunde 
revoluții științifice și culturale. în 
care Omul se afirmă cu tot mai 
multă forță ca stăpîn al propriilor 
sale destine. In această epocă omul 
patriei noastre, eliberat de exploa
tare și asuprire, își construiește în 
mod conștient viața, viitorul lumi
nos, propria-i istorie. Omul socie
tății socialiste dorește să. acționeze 
în deplină cunoștiință și în sfera 
creației spirituale, dorește făurirea 
unei culturi care să fie nu rodul 
activității întîmplătoare, ci al ne
cesității înțelese, o cultură nouă, 
inspirată din realismul societății 
noi, din umanismul socialist, în
chinată poporului și numai po
porului (aplauze).

Stimați tovarăși,
Rolul partidului comunist de 

forță politică conducătoare a so
cietății se manifestă cu putere în 
țara noastră în toate domeniile de 
activitate, în promovarea a ceea 
ce este nou și înaintat, în dinami
zarea factorilor de progres atît în 
sectoarele producției materiale, în 
perfecționarea organizării societății 
și desfășurarea vieții politice, cît și 
în activitatea științifică și artistică, 
în întreaga cultură socialistă. 
Rolul de conducător al societății, 
partidul nostru l-a cîștigat prin 
lupta sa plină de abnegație pentru 
cauza poporului, dovedind că pune 
mai presus de orice dezvoltarea ci
vilizației în patria noastră, înflo
rirea națiunii socialiste (aplauze 
puternice, îndelungate).

înscrierea în Constituție a acestui 
rol nu are sensul unei măsuri ad
ministrative. ci face doar să con
firme o realitate de fapt, creată 
ca urmare a dezvoltării istorice 
obiective, a meritelor pe care și le-a 
cîștigat partidul nostru. Conduce
rea și îndrumarea de către partidul 
nostru a artei este o necesita,te im
perioasă ea este menită-să. asigure 
ca arta și literatura din țara noa
stră să servească cauzei socialis
mului și progresului. înțelegem 
realizarea acestui rol îndrumător 
în dezvoltarea artei nu prin 
impunerea unui anumit stil sau 
unei anumite maniere de cre
ație, ci prin desfășurarea li
nei largi activități politico-ideolo- 
gice, prin grija pentru îndeplinirea 
misiunii sociale a artiștilor, a scri
itorilor, pentru fuziunea deplină a 
literaturii, a tuturor artelor, cu 
marile preocupări ale poporului 
român, cu grandioasa operă socială 
pe care o întreprind oamenii mun
cii din țara noastră. Realizarea cu 
succes a acestei îndatoriri impor
tante a partidului față de popor, 
față de viitorul său luminos, de
pinde în mare măsură de calitatea 
muncii politice și ideologice pe care 
o desfășoară organele și organiza
țiile de partid, de felul în care 
fiecare comunist își îndeplinește 
sarcinile ce-i revin. Scriitorii co
muniști au un rol hotărîtor în în
deplinirea menirii literaturii de fac
tor activ în transformarea revolu
ționară a societății. în ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor, în 
perfecționarea morală a omului : 
ei trebuie să militeze cu pasiune 
și convingere pentru situarea fermă 
a artei scrisului pe pozițiile ideo
logice ale partidului nostru, pentru 
unirea tuturor detașamentelor oa
menilor de artă într-un singur șu
voi în îndeplinirea rolului ce le re
vine în societatea noastră (vii și 
puternice aplauze).

Sarcini de seamă în îndrumarea 
ideologică și artistică a creației de 
artă, a activității scriitorului, în 
orientarea literaturii spre subiec
tele fundamentale ale vieții sociale 
revin criticii. In țara noastră, cri

tica literară are vechi și puternice 
tradiții progresiste, rădăcini adînci 
în mișcările de idei înaintate ale 
trecutului. Criticii noștri cei mai 
de seamă au contribuit Ia crearea 
în literatură a unui climat inte
lectual de înțelegere a cerințelor 
dezvoltării sociale, climat ce s-a 
dcivedit deosebit de fecund pentru 
marile talente artistice. Mulți din
tre scriitorii noștri clasici de 
frunte s-au inspirat din ideile lor 
progresiste, și-au lărgit viziunea 
asupra menirii ărtei, reușind să se 
confunde astfel cu interesele și 
idealurile poporului. Marii noștri 
critici din trecut nu se fereau să 
atace frontal problemele literaturii, 
nu se sfiau să se pronunțe clar a- 
supra unei opere literare, să dis- 
cearnă ceea ce-are ea bun sau rău 
în cuprinsul ei. Din păcate, aceasta 
nu prea se mai întîmplă în critica 
noastră de astăzi (aplauze). Numai 
cu generalități nu se poate face 
critică. Am deschis zilele acestea 
„Istoria literaturii române" a lui. 
Călinescu scrisă, mi se pare, în 
1941 și am dat peste critica pe care 
o face lui Rebreanu pentru roma
nul „Gorila". Subliniind minusu
rile mari ale acestei cărți, Călinescu 
spune că ea este sub puterea de 
creație a lui Rebreanu, că repre
zintă o scădere a valorii scrisului 
lui. Călinescu nu s-a sfiit să-1 cri
tice pe Rebreanu care era un scrii
tor mare și cred că Rebreanu nu 
s-a supărat. Spun toate acestea 
pentru eă socot necesar ca în viitor 
critica noastră literară să nu estom
peze problemele și să nu se opreas
că nici în fața numelui scriitoru
lui, nici în fața gălăgiei pe care o 
poate st.îrni atitudinea ei fermă, 
deschisă.

Criticii marxist-leniniste de azi 
îi revine îndatorirea de a crea în 
sfera literaturii un puternic curent 
de idei, izvorît din principiile fun
damentale ale materialismului dia
lectic și istoric, care să rodească 
puternic în creație, să stimuleze 
elaborarea unor opere cu caracter 
militant. Afirmînd în mod convin
gător și argumentat principiile 
ideologiei marxist-leniniste, criti
ca are datoria de a face o profundă 
analiză filozofică fiecărei creații 
literare, relevînd ceea ce este 
înaintat, combătînd cu putere 
teoriile și influențele străine. Cri
tica se cere a fi un factor activ 
în selecția valorilor literare, dez
văluind ceea ce este superficial, 
minor, indiferent de maniera de 
creație O răspundere deosebită în 
promovarea literaturii noastre noi 
âu revistele literare, care trebuie 
să fie un ferment al dezbaterilor, 
al schimbului principial de idei, 
al opiniei înaintate pe târîmul li
teraturii. Este necesar ca revistele 
literare să dovedească o înaltă 
exigență ideologică și artistică, să 
militeze activ împotriva oricărei 
influențe a filozofiei străine, pen
tru promovarea principiilor mate
rialismului dialectic și istoric.

Trebuie să se înțeleagă clar, to
varăși, criticarea unor lucrări nu 
înseamnă excomunicarea scriitoru
lui (aplauze). Dimpotrivă, critica 
trebuie să-1 ajute să publice lucrări 
mai bune și mai multe. Atitudinea 
de indiferență sau de estompare a 
minusurilor unor lucrări nu serveș
te nici scriitorilor, nici cauzei unei 
culturi înaintate, umaniste în pa
tria noastră (aplauze puternice).

Adunarea Generală a pus sar
cini de mare răspundere în fața 
Uniunii Scriitorilor, a încredințat 
importante îndatoriri noii sale 
conduceri, și dați-mi voie ca să a- 
dresez cele mai calde felicitări noii 
conduceri pe care ați ales-o, Comi
tetului, Biroului și președintelui, 
tovarășului Zaharia Stancu (aplau
ze îndelungate). Măsurile organi
zatorice care s-au discutat și în 
mod deosebit hotărîrea de a se 
crea organizații locale ale scriito
rilor corespund pe deplin cerințe
lor dezvoltării continue a vieții 
obștești a oamenilor de artă, sînt 
în consens cu procesul general de 
dezvoltare a democrației socialiste 
în România. Un efect po
zitiv asupra dezvoltării creației 
scriitoricești vor avea și descen
tralizarea activității editoriale, 
crearea unor edituri cu profiluri 
diferite, atît în Capitală cît și în 
alte centre culturale ale țării

Datoria Uniunii Scriitorilor, a 
asociațiilor literare, a editurilor și 
revistelor este aceea de a asigura 
dezvoltarea unui spirit sănătos, de 
emulație, în întreaga noastră lite
ratură, de a-i stimula pe scriitori, 
poeți, dramaturgi să atace cu 
curaj marile teme și subiecte ale 
realității socialiste, să exprime 
idealurile poporului, țelul său so
cialist, contribuția sa specifică la 
civilizația lumii contemporane. 
Descentralizarea organizatorică 
preconizată de Adunarea Generală, 
crearea organizațiilor scriitoricești 
în țară vor permite conducerii U- 
niunii Scriitorilor să se consacre 
mai mult decît pînă în prezent pro
blemelor de orientare a creației, 
organizării unor ample dezbateri 
ideologice în rîndul scriitorilor, în
deplinirii rolului ei îndrumător în 
viața literară. O preocupare de 
seamă a Uniunii trebuie să fie 
cultivarea unor relații tovărășești, 
colegiale între toți scriitorii, indi
ferent de generație sau de genul pe 
care-1 practică, combaterea spiritu
lui de grup, a oricăror manifestări 
care contravin eticii noastre socia
liste; dezvoltarea criticii și autocri
ticii principiale, colaborarea rodni
că a tuturor, în interesul general al 
literaturii. Plecînd de la premisa 
că scriitorii sînt nu numai artiști, 
ci și cetățeni cu drepturi și obligații 
egale cu ale celorlalți oameni ai 
muncii, Uniunea Scriitorilor tre
buie să stimuleze totodată partici
parea membrilor ei la întreaga 
viață politică și socială a țării, la 
eforturile poporului pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste.

Stimați tovarăși,
Literatura, activitatea de crea

ție artistică din țara noastră nu 
se dezvoltă izolat, ci în contact cu 

întreaga cultură mondială — și în 
primul rînd cu literatura din ță
rile socialiste, călăuzită de aceeași 
ideologie, cu literatura înaintată 
din toate țările lumii. Creația lite
rară din România se afirmă în 
lume azi ca un factor activ în lupta 
pentru progres, fiind purtătoarea 
unor idei și aspirații nobile de 
prietenie între popoare, de pace și 
colaborare internațională, de soli
daritate cu toate forțele avansate 
ale societății contemporane. în a- 
cest cadru, scriitorii, creatorii de 
artă sînt chemați să aducă o con
tribuție efectivă la înfăptuirea po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru, pusă în slujba luptei 
mondiale pentru socialism, pentru 
democrație, pentru progres și pace 
(vii aplauze).

Este bine știut că în centrul po
liticii tși activității internaționale 
a Partidului Comunist Român și 
a guvernului țării noastre stă pre
ocuparea pentru dezvoltarea și in
tensificarea continuă a colaborării 
frățești cu țările socialiste — de 
care ne leagă comunitatea orîn
duirii și a ideologiei, interesele și 
țelul suprem comun. Este o dato
rie nobilă pentru scriitorii noștri 
de a milita și în viitor pentru în
tărirea prieteniei și unității dintre 
țările noastre, pentru dezvoltarea 
solidarității lor pe baza principiilor 
marxism-leninismului, a egalității 
și frăției, a internaționalismului 
socialist (aplauze îndelungate).

După cum știți, tovarăși, origi
nea cuvîntului internaționalism este 
latină, el se compune din particu
lele „inter" și „națio" și etimolo
gic înseamnă colaborare între na
țiuni. Este firesc să concepem in
ternaționalismul ca relații de co
laborare între națiuni socialiste 
frățești, libere, egale și indepen
dente (aplauze puternice). Numai 
între națiuni independente se 
poate vorbi de o colaborare egală 
în drepturi, de adevăratul inter
naționalism socialist.

Dezvoltînd relații reciproce cu 
adevărat internaționaliste, relații 
de tip nou, între națiuni libere și 
suverane, egale în drepturi, țările 
socialiste oferă lumii un model în- 
suflețitor și în același timp pun . o 
temelie trainică solidarității și uni
tății forțelor progresiste, antiim- 
perialiste din lumea întreagă.

Unul din obiectivele importante 
ale politicii externe a României, 
pe care scriitorii îl pot sluji efi
cient, este lărgirea colaborării cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza 
respectării independenței și suve
ranității naționale, a egalității în 
drenturi, a neamestecului în tre
burile interne (vii și puternice a- 
plauze). Tara noastră, România, de
pune efo.rțuri, susținute pentru in
staurarea- în lume a spiritului ’ de 
încredere și prietenie între po
poare, pentru recunoașterea drep
tului inalienabil al fiecărei națiuni 
de a urma drumul pe care îl do
rește, de a se dezvolta de sine 
stătător, fără nici un amestec din 
afară. Un punct important în poli
tica de destindere internațională 
promovată de țara noastră este 
realizarea securității europene, in
staurarea între națiunile de pe 
acest continent a unor relații nor
male, eliminarea surselor de în
cordare și animozitate care pot pe
riclita pacea. Să facem totul pen
tru a nu se mai repeta stările de 
lucruri din trecut care au dus în 
două rînduri, în decursul acestei 
jumătăți de secol, la conflagrații 
mondiale. Ne exprimăm hotărîrea 
de a milita neabătut și în viitor 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, aceasta corespunzînd atît in
tereselor poporului nostru, cît și 
intereselor tuturor țărilor socialis
te. ale tuturor țărilor de pe conti
nentul european, întregii lumi (a- 
plauze).

Partidul șî statul nostru, în
tregul popor acordă un sprijin ne
precupețit popoarelor care luptă 
pentru eliberarea națională, pen
tru cucerirea și consolidarea in
dependenței și suveranității, pen
tru dezvoltarea nestingherită pe 
drumul progresului și civilizației. 
Este o cauză nobilă pentru oamenii 
de artă și literatură să susțină cu 
ardoare aspirațiile spre o viață 
nouă a popoarelor care s-au elibe
rat sau încă mai luptă pentru e- 
liberarea de sub jugul colonial, să 
militeze pentru abolirea definitivă 
a acestui monstruos sistem de 
robie a popoarelor, astfel ca epoca 
noastră să intre în istorie drept 
epoca libertății tuturor națiunilor 
de pe glob (aplauze).

Partidul nostru pornește de la 
premisa că atîta timp cît mai 
există în lume imperialismul se 
vor menține pericole de agresiune 
și război,‘ceea ce impune întărirea 
vigilenței și combativității po
poarelor, a capacității lor de apă
rare. Scriitorilor, tuturor artiștilor 
le revine îndatorirea de a-și ridica 
glasul, alături de întreaga omenire 
progresistă, împotriva imixtiunilor 
imperialiștilor în viața popoarelor, 
împotriva pretențiilor acestora la 
dominația mondială, pentru res
pectarea normelor dreptului inter
național. Viața demonstrează că în 
zilele noastre politica amestecului 
în treburile altor state — sursă 
de grave pericole la adresa pă
cii, izvor de conflicte și tensi
uni perpetue — este sortită eșecului, 
(aplauze). Exemplul războiului 
imperialist împotriva poporului 
vietnamez este, pe deplin eloc
vent El arată că un popor 
animat de dragoste de patrie, 
însuflețit de idealul libertății 
și independenței naționale, hotărît 

să-și apere suveranitatea și» ființa 
națională, nu poate fi îngenun
cheat. Considerăm că încetarea 
bombardamentelor americane îm
potriva Republicii Democrate Viet
nam este o măsură pozitivă în di
recția soluționării problemei viet
nameze. Este necesar să se reia în 
cel mai scurt timp tratativele de 
la Paris, să se ajungă la hotărîrea 
retragerii trupelor străine din Viet
nam — singura cale de a se asi
gura poporului vietnamez posibili
tatea de a-și hotărî singur desti
nele, fără nici un amestec din 
afară. Țara noastră va acorda în 
continuare tot sprijinul său po
porului vietnamez în lupta sa 
dreaptă (aplauze).

Imperativul suprem al. epocii 
noastre este preîntîmpinarea unui 
nou război mondial care, în con
dițiile tehnicii militare moderne, 
ar reprezenta un dezastru pentru 
întreaga omenire, pentru civiliza
ția materială și spirituală a lumii. 
Acest țel major al zilelor noastre 
trebuie slujit cu energie de toți 

' oamenii lucizi, de conducătorii și 
oamenii politici, de forțele progre
siste ale societății și, nu în ultimul 
rînd, de exponenții spirituali ai 
fiecărei națiuni — oamenii de artă 
și cultură. Cred că își păstrează 
deplină actualitate cuvintele a- 
dresate de Gorki oamenilor de 
artă : „Cu cine sînteți voi. maeștri 
ai culturii ?“ Oamenii de cultură 
români, ca și cei din întreaga 
lume, nu pot să nu-și pună între
barea t „de partea cui sîntem ?“ 
De partea progresului, a intereselor 
poporului muncitor, a libertății și 
independenței popoarelor sau de 
partea acelora care tind să înge- 
nunche și să lichideze libertățile 
popoarelor ? Răspunsul poate fi 
unul singur ! oamenii de cultură și 
aftă sînt de partea progresului, a 
cauzei libertății și independenței 
popoarelor (vii și îndelungate apla
uze). A scrie cu pasiune și convin
gere despre acest deziderat arzător 
al contemporaneității înseamnă a 
face o literatură cu adevărat mir- 
litantă, a-ți pune condeiul în sluj
ba intereselor supreme ale umani
tății și în slujba progresului.

Poporul român, constructor al 
socialismului, nu precupețește ni
mic pentru ca, realizînd țelurile 
politicii interne a partidului .de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului. să-și aducă în același timp 
contribuția efectivă la destinderea 
internațională, la frînarea planuri
lor agresive ale imperialismului,) 
la preîntîmpinarea unui nou război 

j mondial. , „r |
i Partfâu); și •£■ guvernul, •întregul 
nostru popor militează neobosit 
pentru depășirea actualelor dificul
tăți existente în relațiile din ca
drul sistemului socialist, dintre 
partidele comuniste, pentru reali
zarea unității de voință și acțiune 
a tuturor țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a întregului front 
antiimperialist. Consider că această 
constituie o îndatorire de onoare 
pentru fiecare partid comunist, 
pentru fiecare comunist. Trebuie să 
facem totul pentru a se ajunge la 
lichidarea neînțelegerilor de astăzi, 
pentru restabilirea unității noastre 
revoluționare.

Desigur, la temelia acestei uni
tăți trebuie pus principiul mar- 
xist-leninist al egalității în drep
turi, al independenței fiecărui 
partid comunist, al dreptului său 
de a-și hotărî singur politica inter
nă și e'xternă. Numai pe această 
bază se va realiza o unitate nouă, 
cu mult superioară unității din tre
cut — noi sîntem convinși că a- 
ceastă unitate va triumfa. Adeziu
nea deplină a maselor muncitoare, 
a țăranilor, muncitorilor și intelec
tualilor din țara noastră la politi
ca sa externă întărește-și mai mult 
hotărîrea Partidului Comunist Ro
mân de a face tot ce depinde de el 
pentru realizarea mărețelor țeluri 
ale păcii și progresului.

Stimați tovarăși,
In încheiere, vreau să exprim 

încă o dată convingerea conducerii 
partidului și statului nostru că 
Adunarea Generală a scriitorilor 
va determina un nou și puternic 
avînt al literaturii patriei noastre, 
va marca un moment important în 
realizarea înaltei misiuni ce revine 
creației literare în societatea so
cialistă Fără îndoială că, împreună 
cu întregul popor, în frunte cu 
clasa muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, scrii
torii români și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoare din pa
tria noastră vor milita cu hotărîre 
și elan pentru înflorirea vieții ma
teriale și spirituale a națiunii noas
tre, pentru făurirea înaltei civili
zații a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României (aplauze 
puternice. îndelungate). Scriito
rimea patriei noastre numără 
destule valori. posedă sufici
ente talente pentru a făuri noi și 
noi opere demne de munca minu
natului nostru popor, de epoca glo
rioasă a desăvîrșirii socialismului 
în patria .noastră. Nu ne îndoim că 
în România se vor crea și în viitor 
opere literare de înaltă valoare ar
tistică.

Vă urez, dragi tovarăși, tuturor, 
succes deplin pe acest drum măreț, 
satisfacții cît mai mari în munca 
de creație și în viața personală 
(aplauze puternice, prelungite. în
treaga asistență, în picioare, ova
ționează îndelung).
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ADUNAREA GENERALĂ A SCRIITORILOR
Din cuvîntul participanților la dezbateri

Dezbaterile Adunării generale a 
scriitorilor, la care au participat un 
mare număr de poeți, prozatori, 
dramaturgi, critici literari, din toate 
generațiile, au relevat probleme ac
tuale ale literaturii române, dezvol
tarea și perspectivele sale de viitor. 
Din multitudinea aspectelor abordate 
cu acest prilej, prezentăm cititorilor 
noștri, într-o succintă relatare, cî- 
teva din ideile mai importante 
subliniate de vorbitori.

Răspunderea socială a scriitorului, 
rolul și menirea artei în edificarea 
societății noastre socialiste, angaja
rea literaturii în amplul proces de 
înnoire pe care, șub conducerea 
partidului, îl cunoaște întreaga țară 
— iată cîteva dintre aspectele ma
jore asupra cărora și-au spus cuvîn
tul participants la adunare.

Acad. AL. PHILIPPIDE s-a refe
rit în intervenția sa la necesitatea 
schimbului creator de opinii și de 
idei în domeniul literaturii, cu grija 
de a nu lua vorbele drept idei și pă
rerile subiective drept principii, la 
responsabilitatea scriitorului față de 
puDlicul cititor și față de societatea 
in care trăiește, subliniind că scriito
rul trebuie să-și cunoască bine me
seria pentru ca să nu se înșele pe 
el însuși în ce privește puterile sale 
și, prin urmare, neînșelîndu-se pe 
el, să nu înșele nici pe alții.

Referindu-se la evoluția scrisului 
românesc, vorbitorul a spus că litera
tura română modernă se află astăzi 
la un stadiu de dezvoltare in care o 
tradiție unitară se poate manifesta 
eu adîncime de fond și cu strălucire 
de expresie, în multe varie
tăți individuale. Varietatea în u- 
nitate, echilibrul care ferește de 
alunecarea în excese verbale, măsura 
atît de trebuitoare unei forme armo
nioase, rezultat ea însăși al unei ar
monii interioare, iată adevăruri de
venite principii, care asigură dez
voltarea sănătoasă a scrisului nos
tru literar. Ele trebuie nu numai 
amintite, ci și cultivate în chip ho- 
tărît. Ele îndeamnă. pe scriitor - să 
scoată din actualitate ceea ce este 
susceptibil de durată.

Climatul etic al țării noastre res
pinge tot ce este bolnăvicios și tul
bure. Și, cum literatura este produsul 
poate cel mai expresiv al firii unui 
popor, atunci desigur că anormalul 
și absurdul sînt nepotrivite și chiar 
neprielnice literaturii noastre. Chiar 
dacă b modă le poate propune la un 
moment dat, atît gustul publicului 
nostru cititor cît și mai cu seamă 
firea adevărată a scriitorilor noștri le 
respinge excesul, sau, mai bine spus, 
ele se usucă și pier ca niște altoiuri 
care nu prind.

Noi, scriitorii, a spus RADU 
BOUREANU, sîntem datori să urmă
rim legile etice și coordonatele reale 
ale drumului pe care trebuie să-l 
împlinească destinul nostru scriitori
cesc, imperativele unor acțiuni și 
atitudini în fața problemelor esen
țiale ale vieții breslei noastre, în ra
port direct cu viața însăși,, cu viața 
societății, cu viaț^.nouă a poporului 
și a întregii țări. ’ . . .

In întîlnirile cu conducerea parti
dului am ascultat cu atenție și am 
înțeles, cred, toți care sînt gîndurile 
și sentimentele ce animă partidul 
nostru în rezolvarea unei . bogate 
vieți scriitoricești, a unui climat pro
priu sensului și datelor marilor crea
ții literare, pe măsura omului și o- 
perei sale de construcție a socialis
mului.

Am înțeles că tradiția și inovația 
slnt legate prin puntea durabilă a 
vieții și a istoriei, că gogorița con
flictului între generații nu înseamnă, 
in fond, declt lipsa de experiență a 
unora și imaginația exacerbată a al
tora. In realitate există loc pentru 
dezvoltarea tuturor talentelor, de 
orice vîrstă.

în cuvîntul său, academicianul 
VICTOR EFTIMIU a făcut unele pro
puneri privitoare la organizarea pe 
viitor a editurilor noastre, insistînd 
asupra necesității ca unele edituri 
să funcționeze și în marile centre 
culturale ale țării, unde în anii noștri 
s-a dezvoltat o intensă viață - spiri
tuală. Scriitorii care își duc activi
tatea în provincie, a spus, vorbito
rul, trebuie uneori să aștepte mult 
timp pentru tipărirea lucrărilor lor. 
Apoi vorbitorul a făcut, unele ob
servații critice legate de repertoriul 
teatrelor, de prezența insuficientă a 
dramaturgiei românești pe afișele 
noii stagiuni.

Arătînd că niciodată meditația a- 
supra condiției scriitorului n-a fost 
mai necesară ca în zilele noastre, 
prozatorul MARIN PREDA a spus 
că oricare i-ar fi condiția și oricare 
situația cuvîntului, scriitorul nu tre
buie să părăsească omul, chiar dacă 
omul, sătul de propriile sale 
fapte, n-ar dori să i se pună 
in față o oglindă și să-și vadă în 
ea chipul. Nu totdeauna e plăcut să 
te vezi așa cum ești. Dar nu poți 
urca nici un fel de culmi morale și 
ale conștiinței dacă nu știi cum 
arăți. în deceniul trecut, această 
gîndire pe care o moștenim de la 
cei vechi era considerată o gravă 
erezie : omul nu trebuia arătat așa 
cum e, ci așa cum ar trebui să fie, 
punînd astfel arta sub tutela unui 
cod abstract. Așa cum era și ușor 
de prevăzut, nu se putea ca o ase
menea concepție să nu condamne 
creația la uscăciune și dulcegărie. 
Și asta tocmai într-o perioadă de 
mari convulsii sociale si de răstur
nări spectaculoase.

întărirea prestigiului artei nu e 
posibilă decît prin crearea de opere 
durabile, în care cuvîntul, asemenea 
unor pietre cioplite, să se așeze unul 
lingă altul pină ce edificiul se va 
ridica trainic și impunător. Nu există 
altă cale pentru destinul/ creator al 
cuvîntului.

Subliniind semnificația pe care o 
are Adunarea generală a scriitorilor 
pentru dezvoltarea literaturii noastre, 
a formelor organizatorice ale Uniu
nii Scriitorilor, prozatorul NICOLAE 
BREBAN a relevat faptul că acest 
forum scriitoricesc are o dublă în
semnătate : una profesională și una 
politică. In perioada de după Con
gresul al IX-lea al partidului — a 
arătat vorbitorul — ne întîlnim cu 
toții, într-un asemenea for, și iată 
cum, în acești ani, o serie de domenii 
fundamentale ale vieții noastre eco
nomice și politice și-au restructurat 
în profunzime tipul de organizare și 
chiar concepția profesională asupra 
problemelor specifice, determinante, 
ale activității lor. Creația literară

pe care o fău- 
mînă caldă de

ne apropiem de 
de fiecare zi, 

vom putea

însăși, mai ales a ultimilor ani, e o 
dovadă incontestabilă atît a puterni
cei vitalități creatoare a poporului 
nostru, cît șl a rolului și importan
ței deosebite de care se bucură la 
noi fenomenul literar, de creație.

. După ce a remarcat cîteva dîn 
succesele înregistrate în proza, poe
zia și critica noastră, vorbitorul s-a 
oprit asupra unor probleme ale ci
nematografiei și îndeosebi ale fil
mului inspirat din actualitate, ara- 
tind deficiențele existente pe acest 
tărîm, pledînd pentru o cinemato
grafie de înalt nivel artistic, inspira
tă din problemele sociale ale ac
tualității. In încheiere el a arătat 
că scriitorii de toate vîrstele din 
țara noastră, lot mai uniți în jurul 
partidului, pătrunși de spiritul mar
xismului. promit să nu dezamăgeas
că nici o fracțiune de timp, de se
cundă, încrederea acordată, să re
zolve problemele de breaslă într-un 
spirit constructiv, de pe pozițiile 
materialismului dialectic și ale răs
punderii lor sociale.

Relevînd. tradițiile literaturii mi
litante în tara noastră. scriitorul 
DEMOSTENE BOTEZ a spus: Revo
luția socialistă a pus scriitorilor, 
mai acut decît oricînd, problema an
gajării lor, alături: de popor, în lup
ta și opera de construcție socialis
tă. Literatura noastră a fbst, este 
și va fi o literatură militantă. Sîn
tem învestiți de ■ încrederea poporu
lui, acordată cinstit scrisului și gîn- 
dului nostru, de a fi alături de el 
in tot ce privește viața și munca 
lui, în crezul lui fără seamăn în 
noua noastră așezare pentru desă
vârșirea căreia nu precupețește ni
mic, în suferințele ca și în bucu
riile lui. Poporul așteaptă de la noi 
să-i înfățișăm artistic viziunea lu
minoasă a noii lumi 
rește. el așteaptă o 
tovarăș.

Pentru aceasta să 
popor, de viața Iul 
căci numai astfel i-o 
cunoaște și transpune transfigurat 
în operele noastre despre aceste zile.

Trebuie să acumulăm o tot mai a- 
dîncă experiență sufletească, să a- 
cumulăm în noi acel contact profund 
cu viața care călește sufletul $i-i 
dă comprehensiunea umanității, a 
vieții și a muncii. Să. dăm litera
turii noastre o esență umanistă, mi- 
nînd-o prin aceasta în acord cu per
manenta preocupare a partidului 
pentru fericirea omului.

Proza autentică, fibra ei oea mai 
răscolitoare, cea mai umană. își aUa 
izvoarele în viață — a spus FA- 
NUȘ NlîAGU în cuvîntul său. Struc
tura vieții noastre sociale și 
politice, tulburătoarea înaintare spre 
mai bine a întregului popor alcă
tuiesc hrana cărților noastre. Dar 
pentru a realiza operele mari de 
care să ni se lege numele e nevoie 
să înțelegem să umblăm pe acest 
pămînt al nostru, să-l străbatem 
mereu, pătimaș, fără odihnă.

Literatura română din ultimii arii, 
diversificată ca stiluri și,' implicit, 
mai complexă decît în primul de
ceniu de după actul revoluționar de 
la 23 August, cunoaște încercări sa
lutare de înnoire a expresiei ar- 
tistipe. Lucru cît se poate de firesc 
și îmbucurător — firesc pentru că 
scriitorii au crescut și și-au dezvoltat 
gindirea o dată cu întreaga țară, 
încercările de a pune notele altfel pe 
portativ, născute din dorința de a 
face cîntecul mai amplu și mai plin 
de vrajă, au fost și vor fi totdeauna 
încurajate de partidul nostru. în 
continuare vorbitorul a subliniat ne
cesitatea dezvoltării pe mai departe 
a climatului de creație, a schimbu
rilor de păreri principiale, a îmbu
nătățirii activității editoriale.

Noi toți, poeți, dramaturgi, pro
zatori, critici literari — a 
DUMITRU COREEA - avem 
slunea de a contribui la educarea 
sentimentelor și gîndurilor colective, 
de pe poziții marxiste, punîndu-ne 
talentul și puterea de muncă în 
slujba cauzei înfloririi României so
cialiste. ■

Noi continuăm tradițiile bune 
literaturii noastre realiste. Căci 
am moștenit cenușa trecutului, ci 
flacăra lui. Torța aprinsă pe care 
ne-au lăsat-o înaintașii ne obligă să 
slujim prin scrisul nostru adevărul, 
cinstea, omenia și să dăm opere 
vrednice de epocă noastră, la înăl
țimea gîndurilor și sentimentelor 
contemporanilor noștri.

Scriitorii sînt uniți într-o orga
nizație legată indestructibil de po
porul nostru care construiește so
cialismul, aderînd cu toții la Fron
tul Unității Socialiste, strîns' uniți în 
jurul partidului și conducerii sale. în 
frunte cu tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

In cuvîntul său. LASZLOFY 
ALADAR a prezentat pe scurt unele 
aspecte legate de munca filialei din 
Cluj a Uniunii Scriitorilor, unde a- 
proximativ 100 de scriitori, români Si 
maghiari, lucrează intr-o perfectă 
unitate de idealuri și înțelegere.

Arătînd că. fenomenul literar., și în 
cazul literaturii de limbă maghiară, 
impune o serie de probleme specifice 
care trebuie să fie discutate în amă
nunt pentru a se găsi soluțiile nece
sare, vorbitorul a subliniat necesi
tatea găsirii unor forme adecvate, prin 
Comisia de. naționalități a Uniuni’, 
pentru ca cel puțin o dată pe an să 
se organizeze. într-un fel sau altul, 
largi dezbateri.

In continuare, după ce a indicat o 
serie de neajunsuri de ordin organi
zatoric ce se cer a fi rezolvate pen
tru sporirea aportului scriitorilor na
ționalităților conlocuitoare la viața 
literară a țării, vorbitorul a subliniat 
calitățile necesare oricărui autor ăl 
zilelor noastre, pentru a intra și fa
mine în memoria semenilor săi,

Referindu-se la unele probleme'ac
tuale ale criticii literare. GEOR- 
GETA HORODINCA a subliniat 
ideea că rin prezent nu se poate face 
critică fără ca îndărătul analizei 
estetice -și a judecăților de valoare 
să nu se întrevadă o concepție mai 
largă, o concepție despre lume si 
viață. Concepția noastră despre lume 
— a spus vorbitoarea — este o con
cepție care situează omul. în cadrul 
relațiilor sale sociale și in fluxul is
toriei. Dar în critica literară se 
face uneori din această concepție 
despre lume o venerabilă relicvă, 
care se tine cu respect în lada de

spus 
mi-

ale
nu

emanația cea 
vieții, principiu

creatoare

poetului, 
evidentă 

și scrieri

zestre, care nu se aplică și nu se 
folosește în viața de zi cu zi.

Rellefînd superioritatea criticii 
marxiste în judecarea operelor lite
rare și de artă, preocuparea sa de a 
face să triumfe omenescul din aceste 
lucrări, Vorbitoarea a spus în înche
iere : Nu vrem eroi frumoși și infai
libili, încremeniți în atitudini false, 
dar. respectarea adevărului cere să 
vedem în om eroul care în secolul 
nostru a. făcut revoluție, a luptat în 
mod dezinteresat pentru un ideal și 
pentru o credință si adesea și-a dat 
viata pentru ele.

Relevînd îh cuvîntul său contribu
ția tinerelor generații la ctitoria 
no.ului altar al culturii române, poe
tul ADRIAN I’AUNESCU a vorbit 
despre ecoul și înțelegerea pe care 
gîndurile și doleanțele scriitorilor 
le-au aflat în inima și în mintea 
conducătorilor țării, aducînd un 
,fierbinte omagiu partidului. In con
tinuare, a arătat că, urmind exem
plul celor mai de seamă reprezen
tanți ai poeziei noastre contempo
rane, călăuziți de ideologia măr-
xist-leninistă ca 
mai autentică a ... 
dinamic de*judecată și de trăire a 
ideilor lumii, generația tînără de 
poeți dovedește că pămîntul nostru 
nu e sterp, că indiferent de intensi
tatea cuvîntului, el a fost rostit tot
deauna și timpul se poate recunoaș
te într-unul din orizonturile cuvîntu
lui, Apoi vorbitorul a făcut unele 
observații privind stilul de muncă 
al conducerii Uniunii Scriitorilor, 
analizînd critic activitatea vechiu
lui birou, pledînd pentru principiul 
muncii colective în organismele de 
conducere. ale Uniunii.

Elaborarea principiilor de bază ale 
unui nou statut organizatoric al bres
lei scriitoricești — a menționat 
VIOLETA ZAMFIRESCU — preco
nizează condiții superioare de exis
tență artistică. Este un act profund 
politic și social, act de permanentă 
preocupare, de totală prețuire și în
credere în forța creatoare a scriito
rului. Conducerea Partidului Comu
nist Român . și tovarășul Nlcolae 
Ccaușescu personal, ne întimpină 
aspirațiile, necesitatea de înnoire a 
unor forme care să corespundă ac
tualei efervescente creatoare declan
șate de îndemnul tezelor Congresu
lui al IX-lea. Referindu-se apoi la 
răspunderea scriitorului, vorbitoarea 
a arătat că forța artistică a omului 
de litere se realizează evidențiind 
permahenta mișcare spre focarul 
unde, din bătălia contrariilor, să 
triumfe Maibinele. Concepția sa des
pre lume 'și viață își are rădăcini și 
în filozofia poporului nostru, și în 
experiența milenară a omenirii măr
turisită în cultura creatoare de pro
gres, care leagă intim omul, ființă 
gînditoare, de însăși legea 
a armoniei universale,

Discutînd despre menirea 
ION HOREA a scos în 
deșertăciunea acelor autori . 
care încîlcesc vorbele în așa fel încît 

... să țiu le priceapă nimerii, niciodată;
Adevăratul poet — a spus vorbitorul 
— trebuie'să se înscrie în orizontul 
celui care a îngropat. în zid o ființă 
iubită, zămislitoare de altă ființă — 
versul nemuritor, crescut în tiparul 
ființei vii.

Poetul de astăzi trebuie să fie poe
tul țării de acum, al oamenilor ei, al 
adevărului fundamental pe care îl 
exprimă ideile în orizontul cărora se 
petrec profundele mutații ale lumii, 
al partidului ce le afirmă, al socie
tății ce se alcătuiește din și pentru 
virtuțile, creatoare ale omului.

Vorbind despre activitatea de un 
deceniu și jumătate a revistei „Igasz 
Sz3“, revistă în limba maghiara a 
Uniunii Scriitorilor;, redactorul’, șef 
al acestei publicații, HAJDU GYOZO 
a relevat succesele importante obți
nute de literatura maghiară din 
România, care, ca și . cea română, cu 
care se dezvoltă într-o unitate fră
țească, reflectă realitatea din țara 
noastră în spiritul umanismului so
cialist

Sîntem mîndrî că . putem . sluji 
liber. în limba noastră maternă, par
tidul nostru. 
Român, acea 
care a realizat pe acest părnînt fră
ția. egalitatea în. drepturi, adevăratul 
cămin al oamenilor muncii de dife
rite limbi, depășind în această pri
vință visurile lhi Bălcescu și ale lui 
Petofi. Mărturisesc din toată inima 
că .. scriitorii maghiari din Tîrgu 
Mureș poartă un sentiment de pro
fundă recunoștință pentru grija per
manentă cu care Comitetul Central 
al partidului, si personal tovarășul 
secretar general Nicolae Ceausescu, 
se ocupă de toate problemele legate 
de frăția de nezdruncinat a poporu
lui român și a naționalităților conlo
cuitoare. Această recunoștință ne în
deamnă să creăm opere capabile să 
dezvolte în conștiința cititorilor sen
timentele patriotismului și ale inter
naționalismului proletar, slujind și 
mai bine cauza Partidului Comunist 
Român, înflorirea României socia
liste.

Poetul GEORGE LESNEA a dat 
citire de la tribuna adunării unor 
versuri pline de căldură în care și-a 
exprimat încrederea în destinele lite
raturii noastre. în puterea creatoare 
a scriitorilor „uniți oricînd spre 
slava României noastre", hotăririi 
sale de a sluji „lumina vremii noi".

în prima parte a intervenției sale, 
PETRE SALCUDEANU a remarcat 
că scriitorii, indiferent de generația 
căreia îi aparțin^ de gustul sau ex
periența proprie, trebuie să participe 
lă un schimb de opinii Sincer, des
chis; lucid, purtat cu argumentele a- 
celeiași ideologii. Numai astfel se 
pot clarifica poziția artistică, direc
ția de dezvoltare și gusturile fiecă
ruia din noi — a spus vorbitorul — 
și cred că această întîlnire de prin
cipii și stiluri trebuie să aibă noble
țea unor înalte competiții sportive.

Personal; sînt convins că literatura 
adevărată și mare a epocii noastre 
nu poate fi decît aceea care își a- 
propie epoca, o înțelege în esența 
eij o sensibilizează artistic,, și nici
decum literatura care ocolește, pro
blemele timpului contemporan, eva- 
dînd Combd în metafizic si nicta- 
conștient.

Referindu-se apoi la unele proble
me ale filmului românesc, vorbitorul 
a analizat o serie de slăbiciuni ale 
cinematografiei noastre, exprimîn- 
du-și convingerea că, printr-un spri- 

Partidul Comunist 
forță . revoluționară

jin real al scriitorilor de toate ge- 
. nerațiile, prin scenariile lor actuale 
tsau cele viitoare, există posibilitatea 

practică a ridicării cinematografiei 
Ia nivelul cerințelor actuale ale cul
turii noastre socialiste.

în cuvîntul său, FRANZ LIEB- 
HARDT, referindu-se la literatura 
scrisă în limba germană, legată de 
existența materială etnografică a ce
lor cîteva . sute de mii de germani 
din țara noastră, a subliniat deplina 
ei integrare în marea unitate ce a 
prezintă literatura română, consti
tuind din punct de vedere al struc
turii, o parte organică a acesteia, 
cum și populația căreia i se adre
sează cu precădere este integrată cu 
tot sufletul și cu toate capacitățile 
sale în destinul istoric al poporului 
român, participînd la avîntul minu
nat pe care l-a luat țara îh condi
țiile construirii socialismului. Așa 
cum în viața socială, economică și 
politică sîntem strîns uniți cu po
porul român, a spus vorbitorul, așa 
cum populația germană împărtășește 
cu poporul român idealurile lui înal
te, socialiste și umaniste, așa și noi 
scriitorii de limba germană ne sim
țim frați spirituali ai scriitorilor ro
mâni, cuprinși în aceeași dezvoltare 
generală, care este orientată _ spre 
concepția realist-revoluționară a 
creației literare. Activitatea desfă
șurată de scriitorii români, germani, 
maghiari și sîrbi în cadrul filialei ti
mișorene a Uniunii Scriitorilor con
stituie o pildă de colaborare fră
țească, colaborare care dovedește 
că prietenia poate deveni un factor 
social, o energie educativă, o forță 
creatoăre.

Poetul VIRGIL TEODORESCU a' 
subliniat la începutul cuvîntului său 
faptul că astăzi coeziunea dintre 
forța conducătoare a țării și popor, 
dintre forța conducătoare a țării și 
spiritualitatea ei a ajuns în faza sa 
cristalină. Temelia socialistă a repu
blicii noastre cu acoperirea ei dia
lectică în. aur. durată potrivit- unei 
arhitecturi marxist-leniniste care știe 
atît de bine să respecte și să folo
sească stilul și arta marilor meșteri 
făurari, reprezentanți ai geniului 
popular — e capabila să susțină pen
tru vecie un luminos edificiu înălțat 
pentru oamenii avansați ai societății 
noastre, adept! ai unei morale noi, 
obiectivi și lucizi. Apoi, vorbitorul a 
arătat că în acest moment al istoriei 
noastre scriitorii si artiștii sînt da
tori să facă eforturi pentru a servi 
baza socială mobilă și efervescentă. 
In continuare s-a referit la înflori
rea creației lirice, arătînd că efortul 
poetic își recapătă astăzi adevărata 
sa splendoare. El a evidențiat preo
cuparea poeților pentru cuprinderea 
realității, pentru exprimarea înalte
lor idealuri ale umanității contempo
rane, în modalități artistice inedite, 
cît mai variate.

Mă prenumăr — a spus poeta 
VERONICA PORUMBACU — prin
tre cei care, odinioară, frustrați de 
tinerețe, au optat în timpul răz
boiului /.împotriva tero.arei și au.-în- 
timpinat zorii; păcii. De atunci rin-■; 
coace, anT încercat, în scris, să- des
chid o poartă după alta spre a- 
devăr.

Treptat, semnele de întrebare s-au 
limpezit. Volumele ne-au apărut în 
pragul unei epoci ce a avut rolul ei 
în istorie : vremea în care s-au pus. 
în condiții foarte aspre, temeliile o- 
rînduirii noastre noi, cînd, datorită 
înțeleptei politici a celor ce o cîrmu- 
iesc astăzi, tara își definește coordo
natele fundamentale ale istoriei și 
ale evoluției ei literare.

Arătînd că poetul adevărat trebuie 
să fie permanent credincios idealuri
lor mari ale oamenilor și ale timpu
lui său. vorbitoarea a exprimat con
vingerea sa că marea forță interioară 
ce ajută pe . scriitori este conștiința 
că au scris cărțile fără de care nu 
ar fi. avut dreptul să moară. După 
lectura cărții tale trebuie să-ți dai 
seama că ceva din indicativul acut 
al timpului prezent se află si în pa
ginile scrise. Și ceea ce te întărește 
sînt cititorii, e acest popor mal larg 
decît o breaslă.

Apreciind Adunarea . generală a 
scriitorilor ca unul dintre.acele eveni
mente care prilejuiesc o matură con
fruntare nu numai cu propriul des
tin literar, ci mai ales cu locul și 
rostul scriitorului în lume, în socie
tate,- cu sensul misiunii sale — pro
zatorul TITUS POPOVICI n relevat 
faptul că-.această -este chemată să 
creeze climatul care să permită ridi
carea. pe o treaptă superioară a în
tregii vieți literare.

Lucrul acesta este posibil pentru 
că programul politic înnoitor adoptat 
de Congresul al IX-lea al partidului 
nostru și-a dovedit pe deplin viabi
litatea, temeinicia și profunzimea, 
dînd un împtils fertil tuturor energii
lor creatoare; în acest context și no
țiunea de responsabilitate, atît de 
dragă condeielor noastre, capătă, un 
conținut precis, neechivoc..

Trăim o epocă în care Ideile socia
lismului — ideile omului care și-a 
cîștigat conștiință drepturilor sale, 
dreptul la ' demnitate, la pîine. la 
creație, dreptul de-a lupta împotriva 
tuturor barierelor care se opun depli
nei înfloriri a personalității — se a- 
firmă puternic, catalizînd în jurul lor 
sentimentul, trăirii plenare a prezen
tului, încrederea lucidă îh viitor.

întreaga înflorire a literaturii noas
tre de astăzi, efervescența novatoare, 
schimbul. — recunoscut sau nu, dar 
«cognoscibil — între experiența - ge
nerațiilor unite prin același Ideal co
mun, dovedesc că’ forțele vitale ale 
literaturii române sînt mai puternice 
decît caricaturile de import, că an
gajarea tuturor scriitorilor noștri de 
a servi prin opera lor cauza socialis
mului. cauza omului, a fost mult prea 
profundă și sinceră ca să poată fi 
alterată sau descurajată de erorile 
incompetentei, de denaturarea filo
zofiei noastre marxist-leniniste.

Scriitorul NICOLAE ȚAȚOMIR s-a 
referit, îndeosebi, la climatul fecund 
si stimulator, care există astăzi în 
domeniul literaturii, la responsabili
tatea artistului, la posibilitățile de 
dezvoltare in continuare a poeziei, 
prozei și criticii românești, la nece
sitatea îmbogățirii orizontului tematic 
al creației literare si a îmbogățirii 
mijloacelor de exprimare, rin spirit 
cu adevărat novator. In acest con
text, el a împărtășit ideea înființării 
unei edituri la Iași, care să-și aducă 
contribuția la tipărirea pe o scară 

tot mai largă a lucrărilor beletristice 
românești;

Pornind de la ideea, pe care o re
peta adesea T. Vianu, că orice artist 
trăiește într-un om obișnuit și ac
ționează ca el, poetul CEZAR BAL
TAG a subliniat că fiecare atitudine 
esențială a omului solicită participa
rea întregii sale personalități. Ideea 
de jertfă, de consumare generoasă a 
flăcărilor ființei noastre în serviciul 
adevărului este sensul fundamental 
al creației pe care îl nutrim ca scrii
tori comuniști și cetățeni liberi.

Poezia românească a epocii socia
liste este prin însăși structură sa ex
presie a unor conștiințe lirice, Care 
prin timbrul absolut particular al 
sensibilității lor originale exprimă 
specificitatea gîndirii și simțirii po
porului nostru, aspirațiile sale, mo- 
dul său de viață, timpul Interior, 
psihologia, adică datele inalterabile 
ale esenței naționale.

Dezvoltîndu-și mai departe ideea, 
vorbitorul a spus : o carte bună este 
un act omenesc care are un sens cu 
totul și cu totul aparte. Este un act 
de renunțare la vanitatea deșartă în 
folosul unei ambiții de tip superior ; 
aceea de a surprinde esența timpu
lui tău pentru a putea înfrunta eter
nitatea. .

Trăire conștientă * imaginației în 
acțiune, condiționată de apartenența 
noastră la poporul care ne-a născut 
și ne-a configurat personalitatea, 
viata noastră omenească își îndepli
nește cu adevărat misiunea sa spiri
tuală sub călăuzirea înaltului impe
rativ al conștiinței morale, al devo
țiunii față de adevăr, al convingerii 
noastre ferme că aparținem unui 
moment istoric esențial, în care a- 
devărul este principiul suprem al 
vieții sociale.

In Intervenția sa, scriitorul 
StlTO ANDRAS s-a referit, printre 
altele, la continuitatea spirituală a 
generațiilor de scriitori din Româ
nia. Se îndeplinesc două decenii — 
a spus vorbitorul — de cînd scriitorii 
maghiari ai tării noastre s-au alătu
rat și organizatoric de frații lor, 
creatorii literaturii române. în a- 
ceste două decenii, în zile grele și 
zile frumoase, am fost împreună ; am 
fost șl vom fi împreună în sensul 
cel mai adine-' al cuvîntului, pentru 
că trăim în realitatea unică a tăi-iî 
unice. Sarcinile literaturii noastre 
sînt ale tuturor, fără bariere între 
generații, fără restricții. Acest lucu. 
nu se putea spune cînd’ în societatea 
veche se înfruntau ideile retrograde 
cu cele înaintate. Cred însă că se 
poate spune astăzi, cînd sursa grijii 
ori a satisfacției noastre este aceeași 
pentru oricare generație, cînd majo
ritatea covîrșițoare a creatorilor se 
situează pe aceleași poziții filozofice 
și politice.

Noi am străbătut întreaga istorie 
a socialismului în patria noastră, a 
sous, tînăru.1 scriitor GRIGORE HA
GIU. Am intrat în această propulsie 
de energii vitale copii și iată-ne as
tăzi oămerii în, tbâtă' firea. Evi
dent, perspectiva noastră, unghiul 
din care putem privi întîmplarile 
ultimului sfert de veac republican 
ne favorizează. Si nu simplul fapt, 
că am traversat această ebocă fun
damentală, unică prin contradicțiile, 
frămîntările și rezolvările pe care 
ea le-a adus cu sine, ci pentru că 
am trăit-o. a devenit propriul nos
tru- caracter și mod de a gîridi și 
simți, ne îndreptățește s-o numim 
epoca noastră, realitatea noastră; 
crezul nostru. Noi am evoluat o 
dată cu ea. Liniile ei de forță fun
damentale, dominînd astăzi cu cla
ritate orizontul spiritual, au cres
cut laolaltă și în adîncul oaselor 
noastre, dimpreună cu inima și 
mintea- noastră, ne-au marcat cu 
un semn de naștere, sîntem ai lor 
pe. cît sînt-si ,ele ale noastre. Idea
lurile pe care ne-am zbătut șă le 
înțelegem, astăzi sînt. însăși mișca
rea noastră reflexivă.

Referindu-se la acea capodoperă 
necunoscută, ce urmează să apară. 
Ce va fi tipărită și comentată în 
anii următori, vorbitorul a spus : 
Ea este punctul cel mai înalt al 
patriotismului nostru. Ea va fi io
dul largului democratism instaurat 
și-n obștea noastră scriitoricească. 
In continuare a arătat că elemen
tul dinamic, coordonator, al Uniunii 
Scriitorilor trebuie să fie sicej oa
meni, care, deopotrivă cu valoarea 
si prestigiul lor de scriitori, .pot 
crea și încuraja climatul pentru 
marea, autentica literatură.

In cuvîntul său, poetul LETAY 
LAJOS a arătat că trăim într-o 
țară, într-o societate în care dez
voltarea capacității, creatoare a o- 
mului, realizarea personalității, este 
politică, de stat. Iată de ce. coincid 
aspirațiile scriitorului cu acelea ale 
societății, iată de ce se exprimă 
această identitate în operele noas
tre. Niciodată n-a existat o mai 
nobilă și mai dreaptă ars poetica 
decît ăceâstă. Pot să afirm că toți 
scriitorii maghiari din patria noas
tră și-au înțeles menirea, tei slu
jesc cauza tării, a. poporului, într-o 
unitate frățească cu scriitorii ro
mâni ai țării, sub semnul politicii 
si Ideilor Partidului Comunist Ro
mân.

Literatura noastră s-a îmbogățit 
în acești ani nu numai din punct 
de ■ vedere al formei, dar a deve
nit și din punct de vedere al con
ținutului de idei mai atractivă,, mai 
universal valabilă, datorită notei do- 
minânte a umanismului socialist în 
cele mai bune creații. Literatura 
maghiară din România zilelor noas
tre emană uri umanism cald și, cu
noscând această literatură, înțelegem 
mai bine de ce nu a putut să a- 
pară teoria neangajării, de ce nu 
si-a putut face loc în rîndurile 
noastre nici tin fel de teorie a in
diferenței ideologice a artei.. teo
ria literaturii in afara umanismu
lui și alte asemenea teorii. Și îh a- 
ceastă privință sîntem uniți cu toții, 
scriitori si poeți români, maghiari, 
germani sau sîrbi. Unitatea noastră 
a fost făurită în focul istoriei și con
firmată în momente grele. Sîntem 
mîndrî de această .unitate și nu 
am permite nimănui să ridice mă
car un cuvînt împotriva acestei uni
tăți.

Scriitorul MIHNEA GHEORGHIU 

a spus printre altele : Preocupările 
filozofice ale poeziei, ale literaturii 
române noi, se desfășoară azi pe 
vaste coordonate. Am putut citi poeți 
români pe care îi presupun univer
sali în contextul poeziei contem
porane. Actul gîndirii lor creatoare 
este, după mine, încă un act filozofic 
al momentului nostru și al țării noas
tre. în această lumină, vorbitorul a 
pledat pentru o metodologie estetică 
dotată , cu o necesară suplețe dialecti
că, spre o terminologie deschisă, mai 
proprie, reflectînd generalizări va
labile și întemeiată, bineînțeles, pe o 
substanță filozofică nealterată, pe 
concepția noastră marxist-leninistă 
despre procesele dezvoltării.

Subliniind că o victorie fără sea
măn a socialismului din țara noas
tră este azi unitatea moral-politică a 
poporului în jurul partidului său 
comunist și al conducerii sale. că. 
prin adeziunea lor la Frontul Uni
tății Socialiste, intelectualii — 
scriitorii — participă la crearea u- 
nei structuri care dă expresie or
ganizatorică acestei unități, vorbito
rul și-a exprimat părerea că e bine
venită o contribuție a scriitorilor la 
îmbogățirea și explicarea teoretică a 
democrației socialiste și a aspectelor 
ei concrete în societatea română.

Prozatorul LAURENȚIU FULGA a 
spus în cuvîntul său că niciodată mai 
mult decît azi cuvîntul scriitorimii 
române n-a fost menit să răsune mai 
ferm, cu o audiență atît de pregnantă 
la universal, în numele a tot ce ne 
înnobilează și determină credința 
noastră umanistă.

Vorbitorul a insistat asupra uni
tății generațiilor și a diversității de 
stiluri în literatura noastră actuală. 
Această extraordinară efervescență 
— a spus el — și în asemenea va
riate modalități, asupra cărora nici 
n-ar trebui să mai insistăm atît, 
fiindcă nu-i de conceput o literatură 
ce se supune sau este supusă legilor 
unui pat al lui Procust, căci litera
tura. dimpotrivă, e cu atît mai mare 
cu cît izbutește să acopere cît mai 
nesfîrșite zone ale lumii concrete și 
să. valorifice cît mai. plurale perso
nalități distincte una de alta, dar în 
permanent dialog și convergență cu 
universalul, această, deci, extraordi
nară efervescență în poezie. în proză 
nu numai că spulberă falsul des
pre imposibilitatea de a reînnoi 
limbajul si de a-i smulge pînă si 
abisului sufleteșc secretele, ci, mai 
mult dăcît atît, pune aceste mijloace 
ale verbului în slujba relevării celor 
mai . adinei adevăruri despre om.

Sîntem răspunzători pentru ceea 
ce scriem, sîntem pînă ' în celula 
noastră cea mal intimă implicați 
în opera noastră, a arătat criticul 
EUGEN SIMION. Purtăm însă. în 
același timp, o mare răspundere, aș 
spune, față de destinul celorlalți. Un 
scriitor nu trebuie să aibă înfumu
rata idee de a fi singurul . în genul 
în care scrie. De a fi unicul talent. 
O literatură nti se." constituie numai 
din piscuri,; soarta: piscurilor, o știm 
cu toții, depinde de existența celor
lalte forme de relief. O solidaritate 
literară e atunci necesară : marile 
culturi ne dau totdeauna sentimen
tul emulației și al solidarității. Vor
bitorul a pledat în continuare pentru 
un spirit de emulație, menit să îm
bogățească întreaga noaștră litera
tură.

Cuvîntul poetului MIRON RADU 
I’ARASCHIVESCU a fost consacrat 
unor probleme ale vieții Uniunii 
Scriitorilor -cuprinzînd. printre alte
le. propuneri privind activitatea re
vistelor și editurilor noastre. Por
nind de la constatarea faptului că în 
momentul de față apar multe cărți 
dațora.te unor autori tineri,, subli
niind faptul .că aceasta reprezintă 
un-fenomen de răspîndire . și. ' afir
mare a culturii maselor, autorul a 
făcut unele sugestii referitoare la 
problemele editoriale.

A.nalizînd în spirit critic aspecte 
ale activității diferitelor organisme 
ale Uniunii Scriitorilor, vorbitorul 
s-a referit în continuare la necesita
tea luării , unor măsuri de descentra
lizare a acestei activități. Luind în 
discuție unele aspecte ale vieții Uni- 
ubii. Scriitorilor de-a lungul anilor, 
el a subliniat progresele realizate în 
ultimii ani rin ceea ce privește rela
țiile dintre scriitori, spiritul colegia
lității. al discuției deschise, al de
mocrației de breaslă. Apoi, o parte 
însemnată a cuvîntăril sale a fost 
dedicată problemei tinerelor talente, 
vorbitorul pledînd pentru necesitatea 
sprijinirii de către Uniunea Scriito
rilor. ă Comitetului de conducere și 
a dezvoltării tinerelor talente. De a- 
sșmene.a, vorbitorul s-a referit si la 
problemele ridicate de acțiunea ..de 
răspîndire a culturii noastre peste 
hotare.

Referindu-se la climatul asigurat- 
creației artistice în ultimii arii, poe
tul VINTILA IVANCEANU a arătat 
cît de necesară este descentralizarea 
vieții literare pentru a corespunde 
varietății de talente din peisajul li
teraturii noastre actuale. După ce 
a făcut o serie de observații privind 
felul în care se practică schimbul de 
opinii, polemica, vorbitorul a insistat 
asupra necesității ca tinerii scriitori 
Să-șl apropie valorile culturii si să-si 
educe talentul.

In cuvîntul său, scriitorul AUREL 
DRAGOȘ MUNTEANU s-a referit 
îndeosebi Ia unele probleme privind 
organizarea activității de conducere 
a Uniunii Scriitorilor, aspecte ale ra
porturilor ^dintre revistele literare și 
uniunea de creație. Vorbitorul a dez
voltat părerile sale referitoare la e- 
tica scriitorului în societatea noastră 
și a făcut unele propuneri concrete 
pentru statornicirea unui climat de 
muncă favorabil discuțiilor . sincere 
si eficiente.

Nu poate ajunge operă mare deeft 
acea carte care adună și marea pal
pitare a sufletului omenesc sau a 
conștiinței contemporane, și măreția 
omului în față cu veacul său — a sub
liniat poetul AUREL RAU. Cred 
că literatura reflectă istoria timpului 
său si că orice scriitor din țara 
noastră se simte chemat în adîncul 
ființei Iui să sprijine efortul întregii 
țări de a-și depăși mereu condiția 
anterioară. în continuare, vor

bitorul a făcut unele propuneri pri
vind structura organizatorică a Uni
unii Scriitorilor, astfel incit aceasta 
să încurajeze schimbul viu și fertil 
de opinii, să stimuleze mal de
parte procesul de creație.

Referindu-se în cuvîntul său la 
problematica pe care dramaturgia 
noastră contemporană o abordează, 
tînărul scriitor PAUL CORNEL CHI
TIC a spus : Tinerii dramaturgi se 
străduiesc să caute forme de expri
mare conform fondului de idei im
pus, de o realitate istorică superioară. 
Numai așa se poate arăta că socia
lismul și comunismul aduc pe lume 
nu numai o societate nouă, cl și o 
artă nouă, preluînd critic experiența 
veche șl creînd forme noi de expri
mare. Noi știm că sarcina tînărului 
scriitor față de sine este maxima 
exigentă, iar sarcina față de poporul 
său, poporul român. este crearea 
unei arte care să tindă a realiza ace
lași prestigiu ca cel adus României 
pe arena mondială de partidul său 
comunist.

Subliniind faptul că și viața noastră 
scriitoricească trebuie să se ridice la 
nivelul dezvoltării întregii țări, tînă
rul scriitor PETRU POPESCU a stă
ruit asupra necesității unei mai bune 
organizări a procesului editorial, in 
așa fel incit să fie exclusă rutina 
funcționărească care generează rit
mul greoi de apariție a cărților. De 
asemenea, a făcut observații asupra 
modulul de propagare a literaturii 
noastre în străinătate.

în intervenția sa, criticul literar 
MIRCEA TOMUȘ s-a referit la nece
sitatea de a depăși provincialismul 
cultural, generator de inerție și stag
nare. Ca și alți vorbitori, el a demon
strat necesitatea descentralizării vie
ții culturale, astfel încît activitatea 
spirituală din orașele țării să se în
scrie în pulsul general al literaturii 
naționale, să ducă o viață proprie, 
plină de semnificații, în care singurul 
criteriu capabil să justifice opera 
unui scriitor să fie criteriul valorii 
artistice.

Literatura română contemporană — 
a spus dramaturgul PAUL.EVERAC 
— se,distinge printr-un puternic elan 
al poeziei, care atinge uneori vîrfu- 
rile producției mondiale, printr-o 
proză, viguroasă si modernă, abor- 
dînd situații complexe, printr-o cri
tică inteligentă și cultă. f

Referindu-se la genurile literare, 
la condițiile în care se diversifică 
peisajul literaturii noastre, vorbitorul 
a observat, printre altele, că există 
în prezent, pe lîngă producții bune, 
care au șansa de a rămîne în istoria 
literaturii, un număr îngrijorător de 
scrieri nefinisate, de o calitate a 
observației îndoielnică, lipsite de idei 
cît de cît elevate, proliferind în toate 
publicațiile. Ne trezim adesea în fața 
unor contorsiuni sufletești, a unor 
particularități atît de mirobolante că 
cititorul nu-și explică de unde au 
ieșit aceste dezarticulări șl evanes
cențe aparți.nînd. parcă altei lunii 

ddefiît'Sa noâștră. t-Curii majoritatea a- 
cestor producții se datorează simu
lării, împrumuturilor din alte părți, 
dar si lipsei de cultură, abundența 
lor poate fi fatală unei culturi tinere, 
in plină structurare, cum este cultu
ra noastră. Explicația mal adincă a 
fenomenelor citate, vorbitorul o află 
in faptul că unii scriitori încearcă 
o adevărată fugă de realitate si anu
me de ceea ce are ea mai stringent. 
Se pune chestiunea să Înnobilăm a- 
ceastă cultură, care a făcut eforturi 
mari într-un timp relativ scurt, să 
n-o micim prin micimea noastră. 
Dimpotrivă, trebuie s-o îmbogățim, 
să-i dăm un aer mare, să stoarcem 
din noi substanța cu care natura ne-a 
învrednicit, să ne depășim ca oameni, 
să creăm, dacă se poate, un mare 
monument conteriiporan de cultură 
românească. :

Punînd tn evidență condițiile create 
pentru ca literatura noastră să se di
versifice, poetul LEONID DIMOV a 
relevat, cu unele accente critice, 
probleme legate de nereceptarea în 
suficientă măsură a unor fenomene 
lirice moderne. El s-a ocupat apoi, 
într-un stil metaforic, de unele as
pecte ale relației dintre poet și ci
titor.

In cuvîntul său, scriitorul PAUL 
ANGHEL, evocind momente de sea
mă ale istoriei patriei, a amintit ce 
înaltă conștiință a responsabilității ci
vice i-a legat pe scriitorii din trecut 
de evenimentele politice și sociale 
ale vremii. Marele lor exemplu tre
buie urmat de scriitorii de astăzi 
care poartă, împreună cu întregul 
popor, răspunderea marii construcții 
a României de mîlne. In continuare, 
vorbitorul a făcut o serie de propu
neri în legătură cu proiectul de sta
tut al scriitorilor.

Relevînd că măsurile preconizate 
de îmbunătățire a activității Uniunii 
Scriitorilor sînt binevenite și cores
pund sentimentelor tuturor scriitori
lor. poethl GHEORGHE PITUȚ a mul
țumit pentru grija manifestată de 
partid față de soarta literelor româ
nești, pentru atenția acordată dez
voltării tinerelor talente. El a sub
liniat răspunderea ce o au scriito
rii de a făuri si pe viitor o literatură 
la înălțimea momentului istoric pe 
care îl trăiește astăzi patria noastră. 

\ Există un moment comun, o trăsă
tură care marchează definitoriumpera 
scriitorilor maghiari din România : 
un fior militant pentru ideea și idea
lul frăției — a ținut să precizeze 
scriitorul SZASZ JANOS, relevînd 
continuitatea unor vechi si nobile 
tradiții de conviețuire seculară a ro
mânilor și maghiarilor.

E deci firesc ca revoluționari, con
structori ai socialismului, scriitori 
care ne identificăm cu concepția mar
xismului creator, să milităm pentru 
frăție. Aceasta se înscrie pe linia a- 
celuiași efort Spiritual cu care mi
lităm pentru integritatea spiritului 
uman împotriva alienării, pentru îm
plinirea personalității umane, a dez
voltării sale libere, într-un cuvînt. 
pentru triumful umanismului socia
list. Să mergem mai departe împre
ună — a spus în încheierea cuvin- 
tului său vorbitorul — astfel încît li
teratura română, maghiară, germană 
din patria noastră să răspundă demn 
la problemele atît de complexe pe 
care ni le pune în față epoca ai cărei 
fii sîntem cu toții.
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încheierea lucrărilor

a scriitorilor
Sîmbătă la amiază, în sala A- 

teneului Român, au luat sfîrșit 
lucrările Adunării generale a 
scriitorilor.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii'. Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Matirer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Miz.il, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Janos Fazekas, 
Iosif Banc, Manea Mănescu, Du
mitru Popa. Dumitru Popescu, 
Vasile Patilineț, .membri ai C.C. 
al P.C.R., miniștri, reprezentanți 
ai conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești, con
ducători ai celorlalte uniuni de 
creație, alți oameni de cultură 
și artă.

Sosirea conducătorilor de partid 
și de stat a fost salutată cu pu
ternice și îndelungate aplauze.

Președintele Uniunii Scriitori
lor. acad Zaharia Stancu, a rostit 
un cald cuvînt de salut condu
cătorilor partidului și statului 
nostru veniți în mijlocul scrii
torilor.

Intîmpinat cu vii și călduroa
se aplauze, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat.

Cuvîntarea a fost subliniată de 
asistență, în dese rînduri, de en
tuziaste și însuflețite aplauze.

Președintele Uniunii Scriitori
lor, acad. Zaharia Stancu. ex- 
primînd calde mulțumiri secre
tarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Teaușescu. pentru înalta prețui- 
t-f.- și îndemnul înșuflețitor adre
sate scriitorilor, a arătat că oa
menii de litere sînt hotărîți să 
realizeze acele opere puternice, 
interesante, valoroase, pe care 
poporul și partidul le așteaptă 
cu încredere de la scriitorimea 
din țara noastră.

*

în cursul dimineții au fost a- 
nunțate Adunării generale re
zultatele alegerii prin vot . se
cret a noului Comitet de con
ducere al Uniunii Scriitorilor — 
alcătuit din 91 de membri, și.-.3'- 
Comisiei de revizie

A fost aprobat apoi un plan 
de măsuri al Adunării generale 
a scriitorilor.

Documentul subliniază spiritul

creator în care se desfășoară ac
tivitatea literară, unitatea tutu
ror scriitorilor în jurul parti
dului, a politicii sale de înflo
rire economică și spirituală a 
vieții poporului, menționînd că 
succesele remarcabile înregistra
te de literatura actuală au fost 
posibile în climatul stimulator 
creat de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Hotărîți să-și consacre toate 
forțele creatoare întăririi uni
tății întregului nostru popor, 
scriitorii din toate generațiile își 
dau adeziunea deplină la Fron
tul Unității Socialiste. Ei sînt 
convinși că. afirmarea deplină a 
personalității literare, crearea u- 
nor opere literare profunde și 
de înaltă ținută artistică, sînt 
posibile numai printr-o orienta
re a literaturii noastre contem
porane pe temeliile ideologiei 
marxist-leniniste.

Dînd o unanimă apreciere prin
cipiilor viitorului statut, menite 
să asigure perfecționarea și de
mocratizarea activității breslei 
scriitoricești, descentralizarea ei 
organizatorică. Adunarea generală 
a dat mandat Comitetului nou 
ales de a sintetiza observațiile 
și sugestiile făcute în timpul dez
baterilor. precum șl cele care vor 
fi propuse în secții și în filia
le și de a prezenta în termen 
de trei luni forma lor defini 
tivă.

Adunarea generală și-a expri 
mat convingerea că anii care 
vor veni vor însemna pentru li
teratura noastră un drum as
cendent. Garanția viitorului li
teraturii române stă în talentele 
care o ilustrează. în pasiunea și 
munca celor care o scriu, în spi
ritul de responsabilitate a! aces
tora față de dezvoltarea spirituală 
a societății noastre socialiste, in 
grija partidului și statului nos
tru. în tot ceea ce conducătorii 
țării fac eu dăruire și însuflețire 
pentru fericirea poporului, pen 
tru viitorul României socialiste.

Aducind mulțumiri fierbinți 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român xși perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru dragostea pe care o arată 
literaturii; și. scriitorilor,; Adunau 
rea generală îndreaptă un gfrt'd 
de recunoștință partidului, po
porului, tuturor cititorilor și le 
făgăduiește cărți tot mai va 
loroase.

Biroul Comitetului
l - .

de conducere al Uniunii
Scriitorilor

în prima sa ședință, noul Co
mitet de conducere al Uniunii 
Scriitorilor a ales Biroul Comi
tetului format din t Alexandru 
Bălăci. Cezar Baltag, Ștefan Bă- 
nulescu, Geo Bogza, Radu 
Boureanu, Nicolae Breban, Matei 
Călinescu, Dumitru Corbea, Ov. S. 
Crohmălniceanu, Geo. Dumitres
cu, Paul Everac, Laurențiu Ful- 
ga, Arnold Hauser, Georgeta Ho
rodincă, Eugen Jebeleanu, Geor
ge Macovescu. Meliusz Jozsef, 
Fănuș Neagu, toanichie Otteanu.

Miron Radu Parasohivescu, Ma
rin Preda, Aurel Rău, Marin So- 
rescu, Zaharia Stancu, Nichita 
Stăneseu, Szasz Janos. Virgil 
Teodorescu

Președinte al Uniunii Scriito
rilor a fost ales acad. Zaharia 
Stancu ; vicepreședinți — Ște
fan Bănulescu, Laurențiu Fulga, 
Meliusz Jozsef. Marin Preda, Vir
gil Teodorescu: secretari — 
Georgeta Horodincă și Szasz Ja
nos.

(Agerpres)

Programul t
8,30 — Ora exactă. Cum va £1 vre

mea 7 ; Gimnastica de înviorare. 8.40
— Pentru copii și școlari : • Film se
rial : Wilhelm Tell. • La șase, pași de o 
excursie — emisiune concurs. Participă 
echipele reprezentative ale județelor 
Botoșani și Brașov.. 10,00 “ Ora satului. 
In cuprins : « Agendă agricolă ® An
chetă economică : Cum respectați obli
gațiile contractuale 7 : « Reportajul e- 
mislunli : stațiunea experimentală
Btrsești : e Noutăți editoriale ; • Bu
letin agro-meteorologic ; • Caleidoscop 
muzical cu Elisabeta Ticuță, Filofteia 
Băsceanu, Iovi Dionisie, Nicu Moldo
van. Redactorii emisiunii Ion Sava ș! 
Virgil Comșa. 11,30 — T.V. pentru spe
cialiștii din agricultură. „Mecanizarea 
lucrărilor de creștere a păsărilor". 
Participă : ing. Petre Moldovan, ing. 
KUrt SchBbel, Ing. Nicolae Lăzărescu. 
12.10 — De strajă patriei. In cuprins : 
o Baza sportivă a unității ; « Instrucție 
de specialitate : plutonul de cercetare : 
A Tragere demonstrativă ; • Program 
muzical- susținut de un grup de elevi 
ai Școlii militare de subofițeri de mu
zică ; o Poșta emisiunii. Emisiune 
realizată de colonei Traian Uba. 12,40 — 
Telex T.V. 12,45 — închiderea emi
siunii de dimineață. 14,0C — Fotbal : 
Petrolul — Dinamo București. 
Transmisiune de la Ploiești. 17,13 — 
Selecțiuni de filme muzicale și distrac
tive. 18,05 -- interviu cu interpret! al 
filmului „Columna" : ștefan Ciubotăra- 
șu, Florin Piersic, Amza Pelea și Ame
deo Nazzari. Prezintă i K, Oproiu. 
18,20 — Film de aventuri : Bonanza. 19.16
— „Atelierul lui Brâncuși" — un film 
de Manase Radnev. realizat la muzeu! 
de artă modernă din Paris. Imaginea 
•lean Pierre Lemoine. Cuvînt înainte de 
Petru Comarnescu. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Teiesport. 20,15 — Mu

zică populară românească Cu Mari» Lă- 
tăretu, Valeria Colojoarft, Maria Crăciun, 
Dumitru Ilineseu, Constantin Cocriș și 
o formație instrumentală condusă de 
Radu. Voinescu. 20,40 — Cronica dumi
nicală. 20.45 — Varietăți cu Ion Stoian, 
Cosina Brașoveanu, Mihaela Mihai. 
ACVilina Severin, Dinu Lucian. Mihai 
Mereuță. formația „StUdio-5" și un grup 
de balerini de la Opera Română. A- 
companiază orchestra Bebe Prisada. 
Prezintă Rodica Popescu. Texte umo
ristice Sașa Georgescu. Regia Aurel 
Cerbu. 21,30 — Teatru în studio : „Co
rupție la palatul de justiție", de Ugo 
Betti. în distribuție : George Constan
tin, Gh. Dinică, Silviu Stănculescu, 
Mircea Anghelescu, Dimlțrle Dunea, 
Nicolae Motoc, Sorin Balaban, Mlhai 
Heroveăriu, Valeria. Saciu, Mihaela 
Murgu, Constantin Dalacu. Montajul 
Marga Niță. Decoruri arh. Teodora 
Dinulescu. Regia Petre Sava-Băleanu. 
23,00 — Telejurnalul de noapte. 23.15 — 
închiderea emisiunii.

Programul II
20.00 — Telex T.V. 20.05 — „Conste

lații- — reportaj de la Combinatul 
petrochimic Brazi, realizat de Victor 
Teodoru. 20,20 — Film de aventuri : 
„Belphegor" — episoadele 7. 8 și 9. 
21,30 — Muzicieni români : Paul. Con
stantinescu. Emisiune de Radu Gheciu. 
Interpretează : David Ohanesian. Dio- 
nlsie Konya, Valentin Loghin. Con
stantin Gabor. Iulia Buciuceanu, Magdo 
Ianculescu, ionel Pantea. balerini ai 
Operei Române și participant! ai con
cursului international „George Enes- 
cu- 1967. Coregrafia O. Danovski. De
sene animate : Dan Nemteanu șl ștefan 
LenkiSh. Regia Marianti Banu. 22.15 — 
Seară de romanțe- 22,45 — închiderea 
emisiuftii.

VIZITA DELEGAȚIEI CONFEDERAȚIEI
GENERALE A MUNCII DIN FRANȚA

în cursul zilei de sîmbătă, dele
gația Confederației Generale a 
Muncii din Franța — condusă de 
Georges Seguy, secretar general — 
împreună cu tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al. Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, au făcut o 
vizită la Uzinele de' autocamioane 
din Brașov.

Vizitînd diferite secții ale uzinei, 
oaspeții francezi s-au interesat de 
colaborarea organelor sindicale cu 
conducerea administrativă, despre 
măsurile de protecție a muncii și de 
alte aspecte ale activității sindica
tului.

Secretarul general al Confedera
ției Generale a Muncii din Franța 
a apreciat preocuparea colectivului

uzinei pentru dezvoltarea și perfec
ționarea procesului de producție.

După încheierea vizitei, Consiliul 
județean al sindicatelor Brașov a 
oferit un dejun în cinstea oaspeți
lor.

Seara, după întoarcerea în Capi
tală, delegația Confederației Gene
rale a Muncii din Franța, în frunte 
cu Georges Seguy, secretar general, 
împreună cu tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, au asistat la un 
spectacol muzical-coregrafic ' pre
zentat de Ansamblul artistic al Con
siliului Central al U.G.S.R. și for
mații artistice de amatori ale sindi
catelor din municipiul București.

Primire la Comitetul de Stat 
al Planificării

Sîmbătă dimineața, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, a primit pe vice
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, al U.R.S.S.. M. Mlsnik. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire privind unele aspecte ale cola
borării economice româno-sovietice.

Au fost de față Mauriclu Novac, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, precum și A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Seara, tovarășul M. Misnik » 
părăsit Capitala.

(Agerpres)

MANIFESIÂRI CONSACRATE SEMICENTENARULUI 
UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMANIA

Facultatea de istorie a Universi
tății București organizeaz.ă între 
15—17 noiembrie a c. o sesiune ști
ințifică festivă consacrată semicen
tenarului uniri: Transilvaniei cu Ro
mânia. Se prezintă 30 de comunicări 
cu o tematică variată, axată pe Ideea 
unității și continuității în făurirea 
statului național unitar al poporului 
român. în cuvîntul de deschidere.

Semnarea Protocolului 
privind schimbul 

de mărfuri și plățile 
intre România

prof, D. Berciu, decanul Facultății 
de istorie, a arătat importanta a-, 
cestui eveniment din istoria Doporu- 
lui nostru. în comunicarea sa, 
pro*, univ, Miron Constantinescu a 
vorbit despre „Legitimitatea formă
rii statelor naționale succesorale''.

Au mai ținut comunicări în pri
ma zi conf. M. Bucur, conf. R. Ma- 
nolescu, lector I Sendrulescu. lec
tor V. Curticăpeanu.

*
ALBA IULIA. — La Aibă Iulia 

s avut loc sîmbătă o manifestare 
închinată împlinirii a 50 de ani de 
la unirea Transilvaniei cu România. 
Particlpanții au ascultat cu interes 
expunerile : „Importanța mișcărilor 
revoluționare desfășurate de masele 
populare din județul Alba în oc- 
tombrie-noiembrie 1918“ și „Forma
rea consiliilor și a gărzilor națio
nale din acest județ și activitatea 
depusă de ele in sprijinul unirii 
Transilvaniei cu România".

(Agerpres)

Cronica ziiei
ÎNTOARCEREA 

DE LA MOSCOVA 
A DELEGAȚIEI CONSILIULUI 

GENERAL A.R.L.U.S.
Delegația Consiliului generai 

A.R.L.U.S., condusă de Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, membru al Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., care a făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică, la invita
ția Asociației de prietenie sovieto- 
române, cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 51-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, s-a 
înapoiat sîmbătă seara în Capitală. 
Printre persoanele oficiale, prezen
te la sosirea pe aeroport a delega
ției, se aflau Mihail Roșianu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S., pre
cum și I. S. ilin, ministrul consilier 
al ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Moscova, de
legația Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de Iosif Anderco, secre
tar al Consiliului, care, la invitația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., a participat la mani
festările prilejuite de cea de-a 51-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

★
In cadrul schimburilor culturale 

dintre țara noastră și U.R.S.S., sîm
bâtă s-a deschis la Galați o expozi
ție de artă plastică sovietică. Expo
ziția reunește, în sălile muzeului de 
artă modernă și contemporană, mai 
bine de 70 de lucrări de pictură, 
grafică și sculptură. La vernisaj au 
luat parte oameni de cultură și artă 
din municipiul Galați, un numeros 
public. Au luat cuvîntul Nicolae Itu, 
directorul muzeului de artă modernă 
și contemporană din Galați, și F. 1. 
Șkudov, consul general al U.R.S.S. 
ia Constanta.

★
In cadrul unei festivități care a 

avut loc la București, sîmbătă' la a- 
miază a fost semnată o înțelegere 
de colaborare directă între Insti
tutul politehnic bucureștean șl Școa
la tehnică superioară cehă din 
Praga.

înțelegerea prevede, printre altele, 
schimburi reciproce de cadre didac
tice și studenți, vizite documentare, 
schimburi de publicații de specia
litate.

Documentul a fost semnat de prof. 
George Bărănescu, rectorul Institu
tului politehnic și prof. Bohumil Kvf>- 
sil, rectorul Școlii superioare tehni
ce cehe din Praga. La semnare au 
mai participat funcționari superiori 
din Ministerul învătămîntului și 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și reprezentanți ai ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București.

★
Sîmbătă a plecat la Santiago de 

Chile o delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de Ion 
Preoteasa,, secretar al Consiliului, 
care va participa la lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Centralei 
Unice a oamenilor muncii din Chile.

(Agerpres)

Eroicul drum de luptă 
al comuniștilor greci 

pentru libertate și progres, 
pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale poporului

■ în .urțția'. tratativelo.r. ' care . ș-âu' 
desfășurat - într-o atmosferă priete
nească, la 15 noiembrie s-a semnat 
la București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Albania pe anul 
1969.

Documentul prevede o creștere a 
schimbului de mărfuri între cele 
două țări în comparație cu anul 1968.

In baza Protocolului. România va 
livra, printre altele, utilaj petrolifer, 
autoturisme de teren, produse petro
lifere și chimice, bunuri de consum.

La rîndul ei. Albania va livra, prin
tre altele, minereu de crom, bitum, 
tutun; bumbac, bunuri de consum.

Din partea română. Protocolul a 
fost semnat de Ion Cîmpeanu. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior. iar din partea albaneză, de Zija 
Rexha, adjunct al ministrului comer
țului.

La semnare, au fost prezenți Du
mitru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, precum și 
Iosif Pogace, ambasadorul R. P. Al
bania la București. Erau de fată 
membrii celor două delegații care au 

dus tratative. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

I

A apărut în uzinele șl combina
tele noastre siderurgice un puter
nic curent în favoarea pregătirii de 
muncitori și maiștri prin școli se
rale ; în ultimii doi ani aii fost crea
te pe lingă marile întreprinderi 11 
asemenea școli — la Hunedoara, 
Cîmpia Turtii, Aiud, Nădrag, Buzău, 
— care sînt frecventate în pre
zent de peste 2100 muncitori neca
lificați, dornici a-și însuși o mese
rie. Dar există încă o dificultate 
cure ne împiedică să mărim și mai 
mult numărul elevilor de la școlile 
profesionale serale și anume : actua-' 
lele reglementări nu permit să se 
admită în aceste școii oameni care nu 
au 7 sau 8 clase elementare, tn în
treprinderile noastre sînt mii da 
muncitori din generațiile cind (n- 
vățămîhtul obligatoriu era de 4 ani, 
dornici să se înscrie la școala serală, 
dar care nu pot fi primiți la cursuri. 
Numai la Combinatul siderurgic Hu
nedoara există cereri în acest sens 
de la peste 200 muncitori în vîrstă 
de 26—40 de ani. Propunerea mi
nisterului nostru, de a se extinde 
pe timp de 3—4 ani prevederile ho- 
tărîrii privitoare Ia organizarea in- 
vătămîntului profesional. seral și 
asupra acestor categorii de munci
tori, a fost respinsă totuși de Minis
terul învățămîntului, pe motiv că ar 
fi depășită. Credem că asupra aces
tei decizii ar trebui să se mai reflec
teze. De ce să nu le dăm și acestor 
oameni posibilitatea să învețg in 
continuare, să se specializeze ?

în majoritatea combinatelor și u- 
zinelor metalurgice există o preocu
pare susținută a comitetelor de di
recție pentru Organizarea și buna 
desfășurare a cursurilor de ridicare 
a calificării și de specializare, în așa 
tel incit cadrele să cunoască cit mai 
bine complexitatea proceselor teh
nologice. utilajele și agregatele, mo
dul lor de funcționare și întreți
nere,- pentru a le folosi la capacita
tea ior deplină, tn anii 1937 și 1968 
a’i fost cuprinși în cursurile de ri
dicare a calificării și de specialitate 
aproape 48 OdO de muncitori din ra
mura noastră. Cursurile au fost or
ganizate pe specialități și, în unele 
locuri, chiar pe grupe de categorii 
de încadrare tarifară, stabilindu-se 
teme de studiu specifice fiecărei 
secții si meserii

Firește, nu numărul de oameni
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VÎNĂTORII SPORTIVI

Se împlinesc 50 de ani de la.crea
rea partidului comuniștilor greci, 
întrunit între 17 și 23 noiembrie 
1918 la Pireu, primul congtes pan- 
elen al organizațiilor și grupurilor 
socialiste înființa Partidul Socialist 
Muncitoresc devenit mai tîrziu Parti
dul Comunist din Grecia.

Expresie a luptei îndelungate a 
forțelor progresiste, a creșterii con
științei de sine a clasei muncitoare, 
crearea partidului comunist a con
stituit un moment de mare însem
nătate în lupta proletariatului grec, 
a tuturor oamenilor muncii, în în
treaga viată social-Dolitică a tării. 
Ajutînd clasa muncitoare să se orga
nizeze. fixîndu-i obiectivele luptei, 
apărînd interesele vitale ale oameni
lor muncii, partidul a înscris chiar din 
primii ani ai existentei sale pagini 
luminoase în istoria mișcării mun
citorești din Grecia. Organizarea 
marilor acțiuni greviste pentru in
troducerea zilei de muncă de 8 ore, 

^pentru ridicarea salariilor, activita
tea desfășurată pentru înfăptuirea 
reformei agrare, pentru abolirea le
gilor ce limitau drepturile femeii, 
lupta consecventă împotriva subor
donării Greciei intereselor imperia
liste au făcut să crească neîncetat 
prestigiul și influența partidului în 
rîndul maselor populare.

întruchipînd aspirațiile de pace 
și progres ale poporului. în deceniul 
al 4-lea, partidul a desfășurat o vas
tă activitate împotriva pericolului 
fascizării Greciei, a depus mari e- 
forturi pentru unirea tuturor for
țelor patriotice, antifasciste, în lupta 

I pentru apărarea independentei na
ționale, pentru libertate. Deși după 
instaurarea regimului dictatorial al 
lui Metaxas partidul a primit o grea 
lovitură, fiind pus în afara legii, iar 
mii de activiști aruncați în închi
sori. comuniștii din Grecia au con
tinuat cu și mat multă perseverentă 
activitatea pentru strîngerea rîndu- 
rilo.r antifasciste, au condus mari 
acțiuni de masă pentru apărarea 
drepturilor vitale ale poporului, 
pentru pace, democrație. indepen
dentă

Pagini nepieritoare a înscris parti
dul comunist în istoria luptei po
porului grec în anii ocupației fas
ciste. Militînd pentru unirea tuturor 
forțelor patriotice în lupta pentru 
eliberarea etării, partidul a devenit. 

” organizatorul; însuflețitorul și con- 
ducătorul Frontului Național de Eli
berare și &) Armatei populare care 
au luptat cu un admirabil eroism

pentru scuturarea jugului fascist, 
pentru izgonirea dușmanului de pe 
pămîntul țării, pentru interesele su
preme ale națiunii. în memoria po
porului grec rămîne neștearsă amin
tirea miilor de comuniști care, me
reu în fruntea luptei, au constituit, 
în întreaga perioadă a rezistenței, 
un exemplu de eroism și de Sacri
ficiu pentru cauza patriei.

în anii de după război, înfrun- 
tînd teroarea, tribunalele militare 
și plutoanele de execuție, comuniștii 
greci, exprimînd năzuințele poporu
lui, au militat neabătut pentru de
mocratizarea vieții economice, poli
tice și sociale a țării. împotriva 
dependenței de monopolurile străi
ne, a amestecului puterilor imperia
liste în treburile Greciei, pentru o 
politică de pace și colaborare cu 
toate popoarele.

Din păcate, numeroși comuniști si 
alți patrioți continuă să umple În
chisorile și lagărele de concentrare 
din Grecia. Forțele progresiste de 
pretutindeni își exprimă admirația 
față de miile de luptători comu
niști din țară, care, în pofida con
dițiilor de adîncă ilegalitate în care 
activează, demni de tradițiile glo
rioase ale înaintașilor lor, strîns le
gați de popor, depun eforturi pen
tru realizarea unității partidului, 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
patriotice care cer eliberarea de- 
ținuțiior politici, pentru o dezvol
tare normală democratică a tării, 
restabilirea libertăților fundamen
tale ale omului, progresul și pros
peritatea țării.

Comuniștii din România, întregul 
nostru popor au urmărit și urmă
resc cu adîncă simpatie si solidari
tate lupta desfășurată de comuniștii 
greci, alături de alte forțe patrio
tice din tară pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, democrație 
și progres. Animați de profunde sen
timente internaționaliste, comuniștii 
români urează succes deplin fiilor 
devotați ai poporului grec care, în- 
fruntînd prigoana și regimul aspru 
al închisorilor, își consacră ener
giile și viața luptei pentru împli
nirea aspirațiilor fundamentale ale 
națiunii.

Felicitîndu-i cu căldură cu prile
jul glorioasei lor aniversări, comu
niștii din tara noastră urează co
muniștilor 'gi'fe'cr succese în activi
tatea consacrată slujirii intereselor 
arzătoare ale poporului.

M, GEORGESCU

Astăzi începe un 
nou sezon de vânătoa
re și pescuit sportiv. 
Evenimentul nu trece 
desigur neobservat de 
cei direct interesați. 
La filialele locale ale 
Asociației 'generale a 
vînătorilor și pescari
lor sportivi au 
anunțate 
locurile 
vea loc 
tilniri" 
fazanii. I 
rora participă ca 
obicei marea majori
tate a celor circa 
45 000 de vînători 
membri ai A.G.V.P.S.

La conferința de pre
să organizată cu oca-

.fost
• din timp 
unde vor a- 
primele „în- 

cu iepurii șș 
la vînatul ca

de

zia deschiderii sezo
nului de vânătoare, pre
ședintele 
top. Tiță 
prezentat 
citeva din
le mai importante, de 
dată imediată și de 
perspectivă, ce stau in 
atenția Asociației: 
creșterea și amenaja
rea fondurilor de vî- 
nătoare și a faunei 
piscicole, protecția vi- 
natului, 
tensivă 
propice 
cuit și 
fi între altele 
Dunării, 
de cabane pentru vî- 
nători și pescari în a-

A.G.V.P.S.,
Florea, a 

ziariștilor 
obiectiv'e-

in- 
zone 
pes-

folosirea
a unor 
pentru 

vînat. cum ar 
Delta 

Construirea

propierea locurilor mai 
des vizitate de aceș
tia, combaterea răpi
toarelor și a braco
najului, sporirea re
coltării vînatului pen
tru export.

Pentru dezvoltarea 
în continuare a acti
vității A.G.V.P.S. a 
fost întocmit un plan 
de 6 ani, ale cărui 
prevederi, precum si 
găsirea unor noi for
me organizatorice vor 
fi dezbătute în adună
rile de alegeri în ve
derea conferinței pe 
țară a Asociației, pre
văzută pentru luna 
februarie a anului vii
tor.

cuprinși tn aceste cursuri contează 
în primul rînd, ci conținutul muncii 
de pregătire, încadrarea judicioasă 
a fiecărui orr. — în funcție de ex
periența și nivelul său de calificare 
— la forma de specializare cea mai 
potrivită, respectarea riguroasă a 
programului lecțiilor și seminariilor, 
conducerea lor de cele mai bune ca
dre tehnice și economice. Apreciind 
lucrurile din aceste puncte de ve
dere, direcția de învățămînt din mi
nister a combătut situații ca cele 
întîlnite in secțiile de construcții 
metalice, aer-oxigen si furnale de

vremea
teri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă șl s-a încălzit în Banat și 
Transilvania. Cerul a fost schimbă
tor în vestul tării și mai mult aco
perit în rest. Au căzut ploi slabe și 
burnițe în cea mai mare parte a țării, 
fiind mai frecvente în Oltenia, Vîn- 
tul a suflat potrivit cu intensificări 
locale predominînd din sectorul su
dic. Temperatura aerului la orele 14 
oscila între minus 1 grad la Cotnari 
și 14 grade la Oradea. Local în Ol
tenia, Muntenia și Moldova s-a pro
dus ceată. In București : Vremea s-a

menținut umedă. Cerul a fost mai 
mult acoperit, temporar a plouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 5 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18. 
19 și ,20 noiembrie a.c. în țară : 
Vremea se menține umedă. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea ploi 
temporare. în regiunea de deal si 
munte lapoviță și ninsoare. Vînt. 
slab pînă la potrivit predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 3 
grade și plus 7 grade iar maximele 
între 2—12 grade. Ceață. în Bucu
rești : Vremea se menține umedă cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații sub formă de burniță și 
ploaie. Temperatura va crește ușor la 
începutul intervalului.

motor — meserie deficitară la ora 
actuală în ce privește numărul de 
muncitori — pot contribui la redu
cerea duratei de staționare a agre
gatelor pentru reparații ; laminoris- 
tul, dacă cunoaște și iăcătușeria, 
poate să intervină direct la remedie
rea unor avarii mici, și să lucreze 
efectiv în perioadele de revizii și 
reparații capitale alături de echi
pele de reparații.

Avantajele pe care le prezintă cu
noașterea de către acești muncitori 
a celei de-a doua meserii, acțiune 
numită curent policalificare, și care

ca aceasta să nu ducă tn nici un 
caz la „scurgerea" muncitorilor din 
meseria de bază la cea de-a doua 
meserie, fenomen care ar provoca 
perturbați! în asigurarea necesaru
lui de personal.

în unele unități s-a creat un 
raport nesatisfăcător între per
sonalul tehnic cu pregătire me
die și cel cu pregătire superioară, 
ceea ce nu e de natură să favori
zeze utilizarea corespunzătoare a in
ginerilor. In timp ce la Combinatul 
siderurgic Hunedoara și uzina „In
dustria sîrmei“-Cîmpta Turtii există

la Combinatul siderurgic Galați, 
unde se organizaseră cursuri cu 
muncitori ce aveau o pregătire ete
rogenă și categorii de încadrare di
ferite. Pentru stimularea muncitori
lor în ridicarea nivelului profesio
nal. colegiul ministerului a stabilit 
ca. în viitor, comitetele de direcție 
din întreprinderi să ia măsuri pen
tru promovarea judicioasă în cate
gorii tarifare superioare a celor 
care solicită acest lucru, printr-o 
examinare atentă a cunoștințelor 
profesionale și îndemânării prac
tice.

In strinsă legătură cu perfectio
narea calificării oamenilor, se ri
dică și problema specializării unor 
muncitori in a doua meserie. înru
dită cu cea de bază, care să permită 
creșterea randamentului muncii lor, 
folosirea mai completă a timpului 
de lucru, în general a forțai de 
muncă. Furnaliștii și otelarii. dacă 
iși însușesc și meseria de zidar șa-

a fost reglementată de minister, 
sînt evidente atît pentru între
prinderi — determinînd creșterea 
productivității muncii — cit și pen
tru oamenii respectivi : în perioada 
de reparații capitale, în loc să stea 
și să primească 75 la sută din sa
lariul de bază, participă efectiv la 
lucrări, fiind remunerați corespun
zător. Tocmai de aceea, ministerul 
a indicat conducerilor de întreprin
deri să acorde atenție acestei ac
țiuni, să examineze cu răspundere 
meseriile înrudite in care oamenii 
pot fi pregătiți și să se organizeze 
cursuri teoretice și practice în acest 
scop. încercări fructuoase în acest 
sens s-au făcut pînă acum la În
treprinderea de construcții și mon
taje siderurgice și la Laminorul de 
tablă Galati, la Uzina .Oțelul roșu, 
întreprinderea de construcții side
rurgice Hunedoara. Este nevoie 
însă ca programul de policalificare 
să fie judicios elaborat, în așa fel

o proporție de 3—4 tehnicieni la un 
inginer, în alte întreprinderi, cum 
este Combinatul siderurgic Reșița, 
proporția este de numai 1,5 tehni
cieni la un inginer. Paralel cu îm
bunătățirea acestei proporții în fa
voarea personalului tehnic mediu, a 
devenit necesar ca întreprinderile 
să deplaseze uh număr tot mai mare 
de specialiști cu pregătire superioară 
în sectoarele de concepție, care să fio 
atrași în activitatea de cercetare, de 
promovare a cuceririlor progresului 
tehnic.

Se mai ridică o problemă. Deși 
numărul inginerilor care lucrează în 
industria metalurgică este important, 
se observă însă o concentrare mai 
mare a acestor cadre în unitățile din 
centrele urbane mai mari. Elocvente 
în această, privință sînt următoarele 
cifre : la uzina „V'ictoria“-Călan și la 
Uzina Otelul roșu există un inginer 
la 60—80 muncitori, în timp ce la 
uzina „Republica“-București, Uzina

metalurgică Iași și întreprinderea 
„Carbochim“-Cluj, un inginer la 
20—35 de muncitori. In mare măsură 
s-a ajuns la aceste proporții diferen
țiate din cauza refuzului unora din 
tinerii ingineri de a lucra în între
prinderile metalurgice din localită
țile mai izolate. Cei mai mulți absol
venți care nu se prezintă în aceste 
întreprinderi și care bat luni de zile 
scările ministerului pentru schimba
rea repartizării sînt de la facultatea 
de metalurgie a Institutului politeh
nic din București. De la înființarea 
acestei facultăți, au fost pregătiți 
peste 1 000 de ingineri metalurgi, dar 
nici jumătate dintre ei nu lucrează 
în industria siderurgică, ci în uzine 
constructoare de mașini și în alte 
ramuri, o bună parte dintre ei ră- 
mînind în Capitală. Intrucît aproape 
tohte combinatele și uzinele noastre 
sînt în provincie, ar fi oportun ca 
Ministerul învățămîntului să studieze 
posibilitatea înființării unor secții 
de metalurgie pe lingă institutele 
politehnice din Galați, Timișoara sau 
Cluj. Cu deosebită acuitate se pune și 
chestiunea pregătirii de subingineri 
metalurgi, care să acopere lipsa de 
specialiști cu pregătire superioară 
sau să înlocuiască pe inginerii din 
secții, de care este nevoie în munca 
de concepție și cercetare. Deși Mi
nisterul Industriei* Metalurgice a 
fost printre primele ministere 
care au sesizat necesitatea pre
gătirii de subingineri și a făcut 
propuneri concrete cu privire la mo
dul și locul de organizare a școlari
zării acestor cadre — la Hunedoara 
sau Petroșeni — în final secția de 
subingineri metalurgi a apărut tot 
la București. Nu înțelegem ce con
siderente a avut în vedere Ministe
rul învățămîntului cînd a luat o ase
menea decizie, care în nici un caz 
nu este de natură să ajute în sa
tisfacerea necesarului de cadre al 
uzinelor și combinatelor siderurgice.

Ministerul nostru își propune să 
intervină operativ și eficace în viitor 
pentru solutionarea tuturor proble
melor care se ridică în domeniul re
crutării din vreme și calificării te
meinice a cadrelor care vor lucra în 
noile unități industriale șl a ce
lor menite să completeze permanent 
personalul unităților mai vechi. Din 
experiența de pînă acum ne-am con
vins că în această privință trebuie 
depusă o activitate plină de iniția
tivă, de mai mare perspectivă.
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Deschiderea celui

PROIECT DE REZOLUȚIE INIȚIfîT DE DELEGÂȚIÂ ROMÂNA

celui de-al V-lea

RezoByțea Conferinței 
generale de la Paris

PARIS 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Conferința generală UNESCO și-a 
încheiat dezbaterile asupra problemei 
contribuției acestei organizații ,1a a- 
părarea păcii și în legătură cu sar
cinile care îi revin pentru lichida
rea colonialismului și rasismului în 
lumina rezoluțiilor adoptate de A- 
dunarea Generală a O.N.U.

Plenara a adoptat o rezoluție, pre
zentată de 34 de țări, printre care 
ți România, cerînd UNESCO să-și 
intensifice în perioada 1969—1970 
activitatea și contribuția sa la cauza 
păcii, coexistenței și cooperării paș
nice între state, indiferent de sis
temele lor social-economice, a gra
dului lor de dezvoltare.

Conferință generală a confirmat, 
totodată, hotărîrea de a nu se acor
da nici un fel de ajutor guverne
lor Portugaliei, Republicii Sud-Afri
cane și regimului ilegal din Rhodesia 
în domeniile educației, științei și cul
turii. Rezoluția cere statelor membre 
ale UNESCO să respecte cu stric
tețe rezoluțiile adoptate de Confe
rința internațională a O.N.U. pentru 
drepturile omului. Ea face un apel 
statelor membre șă contribuie activ 
la realizarea Declarației O.N.U. din 
1960 privind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

NEW YORK 16. - Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : în Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. a fost prezentat 
proiectul de rezoluție privind „Coope
rarea internațională pentru folosirea 
computerelor și_tchnicilor de calcul 
în scopul dezvoltării", inițiat de dele
gația română. Printre coautorii proiec
tului de rezoluție se numără delega
țiile Franței, Iranului, Tunisiei și sta
tului Chile.

Reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, a subliniat în cuvîntarea 
rostită că folosirea calculatoarelor e- 
lectronice în cele mai variate domenii 
de activitate are o deosebită însem
nătate pentru mersul înainte al socie
tății. Prin capacitatea sa de a pre
lucra cu o viteză extraordinară uriașe 
cantități de informații, a adăugat el, 
calculatorul electronic constituie în 
prezent un auxiliar de neînlocuit al 
minții omenești, o veritabilă „prelun
gire" a capacității de calcul a omului, 
un amplificator al posibilității de in
formare și de ..decizie.

Gheorghe Diaconescu a subliniat 
că tocmai țările care în prezent sînt 
angajate într-un masiv efort de va
lorificare a resurselor lor naturale și 
umane, de alcătuire de planuri de 
producție, de stabilire de corelații și 
priorități, într-un cuvînt țările în curs 
de dezvoltare, ar avea enorm de cîș- 
tigat din folosirea computerelor.

Asimilarea calculatoarelor electro
nice, pregătirea cadrelor necesare în 
organizarea producției și, în general, 
a activității economice pentru a în
lesni folosirea lor eficientă, este un

proces complex și destul de îndelun
gat. Urgența deosebită a unei acțiuni 
.hotărîte de cooperare internațională în 
acest domeniu impune să se găsească, 
fără întîrziere, cele mai eficiente mij
loace prin care Națiunile Unite să 
poată contribui la rezolvarea proble
mei în discuție.

în încheiere, reprezentantul Româ
niei a declarat: Avem convingerea 
că printre alte acțiuni pe care Adu
narea Generală le va lua, cele indi
cate de rezoluția prezentată vor evi
denția în detaliu beneficiile pe care 
computerele le pot aduce dezvoltării, 
vor sublinia capacitatea O.N.U. de a 
instaura o cooperare internațională 
eficientă într-un domeniu care pre
zintă interes pentru comunitatea in
ternațională.

Congres al
VARȘOVIA 16. — Coresponden

tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La 16 noiembrie au luat sfîr- 
șit lucrările Congresului al V-lea 
al P.M.U.P. Delegații ia congres 
au ales noile organe de conducere 
ale partidului — Comitetul Cen
tral și Comisia Centrală de Revi
zie. .

tn prima sa ședință plenară, noul 
Comitet Central a ales Biroul Po
litic alcătuit din :' W.x Gomulka, 
J. Cyrankiewicz, M. Spychalski, 
E. Gierek, B. Jaszczuk, S. Jedry- 
chowsku Z. Kliszko, S. Kociolek. 
W. Kruczek, I. Loga-Sowinski, 
R. Strzelecki și J. Tejchma. Ca 
membri supleanți ai Biroului Poli- 

. tic au fost aleși: M. Jagielski, 
P. Jaroszewicz, Moczar și J.
Szydlak.

P. M. U. P
Wladyslaw Gomulka a fost rea

les prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. în Secretariatul C.C. au 
mai fost aleși : B. .Jaszczuk, 
Z. Kliszko, M. Moczar, S. Olszowski, 
A, Starewicz, R. Strzelecki, J. Szyd- 
lak, J. Tejchma.

în încheierea lucrărilor celui 
de-al V-lea Congres al P.M.U.P,, 
W. Gomulka a rostit o cuvîntare în 
care a făcut bilanțul lucrărilor 
congresului și a vorbit despre sar
cinile puse de acesta în fața parti
dului și a poporului polonez

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a mulțumit reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești frățești prezente la con
gres pentru salutul adus poporului 
polonez.

<<«

Azi reuniunea monetara de la Basel

BASEL. 16 (Ager
pres). — In Germania 
occidentală se întețesc 
zvonurile despre o re-, 
evaluare a mărcii 
vest-germane, ceea ce 
are drept consecință, 
după cum relatează , 

. observatorii, o adevă
rată „febră a mărcii" 
în sistemul monetar 
interoccidental. Tot
odată, în ciuda unor 

, în 
zvo-

5z oaata, m ciuaa u 
<< dezmințiri oficiale. 

Franța persistă

nurile privind o deva
lorizare a 
?n această 
de panică 
se 'reunesc i 
se.l (Elveția) 
torii băncilor 
ale principalelor țări 
vest-europene, Statelor 
Unite și Japoniei. La 
această conferință vor 
fi examinate ~n pri
mul rînd măsurile 
menite să sprijine

francului, 
atmosferă 
financiară 

azi la Ba- 
• guverna- 

centrale

francul, ca și lira 
sterlină, in eventuali
tatea in care guver
nul vest-ge.rm.an va 
hotărî o reevaluare a 
mărcii. După cum re
latează observatorii din 
Basel, se așteaptă ca 
guvernatorii băncilor 
centrale să ia hotărî
rea de a închide .pie
țele de valori pentru 
Ziua de luni. în încer
carea de a calma si
tuația.

guvernamentală 
română la Cairo

româno - ungară

de-al XlX-lea Congres

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Vineri s-a deschis la Ostende cel 
de-al XIX-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Belgia. La con
gres participă aproape 300 de dele
gați ai celor 19 federații ale parti
dului, precum și reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncito-

rești. frățești. Din partea Partidului 
Comunist Român este prezent to
varășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al PC.R.

Mark Drumaux, președintele 
partidului, a prezentat raportul de 
activitate al Comitetului Central.

/

Convorbirile dintre delegațiile

P. C. U. S. și P. C. Italian
l

CAIRO 16 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite: La 
invitația guvernului R.A.U., vineri 
a sosit la Cairo o delegație guver
namentală română condusă de 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior. Delegația va parti
cipa la lucrările celei de-a IV-a • 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
mixte româno-egiptene și va semna 
protocolul și listele de mărfuri pri
vind schimbul comercial dintre 
cele două țări pe anul 1969

La aeroport, delegația economică 
română a fost. întîmpinată de Has
san Abbas Zalei, ministru! econo
miei și comerțului exterior

BUDAPESTA 18. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Sîmbătă seara a părăsit Buda
pesta delegația Ministerului Co
merțului Interior din România, con
dusă de ministrul Ion Pățan, care, 
la invitația ministrului comerțului 
interior al R. P. Ungare, a făcut o 
vizită în această țară.

In aceeași zi a fost parafată o 
înțelegere privind schimbul de 
mărfuri pe 13S3 între cele două 
țări, precum și cu privire la măsu
rile pentru dezvoltarea colaborării 
și cooperării reciproce.

La plecare, oaspeții români au 
fost salutați de Szurdi Istvan, mi
nistrul comerțului interior, și alte 
persoane oficiale. A foșt de ase
menea prezent Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Buda
pesta.

■Ar
Comitetul politic special al Adună

rii Generale a O.N.U. a adoptat cu 
95 de voturi pentru și unul contra o 
rezoluție prin care se cere impune
rea de sancțiuni economice Africii de 
Sud pentru a o determina să aban
doneze politica de apartheid.

Rezoluția, inițiată de 47 state afro- 
asiatice. condamnă acțiunile principa
lilor parteneri comerciali ai Africii de 
Sud și activitățile care încurajează 
guvernul sud-african 
politica sa rasistă.

*
Un număr de 40 de 

tice, cărora li s-au 
Iugoslavia și Trinidad-Tobago, 
prezentat Comitetului Adunării Gene
rale a O.N.U. pentru teritoriile ne
autonome și sub tutelă un proiect 
de rezoluție prin care condamnă re
fuzul Portugaliei de a respecta drep
tul la autodeterminare și indepen
dență al Angolei, Mozambicului și 
Guineei Portugheze.

să persiste în

state afro-asia- 
alăturat R.S.F.

au

DUPĂ REUNIUNEA
N. A. T. 0

Comunicatul comun 
și rezervele Fr
BRUXELLES 16 (Agerpres).

Sîmbătă s-a încheiat ia Bruxelles se
siunea Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O. în comunicatul dat publi
cității sînt reafirmate o.bie.ctivele cu
noscute ale pactului nord-a tlantic. 
Invocînd pretextul „apărării mem
brilor alianței", al ..promovării 
bilității". comunicatul pune un 
cent deosebit ne întărirea forței 
litare a N.A.T.O.. preconizînd 
măsuri în vederea .sporirii efecti
velor și echipamentului militar al a- 
cestei organizații. Franța nu s-a a- 
sociat la paragrafele cu privire la 
măsurile militare (după cum se știe, 
ea s-a retras din organismele mi
litare ale nactului). în legătură cu 
afirmația din comunicat că pactul 
N.A.T.O. are o „durată nelimitată", 
delegația franceză a formulat re
zerve, precizînd că „guvernul fran
cez consideră alianța nord-atlantică 
drept necesară atît timp cît în re
lațiile dintre Est și Vest nu va in
terveni o schimbare fundamentală". 
Măsurile militare preconizate, se a- 
rată în comunicat, vor fi definiti
vate în ianuarie 1969, în funcție de 
„degajarea resurselor suplimentare", 
cu prilejul prezentării planului de 
organizare a forțelor militare 
tru perioada 1969—1973.

agențiile de presă

transmit ;?■*

Richard Nixon, președintele 
ales al S.U.A., a numit în calitate de 
purtător de cuvînt al Casei Albe pe 
Ronald Ziegler, anunță agenția France 
Presse.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
Comitetul Central al P.C.U.S. a 
avut loc între 13 și 15 noiembrie 
o întîlnire a delegațiilor P.C.U.S. 
și P.C. Italian.

Din partea P.C.U.S. a participat 
o delegație condusă de Andrei Ki
rilenko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C al P.C.U.S.

Delegația P.C. Italian a fost con
dusă de Enrico Berlinguer, mem-

bru al Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I.

După întîlnire a fost dat publici
tății un comunicat în care se arată 
că în cursul convorbirilor au avut 
loc un larg schimb de păreri in 
probleme ale situației internațio
nale, ale luptei împotriva imperia
lismului, în probleme actuale ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
precum și în alte probleme de in
teres comun.

pen

în Nigeria continuă ciocnirile dintre trupele federale și cele biafreze. 
lată o imagine care ilustrează condițiile specifice ds junglă în care 

se desfășoară aceste operațiuni, încă de la începutul conflictului

R.A.U. Vedere generală a templelor Elephantine inundate de apele 
Nilului între Assuan și barajul marii hidrocentrale. Proiectul de mu
tare a prețiosului tezaur de artă urmează să fie pus în aplicare 

peste cîteva luni

Dup-ă dmonsîrafiile și 
tulburările studențești au
avut loc zilele trecute la Beirut și In 
alte localități, pe întreg teritoriul 
Libanului domnește în prezent calmul 
— anunță agențiile de presă. Institu
țiile publice și școlile continuă însă 
să rămînă închise. Pînă în prezent au 
fost operate 17 arestări.

Iordanig va începe con
sumări la nivel înalt cu ță
rile arafee referitoare la rezultatele 
recentelor negocieri cu Gunnar Jarring, 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
guvernului iordanian, citat de agenția 
Associated Press.

Ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., A. A. Gromî- 
ko, care face o vizită oficială în Un
garia, a avut sîmbătă convorbiri cu 
Jănos Peter, ministrul afacerilor exter
ne, și cu Păi Ilku, ministrul educației 
al R. P. Ungare. în urma convorbirilor, 
între guvernele celor două țări a fost 
semnat un acord de colaborare cultu
rală și științifică.

SALISBURY 16 (Agerpres). — Ne
gocierile anglo-rhodesiene au fost în
trerupte din nou sîmbătă, după ce 
delegațiile, conduse de George 
Thomson, ministru britanic fără por
tofoliu, și Ian Smith, șeful regimului 
de la Salisbury, 
zia că în stadiul

au ajuns la conclu- 
actUal au fost epui-

zate toate posibilitățile realizării u- 
nui progres.

Un comunicat comun dat publici
tății la încheierea ședinței de sîm
bătă dimineața relevă existența unui 
„dezacord fundamental între pozițiile 
celor două delegații în mai multe 
probleme de principiu".

Camera Populară a R.D.G. 
s-a întrunit la Berlin în cea 
de-a 11-a sesiune. Pe ordinea de zi a 
lucrărilor figurează probleme ale re
lațiilor externe ale R. D. Germane, 
proiecte de legi cu caracter economic, 
precum și raportul asupra executării 
bugetului pe 1967.

nipone 
obiectul

tări-internationale a

disentă între ei. „Nu crezi că ar fi mai bine 
_ “ ... — spune unul. Și în-

„materie primă" există din belșug...-

■ #'>■>' ' 
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Reprodusă du
pă „Washington 
Post", caricatu
ra alăturată se 
referă Ia eșecul 
total al încercă
rilor americane 
de a intimida 
populația R. D. 
Vietnam pe ca
lea unor bom
bardamente te
roriste. După 
cum se știe, apă- 
rînd cu dirze- 
nie văzduhul pa
triei, unitățile 
de apărare an
tiaeriană ale
R. D. Vietnam 
au distrus peste 
3 209 aparate 
inamice. Aceasta 
a constituit unui 
din factorii ce 
au determinat 
autoritățile ame
ricane să hotă
rască încetarea 
unor operații ce 
deveniseră tot 
mai costisitoare, 
chiar în condiți
ile imensului po
tențial militar al
S. U.A. Afiați în 
mijlocul unui 
imens cimitir de 
avioane ameri
cane doborîte, cei 
doi țărani vietnamezi din desen 
ca în loc de agricultură să ne apucăm de minerit 7‘ 
tr-adevăr, după cum se vede

Știri recente ale agenții
lor de presă au anunțat că, 
în ciuda unor repetate insis
tențe americane. Japonia a 
respins propunerea de a se 
începe tratative bilaterale 
în problema restricțiilor 
vamale nipone. Reacțiile 
caracterizate printr-o pu
ternică indispoziție a cercu
rilor exportatoare ame
ricane arată ce importanță 
se atribuie în Statele Uni
te problemei abolirii sau 
măcar ușurării restricțiilor 
impuse de japonezi în ca
lea mărfurilor americane. 
La prima vedere, hotărîrea 
Japoniei este un act unila
teral, care lezează interesele 
partenerilor săi comerciali 
și, în primul rînd. pe prin
cipalul dintre ei — Statele 
Unite.

Japonia nu a respins, în 
principiu, orice fel de ne
gociere în privința restric
țiilor. ci numai tratativele 
bilaterale în această pro
blemă. După părerea ni
ponilor, cadrul cel mai 
favorabil al unor asemenea 
discuții îl ■■■ reprezintă 
G.A.T.T. (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț). 
După cum se știe, G.A.T.T. 
a ajuns la o hotărîre co
mună a membrilor săi de 
a reduce cu 35 la sută ta
xele vamale la importuri, 
în primul rînd la produsele 
industriale. Reducerea ur
ma să intre în vigoare- la 1 
ianuarie 1969 și să consti
tuie o bază pentru negocie
rile ulterioare în alte do
menii ale politicii comer-

ciale
lor membre. Or, tocmai la 
actuala sesiune, Statele. U- 
nite — care au inițiat ne
gocierile cunoscute sub nu
mele de „runda Kennedy", 
— vor discuta cu partene
rii lor să se amine cu un 
an aplicarea rezultatelor 
„rundei".

Cererea americană are 
drept motivare situația de-

prezenta o măsură cu efec
te cu totul contrarii celor 
scontate anterior, ceea ce 
ar anihila rezultatele ge
nerale ale politicii comer
ciale. S.U.A. solicită un ră
gaz de un an partenerilor 
lor din pricina J,situației 
excepționale". în același 
timp, ea cere ca aceștia să 
aplice reducerile prevăzu- 

hotărîrile „rundei

s
dacă au fost justificate 
vreodată, au încetat să mai 
fie îndreptățite în momen
tul de față. Japonia reali
zează o tot mai importan
tă producție industrială și 
un volum în continuă spo
rire a comerțului său ex
terior. De pe acum, con
strucțiile navale japoneze 
fac o redutabilă .concuren
tă celor americane. Dome-

'awivja.aa.ffi

ficitară. a balanței de plăți 
a Statelor Unite. Politica 

. S.U.A. în domeniul comer
țului exterior s-a concreti
zat în ultima perioadă de 
timp într-o serie de măsuri 
de stimulare a exporturilor 
și de frînare a importuri
lor. Se mizează, astfel, pe 
o sporire a veniturilor de 
pe urma schimburilor co
merciale cu străinătatea și. 
în ultimă instanță, pe o 
micșorare a deficitului ba
lanței de plăti. Este lim
pede că reducerea taxelor 
vamale la importuri ar re

Kennedy", măsură ce ar 
favoriza exporturile ame
ricane.

Inițiativele americane de 
a începe tratative cu Ja
ponia se înscriu, așadar, 
într-o politică generală. în 
comerțul japono-american 
există o serie de restricții 
stînjenitoare pentru expor
turile S.U.A. : taxe vamale 
ridicate, contingentări pe 
care partea americană 
le-ar voi înlăturate cît mai 
grabnic.

Experții americani apre
ciază că restricțiile nipone,

niul electronicii tranzisto
rizate este stăpînit în mod 
evident de către japonezi 
în competiții cu firmele 
americane similare. La fel 
stau lucrurile cu țesături
le, cu anumite sorturi de 
tricotaje.

Economiștii japonezi sub
liniază, însă, că preturile 
mărfurilor tării lor nu sînt 
rezultatul unei politici de 
dumping pe piața america
nă, cu alte cuvinte, Japo
nia nu poate fi acuzată că 
folosește practici pe care 
G.A.T.T. le denumește mij
loace ale „concurentei ne-

loiale". în schimb, arată ei, 
Statele Unite, în ciuda dez
voltării lor industriale, se 
înconjoară de bariere va
male, tarifare și netarifare, 
cu mult mai rigide dealt 
restricțiile japoneze și, ca 
atare, mărfurile 
sînt, în realitate, 
unor discriminări.

Refuzul Japoniei 
discuta în mod bilateral C 
problema restricțiilor co- y 
merciale este rezultatul C 
atît al unei atitudini de y 
principiu, cît și al unei > 
tactici de negociere. De > 
principiu, pentru că ea nu 
vede nici un motiv care < 
să o determine să ducă o y 
politică vamală nerestricli- > 
vă în relațiile cu un parte- S 
ner care promovează el în- > 
sușl o politică discrimina- < 
torie. De tactică, pentru < 
că o discuție în cadrul y 
G.A.T.T. a acestei proble- > 
me va pune Statele. Uni- > 
te în fata unei atitudini < 
deștul de unanime a mem- < 
brilor, care vor cere par- y 
tenerului lor american abo- y 
lirea restricțiilor din co- > 
merțul exterior. >

în momentul de față este $ 
dificil de apreciat mersul > 
tratativelor și chiar faptul S 
dacă asemenea negocieri < 
vor fi inițiate în cadrul < 
G.A.T.T. Dar, oricum, in- y 

pledează > 
tensiu- S 
dintre y 
poate > 
forma <

dicii suficiente 
pentru concluzia că 
nea comercială

- S.U.A. și Japonia 
îmbrăca oricînd 
unui „război" vamal.

Dr. N. S. STĂNESCU
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Expoziția „Peisaje și ti
puri din România" 8 fost des- 
chisă între 10—16 noiembrie la Aca
demia muncitorească din Helsinki. La 
15 noiembrie a avut loc o seară prie
tenească dedicată României, în cadrul 
căreia au vorbit prof. Vaino Lyukko- 
nen, rectorul academiei, și Vilho Silvo- 
la, președintele Asociației de priete
nie Finlanda-România. în cuvîntul 
său, Mircea Bălănescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Hel
sinki, a' evidențiat importanța deose- ■ 
bită pentru istoria și dezvoltarea po
porului român a actului unirii Transil
vaniei cu România, al cănii semicente
nar va fi sărbătorit la 1 decembrie.

Gerhard Schroder a tosl 
desemnat candidat81 Uniunii 
creștin-democrate în alegerile pre
zidențiale din R. F. G„ care vor 
avea loc în 1969. în viitoarele alegeț, 
el va avea ca adversar pe aptualj?■ _ 
ministru al justiției, Gustav Heine
mann, candidat al Partidului social-de
mocrat.

In U.R.S.S. a fost lansată 
Stația COSIÎlîCă Științifică auto
mată „Proton-4“, cea mai mare din 
lume, anunță agenția TASS. Greutatea 
utilă totală plasată pe orbită (fără ul
tima treaptă a rachetei purtătoare) este 
de aproximativ 17 tone din care 12,5 
tone reprezintă greutatea aparatajului 
științific al stației. „Proton-4“ este 
destinată continuării cercetărilor în
cepute de primele trei stații cosmica 
științifice din seria „Proton" în do
meniul naturii razelor cosmice cu 
energii înalte și superînalte și al in
terdependenței lor cu nucleele atomice.

Scad. Elie Cardoli, pre
ședintele Congresului in
ternațional de astronaufică 
— ale cărui lucrări s-au desfășurat 
recent la New York — a susținut o 
serie de conferințe în mai multe in
stitute de învațămînt superior din 
Statele Unite.

Ediția ds toamnă a tradi- 
țioiiahiîui ihg de la Canton 
s-a încheiat. Timp de o lună, tîrgul 
a fost, vizitat de numeroase delegații, 
reprezentanți ai firmelor dc stat și oa
meni de afaceri din țările afro-asiatiee, 
de oanieni.de afaceri și industriași din 
țările Vest-europene și do reprezen
tanți ăi unor firme japoneze. în ultima 
zi a tîrgului a avut loc un cocteil* 
Ia care au participat peste 3 000 de 
persoane. Au fost prezenți Tzia Si, 
ministrul adjunct al comerțului exte
rior, și Cen Iu, vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al provinciei 
Guandun, președintele tîrgului. în cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej, Cen Iu 
a subliniat că poporul chinez va con
tinua să aplice principiile de egalitate 
și avantaj reciproc în domeniul comer
țului exterior, va dezvolta. activ rela
țiile comerciale internaționale și va 
promova prietenia cu popoarele din 
toate țările.

La Budapesta s-a deschis 
sîmbătă expoziția artiștilor 
plastici români participant ia 
cea de-a 34-a bienală de la Veneția. 
Expoziția artiștilor plastici români se 
bucură de un frumos succes.
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