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PLENARA
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUSESCU

In ziua de 10 februarie a.c. s-au deschis lucrările 
plenarei Comitetului Central ai Partidului Comunist Ro
mân. Plenara are la ordinea de zi :

1. Proiectul Comunicatuiui cu privire la îndeplinirea 
pianului de dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România în perioada 1966—1970 ;

2. Raportul Consiliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor cu privire ia activitatea desfășurată de 
sindicate și sarcinile lor în etapa actuala de dezvoltare 
a țării noastre;

3. Proiectul legii cu privire la activitatea de comerț 
exterior, de colaborare și cooperare economică și teh- 
nico-științifică a Republicii Socialiste România ;

4. Proiectul legii cu privire la perfecționarea conti
nuă a pregătirii profesionale a salariaților din unitățile 
socialiste de stat;

5. Proiectul tiotârîrii cu privire la perfecționarea ca
drelor de partid, de stat și ale organizațiilor de masă în 
problemele conducerii activității economice și sociale;

6. Informare cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 
1970 ;

7. Informare cu privire la compoziția și mișcarea 
cadrelor din nomenclatura organelor de partid și de stat 
la sfîrșitul anului 1970 ;

8. Unele probleme ale activității de partid și orga
nizatorice.

La plenară participă, ca invitați, membrii Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, președinții 
Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, 
membrii Consiliului de Miniștri, șefi ai secțiilor Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, membri ai Co
legiului Central de partid, conducători ai unor instituții 
centrale de stat și organizații obștești, secretarii Consi
liului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, redac- 
tori-șefi ai presei centrale.

în cursul zilei au fost studiate materiale ce urmează 
a fi dezbătute.

Lucrările plenarei continuă.

Miercuri, .10 februarie, la Palatul Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a în- tîlnit într-o consfătuire de lucru cu oamenii de artă și cultură.Au luat parte tovarășii Emil Bodnara.ș, Paul Niculescu-Mi- zil, Gheorghe Radulescu, Janos Fazekas. Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Miron Constantinescu. Mihai Gere. Ion Iliescu, precum și Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Zaha- ria Stancu, președintele Uniunii scriitorilor, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, Brăduț Covaliu, președintele Uniunii artiștilor plastici.La întîlnire au participat membrii conducerilor Uniunii scriitorilor, Uniunii compozitorilor, Uniunii artiștilor plastici, conducătorii asociațiilor scriitorilor și filialelor din țară ale celorlalte uniuni de creație, numeroși scriitori, compozitori și muzicologi, pictori, sculptori, artiști decoratori, graficieni, membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, critici literari și de artă, redactori-șefi ai presei centrale și ai publicațiilor de specialitate, directori de edituri și alți oameni de cultură români, maghiari, germani și de alte naționalități din întreaga țară.Oamenii de cultură și artă, Întreaga asistență au întîmpi- nat cu căldură, cu aplauze îndelungate pe secretarul general al partidului, pe ceilalți .conducători de partid și de stat.înscriindu-se în practica curentă a stilului de muncă al partidului, al conducerii sale, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, în cadrul dialogului permanent, direct, purtat cu muncitori, ingineri, tehnicieni, cu țărani cooperatori și alți lucrători din agricultură, cu oamenii de știință și cultură, al dezbaterii și consultării ample cu întregul popor a- supra tuturor problemelor care privesc prezentul și viitorul patriei noastre, construcția socialismului și comunismului, consfătuirea de lucru cu creatorii de literatură și artă reflectă grija deosebită pe care partidul și guvernul o acordă dezvoltării vieții spirituale a poporului nostru. îmbogățirii patrimoniului nostru de valori culturale.
(Continuare în pag. a II-a)

Cuvîntarea rostită 
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu

Specialiștii „1CE- PRONAV“-Galați au reaLizat proiectul și întreaga documentație tehnologică necesare construcției tipului de cargou maritim de 7 500 tone, lansat în fabricație la șantierul

Stimați tovarăși,Ne-am gîndit să organizăm această consfătuire pentru a trece in revistă munca desfășurată de creatorii de artă din țara noastră și, totodată, pentru a dezbate problemele noi ce stau în fața activității lor în anul acesta și în anii viitori.Informările prezentate de președintele Uniunii scriitorilor, al Uniunii compozitorilor și al Uniunii artiștilor plastici, precum și cu- vîntul celorlalți tovarăși care au vorbit în cadrul consfătuirii au evidențiat că în aceste importante sectoare ale activității spirituale au fost obținute, în ultimii ani, rezultate de seamă. Intr-adevăr, literatura a cunoscut în acești ani o puternică dezvoltare ; au apărut numeroase opere cu un conținut de idei bogat, inspirate din munca și preocupările poporului. S-au obținut rezultate bune și în creația muzicală, simfonică și de masă, inclusiv în muzica ușoară. De asemenea, putem spune că și artele plastice — pictură, sculptură, grafică, arta monumentală și decorativă — au oferit lucrări de valoare.Merită, totodată, subliniat — așa cum a făcut foarte bine tovarășul Meliusz — faptul că în acești ani, alături de cultura românească, literatura și arta naționalităților conlocuitoare din România au cunoscut o puternică dezvoltare. Acesta este rezultatul politicii naționale mar- xist-leniniste a partidului nostru, rezultat care se înscrie în contextul .general al progresului material și 'spiritual al patriei noastre, al societății noastre socialiste.îmi amintesc de prima întîlnire pe care am avut-o cu membrii uniunilor de creație. Au trecut de atunci aproape 6 ani. îmi vin în minte preocupările oamenilor de cultură și artă la acea consfătuire și le compar cu preocupările lor de astăzi. Nu aș dori să reamintesc problemele ridicate atunci ; în principiu, ele se refereau, mai cu seamă, la necesitatea creării unui climat propice manifestării depline a capacității creatoare a artiștilor, astfel ca prin talentul și priceperea 

lor să contribuie la ridicarea nivelului de cultură al poporului, la făurirea omului nou, socialist.Așa cum s-a reliefat în cadrul discuțiilor de azi, în perioada care a trecut s-au creat, intr-adevăr, condiții favorabile pentru ea toți oamenii de creație literar-artistică să-și poată pune pe deplin în valoare aptitudinile, talentul, geniul. Rezultatele obținute în acești ani în dezvoltarea literaturii, muzicii și artelor plastice din România, la care v-ați referit, sînt pînă la urmă rezultatul lichidării acelor neajunsuri și stări de lucruri negative din trecut care încătușau gîndirea creatoare, posibilitatea de exprimare liberă a celor care au de spus ceva în limbajul artei, care vor să transmită un mesaj, să contribuie la realizarea țelurilor societății noastre socialiste. Succesele obținute sînt rezultatul faptului că politica partidului și guvernului nostru a deschis largi posibilități de a- firmare in cîmpul creației tuturor acelora care doresc să participe la înflorirea culturii și artei României.Nu pot să nu menționez faptul că în toți acești ani creatorii de literatură și artă au dovedit că înțeleg idealurile societății noastre, au urmat și urmează neabătut linia generală a partidului nostru, sprijină activ politica sa internă și externă, care corespunde pe deplin intereselor întregii națiuni. Iată de ce, dînd o înaltă apreciere activității scriitorilor, muzicienilor și artiștilor plastici, realizărilor pe care le-au obținut în anii trecuți, doresc să-i felicit din toată inima. (Aplauze).După cum știți, o dată cu anul 1970, am încheiat și planul cincinal pe perioada 1966—1970. In acești ani am obținut rezultate remarcabile în ridicarea economico-socială a patriei, în îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului nostru.Directivele Congresului al IX-lea al partidului au fost realizate in întregime, în bune condiții. Succesele literaturii și artei, condițiile care le-au favorizat sînt nemijlocit legate de progresul general al pa

triei. Totodată, profundele transformări înnoitoare din societatea noastră au constituit și constituie un viu izvor de inspirație pentru toți cei care doresc să-și pună, forțele creatoare în slujba patriei, a poporului din care s-au născut și în mijlocul căruia trăiesc. Priviți, tovarăși, harta țării noastre ; priviți noile construcții, economice, noile edificii social-culturale. Dacă un sculptor s-ar apuca să dăltuiască în marmură chipul României de astăzi, greu ar putea cuprinde tot ce s-a înălțat în orașele și satele patriei noastre în acești ani. Ar trebui nespusă finețe și răbdare pentru o asemenea lucrare. Dacă un pictor ar încerca să înfățișeze aceste realizări, ar ieși, desigur, o frescă minunată, dar i-ar trebui multe nuanțe de culori și multă imaginație. Așa cum unui scriitor i-ar trebui o muncă îndelungată și grea pentru a reda aceste realizări în paginile unui roman. Și totuși, aceste mărețe succese ale poporului nostru trebuie să stea la baza creației li- terar-artistice.Dar, alături de realizările care au îmbogățit și înfrumusețat, chipul patriei, înfăptuirea cea mai mare, cea mai de preț este făurirea omului nou, a ■ conștiinței înaintate a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor . — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care au creat. toate valorile,. toată bogăția noastră națională. Muncind înfrățiți, învingînd multe greutăți, oamenii muncii au clădit tot ceea ce admirăm astăzi, tot ceea ce ne-a dus și ne duce înainte pe drumul progresului și civilizației. Tocmai acești oameni noi trebuie să fie eroii operelor scriitorilor și artiștilor, pentru acești oameni trebuie scris, compus, pictat și sculptat. Desigur, trebuie pricepere și timp pentru a studia acest om, pentru a-1 înțelege în toată complexitatea și măreția vje- ții sale sociale și intime. Subliniez acest lucru pentru că, uneori, chiar în critica literară, se por
nește de la ideea eronată că omul

Noi tipuri de navenaval din localitate. Prototipul seriei va fi livrat, potrivit, prevederilor planului, in cursul anului 1972.Acum, pe planșetele acelorași proiectant! se află proiectul cargoului de 2 300

tone, destinat exportului. ce se va realiza, in serie, la Șantierul naval din Tr. Severin, și proiectul unui nou tip de pasager fluvial cu 150 locuri, care va fi construit de către Șantierul naval din Giurgiu.

de astăzi .ar avea preocupări simpliste, care nu oferă poetului, scriitorului, artistului posibilitatea de a înfățișa cunoștințe înaintate, orizonturi. sufletești largi. Unii mai consideră că e greu să întîl- nești ■ asemenea oameni printre producătorii de bunuri materiale și că este bine să-i cauți în trecut sau la cafenea, pe bulevard. Sînt de acord cu cei care au criticat faptul că în presa noastră literară îș.i mai fac loc asemenea opinii. Nu, tovarăși, sufletul omului nou, conștiința lui deschid artistului un orizont nelimitat de investigație. Cercetarea și redarea acestui univers uman palpitant — iată ce cerem noi creatorilor de artă. Să glorificăm ceea ce e mai valoros, mai nobil în societatea noastră socialistă — omul, căruia îi datorăm tot ceea ce s-a înălțat în Ilomânia.Desigur, relevînd realizările, progresele pe care le-am dobîndit în toate domeniile, am greși dacă am spune că nu mai avem nimic de făcut. Există încă multe lipsuri, multe neajunsuri. Cînd apreciem însă ce am obținut și ce mai avem de făcut, trebuie să nu uităm de 'unde am- plecat. Astfel înțelegem cît de lung a fost drumul, ce urcuș am parcurs, pe ce vîrf ne-am ridicat.. Totul a cerut eforturi, sacrificii. Poporul nostru, stăpîn pe destinele sale, a știut să folosească toate mijloacele ce le-a avut la în- demînă pentru a-și făuri, sub conducerea partidului, viața nouă, la care a aspirat întotdeauna. Mai avem mult pînă la societatea socialistă deplină, pînă la comunism. Mergem însă pe un drum bun. Fiecare dintre noi trebuie să facă totul, punîndu-și forțele alături de ale întregului popor, pentru a asigura mersul ferm înainte al patriei spre comunism. (Aplauze îndelungate).In discuțiile de astăzi s-au făcut și o serie de critici și s-au evidențiat unele neajunsuri. Este drept, acestea se referă mai mult Ia probleme de ordin organizatoric și
(Continuare în pag. a III-a)

Excelenței Sale
Domnului RICHARD M. NIXONPreședintele Statelor Unite ale AmericiiCASA ALBĂ, WASHINGTON, D.C,Stimate domnule președinte,In numele guvernului, al poporului român și al meu personal, vă adresez sincere felicitări dumneavoastră, bravilor astronauți Alan Shepard, Stuart Roosa și Edgar Mitchell, tuturor acelora care au contribuit la reușita misiunii ,,Âpollo-14“.Aselenizarea și întoarcerea cu succes a astronauților pe Pămînt reprezintă o nouă și strălucită victorie a omului în cunoașterea spațiului interplanetar. Fie ca aceste realizări să contribuie la cauza progresului și civilizației umane, a colaborării între popoare si a păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
/
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în cuvintul său, acad. ZGÂRIA 
STANCU, președintele Uniunii scriitorilor, a arătat că activitatea U- niunii scriitorilor s-a intensificat și îmbogățit în ultima perioadă, în acest fel oamenii de litere aduclnd omagiul lor evenimentului cel mai important al anului in care ne aflăm — împlinirea a 50 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Român. Scopul nostru principal, a spus în continuare vorbitorul, a fost acela de a crea o asemenea atmosferă, un asemenea climat în lumea noastră literară, încît selectarea operelor literare să fie cît mai mult înlesnită. Climatul nostru literar este un climat sănătos, favorabil discuțiilor, favorabil creației. Despre anul literar care a trecut, 1970, putem spune cu bucurie că, alături de numeroasele lucrări de proză, poezie, au apărut cărți de critică și in special cărți de critică scrise de tineri, au apărut cărți de istorie literară, unele din ele foarte importante. Aceasta arată că rolul criticii în viața noastră literară a sporit. Au fost inițiate nenumărate dezbateri ; acestea au scos în evidență necesitatea de a da un caracter și mai social, mai militant literaturii.în ultima vreme, mai mult decît altă dată, scriitorii au devenit par- ticipanți activi la viața țării. Dar noi scriem nu numai cărți, noi facem și publicistică, iar o simplă răsfoire a presei noastre arată că este din ce în ce mai mare numărul scriitorilor care scriu pe pagina I sau pe alte pagini ale tuturor ziarelor din București și din provincie. Tocmai de aceea, a arătat în continuare scriitorul Zaharia Stan- cu, editurile, care s-au înmulțit și cu care scriitorii au relații bune, au înscris în programul lor, au editat și vor continua să editeze și lucrări de publicistică realizate de scriitori. Editurile „Minerva", ;,Eminescu“, „Cartea Românească" vor,da pînă Ia aniversarea partidului multe și bune cărți, care fără îndoială vor îmbogăți tezaurul mai vechi al literaturii noastre.Am căutat să realizăm o legătură strînsă. între cititori și scriitorii noștri și în acest scop Uniunea scriitorilor a organizat și a realizat pină tn momentul de față un număr de 

42 de întîlniri ale scriitorilor cu cititorii, unele organizate de Uniunea scriitorilor, altele organizate cu a- celași succes de revistele „România literară", „Luceafărul", ș.a. De la începutul anului deci am avut 42 de mari întîlniri cu cititorii din 42 de localități. La aceste manifestări, stimați și iubiți tovarăși, au participat 407 scriitori și peste 18 000 de cititori.Președintele Uniunii scriitorilor a relevat că și pe plan extern scriitorii au avut o bogată activitate. Nenu- mărați scriitori au mers în țările socialiste și în țări nesocialiste ; ei au vorbit pretutindeni despre literatura noastră, despre partidul nostru, despre devotamentul scriitorilor noștri față de popor, față de partid, despre legătura strînsă, de nezdruncinat, dintre scriitorii din țara noastră și conducerea partidului și a statului nostru. De asemenea, in cursul anului trecut s-a primit vizita a mai bine de 150 de scriitori --străini.Tovarășul Zaharia Stancu a arătat tn continuare : Considerăm că anul 
1970 a fost un an bun pentru literatura română, considerăm, pe baza cunoașterii cîtorva manuscrise care se află la edituri, că anul 1971, adică anul în care noi vom aniversa 50 de ani de la întemeierea partidului nostru, va fi un an și mai bun. Nu considerăm însă că am făcut totul, nu considerăm că trebuie să rămînem liniștiți. Mai sînt încă lucruri de făcut 
în domeniul creației, după cum sint necesare rezolvări de natură să contribuie la îmbunătățirea vieții scriitorilor. între acestea din urmă, vorbitorul a enumerat unele neajunsuri existente în stabilirea tirajului cărților, precum și amînarea nejustifica
tă a îmbunătățirii legii drepturilor de autor, îmbunătățirea tarifelor pentru colaborări la publicații, asigurarea unei mai mari cantități de hîrtie pentru cărțile de literatură originală, soluționarea mai eficientă a cererilor de locuințe pentru scriitori.în încheierea cuvîntului său, acad. Zaharia Stancu a arătat : Am expus în cîteva cuvinte partidului realizările. lipsurile și unele sugestii ale scriitorilor privind perfecționarea propriei lor activități : așa am fost obișnuit! s-o facem, așa am fost o- bișnuiți să spunem, deschis, și binele și mai puțin binele. Sîntem cu toții încredințați că spre noi se îndreaptă atenția, solicitudinea, sprijinul Partidului Comunist Român și sprijinul personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Nu o dată noi am găsit - înțelegere, ajutor și sfat ' la președintele Consiliului de Stat, la secretarul general al partidului nostru. în viitor ne vom da și mai multă osteneală pentru ca cărțile noastre să fie mai bune, pentru ca ele să fie legate mai strîns, prin adîncul și bogatul lor conținut, de munca, de viața poporului nostru, de viața partidului nostru.Compozitorul ION DUMITRES
CU, președintele Uniunii compozi
torilor, a făcut mai intîi o expunere asupra planului de acțiuni pe care uniunea le-a întreprins pentru cinstirea aniversării partidului, opr.in- du-se apoi asupra unor probleme ale creației muzicale.Vreau să vă spun — a arătat președintele Uniunii compozitorilor — că preocuparea de căpetenie a conducerii noastre, a birourilor de creație și a tuturor este păstrarea unui echilibru cît se poate de just, de perfect între toate tendințele, între toate stilurile, între toate preocupările. între toate temperamentele și individualitățile care in momentul de față lucrează în sinul uniunii noastre. Fiecare compozitor, după puterea lui, după planul de activitate ce și-1 întocmește, are asigurat cadrul necesar în care să se poată dezvolta nestînjenit, să se afirme multilateral. în acest sens. în acest context. nu pot să nu-mi manifest dezacordul total, totala mea dezaprobare față de acele voci agresive de peste hotare, care tin să demonstreze insistent că in Uniunea compozitorilor tinerii avangardiști, moderniști, structuraliști sînt striviți, sînt oprimați și că in comisiile de creație, din cauza grupului compact al virstnici- lor, tinerii nu pot să-și afirme părerile. Și, de asemenea, nu pot să fiu de acord cu aceleași voci agresive care sofistichează spunînd că dacă n-ar fi apărut structuralismul In muzica noastră, am fi rămas cu o sută de ani mai in urmă.în continuare, compozitorul Ion Dumitrescu, ocupîndu-se do citeva probleme principale ale genurilor de creație, a subliniat că opera, baletul, opereta cu subiect actual, cu teme luate din munca, din viața oamenilor de astăzi, nu au ajuns să ilustreze 

cu forță aceste subiecte. Se constată unele rămineri în urmă in ce privește muzica simfonică și muzica de cameră.Muzica corală cunoaște în schimb un reviriment deosebit.în ceea ce privește muzica ușoară, noi, la Uniunea compozitorilor — a arătat Ion Dumitrescu — ne străduim prin toate mijloacele s-o încurajăm, s-o ridicăm.Vorbitorul s-a ocupat, în continuare, de problemele muzicologiei, domeniu cu totul tinăr în țara noastră și care, datorită activității de cercetare intense, cunoaște o adevărată înflorire. Problema ce se pune cu acuitate în acest domeniu este realizarea unei lucrări de istorie a muzicii românești, deziderat ce va putea fi înfăptuit prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor cu preocupări de investigare a culturii române.A criticat, totodată, unele publicații culturale pentru caracterul di- letantistic al cronicilor muzicale pe care le publică, insuficienta pregătire profesională a unor cronicari.După ce a trecut în revistă unele aspecte ale învățămîntului muzical, vorbitorul a abordat in continuare problema interpreților muzicali, care pînă in momentul de fată nu au un statut propriu. Situația interpreților— a subliniat compozitorul Ion Dumitrescu — necesită o discuție în Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, necesită o analiză temeinică și măsuri eficiente pentru îndreptarea situației.Vorbitorul s-a ocupat în continuare de problemele cîtorva instituții muzicale de prestigiu din țara noastră— Filarmonica, Opera și Opereta, de asociațiile profesionale ale artiștilor, de organizațiile de impresariat artistic și propagandă pe plan internațional, relevînd unele deficiențe legate de activitatea acestor instituții.în legătură cu Institutul de folclor, vorbitorul a arătat că acesta ar trebui să formeze obiectul unei analize și unei reorganizări in care muzica să-și găsească locul ei, să precumpănească preocuparea muzicală, culegerea pe teren.în încheiere, compozitorul Ion Dumitrescu a spus : Arta este fără discuție o ambasadoare a sufletului unui popor nu numai peste granițe, dar și peste secole. Dar arta trebuie să rărnînă la indemîna marilor mase, arta pe care o creăm trebuie să fie, în primul rînd, a poporului nostru, ea trebuie să aparțină întâi de toate cetățenilor patriei noastre. A te depărta de împărtășirea artei tale cu toți ceilalți semeni ai tăi ar însemna, nici mai mult, nici mai puțin, pieirea din punct de vedere artistic. Mulțumim conducerii de partid pentru inițiativa de a convoca această întâlnire de lucru și o asigurăm că ne simțim angajați cil toate forțele in vasta bătălie care se cheamă lupta spre mai bine, lupta spre socialism, lupta pentru o viață mai bună poporului nostru.în cuvintul său, tovarășul
DUȚ COTAUU, PreȘcHnte’e U- niunil artiștilor plastici, a exprimat satisfacția deosebită pentru metoda operativă a întîlnirilor de lucru, devenite tradiționale, dintre conducerea de partid și de stat și membrii uniunilor de creație, întîlniri care au stabilit de-a lungul anilor o strînsă legătură între conducerea de partid și făuritorii culturii și artei românești.. a relevat semnificația deosebită a întîlnirii care are loc in etapa premergătoare aniversării semicentenarului partidului.Arătînd că dezvoltarea multilaterală a României socialiste a pus nenumărate sarcini în fața culturii, sarcini concretizate în documentele ultimului congres al partidului, vorbitorul a spus, în continuare, că artiștii .plastici din întreaga țară, profund atașați marilor idei ale socialismului și comunismului, au realizat în ultimii ani opere de o înaltă ținută artistică, lucrări de o luminoasă interpretare a realităților noastre socialiste, lucrări de o bogată evocare socială și ideologică. Arta noastră se conturează din ce în ce mai mult ca o prezență vie, impunîndu-și personalitatea pe plan intern și extern. Cor.siderîndu-se parte integrantă a politicii culturale a partidului, artiștii noștri se pregătesc să întîmpine cu lucrări de mare vibrație, de înaltă ținută artistică, de o largă semnificație politică și socială semicentenarul partidului.în acest context, președintele U.A.P. 
a evidențiat vastul șantier al creației plastice, preocupările susținute pentru stimularea elementelor valoroase, a apreciat înțeleaptă politică a partidului care a acordat artiștilor o largă libertate de creație, o libertate pe care aceștia înțeleg să o utilizeze cu răspundere și conștiință cetățenească,Arătînd că în amplul proces de creație s-a afirmat un mare număr de artiști plastici în întreaga țară, aparținînd tuturor generațiilor ca și naționalităților conlocuitoare, preocupați de a da expresie originalității mediului artistic românesc, de a a- duce mijloace noi de expresie înscrise firesc și fertil in. tradiția noastră, corespunzînd totodată exigențelor lumii moderne, vorbitorul a relevat organizarea în cursul ultimilor doi ani a unui număr de circa 400 de expoziții în țară și a unui număr de 200 de expoziții peste hotare, dovadă elocventă a sprijinului moral și material acordat artiștilor plastici de către partidul șt statul nostru.Referindu-se la colaborarea cu diverse organisme culturale, cu organizațiile obștești, la posibilitățile ce se cer în continuare mai bine justificate, tovarășul Brăduț Covaliu a solicitat mai multă mobilitate și dis- ccrnămînt în activitatea acestora destinată sprijinirii artelor plastice.Un loc distinct în cuvintul președintelui U.A.P. a revenit colaborării dintre această uniune și edilii Capitalei, domeniu în care — după aprecierea sa — sînt încă multe lucruri de făcut. între care : construcția unor locuințe și ateliere pentru artiști, a unei săli de expoziție menite să găzduiască arta plastică românească contemporană, precum și manifestări internaționale, a unor spatii comerciale destinate vînzării lucrărilor de artă plastică.Propunerile privind perfecționarea activității de proiectare estetică a obiectelor, ca și a mediului industrial. ridicarea nivelului artistic al prezentării bunurilor de consum, a ambalajelor, publicității, la care artiștii plastici își pot aduce o mai pregnantă contribuție, au relevat-preocupările pentru a conferi o cît mai cuprinzătoare valorificare a experienței acestora. Făcînd unele considerații privitoare la specializarea cadrelor, la pregătirea lor. vorbitorul a arătat că in acest scop se cer inițiate consultări și adoptate decizii mai ferme de către Uniunea artiștilor plastici și Ministerul învățămintu- lui. evitîndu-se specializările unilaterale, reevaluindu-se profilul liceelor de artă plastică, stabilindu-se 

cu mai multă fermitate activitatea institutelor de arte plastice. De asemenea, vorbitorul a propus ca să se intensifice preocupările pentru crearea de noi lucrări de artă monumentală. să se studieze posibilitățile creării unui săptămînal de artă plastică. precum și aceea de a se realiza o bienală Brâncuși. care, cu un program figurativ și umanist, va reuși, dacă se organizează corespunzător, să ducă la rezultate deosebite pentru popularizarea și sporirea prestigiului artei plastice românești. După ce a exprimat unele puncte de vedere critice cu privire la modul în care se realizează critica de specialitate în reviste, vorbitorul a subliniat faptul că eforturile principale ale uniunii se cer orientate către obținerea unor realizări majore culturale, către afirmarea umanismului menit să îmbogățească arta noastră cu opere de o mare trăinicie, care să vorbească viitorimii despre realitățile zilelor noastre, care să valorifice noblețea spirituală a poporului nostru.îmi permit să vă asigur, stimate tovarășe secretar general, că artiștii plastici din România — a spus în încheiere președintele U.A.P. — lucrează cu sîrguință, că își îndreaptă toate eforturile spre realizarea unei expoziții semnificative, destinate celebrării marii sărbători a poporului, semicentenarul gloriosului nostru partid comunist, spre realizarea unor lucrări de o înaltă calitate și de o deosebită semnificație socială.Pentru sprijinul continuu pe care l-am primit din partea forurilor noastre de partid și de stat, de la dumneavoastră personal, tovarășe' Ceaușescu. noi. artiștii plastici, vă rămînem îndatorați.Referindu-se la unele probleme ale dezvoltării cinematografiei noastre, scriitorul TITUS POPOVICI » subliniat necesitatea îmbunătățirii atmosferei legate de promovarea filmelor. Este cu atît mai necesar să se realizeze acest lucru cu cît filmul, dispunînd de o mare putere de comunicare, poate, printr-un limbaj universal, să exprime realitățile cele mai vii ale României socialiste. Filmul nostru, cu toate succesele obținute, nu a atins nici pe departe acel prag pe care-1 cere dezvoltarea întregii țări. Nu mai pot fi invocate motivele de odinioară : „tînăra noastră cinematografie", „lipsa de experiență" ș.a.m.d. Ca unul care de 10 ani a colaborat cu cinematografia, lucrînd aproape cu toți regizorii, vorbitorul a arătat că poate să afirme și afirmă cu toată răspunderea că avem cițiva regizori buni, avem un grup excelent de actori de film, avem mijloacele tehnice în general mulțumitoare. dar toate acestea ar putea fi folosite mult mai bine.Atunci de unde o anumită stare de nemulțumire care există atît în lumea filmului, cit probabil și în lumea spectatorilor ? Căci această stare de nemulțumire există. Există înainte de toate în rîndul celor care, așa cum sînt ei, regizori, actori, scenariști, fac și vor face in continuare filmul românesc, pînă în momentul cind va apărea geniul pe .care-1 așteptăm cu toții. După părerea vorbitorului, în momentul de față problema principală care se pune in cinematografia noastră este problema climatului. Climatul este necesar creației. Raporturile între creatori și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, C.N.C.-ul, studioul nu sînt cele care ar trebui să fie ; ele nu sînt în concordanță și în armonie cu spiritul general de lucru cu care de la Congresul al IX-lea s-a obișnuit întreaga noastră țară.Sîntem cu toții de acord — a spus vorbitorul — că îndrumarea de partid — am spus-o în nenumărate rînduri în modul cel mai sincer — a ajutat literaturii și culturii noastre în general să străbată un drum greu, fără traume și fără drame pe care în alte părți, scriitorii, slujitorii artei le-au încercat. Deci nu este vorba de îndrumarea de principiu, ci de o anumită metodă de tutelă măruntă, practicată de C.S.C.A. Această tutelă măruntă, s-a arătat, vine din spaima de greșeală. Spaimă care uneori este mult exagerată. In nici un domeniu de activitate, greșeala nu este exclusă. Important este ca metodele de lucru cu care greșelile sînt eliminate să fie metodele de lucru ale partidului nostru, metodele îndrumării răbdătoare și calme și nu metodele de ingerință măruntă care fărimițează munca tuturor. în acest context, vorbitorul a relevat necesitatea inițierii frecvente a unor consfătuiri cu oamenii de artă. Atunci cind secretarul general al partidului — a spus scriitorul Titus Popavici — are timp să discute in amănunțime situația din diferite sectoare de muncă, este nefiresc că pe platourile de filmare, acolo unde cu pasiune și sudoare se nasc filmele noi, să nu apară și tovarăși din conducerea cinematografiei noastre, să vadă totuși cum se desfășoară practic procesul acesta de creație foarte complex, foarte greu. Din moment ce Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă este un comitet, însăși această denumire presupune consfătuirea cu cadrele din diferite sectoare de activitate, pentru că ritmul de dezvoltare, și . al cinematografiei, și al conștiinței, este, firesc, un ritm foarte accelerat.tnfățișînd evoluția pe care o cunosc artele în general, eforturile artistice care vin să cinstească aniversarea partidului, criticul de artă 
VASILE DRĂGUȚ s-a ocupat apoi de problemele legate de pregătirea cadrelor artistice. O dată cu explozia industrială care caracterizează România socialistă, artiștii sînt din ce în ce mai mult chemați să răspundă altor parametri al creației decît cei dintr-o etapă anterioară. Ei sînt chemați să investească cu calitatea frumosului producția industrială.în acest nou raport, atît de modificat, sistemul tradițional de a-1 solicita pe artist să rezolve în atelierul lui individual problemele creației sociale se dovedește a fi depășit. Soluția în pregătirea artistului de astăzi poate fi găsită doar prin stabilirea unui sistem optim de lucru între Uniunea artiștilor plastici. Ministerul învățămîntului și Centralele industriale ; numai avînd în vedere posibilitățile pe oare le au artiștii de astăzi de a ajuta procesul de producție, de a Interveni în mod pozitiv în restructurarea formelor, în modelarea lor, numai așa vom putea transforma artistul de astăzi în ceea ce trebuie el să devină de fapt — un creator de frumos Ia indemîna oricui și pe scară largă. Arătînd că artistul de astăzi este din ce în ce mai mult solicitat în mobilarea spațiului urbanistic și arhitectural, vorbitorul a subliniat necesitatea ca încă din momentul proiectării noilor cartiere de locuit, a noilor unități industriale, arhitecții să colaboreze cu artiștii plastici.în ideea angajării sociale mai di

recte a artistului s-a arătat că posibilitățile economice-financiare ale artelor plastice nu au fost valorificate pină la capăt. în contextul efortului de racordare a artelor la viața curentă s-ar putea obține mult mai mult, artele ar putea să participe mai direct la valorificarea unor prototipuri și Uniunea artiștilor plastici, dacă ar reuși să valorifice mai devreme investițiile sale in combinatul fondului plastic, ar putea nu numai să-și sporească propriile venituri dar, în același timp, ar putea să alimenteze piața cu lucrări de valoare și de uz curent în același timp.Referindu-se la necesitatea de a se căuta mereu noi modalități plastice, la oportunitatea experimentului artistic responsabil, vorbitorul a spus în încheiere: Trebuie vegheat cu atenție ce anume dintr-un experiment artistic este de respins, ce anume poate fi valorificat. Pentru că, dacă s-au contestat într-o vreme experimentele artei abstracte, pe de altă parte trebuie să recunoaștem că anume calități ale artei abstracte au fost valorificate în industrie și este un lucru la indemîna oricui că cel puțin industria textilă a beneficiat de aceste experimente, numai că în ultimă instanță trebuie să i se asigure fiecărui experiment locul pe care îl merită. Confuzia pe care, din păcate, o fac mulți, chiar în sinul uniunii noastre a artiștilor plastici este de a confunda anume experimente de acest gen, care sînt reclamate de viața cotidiană, cu operele de muzeu. Asemenea lucrări nu pot intra in muzeu ca lucrări stabile care să concureze operele tradiționale sau operele de program angajat, ci sînt opere cu o durată mai restrinsă în timp, dar prin aceasta nu lipsite de utilitatea lor. Mă refer la faptul că noi am putea folosi cu ceva mai mult curaj unele experimente ; în reclamă deja s-au și introdus a- nume experimente ale popartului, pe care nu-1 așezăm în muzee, dar care este foarte bun pentru mobilat vitrinele sau pentru conceput ambalajele. De asemenea, anume forme ale artei cinematice pot fi folosite tot pentru mobilarea străzii sau chiar în anume experimente industriale, fără ca prin aceasta să le confundăm sau să le opunem unor forme de artă tradițională.Literatura maghiară din România, 
a spus scriitorul MELIUSZ J0- 
ZSEF, parte componentă a întregii literaturi și culturi a patriei noastre, a luat o mare dezvoltare în ultimii ani. înflorirea fără precedent în România socialistă a literaturii naționalităților conlocuitoare se dato- rește tendinței fundamentale înspre lărgirea și adîncirea democrației socialiste, existenței unor condiții optime pentru reflectarea realităților contemporane, contactului strîns cu fenomenul literar-artistic de peste hotare. S-a aprofundat concepția despre literatură, există o deschidere spre universal, dorința de a îmbrățișa, de a ne însuși din întreaga literatură mondială ceea ce ne poate da putere mai multă, posibilități mai complexe pentru a exprima realitățile noastre cele mai concrete. în politica înțeleaptă, prpfund umanistă a partidului nostru''de încurajare a tuturor forțelor creatoare, de stimulare și dezvoltare multilaterală a personalității, în consecvența înalt principială cu care partidul a abordat și a rezolvat problemele proprii naționalităților conlocuitoare, in spiritul de egalitate și frăție care unește astăzi pe toți cetățenii patriei noastre, își găsește izvorul și avîntul procesul de împlinire a literaturii maghiare de la noi.Cu asta, pe scurt, am căutat să explic din ce cauză putem noi socoti că această literatură maghiară din România — fiindcă sînt și alte literaturi maghiare, din Ungaria, din , Cehoslovacia, din Iugoslavia — a luat o asemenea dezvoltare, a ajuns la realizările ei de astăzi. Momentul politic chele, determinant il constituie politica națională a Partidului Comunist Roman, adîncirea continuă a democrației pe care o promovează partidul nostru de cîțiva ani, inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care au deschis o mulțime de probleme, pină acum tabu-uri, despre care nu s-a vorbit și nu s-a putut vorbi, probleme desființate ca tabu-uri și care în momentul de față sînt în studiu la diferitele secții ale Comitetului Central al partidului nostru pentru a căuta, a ajuta, a gîndi. a găsi forme și modalități de soluționare a problemelor naționalităților la nivelul exigențelor actuale ale socialismului, ale partidului și statului nostru în epoca aceasta pe care o trăim. Aniversarea a 50 de ani de la întemeierea partidului înseamnă pentru noi un prilej de a constata realizările obținute si de analiza cu responsabilitate lipsurile pe care le mai avem și sarcinile importante ce ne revin în vederea îndeplinirii marilor obiective istorice ale viitorului.Referindu-se la factorii care au contribuit la stimularea culturii, a artei șl literaturii naționalităților conlocuitoare, vorbitorul a subliniat in continuare semnificații și rolul ce revine emisiunilor regulate in limba maghiară și germană la televiziune, noii reviste săptăminale în limba maghiară „A het“, înființată la București, ziarelor județene în limbile naționalităților conlocuitoare, al căror număr a sporit în ultimul timp, precum și realizările obținute in îmbunătățirea publicațiilor literar-artistice maghiare și germane, activitatea deosebit de pozitivă a noii edituri „Kriterion", care publică într-un ritm activ operele scriitorilor naționalităților conlocuitoare.Vorbitorul și-a exprimat, de asemenea, părerea că ar trebui acționat mai intens în direcția realizării unor traduceri reciproce, mai sistematice și mai prompte, îndeosebi din literatura naționalităților conlocuitoare în literatura română, pentru ca scriitorii să se cunoască mai bine între ei, să-și aprecieze lucrările și să poatâ fi aduse astfel în atenția tuturor cititorilor lucrările cu adevărat valoroase ale literaturii noastre contemporane.Sculptorul GH. AP0STU a abordat, între altele, problema Înființării unui muzeu de artă contemporană, a unui muzeu care să reflecte unitar drumul artei noastre după 23 August 1944, evoluția și diversitatea diferitelor manifestări de artă plastică de la noi. In felul acesta — a arătat vorbitorul — creatorii noștri pot participa eficient la opera de educație și Instruire a tinerelor generații, la formarea unor noi personalități creatoare. tn continuare, vorbitorul, subliniind climatul de deplină libertate a creației din țara noastră, faptul că în atelierul său artistul este singurul care hotărăște ce și cum trebuie să facă, a arătat că mai. există unele aspecte și neajunsuri de ordin birocratic, administrativ (eforturile nejustificete pentru obținerea unor aprobări de materiale pentru sculp

tură, lemn și marmură, existența prea multor organisme, comisii și comitete centrale și locale care dau vize și aprobări, normele neconcordante de impozare a unor lucrări de sculptură monumentală etc.) ce nu sînt de natură să stimuleze arta pe măsura entuziasmului creatorilor noștri de frumos, pe măsura posibilităților și cerințelor vieții noastre socialiste.In cuvintul său, criticul DAN 
HĂULICĂ arată că sărbătoarea in fața căreia ne găsim cu toții, aceea a aniversării a 50 de ani de la înființarea partidului, se traduce pentru noi nu numai ca ocazie a unul bilanț de tip deosebit și de cifre, ci mai ales ca prilej de a ne pune în fața unui examen serios, un examen care să privească eficacitatea muncii noastre. Analizînd lucrurile din această perspectivă, vorbitorul, subliniind valoarea creației plastice românești contemporane, s-a oprit și asupra unor defecțiuni existente In activitatea depusă pentru promovarea și cunoașterea ei peste hotare. S-au făcut mari eforturi pînă acum, eforturi potabile și cu toate acestea nu sîntem destul de cunoscuți sau sîntem întîmplător și precar cunoscuți în străinătate.Chiar cîr.d s-au făcut expoziții importante, de pildă „Tezaure de artă românească", n-am știut să le prezentăm corespunzător, am rămas la un fel de modestie care nu-și avea locul. Nu trebuie pledat pentru o politică culturală extravagantă, cu ambiții nemăsurate, dar faptul, de pildă, că am avut 200 de expoziții într-un an arată că politica aceasta culturală pe care o facem este fărî- mițată. și că ar trebui să fie mai sintetică și mai concentrată spre eficacitate. Pentru că dacă vom păși cu mai multă încredere în noi înșine, pentru manifestări cu adevărat semnificative. vom putea avea efectul scontat. Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea organizării unei bienale sau trienale Brâncuși, o manifestare de artă românească care să poată vorbi despre noi cu adevărat avantajos și puternic străinătății.Prima ediție a acestei manifestări ar putea fi consacrată artei lemnului ; in felul acesta s-ar pune în valoare nu numai clasica putere creatoare a țăranului român, ci și creația contemporană, Incepînd de Ia artiști mai în vîrstă pînă la artiști foarte tineri. Ar fi, de asemenea, o ocazie de a prezenta expoziții in aer liber, de a face în jurul unei asemenea manifestări, Ia care am invita criticii cei mai importanți din străinătate, o vie agitație ; să facem expoziții semnificative și să înălțăm, în sfîrșit, niște monumente în Capitală, care suferă de lipsa monumentelor. Se pot realiza multe lucruri — s-a și început ceva ; să avem o replică a uneia din lucrările lui Brâncuși, cocoșul brâncușian, de pildă, care să anunțe auroral viitorul și aici în București, nu numai in marile muzee ale lumii. Putem mări monumentul lui Pacțu- rea, putem să ne gîndim la monumente ale tinerilor, unul admirabil, de pildă, electrificarea, se va înălța In curînd la hidrocentrala de Ia Argeș și mai sint asemenea proiecte asupra cărora ne putem concentra. Vorbitorul s-a referit la necesitatea și posibilitatea creării unul muzeu de artă contemporană.In încheiere, vorbitorul a spus : Viața noastră artistică merită eforturi mai sistematice ; nu se poate face o opoziție artificială între arta universală și arta românească. Și în toate acestea am în vedere calitatea profund inspiratoare a realităților care ne înconjoară. Pornind de aici trebuie să știm să ne situăm în contextul creației contemporane, însu- mînd reușitele și problemele acestei arte, însumindu-le în chip dialectic. Calea unor asemenea confruntări bine organizate, bine chibzuite, este calea care se impune artei noastre plastice menite să cunoască o continuă și puternică afirmare.

Prozatorul NICOLAE BREBAN și-a exprimat satisfacția pentru organizarea acestei consfătuiri a conducerii de partid cu oamenii de artă și cultură. Referindu-se la sărbătoarea aniversării a 50 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Român, precum și la- încheierea cu succes a cincinalului, vorbitorul a arătat că oamenii de artă și literatură se simt participanți activi la aceste mari evenimente. Pe plan cultural s-a observat în ultimii ani o autentică emulație, o selecționare a operelor de artă și literatură după criteriile cele mai adecvate, mai specifice și mai profunde. Acest avînt excepțional a fost posibil in climatul politic deosebit de favorabil creat artei și literaturii române contemporane.Scriitorul N. Breban s-a referit in continuare la rezultatele pozitive ale întîlnirilor organizate de redacția revistei „România literară" cu cititorii, precum și la discuțiile purtate in ultimul timp în paginile revistei, cu care prilej s-au ridicat probleme importante și s-a insistat asupra necesității realizării unei legături mai strînse între literatură și publicul larg. Vorbind despre istoria zbuciumată a poporului nostru în ultimele secole, despre experiența sa originală, nouă în anii construirii socialismului. N. Breban a subliniat că arta și literatura română se leagă intim de a- ceastă experiență și de aceea sînt de neînțeles unele producții goale de miez și slabe. Există astăzi toate condițiile pentru a propulsa cultura română în sfera interesului european ; trebuie să fie însă fructificate mai bine în acest scop valorile naționale autentice și folosite cu eficiență sporită posibilitățile de care dispunem.Tn legătură cu activitatea editurilor 
și a. revistelor literare, vorbitorul a scos în evidență o seamă de aspecte pozitive și a menționat deopotrivă unele deficiențe, cum ar fi sistemul încă mecanicist, egalizator, de calculare a drepturilor de autor, deficiențe care vor trebui remediate pe viitor.Vorbitorul a abordat apoi pe larg unele probleme ale criticii literare. Constatind în acest domeniu o anumită anchiloză și rămînere in urmă față de creația literar-artistică pro- priu-zisă și în raport cu climatul politic și ideologic stimulator de la noi din țară, N. Breban a evidențiat necesitatea unei combativități crescute, de respingere mai îndrăzneață și consecventă a non-valorii. Discuțiile critice nu se referă încă în suficientă măsură la conținutul de idei, la concepțiile ideologice prezente într-o o- peră literar-artistică. Astăzi cadrul politic este mult mai larg și mai cuprinzător în comparație cu aria pe care se întinde teoria literară și, uneori, chiar creația literară. Există o timiditate nejustificată în a aborda mai efectiv problemele reale, de o stringentă actualitate. Conceptul de valoare implică o angrenare a unor factori de o maro complexitate, care depășesc aprecierile înguste, unilaterale. Toate aceste aspecte esențiale ale creației 

literar-artistice se cer discutate amplu, cu participarea efectivă a scriitorilor și criticilor.Scriitorii și oamenii de artă, a spus In încheiere vorbitorul/au datoria de a-1 capta profund pe cititor, în sensul unei deschideri generale a operei lor, a unei implantări în viața poporului, a unei legături organice cu realitatea patriei socialiste.Arătînd caracterul fructuos al întâlnirilor dintre conducerea de partid și oamenii de artă, plasticianul PA
TRICIU MATEESCU, ln cuvin- tul său, a subliniat faptul că în țara noastră există un climat propice dezvoltării artei. în numeroasele contacte pe care le-a avut cu artiștii din alte țări, a arătat vorbitorul, în cadrul expozițiilor sau congreselor internaționale, problema libertății de creație din țara noastră constituie una din întrebările nelipsite. Situația noastră este într-adevăr demnă de invidiat în multe privințe. O mărturie a acestui fapt este chiar și acest fel de a fi consultați la cel mai înalt nivel asupra mersului obștei noastre, posibilitatea de a schimba chiar legile țării cînd e vorba de dezvoltarea artei, ca și importantele sume alocate creației, pentru asigurarea bătrîneții etc. Oprindu-se apoi la problemele artelor decorative vorbitorul a relevat succesele obținute de ceramiști, sticlari, tapițeri, imprimeri, textiliști, păpușari, legători în piele, metaliști, arhitecți. Ei răspund în general comenzilor pentru decorarea spațiilor publice și aprovizionează în parte galeriile noastre de artă. Ca urmare a participării la marile competiții internaționale, arta decorativă românească se poate mîndri cu obținerea a numeroase distincții importante.Pînă nu de mult, artele decorative și artizanatul erau considerate arte minore. în Uniunea artiștilor plastici ele și-au dobîndit un loc egal ca importanță, dar nu și ca posibilități de dezvoltare, în raport cu cererea desigur. Productivitatea este încă foarte mică, munca sporadică, calitatea tehnică lasă uneori de dorit.In continuare, vorbitorul s-a ocupat de problema pregătirii corespunzătoare a unor specialiști care să aducă o contribuție efectivă la îmbunătățirea esteticii industriale, precum și de necesitatea statuării unor raporturi mai strînse, organice, între munca arhitecților și a artiștilor plastici. A criticat lipsa de personalitate a unor creații arhitecturale, ca și concepția u- nor arhitecți, care cheltuiesc prea mult proiectând construcții supradimensionate, dar nu găsesc locul cuvenit artei în asemenea construcții.In numele artiștilor decoratori, plasticianul Patriciu Mateescu și-a exprimat satisfacția în legătură cu preocuparea de a lărgi spațiile de vîn- zare pentru obiectele de artă decorativă și artizanat și a asigurat conducerea partidului de efortul sporit pe care decoratorii îl vor depune pentru a fi la înălțimea așteptărilor societății noastre, a întregului popor.Eu cred că atunci cînd ln calitate de scriitor maghiar al țării noastre doresc să-mi exprim punctul de vedere cu privire la problemele de major interes ale culturii noastre — 
a spus scriitorul SUT‘0’ ANDRAS — nu pot să nu accentuez un gînd, o idee de bază a noastră a tuturor, a cărei subliniere este absolut necesară. Munca noastră, gîndirea noastră, creația noastră literar-artistică sau poetică, de caracter obștesc este călăuzită de legătura indisolubilă cu partidul nostru, în frunte cu Comitetul său Central, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Evocînd apariția în 1920, la Tg. Mureș, a primei reviste în limba maghiară, după unirea Transilvaniei cu România, pe frontispiciul căreia era înscrisă ca un legămînt al conștiințelor, „prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare", vorbitorul a relevat faptul că de atunci, de la acele modeste începuturi și pînă astăzi s-a străbătut drumul către o etapă nouă, calitativ nouă, realizîn- du-se un salt calitativ în ceea ce privește legătura culturii românești cu aceea a naționalităților conlocuitoare, 
o cunoaștere reciprocă într-adevăr mai bogată din toate punctele de vedere.In acest sens, scriitorul Siito Andrăs 
a relevat realizările deosebite obținute în traducerea creației clasice și contemporane românești in limba maghiară, a apreciat inițiativele întreprinse pentru traducerea în românește a lucrărilor scriitorilor maghiari din România — domeniu în care a apreciat că există încă posibilități de valorificat, că nu s-a făcut totul pentru a se apela la toate condițiile editoriale existente — exprimîndu-și încredințarea că cele mai izbutite creații scrise în limba maghiară iși vor afla în continuare tălmăciri corespunzătoare, pentru ca și pe această cale cunoașterea reciprocă să înregistreze noi și deosebite progrese.Doresc să subliniez aici — a spus în continuare vorbitorul — că foarte multe probleme, după întâlnirile noastre personale cu tovarășul

(Urmare din pag. I)Participanții la discuții au subliniat că, alături de întregul nostru popor, care întâmpină semicentenarul partidului cu noi și importante succese, oamenii de artă și cultură vor cinsti gloriosul jubileu prin creații valoroase care să înfățișeze drumul de luptă și victorii al poporului nostru, sub conducerea partidului, tabloul minunat al României socialiste de astăzi.Consfătuirea, în cursul căreia participanții au abordăt, într-un spirit de înaltă angajare militantă, probleme actuale ale creației literar-artistice, sarcinile ce revin artei și culturii în făurirea socialismului, în formarea conștiinței înaintate a constructorilor noii orînduiri, în înflorirea vieții spirituale a poporului, a prilejuit, totodată, înfățișarea marilor realizări obținute în acest domeniu în anii cincinalului recent încheiat, care se înscriu în tabloul prefacerilor adînci pe care le-a cunoscut întreaga țară.In cadrul consfătuirii au luat cuvintul acad. Zaharia Stancu, Ion Dumitrescu, Brăduț Covaliu, Titus Popovici. scriitor, Vasile Drăguț, critic de artă, Meliusz Jozsef, scriitor. 

Nicolae Ceaușescu, au Început să fie rezolvate într-un ritm mai accentuat, au început a fi rezolvate potrivit cerințelor vieții noastre sociale, politica și culturale. S-a evocat pe drept cu- vînt acea mare rezolvare a unor probleme de propagandă, de educare națională, patriotică. Sînt convins că se vor aduce și în viitor perfecționări în privința programelor de televiziune, acordîndu-se un spațiu mai mare în emisiunile televiziunii emisiunilor în limba maghiară, a editării literaturii și cărților de specialitate în limba maghiară — direcții în care s-a înregistrat un salt calitativ prin înființarea editurii „Kriterion".Ne pregătim și la Tg. Mureș — a spus în cuvintul său cunoscutul scriitor — pentru aniversarea a 50 de ani de la înființarea partidului nostru. Doresc, stimați tovarăși, a vă informa că există o bogată și variată activitate. Siito Andrăs a spus în încheiere : Dacă s-ar putea să existe oare- cari diferențe în modalitățile literare intre generații mai tinere sau mal vechi, în problemele de fond, în cele privind opțiunile noastre social-poli- tice, devoțiunea față de partid, afirm cu toată convingerea că în rîndul intelectualității maghiare, al scriitorilor maghiari, nu există nici o diferență de generație, lucru pe care îl consider una din marile realizări ale celor peste 25 de ani ciți au trecut de Ia eliberarea patriei, a celor 50 de ani de existență istorică a partidului nostru comunist.
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, PJJ^PjLIU 
MACOVEI, • făcut o prezentare generală asupra realizărilor din ultimii ani în cîmpul literaturii și artei, a inițiativelor avînd ca scop dezvoltarea activității de creație în toate domeniile. Astfel, se poate a- precia pe drept cuvînt că în această perioadă a avut loc o ridicare generală a exigenței față de activitatea culturală în raport cu cerințele tot mai înalte ce decurg din dezvoltarea societății noastre socialiste. A- ceasta a impus ca paralel cu adinci- rea și îmbogățirea conținutului de viață, cu perfecționarea mijloacelor de exprimare în diversele domenii ale artei să se realizeze o legătură tot mai strînsă a activităților de creație cu cele de difuzare a culturii, cu cerințele izvorîte din etapa de dezvoltare a socialismului în România.Preocupările de dezvoltare impetuoasă a culturii noastre in perioada la care ne referim au avut în vedere tocmai asigurarea cît mai echilibrată a unui raport armonios intre creația artistico-literară și difuzarea ei în mase cît mai largi, ca o relație reciprocă între nevoia de a stimula, pe de o parte, creșterea continuă a valorii creației artistice, prin afirmarea talentelor celor mai diverse, cît și de a asigura, pe de altă parte, ridicarea în același ritm a nivelului de înțelegere și a posibilităților de asimilare a culturii de către categorii tot mai largi ale maselor populare, satisfacerea lor cît mai nuanțată.Fără îndoială — a arătat președintele C.S.C.A. — că pe această linie mai sînt încă multi; de împlinit. Datorită și lipsei de fermitate, de exigență principială și de combativitate manifestate de unele din instituțiile artistice, de unități sau direcții ale Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, mai apar încă sub egida lor unele scrieri literare, compoziții muzicale, picturi sau sculpturi de slabă calitate.O atenție sporită s-a acordat înfloririi multilaterale a artei și culturii naționalităților conlocuitoare, cre- îndu-se instituții și forme specifice noi în editări, publicații, instituții de spectacole și de cultură de masă. Aceasta a determinat o emulație creatoare deosebită în acest domeniu.După ce a trecut în revistă unele probleme ale creației cinematografice, vorbitorul a pus în evidență succesele activității editoriale din cincinal, exprimate în sporirea considerabilă a producției editoriale : 18 600 de titluri față de circa 15 600 în cincinalul precedent, apărute in peste 345 500 000 de exemplare, față de circa 292 500 000 exemplare în anii 1960—1965.A țwrătat, de asemenea, că sumele cheltuite in domeniul culturii și artei în această perioadă au fost cu 29 la sută mâi mari decît în perioada cincinalului precedent. în acest timp a avut loc îmbogățirea rețelei de construcții culturale, pe baza unei politici de compensarq a județelor care au moștenit o rămînere în urmă din acest punct de vedere. Au fost, de asemenea, restaurate în această perioadă peste 300 de monumente istorice, dintre care circa 50 de ansambluri arhitecturale de valoare națională.Istoria culturală a țării din această perioadă — a precizat președintele C.S.C.A., — va fi marcată prin înălțarea modernelor și impunătoarelor edificii ale televiziunii române, Teatrului Național din București. Teatrului Național din Craiova, Teatrului Național din Tg. Mureș.

Gheorghe Apostu, sculptor, Dan Hăulică, critic de artă, Nicolae Breban, scriitor, Patriciu Mateescu, artist plastic, Siito Andras, scriitor, Pompiliu Maco- vei, care au exprimat, în numele tuturor oamenilor de artă și cultură, adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului, atașamentul profund față de cauza socialismului, hotărîrea de a pune în centrul creației munca eroică și viața tot mai înfloritoare a poporului nostru, realitățile actuale, trecutul glorios, aspirațiile de pace și prietenie cu toate popoarele. Evidențiind în acest context preocupările oamenilor de cultură și artă, vorbitorii au formulat critici la adresa activității uniunilor de creație, a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, au făcut propuneri prețioase pentru soluționarea unor probleme de care depinde dezvoltarea ascendentă, continuă, a literaturii și artei din patria noastră.In încheierea lucrărilor consfătuirii. a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntarea conducătorului partidului și statului, urmărită cu vie satisfacție, cu un deosebit interes, a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice și îndelungi aplauze. (Agerpres)
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CUVlNTAREA ROSTITĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

la intîlnirea cu oamenii de artă și cultură
(Urmare din' pag. I) material. Desigur, activitatea de creație trebuie să o vedem și prin prisma rezolvării juste a acestor probleme, deoarece și de aceasta depinde, pînă la urmă, realizarea unor opere bune și, totodată, îmbunătățirea condițiilor de trai ale artistului. Eu. trebuie să spun, sînt satisfăcut că avem numai asemenea probleme de rezolvat, Și nu probleme de altă natură. Doresc să spun că în cea mai mare parte problemele ridicate sînt justificate ; ele puteau fi de mult soluționate dacă conducerile uniunilor de creatori s-ar fi ocupat cu adevărat de rezolvarea lor.Aceste probleme nu depășesc puterile noastre, soluționarea lor nu ridică dificultăți deosebite. Consider, de pildă, o lipsă a conducerii Uniunii artiștilor plastici și a conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă că nu au acționat pentru rezolvarea la timp a problemelor .'ridicate aici de artiștii plastici. Cred că aceste cerințe vor fi soluționate într-un timp scurt ! în ce privește dreptul de autor — despre care se vorbește de mult — consider că președinții celor trei uniuni, împreună cu conducerea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și cu tovarășii de la Comitetul Central și de la Consiliul de Miniștri icare se ocupă de aceste probleme, să primească sarcina ca, în cel mult o lună, să prezinte Comitetului Central proiectul acestei legi. în 'general, va trebui să ne preocupăm mai mult de problemele materiale, de condițiile de viață, de muncă și de creație ale scriitorilor, compozitorilor, artiștilor plastici, asigurînd soluționare^ lor mai rapidă. ■ Să creăm într-adevăr condiții că; fiecare artist să se poată dedica plenar, în domeniul lui de ■activitate, unei munci .intense, rod- nice, pentru a realiză opere de artă cît mai valoroase.Dup<f cum știți, am început un nou cincinal. Ne propunem . sarcini deosebit de mari pentru dezvoltarea în continuare a patriei. în legătură cu aceasta consider că și obligațiile și răspunderile uniunilor de creație cresc. Ridicarea nivelului de viață,' al poporului impune dezvoltarea tot mai intensă a activității spirituale. Exigențele constructorilor socialismului cresc nu numai în materie de bunuri materiale ci și în domeniul valorilor culturale. Ară construit în cincinalul care a trecut peste 340 de mii de apartamente la orașe și 260 de mii de case la sate. Mutîndu-se în case noi, oamenii își cumpără mobilă, televizor, aparat de radio ; ei doresc însă să-și cumpere și cărți de valoare, să asculte muzică bună, să-și împodobească interiorul: cu statuete, cu tablouri. Este firesc ca oamenii noștri de artă să răspundă acestor necesități, acestor dorințe ale cetățenilor care aspiră la o viață civilizată, cultă.Problemele creației trebuie dezbătute din toate unghiurile de vedere ; atît al preocupărilor profesionale ale artiștilor cît și al cerințelor spectatorilor, cititorilor, beneficiarilor culturii. Pe această bază trebuie îmbunătățită activitatea de creație.Avem' rezultate minunate în literatură și artă, dar există din păcate și neajunsuri pe care ar trebui să . le discutăm mai amănunțit, inclusiv în coloanele revistelor și ziarelor, fără ca aceasta să supere pe cineva. Spunînd adevărul în spirit critic, spiritul propriu muncii generale, a partidului nostru, nu jignim pe nimeni, ci asigurăm progresul artei și al gîndi - rii estetice. Trebuie să recunoaștem deschis că mai avem mult de făcut pe tărîmul creației literar-artisti- ce, așa cum de altfel mai avem mult .de făcut în sfera producției materiale, în activitatea științifică, în toate domeniile vieții sociale.Am subliniat cerința ca oamenii de creație să răspundă tot mai bine solicitărilor poporului, făuritorilor societății socialiste. Este, cred, un adevăr axiomatic că, pînă la urmă, arta, ca orice activitate socială, trebuie să răspundă unei necesități — și numai în măsura în care satisface această necesitate ea își confirmă valoarea. Spun a- ceasta pentru că aici s-a vorbit de problema valorii — înțeleasă, desigur, într-un sens larg, inclusiv estetic. în esență, cred că și în artă valoarea este determinată atît de gradul în care opera răspunde necesității istorico-sociale, necesității spirituale a omului, precum și de cantitatea și calitatea muncii depuse pentru crearea ei. Desigur, această muncă presupune cultură, cunoașterea și înțelegerea vieții, imaginație, geniu. Dacă o operă literară, un cîntec, o lucrare de artă plastică este săracă în idei, lipsită de puterea de a emoționa, 

de a convinge, de a înnobila spiritul — utilitatea, valoarea ei pentru om, pentru societate este redusă.Arta este cu adevărat valoroasă cînd omul — ascultînd-o, citind-o, privind-o — simte că ea îi devine necesară, indispensabilă, îl transformă, îl educă, îi lărgește orizontul spiritual. Asemenea opere de artă cere societatea de la dumneavoastră, iar aceste cerințe vor crește tot' mai mult în anii ce vin.Noi credem că datoria scriitorilor și artiștilor este aceea de a contribui activ la făurirea omului nou, la formarea conștiinței socialiste, la dezvoltarea umanismului socialist, a acelor virtuți morale pe care dorim să le cultivăm la fiecare cetățean și pe care poporul român le are în însăși structura sa psihică. Arta va contribui astfel la modelarea . unui tip înaintat de om, gata să lupte pentru fericirea, libertatea și independența patriei sale, pentru cauza socialismului, pentru pace și prietenie între po
poare. (Aplauze puternice).Vorbim de educație patriotică. Auzim uneori că poezia patriotică ar fi demodată, că ea ar fi corespuns epocii lui Vasile Alecsandri, a lui Bolintineanu sau — hai să zic — perioadei de după 23 August, cînd, printre alții, scriau Frunză, Beniuc, Deșliu. Oare așa să fie, tovarăși ? Oare Vasile Alecsandri este într-adevăr demodat ? Oare sînt demodați scriitorii și artiștii patrioți care prin arta lor au militat pentru dezvoltarea națiunii noastre, pentru realizarea unității naționale a poporului nostru ? Oare creatorii si operele care în anii grei ai ilegalității au slujit cauza eliberării clasei muncitoare, a omului, nu mai corespund astăzi ? Scriitorii și artiștii care după 23 August au luptat pentru lichidarea vechilor stări de lucruri din societate, pentru zidirea socialismului nu mai sînt Actuali ? ' Se poate accepta un asemenea fel de a gîndi ?Desigur, au apărut noi generații de artiști și scriitori, dar tineretul trebuie să înțeleagă că tot ce îi oferă astăzi societatea noastră nu a căzut din cer. Totul este rezultatul luptei, al jertfelor înaintașilor. Ceea ce au de făcut tinerii de azi, copiii, nepoții, strănepoții noștri este să ducă mai departe aceste realizări, bogatele tradiții de luptă ale poporului, să facă totul pentru a dezvolta și întări unitatea și forța națiunii noastre socialiste. Aceasta înseamnă a fi patriot ! Numai acela care pornește de la convingerea că prin tot ceea ce face trebuie să servească interesele poporului se înscrie în rîndul adevă- raților oameni de artă și cultură. Trecutul patriei ne dă un luminos exemplu în această privință. (A- 
plauze puternice).S-a vorbit aici despre cultura naționalităților conlocuitoare. Este evident pentru oricine că trăind și muncind împreună, românii, maghiarii, germanii, sîrbii și celelalte naționalități, trebuie să se cunoască cît mai bine unii pe alții, inclusiv pe plan spiritual. Trebuie să existe o apropiere, o îmbinare în viața și creația culturală, o cunoaștere reciprocă a trecutului și a prezentului. Numai așa vom dezvolta unitatea în lupta comună pentru făurirea socialismului și comunismului. De aceea, eu consider pe deplin îndreptățite unele critici formulate aici, precum și propunerile legate de editarea mai multor cărți ale naționalităților conlocuitoare în limba română și invers. Această îmbinare a valorilor culturale, această cunoaștere reciprocă pe plan spiritual este, după părerea mea, o parte integrantă a educației patriotice a oamenilor muncii din țara noastră. Patriotismul în noile condiții sociale se bazează pe faptul că toți cei ce muncesc, indiferent de naționalitate, creează împreună, strîns uniți, pe toate planurile, pentru dezvoltarea și înflorirea patriei unde s-au născut și trăiesc. Acesta este sensul patriotismului socialist pe care noi îl dezvoltăm și care reprezintă c puternică forță motrice a progresului Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice).Sursa principală de inspirație pentru omul de artă, indiferent de naționalitate, trebuie să fie viața și munca eroică a poporului nostru, a constructorilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — ai noii orînduiri sociale. Acesta este izvorul viu dătător de viață, care poate să înnobileze orice operă, să facă din artist, un creator de valoare nemuritor. Cine vrea, într-adevăr. să fie un artist mare, care să rămînă veșnic tînăr, cine vrea ca opera sa să intre pentru totdeauna în patrimoniul culturii trebuie să bea apa limpede, răcoroasă și 

înviorătoare a acestui izvor, să soarbă din seva continuu tînără și viguroasă a spiritului poporului nostru, a măreței sale activități creatoare. (Aplauze puternice).Sîntem pentru o largă libertate de creație, dorim să avem o literatură și o artă diversificate din punct de vedere șl formei, al stilului, ne pronunțăm hotărît împotriva uniformizării și șablonismu- lui, a rigidității și dogmatismului. Considerăm că a accepta șablonis- mul, uniformizarea, rigiditatea înseamnă a sărăci viața spirituală și culturală a poporului nostru. Este d'e înțeles că activitatea creatoare a unui popor, în toate domeniile, se poate desfășura cu succes numai în condițiile cînd omul se simte liber și stăpîn pe destinele sale.Cunoașteți atenția deosebită pe care Partidul Comunist Român o acordă lărgirii continue !a democrației socialiste în țara noastră. Noi am considerat și considerăm că socialismul și democrația sînt inseparabile. Numai creînd condițiile satisfacerii tot mai depline a necesităților materiale și spirituale ale poporului, dezvoltînd un climat de manifestare plenară a omului în toate domeniile de activitate, de participare activă a maselor la făurirea noii orînduiri, putem asigura ca toți cetățenii să fie gata în orice moment să apere patria, societatea socialistă, cu orice preț, chiar cu sacrificiul vieții.Sînt nenumărate fapte — aș putea spune că sînt zilnice — care demonstrează cu putere că dialogul și consultarea cu oamenii muncii, cu toate categoriile de cetățeni, cu întregul popor, a devenit o constantă de bază a activității partidului și guvernului nostru. Ne preocupăm să creăm un cadru organizatoric tot mai corespunzător pen- ,tru participarea oamenilor muncii ■ la -întreaga.activitate de conducere ’ â trebâților economice și sociale, la elaborarea hotărîrilor și îndeplinirea lor. Rezultatele pe calea lărgirii participării oamenilor muncii la viața publică, la conducerea societății au dus la întărirea unității dintre partid și popor, au cimentat coeziunea națiunii noastre socialiste. întregul popor urmează neabătut politica partidului, în care vede politica sa proprie. Iată de ce consider că o adevărată artă națională, cu un adînc conținut socialist, comunist se poate crea numai într-un climat de libertate de creație, de intensă participare a oamenilor de cultură la viața socială a patriei, a poporului.în același timp trebuie să spun răspicat că sîntem adversarii neîm- păcați ai concepțiilor reacționare, retrograde în orice domeniu de activitate s-ar manifesta, deci și în literatură și artă. Noi cerem creatorilor ca fiecare, prin mijloacele sale specifice, să militeze activ împotriva teoriilor și ideilor retrograde, mistice, a oricăror încercări de a promova, sub diferite forme, concepții perimate, reacționare. Am mai vorbit despre aceste probleme și consider că nu este necesar să insist și acum asupra lor. Cred că toți sîntem de acord, tovarăși, că, acționînd în slujba poporului, care și-a luat soarta în propriile mîini și făurește orînduirea socialistă, avem datoria ca, în strînsă legătură cu poporul, să luptăm împotriva oricăror concepții opuse țelurilor sale. Să milităm ferm pentru triumful concepțiilor socialiste și comuniste.S-a vorbit despre rolul criticii. S-au relevat succesele acestui sector și, în același timp, i s-au adus critici, după părerea mea juste. S-au exprimat, de asemenea, critici îndreptățite la adresa unor reviste, ziare, a radioteleviziunii. Este adevărat, avem lucrări de critică lite- rar-artistică bune, care aduc 0 contribuție însemnată la orientarea activității în aceste sectoare. Apar însă și lucrări care nu numai că nu se ridică la un nivel etic și estetic corespunzător, care sînt lipsite de un conținut valoros de idei, dar care exprimă și unele teze greșite, cu totul inacceptabile. Noi a- vem, după cum se știe, o tradiție frumoasă în critica literar-artisti- că. Am avut un Dobrogeanu-Ghe- rea, un Maiorescu, care, cu limitele lor, au dat lucrări de valoare superioară ; am avut pe Călinescu și pe alții care au adus o contribuție de seamă la orientarea generală, în condițiile epocii respective, a literaturii și artei patriei noastre. A- vem pretenția ca și astăzi critica literară să se ridice la înălțimea progreselor dobîndite in domeniul artei și literaturii, să aducă o contribuție mai substanțială la activitatea acestor sectoare. Critica literară trebuie să trateze cu simț de răspundere creația, să contribuie activ la orientarea ei ideologică și 

estetică, să-i ajute pe artiști, îndeosebi pe cei mai tineri, să înțeleagă problemele artei, sensul și orientările generale ale culturii socialiste și, totodată, să-și aducă aportul la educarea gustului artistic al iubitorilor de frumos, al marelui public. Criticul își poate îndeplini această- menire numai pornind de la o concepție filozofică superioară, înaintată,, iar această concepție este în țara noastră concepția comunistă, ideologia marxist-le- ninistă. Este necesar ca revistele noastre, ziarele, radioteleviziunea să promoveze mai activ tot ce este valoros în creație, fără să tolereze nimic din ceea ce contravine concepțiilor noastre, din ceea ce reprezintă idee sau teză retrogradă. Consider, de asemenea, că scriitorii, compozitorii, artiștii plastici mai în vîrstă. deci cu mai multă experiență socială, de creație și politică, trebuie să fie mai activi, să se angajeze cu mai multă pasiune și răspundere în activitatea de critică literară, în dezbaterea orientării muncii de creație. Ei nu trebuie să stea de-o parte, considerînd că această misiune revine numai tinerilor care— așa cum s-a spus aici — au ieșit recent din facultăți cu diploma de critici de artă. Viața arată că a fi cu adevărat critic presupune înainte de toate a fi creator ; de abia după ce creezi poți ști ce și cum să critici ! Consider necesar să se revadă învățămîntul și din acest punct de vedere. Să nu punem, numai pe baza unor diplome, oameni care cîteodată nu știu — cum spune o vorbă românească — să pună două bețe cruce, să dea sfaturi altora cum să facă o mașină electronică sau cum să scrie un roman. 
(Aplauze puternice, prelungite).Eu, știți bine, tovarăși, sînt un admirator al tineretului, m-am ocupat mult timp de tineret, mă ocup și acuma ; îi apreciez mbit năzuințele, elanul. “Trebuie să ̂ promovăm, să ajutăm 'tineretul, dar 'sînt” ți£n- tru o activitate conștientă și organizată de formare a tineretului, nu pentru a lăsa această muncă de răspundere la voia întîmplării. Avem cu toții o mare răspundere— de felul cum îndrumăm tineretul depinde viitorul patriei noastre, dezvoltarea ei, bunăstarea și independența poporului. (Aplauze pu
ternice).In cadrul acestei consfătuiri ne-am propus să discutăm și despre felul cum întîmpină creatorii a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român. Desigur, în. a- ceastă privință s-a. făcut mult ; sînt și proiecte frumoase. întregul popor se pregătește să sărbătorească această aniversare cu realizări în toate sectoarele de activitate. Noi credem că și creatorii de literatură și artă vor realiza în cinstea acestei aniversări opere valoroase — fie că acestea vor apărea pînă la 8 mai sau după această dată. Ceea ce aș dori insă să subliniez este că eu nu privesc problema aceasta în sine, ca o acțiune legată pur și simplu de o dată, de o festivitate. Eu privesc sărbătorirea a 50 de ani de viață a partidului nostru în sensul unei treceri in revistă a tot ceea ce am făcut bun și a ceea ce am făcut rău, precum și în sensul deschiderii unei perspective de îmbunătățire a activității pentru ridicarea nivelului ideologic și artistic al creației. Consider, deci, că aniversarea creării partidului trebuie să ne îndemne să analizăm felul cum am muncit și ceea ce avem de făcut pentru ca întreaga noastră activitate în domeniul literaturii,.muzicii și artei plastice să fie străbătută de spirit comunist. Aceasta nu înseamnă, tovarăși, nici rigiditate, nici dogmatism, ci spirit creator, deschiderea drumului liber imaginației, închinării a tot ceea ce se face poporului, fericirii sale. (A- 
plauze puternice).Vom sărbători și 150 de ani de la răscoala lui Tudor Vladimirescu— de asemenea, un moment important în istoria patriei noastre. Tot în acest an, pește o lună și ceva, va avea loc sărbătorirea Comunei din Paris ; mai sînt și alte date care evocă evenimente istorice din trecutul oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari și germani. Se cuvine ca, sărbătorin- durle, să nu facem acest lucru formal, rezumînd totul la; scrierea unui articol, la realizarea unei sculpturi sau picturi, la compunerea unei bucăți muzicale. Trebuie să mergem mai departe, să tragem învățăminte din felul cum muncim, reflectînd cum să acționăm pentru a contribui într-o măsură și mai mare la realizarea sarcinilor ce stau în fața poporului nostru.Doresc să menționez faptul îmbucurător că în ultimii ani s-au lărgit mult contactele uniunilor de creație, ale scriitorilor și artiștilor cu oamenii muncii ; îndeosebi scri

itorii au întreprins acțiuni meritorii în această privință. Cred că trebuie lărgite necontenit contactele cu oamenii muncii, mer- gîndu-se în fabrici, la sate, în instituții. Pe de o parte vom putea astfel ajuta la lărgirea orizontului cultural al maselor, iar pe de alta, creatorii vor putea ei înșiși învăța de la cei ce muncesc, vor înțelege mai bine viața. Din această legătură strînsă cu oamenii muncii vor ieși lucruri bune, atît pentru cei ce muncesc, cît și pentru creatorii de artă. Am dori, de asemenea, ca oamenii de creație, uniunile să ia parte mai activă la viața economică și socială.In cursul discuțiilor, mai mulți tovarăși au adus critici Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — și mă așteptam ca președintele comitetului să răspundă problemelor ridicate, nu să citească un referat general elaborat dinainte. Unele din problemele ridicate își așteaptă de mai multă vreme rezolvarea din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. în legătură cu cele spuse, este necesară și îmbunătățirea conducerii de partid a activității pentru soluționarea acestor probleme. Preocuparea pentru rezolvarea problemelor pe care le ridică viața trebuie să fie permanentă. Chiar dacă am rezolva totul azi — mîine, peste .cîteva luni, vor apărea alte probleme, pentru că altfel n-ar mai fi viață. De aceea nu trebuie să considerăm problemele rezolvate o dată pentru totdeauna. Este deci necesar ca din cele discutate să se tragă învățăminte, atît pentru munca de viitor a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — care trebuie să intervină activ și eficient în soluționarea problemelor— cît și pentru activitatea tovarășilor de Ia partid care se ocupă de aceste probleme. Cred că și în activitatea conducerilor uni- • unilor ■ de -scriitori, compozitori- j și artiști plastici'vor'trebui să fie aduse unele îmbunătățiri ; aceste conduceri vor trebui să tragă unele concluzii din cele discutate astăzi, spre a soluționa mai corespunzător și mai operativ problemele care pot influența, într-un fel sau altul, condițiile de viață și de creație ale oamenilor de artă.Nu doresc să vorbesc despre cinematografie, pentru că aceasta nu a făcut obiectul consfătuirii noastre și pentru că aici nu sînt de față cei care lucrează în cinematografie. Consider însă că unele probleme ridicate de tovarășul Titus Popovici sînt reale și că va trebui să analizăm situația din acest sector și să luăm măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității cinematografiei noastre. Noi cheltuim mult în cinematografie și de aceea avem pretenții mari. Aceste pretenții nu .trebuie să sperie pe nimeni ; trebuie să organizăm în așa fel munca încit să realizăm filme pe măsura cerințelor societății noastre. Avem, desigur, și filme bune. Intre altele, filmul „Mihai Viteazul". Pentru că n-o să fiu în seara a- ceasta la premieră, dar pentru că am văzut filmul mai înainte, vreau să anticipez aprecierile criticii și să afirm că, în general, mi-a plăcut această operă cinematografică. Reușita filmului acesta, ca și a altora, demonstrează că cinematografia noastră — și includ aici și pe scriitorii scenariști — poate crea lucruri bune. Dar, din păcate, filmele cu adevărat bune nu sînt prea numeroase și ar trebui să obținem în acest domeniu o îmbunătățire mai radicală. Consider că va trebui să ne gîndi m și la îmbunătățirea formei de conducere a cinematografiei pe baze mai democratice, asigurînd ca și conducerile uniunilor de creație, îndeosebi ale Uniunii scriitorilor și Uniunii compozitorilor, să ia parte mai activă la conducerea și îndrumarea cinematografiei. Desigur, concep aceasta nu în sens funcționăresc, ci în sensul îndrumării ideologice și artistice, în sensul elaborării și orientării tematicii.De altfel, aș dori să vă aduc la cunoștință că, în acest spirit, ne-am gîndit să aducem îmbunătățiri și în conducerea și îndrumarea radioteleviziunii. Am hotărît ieri la Comitetul Executiv să creăm un Consiliu național al radioteleviziunii române — organism larg reprezentativ, cu caracter obștesc — din care să facă parte conducerile unor organizații economice centrale, ale unor ministere, ale organizațiilor de masă și obștești, ale uniunilor de creație, oameni de artă și cultură și alți reprezentanți ai opiniei publice care să asigure orientarea generală a muncii și chiar a programelor radioteleviziunii. Aceasta va ajuta conducerea curentă a instituției, întregul colectiv să răspundă mai bine cerințelor ac

tuale ale societății noastre. Considerăm că înființarea acestui organ național reprezentativ care, cel puțin o dată pe lună, va analiza și va elabora liniile directoare ale programului radioteleviziunii, va duce la o îmbunătățire serioasă a muncii acestui sector. în acest sens va trebui să ne gîndim să procedăm și la cinematografie, unde, de asemenea, problemele sînt vaste și nu pot fi rezolvate numai de un grup restrîns de cadre salariate.Pe drept cuvînt s-a subliniat că uniunile de creație trebuie să se preocupe mai sistematic de lărgirea și intensificarea relațiilor internaționale. Cunoașteți politica externă a partidului și guvernului nostru de dezvoltare a legăturilor cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. în acest spirit noi considerăm că uniunile de creație trebuie să acționeze pentru dezvoltarea relațiilor, atît cu uniunile corespunzătoare din țările socialiste, cît și cu uniunile și societățile democratice, progresiste, cu oamenii de artă și cultură înaintați de pretutindeni. Este de înțeles că cunoașterea culturii universale reprezintă o necesitate nu numai pentru cei care lucrează în acest domeniu, ci pentru orice popor. Nici o națiune nu se poate dezvolta, nu-și poate înscrie cultura în sfera civilizației mondiale dacă se izolează, dacă nu participă la circuitul de valori spirituale. Datoria noastră este să facem cunoscute peste hotare marile realizări ale culturii patriei noastre, să ne afirmăm cu contribuția noastră originală în patrimoniul civilizației internaționale. Totodată considerăm că a te izola, în orice domeniu de activitate, înseamnă a renunța să- progresezi, in ’ pas cu cuceririle cunoașterii umane, a renunța la apor-- 'fă! gîhdirii' și cunoașterii altor popoare. Iată de ce noi nu sîntem partizanii izolării. Cu atît mai mult în domeniul ideologic izolarea denotă slăbiciune, lipsa încrederii în forța concepției tale despre lume și viață, a filozofiei tale, a convingerilor care te animă — în cazul nostru, a concepției materialistdialectice. Noi nu avem de ce să ne temem în confruntarea pe plan mondial în domeniul literaturii și artei, ca în orice alt domeniu al gîndirii sociale, pentru că sîntem convinși de superioritatea concepției noastre, a filozofiei noastre comuniste, pentru că credem cu putere în victoria ei. Concepția noastră s-a dezvoltat în lupta cu concepțiile opuse, cu ideologiile reacționare. Ea se afirmă și se dezvoltă creator în confruntarea deschisă cu toate celelalte curente contemporane, cucerind tot mai mult teren, fiind îmbrățișată de cercuri tot mai largi ale omenirii progresiste. Tocmai de aceea noi cerem creatorilor pe tărîmul culturii și artei să militeze cu fermitate pentru triumful ideologiei noastre, să fie promotori ai idealurilor de dreptate socială, de libertate, independență și prietenie între popoare, să contribuie la unirea forțelor intelectualității progresiste de pretutindeni în lupta pentru destindere și colaborare internațională, pentru o lume mai bună, mai fericită. După cum știți, activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru în slujba acestor idealuri este apreciată de popoare, ne-a adus nenu- mărați prieteni pe toate continentele. Iată de ce sîntem partizanii contactelor, ai lărgirii relațiilor internaționale multilaterale ; iată de ce sîntem pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toți oamenii de cultură de pretutindeni — și aceasta cerem tuturor uniunilor noastre. (Aplauze 
prelungite).Iată, tovarăși, cele cîteva probleme pe care am vrut să le ridic în fața dumneavoastră, a tuturor creatorilor de literatură și artă din România.Conducerea partidului și statului are deplina convingere că u- niunile de creație, toți oamenii de artă și litere — scriitorii, poeții, compozitorii, pictorii și sculptorii — vor face totul pentru a obține succese și mai mari în domeniul lor de activitate, aducîndu-și astfel contribuția efectivă la făurirea deplină a socialismului în patria noastră, la ridicarea bunăstării materiale șl spirituale a poporului nostru, la fericirea patriei socialiste. (Aplauze puternice).tn încheiere, vă urez dumneavoastră, tuturor scriitorilor, compozitorilor, artiștilor plastici realizări noi și valoroase în creație, multă sănătate și fericire. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Asociațiile 
intercooperatiste 

in sprijinul 
modernizării 
agriculturiiîn preajma adunărilor generale pentru analizarea activității e- conomice și financiare pe anul trecut și stabilirea planurilor de producție ale cooperativelor agricole, au fost constituite noi asociații intercooperatiste. Numeroase cooperative agricole și-au unit, astfel, eforturile materiale, financiare și umane în vederea e- feotuării unor lucrări de mare amploare. Prin obiectivele propuse, asociațiile intercooperatiste asigură sporirea eficienței investițiilor, a veniturilor cooperativei, contribuind, totodată, la dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a agriculturii cooperatiste.în total, în întreaga țară au fost alcătuite 365 de asociații intercooperatiste, printre care : 76 de asociații intercooperatiste de creștere și îngrășare a porcilor, 53 pentru cultura legumelor în solarii, 33 pentru creșterea păsărilor, 30 pentru îngrășarea mieilor, 26 pentru îngrășarea taurinelor. Oferind un cadru organizatoric și e- conomic favorabil evoluției rapide a procesului de concentrare și specializare a producției, multe unități agricole cooperatiste s-au asociat pentru producerea legumelor în cîmp, a semințelor, pentru valorificarea superioară a produselor.

GALAȚI

Ritm intens de lucru 
pe șantierul 

furnalului nr. 3Constructorii de pe șantierul furnalului nr. 3 de 1 700 m c ce se înalță pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați au realizat pînă acum 40 la sută din întregul volum de lucrări prevăzut pentru acest obiectiv, în prezent sînt create condiții pentru trecerea la instalarea e- lemenților de răcire din interiorul furnalului, precum și pentru începerea lucrărilor de înzidire cu blocuri carbonice și cărămidă refractară. Tot aici, a fost- pusă, în .funcțjupe o macara specială, B.R 1 000, folosită pentru .prima dată.-în .țară la asemenea construcții, cu; ajutorul căreia va putea fi intensificat ritmul de lucru la montaj.Față de timpul în care a fost înălțat primul furnal, constructorii parcurg același ciclu tehnologic într-un timp cu 15—20 la sută mai scurt.
UZINELE

„23 AUGUST'*

Prima locomotivă 
Diesel-hidraulică 

de 250 C.P.Uzinele „23 August" din Capitală au expediat beneficiarilor prima locomotivă Diesel-hidraulică de 250 C.P., unul din produsele noi ale anului 1971 fabricate de cunoscuta întreprindere bucu- reșteană. Potrivit prevederilor, pînă la sfîrșitul anului, alte 29 asemenea vehicule de cale ferată vor fi livrate economiei naționale.Gama acestor complexe mașini a fost îmbunătățită și diversificată permanent, astăzi nomenclatorul întreprinderii con- ținînd 7 tipuri, printre care locomotive de manevră pentru gări, triaje și transporturi uzinale, locomotive pentru exploatările miniere și forestiere etc. în producția uzinelor figurează, de asemenea, moderna locomotivă LDH-1250, care dezvoltă o forță de tracțiune de 20 000 kgf și are o viteză maximă de 100 km/oră. Acest tip, utilizat în traficul feroviar de călători, se bucură de o largă apreciere și in rîndurile specialiștilor străini. Asemenea locomotive circulă în prezent pe căile ferate din Bulgaria, R.A.U., R.P.D. Coreeană, Polonia, Tunisia și în alte țări.
BUZĂU

Uzina de sirmă si J 
produse din sirmă 

iși sporește 
capacitatea

BUZĂU (corespondentul „Scin- teii", Radu Gheorghiu). — La Uzina de sirmă și produse din sîrmă Buzău au fost puse în funcțiune noi mașini și instalații. în secția de trăgătorie de oțel moale a intrat in producție o mare instalație de decapare de tip Birlek, cu o capacitate de 30 000 tone pe an. La secția de electrozi a început să lucreze un cuptor menit să usuce componentele învelișului de electrod.
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in imagini JUDEȚUL BACĂUCincinalul 1966-1970

INVESTIȚI I
Volum total:9327 milioane lei, 

cu 7,1 la sută 
mai mult decit în perioada 1961-1965.

6800 MILIOANE LEI

PRODUCȚIA GLOBALA 
INDUSTRIALĂ a județului a 

crescut cu 48 Ea sută față de 
1965. în anii cincinalului industria

județului Bacău a realizat, peste plan,

•I

PRODUCTIVITATEA
MUNCII PE UN SALARIAT

au fost alocați dezvoltării 
industriei

o producție in valoare de aproape

2000 milioane lei

pe ansamblul industriei județului 
a sporit, in ultimul cincinal, cu 
38 la sută. Mai mult de trei 
sferturi din sporul de producție 
realizat in cincinal s-a obținut prin 
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

OBIECTIVE NOI
în anii cincinalului 

s-au construit și dezvoltat 
peste 80 de obiective industriale

In Bacău

• FABRICA DE VANE, cu o capacitate de 20 000, 
tone piese turnate și 13 000 tone armături industriale 
din fontă pe an.

• FABRICA DE BERE, cu o capacitate anuală de 
peste 470 000 hl.

• FABRICA DE PLĂCI FIBROLEMNOASE, cu o ca
pacitate de 45 000 tone pe an.
• FABRICA DE CASE PREFABRICATE DIN LEMN.
• HIDROCENTRALELE BACĂU I Șl BACĂU II.
• COMPLEXUL DE REFORMARE CATALITICĂ Șl LI

NIA NR. 4 CAUCIUC SINTETIC, cu o capacitate de 
20 000 tone pe an, de la G.I.P. Borzești.

• DOUĂ GRUPURI ENERGETICE, a cîte 200 MW 
flecare, la termocentrala Borzești.

S-AU EXTINS

SI MODERNIZAT
•5

• ÎNTREPRINDEREA carboniferă comănești.
• GRUPUL INDUSTRIAL DE FORAJ Șl EXTRACȚIE 

A ȚIȚEIULUI M0INEȘTI.
• FABRICA DE POSTAV DIN BUHUȘI.
® Fabrica de postav „Proletarul" și Fabrica de 

încălțăminte și pielărie „Partizanul" din Bacău.
• 0 capacitate de 3 000 tone la Antrepozitul fri- 

gorific de la Bacău.
• LA GRUPUL INDUSTRIAL BORZEȘTI: Instalația 

de policlorură de vinii, cu 2 000 tone/an ; Instalația 
de sodă caustică cu 1 600 tone/an; Instalația de 
fenol cu 4 000 tone/an ; Instalația de stiren cu 7 000 
tone/an ; Instalația de polistiren cu 5 300 tone/an.

CREȘTERI ÎNSEMNATE DE PRODUCȚIE
AU ÎNREGISTRAT:

INDUSTRIA CHIMICĂ
INiDUST Rl A

■1970
miiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiillli

i;

£7
Or4

DINAMIC:a principalelor pro DUSE CI1IMICE
• Chimia dă aproape un sfert din producția 
industrială a județului
• Cu 56 la sută față de 1965 a crescut
producția industriei chimice pe platforma Borzești.

• Grupul industrial de petrochimie Borzești livrează produse în aproape 40 
de țări ale lumii.

AG/e/CULTU/M

CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR PLANTATE CU VIȚĂ 
OE VIE PE TERENURILE NEPRODUCTIVE

i;;'H 9213ha

E7VE/7GET7GJÎ
V

® Puterea instalată în centralele electrice este de

825 MW «e aproape trei ori 
mai mare decîtîn 1965.

® Producția de energie electrică pe un locuitor 

s-a dublat, iar consumul pe un muncitoț 

a sporit cu peste 50 la sută.

• Bacăul este astăzi cel mai
i ;

mare județ consumator de 
energie electrică in scopuri 
productive

•675 milioane lei ’■»« 
Investit, în ultimii cinci ani, pentru 
dezvoltarea agriculturii.

• 20 noi obiective ™ 
consolidat baza tehnică materială a 
agriculturii, între care:
• Laboratorul pentru controlul ca

lității semințelor și Laboratorul vete
rinar, ambele din Bacău.

• Complexul de sere de la Bor- 
zești.

• Trei complexe industriale pen
tru creșterea animalelor ia Răcăciuni, 
Sascut și Bacău.

• Comparativ cu anul 1965, numă
rul tractoarelor a crescut de la 1155

s cel al combinelor, de la<• 2217

458 la 760jîar cel a* semănăto

rilor, de la 883 la 1141. încărcă

tura pe tractor a scăzut în anul 1970 
la 86 ha față de 168 ha în 1965.

• Cantitățile de îngrășăminte chi

mice folosite au crescut cu 40 <° 
sută.

• Suprafețele Irigate au sporit cu 
367 la sută.

• Pentru combaterea eroziunii so
lului, numai în 1970 s-au efectuat lu
crări în valoare de 7 120 000 lei.

• In unitățile agricole de stat șl 
cooperatiste lucrează în prezent 

900 de ingineri agronomi, zooteh

nist!, medici veterinari și tehnicieni.

(MEȘTEREA PUTERII-
INSTALATE ÎN CENTRALELE!

/ELECTRICE
/ / ...

I

T
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La orașe

La sate

,

■

Unul din patru băcăuani învață

1970

• S-au dat în folosință noi hoteluri 
turistice la Bacău și în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

• NUMĂRUL SATELOR ELECTRIFICA
TE a crescut de la 184 cîte erau în 

1965 la 334 în anul 1970.

JLz

i™

Numărul salariaților a crescut, în anii .cinci

nalului, cu 14 380s din care 6 200 în industrie-

|||||

• 1X3-'

LOCUINȚE SI LUCRĂRI

EDIL IT A R-GO SPODĂREȘTI

® Din fondurile statului și cu cre
dite acordate de stat, în perioada 
1966—1970 au fost construite

7716 apartamente
© Numai în municipiul Bacău s-au 

mutat în case noi peste

20000 de cetățeni
• Au fost executate importante ame

najări edilitare, printre care:

22 km rețele de distri
buire a apei
49 km rețele de ca
nalizare

® în orașele Gheorghe Gheorghiu-Dej 
șl Comănești s-a extins mult rețeaua de 
termoficare.

© S-au construit

10168 de case noi

• CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA 

a crescut de 2,6 ori.

® S-au construit 408 săli de 

clasă, 35 magazine, J cămine 
culturale, 2 dispensare.

®L

■ ■■ ••••

I’ft

•J.

„CORNIȘA-BISTRIȚEI" — cel mai mare cartier din orașul Bacâu (numără peste 4 OCT de apartamente)

125620
140 000

5::

© Pentru dezvoltarea învățămîntului 
și culturii s-au cheltuit peste 1000 

milioane lei
• în anul școiar 1970—1971 sînt 

cuprinși în diferite forme de învățămîn* 
(de cultură generală, profesională, teh
nic, post-liceal, superior) un număr de 

peste 160000 persoane 
DECI, UNUL DIN PATRU BĂCĂUANI ÎN
VAȚĂ.

® în anii cincinalului trecut au fost 

construite 570 săli de clasă, "J in-

«Muncitorii reprezintă 46 la 
sută din populația județului 

© Structura populației ocupate în munci califi
cate a cunoscut transformări importante, lată cîteva:

Profesia 1965 1970

— Ingineri șl tehnicieni
— Cadre didactice
— Personal medical (total)

7 700
5 312
2 506

9 200
6 402/
3 276

• Numărul locuitorilor celor 7 
orașe ale județului a crescut 
cu 56000

® în anii cincinalului trecut au fost 
alocați, pentru ocrotirea sănătății popu

lației din județ, 753 milioane 
lei

© Au fost construite și date în folo
sință 44 de cabinete stomatologice, 

5 creșe, 2 dispensare de circumscrip

ții în mediul rural.

© La sfîrșitul anului 1970, în județ 
lucrau 652 medici, față de numai 

ternate, 5 cantine, Q grădinițe, 

2 săli de sport și un cămin studen

țesc cu 330 de locuri.

@ Numărul spectatorilor din județ ia 
teatre și cinematografe s-a ridicat în 
1970 la 5508000

® Numărul abonaților la televiziune 
s-a dublat.

© La 1 ianuarie 1971, în.județ func

ționau § case de cultură și 644 
de biblioteci cu 2700000 volume

573 în 1965 și 2624 cadre medicale 

cu pregătire medie față de 1938 în anul 
1965. în prezent, revin 987 locuitori 

la un medic șl . 245 locuitori la un 

cadru mediu sanitar.
@ Principalii indicatori ai stării sănă

tății au evoluat astfel : NATALITATEA LA 
MIA DE LOCUITORI A CRESCUT DE LA 
17,8 LA 23,9, IAR SPORUL NATURAL AL 
POPULAȚIEI, DE LA 11,1 LA 16,2.

• Numărul paturilor în unitățile de 
asistență medicală a sporit cu 625

D£SFXIC£J?£4 
07?Ft/7?nO/?

• în anul 1970, volumul desfacerilor de mărfuri 
cu dmănuntul, pe ansamblul județului, a fost mai 
mare cu 33,3 la sută decît în 1965.

® Au fost vîndute populației de 6 ori mai 
multe bunuri de larg consum 
între care:

- 26700 televizoare.

- 46000 aparate de radio

- 13 900 frigidere.

- 10150 mașini de cusut.
- mobilă în valoare de

337 milioane lei
Suprafața comercială a crescut cu

30468 m p
în orașele și satele județului au fost construite

41 noi magazine universale, moderne.
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E TIMP BUN
DE MUNCĂ 
ÎN GRĂDINI!

Adunările generale 

ale salariaților din întreprinderi
CONTRASTE
• Cimentul

COLECTIVUL
MUNCITORESC

și călimările

După cum se știe, pentru sporirea cantitativă și calitativă a producției de legume au fost luate o serie de măsuri organizatorice și tehnice care au început să fie transpuse în viață. S-a realizat sau este în curs de realizare concentrarea suprafeței de legume intr-un număr mai restrins de unități și specializarea lor în funcție de destinația producției, ceea ce va face cu putință să se desfășoare o activitate de producție cu rezultate economice superioare. De asemenea, s-au creat ferme specializate — foi - mă superioară de organizare a producției și a muncii în cooperativa a- gricolă cu sector legumicol dezvoltat. Ferma, după cum se știe, constituie cadrul adecvat aplicării tehnologiilor moderne de cultivare a legumelor, asigură folosirea mijloacelor mecanice la un număr cit mai crări, chimizarea complexă creează baza u- nor recolte ridicate și sigure. Pînă acum au fost organizate 900 ferme care cuprind 75 la sută din suprafețele cultivate cu legume în unitățile agricole socialiste. La acestea se adaugă măsurile care vizează reorganizarea activității de valorificarea legumelor. în cadrul județelor au fost create întreprinderi pentru producerea și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor, care coordonează activitatea centrelor care se ocupă de producerea și valorificarea producției de legume și fructe In unitățile agricole de stat și cooperatiste. S-a asigurat o răspundere unică în ceea ce privește producerea și valorificarea legumelor.Această orientare dată legumicultu- rii va contribui Ia desfășurarea unei activități îmbunătățite față de trecut, va asigura introducerea tehnologiilor noi, cointeresarea materială a celor care lucrează în legumicultura și, pe această cale, se va obține o creștere simțitoare a producției și ridicarea eficienței economice a acestui im-, portant sector de activitate al agriculturii, o îmbunătățire substanțială a aprovizionării populației cu legume. Pe această cale, se precizează ca, tn acest an, să se realizeze o cantitate totală de legume de 3 640 000 tone, ceea ce va permite creșterea consumului de legume pe locuitor la circa 15Q kfe pe an. ,Toate acestea sînt, fără îndoială, măsuri bune. Ele trebuie aplicate, punct cu punct, pentru a se realiza întocmai prevederile privind sporirea cantitativă șl calitativă a producției de legume, creșterea eficienței economice în această ramură a agriculturii.O dată cu venirea lunii februarie, Încep zile de muncă intensă pentru legumicultori. Spre deosebire de alte sectoare ale agriculturii, în această perioadă. în legumicultura trebuie executate o serie de lucrări care condiționează în mare măsură viitoarea recoltă : pregătirea răsadurilor, amenajarea solariilor, fertilizarea terenului și chiar semănatul în cîmp al unor specii de legume cum slnt mazărea, ceapa etc. Evoluția vremii în această iarnă — timp neobișnuit de călduros care a dus la topirea zăpezii și dezghețarea solului — impune ca unele lucrări să fie devansate pentru a se putea obține o recoltă cît mai timpurie. De altfel, ca urmare a măsurilor hotărâte luate de Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor, unele acțiuni specifice acestui sezon se desfășoară mai organizat. Construirea de solarii s-a făcut mult mai devreme de- cit In ceilalți ani : au fost amenajate 330,5 hectare solarii noi, iar din cele vechi peste 1 400 hectare au fost reparate. Continuă amenajare^ răsadnițelor, fertilizarea terenului și alte lucrări necesare pentru a pune bazele viitoarei producții de legume.Cu toate că timpul este avansat, iar evoluția vremii va permite ca in scurtă vreme să se poată ieși la muncă în grădini, desfășurarea unor lucrări tn lgumicultură nu este satisfăcătoare. Marți a avut loc o teleConferintă la Centrala de producție, valorificare și industrializare a legumelor în care au fost prezentate concluziile unei analize efectuate pe teren de către minister. în unele cooperative agricole din județele Vaslui, Neamț și Alba nu s-au întocmit schițele de amplasare a fermelor legumicole, ceea ce, evident, poate constitui o greutate în desfășurarea producției. Se cere ca, încă de pe acum, fiecare șef de fermă »ă cunoască amănunțit terenul care

mare de lu-

urmează să-l cultive cu legume, să-I străbată pas cu pas și să-l cerceteze in amănunțime pentru a-i cunoaște însușirile. O deosebită atenție trebuie acordată, de asemenea, acțiunii de fertilizare a terenului atit. cu gunoi de grajd, cit și cu îngrășăminte chimice. în cele mai multe locuri au fost întocmite fișe privind fertilizarea pe culturi și faze de vegetație. Dar în unele ferme cum sint cele ale cooperativelor agricole Valea lui Miljai — Bihor, Vetrișoaia — Vaslui, Faraoani — Neamț nu au fost fertilizate decît suprafețe mici, cu mult sub posibilități. Obținerea unor recolte mari de legume impune folosirea unor doze corespunzătoare de îngrășăminte, crare care trebuie să se termine gent.însă problema numărul unu Ia dinea zilei o constituie asigurarea
lu- ur-or- ră-

Trei urgențe in legumicultura

PRODUCEREA
FERTILIZAREA
SEMĂNATUL
TIMPURII IN

de

4

cinema
• Mihal Viteazul (ambele serii — 
pe ecran panoramic) ; SALA PA
LATULUI — 15.45 (seria de bilete 
— 3616) ; 20,15 (seria de bilete — 
3617).
• Un Italian tn America : PA
TRIA — 9; 11,30: 14; 16.30; 19: 21,15, 
FESTIVAL — 8.45; . 11; 13,30; 16; 
»’3Cîntecele mării : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, EXCEL
SIOR — 9.15; 11,30; 13,45: 16; 18.15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
o Ambasador al Uniunii Sovietice: 
VICTORIA — 16; 18,30, 20,45.
• Ultimul samurai : CAPITOL — 
8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21.
• Bătălie pentru Alger : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Z : BUZEȘTT — 15.30; 18: 20,30.
• In arșița nopții : RAHOVA — 
15,30: 18.
9 Șoimii : RAHOVA — 20.15.
• Crimă și pedeapsă.: COTRO- 
C'ENt — 14.15; 18,15.
• Băieți buni, băieți răi : LUCEA
FĂRUL — 3,45: 10.45; 12.45; 14,45; 
16,45; 19; 21, BUCUREȘTI — 8.45; 
10,45; 12,45; 14,45: 16,45: 19: 21.
• Incineratorul : CENTRAL — 16; 
18,30: 21.
• Cinci pentru Infern : CENTRAL

RĂSADURILOR
TERENULUI

LEGUMELOR
CIMP

sadurilor în vederea plantării lor în solarii și în cimp. La amintita tele- conferință s-a considerat că semănatul iii răsadniță ar decurge în general bine. Tov. Paul Marin, tor general în minister.că județele și-au întocmit grafice pe baza cărora să se inșămînț.eze răsadnițele sau serele înmulțitor. S-a si încheiat semănatul verzei, gulioarelor și conopidei timpurii, iar al tomatelor s-a făcut pentru producerea de răsad necesar plantării în solarii. Tov. Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului, susține că graficul privind semănatul in răsadnițe trebuia verificat dacă a fost respectat în fiecare județ și tn fiecare unitate în parte. Și într-ade- văr, la o analiză atentă a cifrelor rezultă că in unele județe — Argeș, Vîlcea, Sălaj. Cluj — nu au fost însămînțate nici măcar suprafețele pare să asigure răsadurile nece-' Tare plantarii" solariilor.- De asemenea. există diferențe mari intre județe în ce privește suprafața totală de răsadnițe însămin- țată cu roșii timpurii. în timp ce în județul Bihor suprafața prevăzută a se realiza în luna februarie reprezintă 83 la sută, la Arad este de numai 18 la sută. Diferențe mari există și între alte județe.Răsadurile trebuie repicate la distanțe mai mari în alte răsadnițe. La un hectar de solar trebuie 260 mp de răsadnițe pentru repicat ți o suprafață asemănătoare pentru cultura tn cimp. De aici și necesitatea de a a- menaja suprafețe foarte mari de răsadnițe. Or. în această privință se în- timpină o mare greutate : lipsa bio- combustibilului. Unitățile agricole cultivatoare de legume au fost puse în situația să transporte biocombus- tibil de la distanțe mari pentru a-l folosi la amenajarea răsadnițelor, ceea ■ ce, evident, a dus la ridicarea simțitoare a prețului de cost în legumicultura; De aceea se preconizează producerea răsadurilor in sere înmulțitor șt solarii încălzite. Este, o metodă eficientă deoarece căldura și umiditatea- pot fi dirijate mult mai bine re- zultind răsaduri de calitate superioară. Planul de măsuri tehnico-orga- nizatorice al ministerului privind realizarea investițiilor pentru producția horticolă in cooperativele agricole de producție prevedea amenajarea a 50 de centre de producere a răsadului. Este vorba de construirea a 10 hectare sere înmulțitor. și a 25 hectare solarii încălzite. Numai că, în unele locuri, construirea serelor înmulțitor și a solariilor încălzite întâmpină multe greutăți. La St.oenești, județul Olt, prin asociere 18 cooperative agricole construiesc un. complex de sere și solarii încălzite. Lucrările se vor desfășura în. două e- tape. în final, complexul intercoope- ratist de sere și solarii de la Stoe- nești va avea 4 hectare de seră, 18 hectare de solarii încălzite și 5 ha solar simplu. Aci, cel tîrziu pe 15 februarie a.c. trebuie să înceapă producerea răsadurilor. Deși ne apro

pe anul

— 8,30; 11; 13,30, FAVORIT — 9.15; 
11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30, GLORIA
— .9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
MODERN — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
• Vagabondul : LUMINA — 9—
12,30 în continuare; 16,15; 19,45,
AURORA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Atenție, broasca țestoasă 1 ; Ma
rea călătorie a micului elefant ; 
Ovoîdul : Ritmuri cardiace ; Vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județele Brașov și Sibiu -. 
TIMPURI NOI — 9—17 în conti
nuare; 19: 20,45.
• Șapte mirese pentru șapte frați
— 9; Pescarul din Louisiana 
10.30; 12,30: 14.30. Rapsodia albas
tră — 16,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Ursul și păpușa : GRIVIȚA — 
9.30: 11,30: 16; 18,15; 20.30.
• B. D. intră în acțiune : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
• Șarada : BUCEGI — 15.30; 18:
20.30, DRUMUL SĂRII — 15.30; 18;
20.30, FLOREASCA — 15.30; 18;
20.30,
• Femela să se teamă de bărbat : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15.30.
a Orologiul Kremlinului : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
MOȘILOR — 15.30; 19.
• Fablio magicianul : MUNCA
— 16.
• Amintiri bucureștene : MUNCA 
- 18; 20.
a Semnale pe drum : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.

direc- susține

1971

piem eu pași repezi de acest termen limită in finalizarea lucrărilor pentru prima etapă, 2 hectare' de seră, un hectar solar încălzit și 5 hectare solarii simple, s-au acumulat restanțe de peste o lună de zile. Cauzefe sint multiple. Primele constatări se referă la lipsuri serioase pe linia aprovizionării șantierului cu o serie de materiale de' construcție și utilaje tehnologice. Baza de aprovizionare a cooperativei agricole de producție de’ la Găneasa s-a străduit să contracteze necesarul de țevi încălzitoare, găsind . ca furnizor' Uzina de țevi din Iași.Pentru Uzina de țevi din lași a- ceastă comandă se pare că afost; un bun prilej de a-și desface stocurile . de țeavă greu vandabile livrînd șantierului țevi cudimensiuni și caracteristici ■ tehnice diferite celor din documentație ; mai groase, sudate și neincercâte la presiunea de 50 atmosfere. Evident, țeava nu se poate folosi și lucrările au stagnat. Așa se face că pe șantier de peste o lună de zile constructorul ține în custodie un stoc de peste 32 000 metri liniari țeavă necorespunzătoare. Răspunderea ce revine Uzinei de țevi din Iași pentru întîrzierea lucrărilor este clară, dar de ce direcția agricolă județeană și baza de a- . provizionare nu s-au preocupat să soluționeze această problemă ? De asemenea, pentru centrala termică baza de aprovizionare n-a asigurat incă 3 pompe pentru circulația apei calde.Chiar și. ser,ele înmulțitor și' sola- riile încălzite, care au fost terminate riscă să rămînă reci, deoarece nu se asigură aprovizionarea lor cu combustibil. Or. cind se face o asemenea investiție pentru care cooperativele agricole și statul alocă fonduri importante trebuie să se studieze și posibilitățile care există în ce privește asigurarea combustibilului. întrucît în multe locuri serele înmulțitor și solariile încălzite sînt terminate sau urmează să fie date în folosință, trebuie să li se asigure și combustibilul necesar. ,Timpul este avansat și se încălzește de Ia o zi la alta. Paralel cu măsurile care vizează asigurarea răsadurilor •■necesare producerii, de legume, timpurii trebuie să se facă toate pregă- . tirile necesare, în, vederea. insămință- j rii în cîmp a tnazării, spanacului, cepei, usturoiului și a altor legume.Potrivit părerilor specialiștilor din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, poate începe semănatul în cîmp a legumelor timpurii, îndeosebi la ceapă această lucrare trebuie făcută cit mai repede. înainte ca pămîntul să se usuce.Executarea la timp a tuturor lucrărilor necesare în grădini — sarcină de mare răspundere a șefilor de fermă, inginerilor-șefî și conducerilor de cooperative — va contribui Ia obținerea unei producții mari de legume, cit mai timpurii și de bună calitate.
Ion HERTEG 
A. PAPADIUC

dezvăluie noi posibilități pentru ridicarea 
randamentului muncii in subteran

Unul din momentele emoționante ale adunării generale a reprezentanților salariaților de la Exploatarea minieră din Petrila l-a constituit înminarea diplomelor de fruntașe tn întrecere colectivelor din sectoarele care s-au remarcat în activitatea de producție desfășurată în anul trecut. Diplomele consemnau oficial contribuția deosebită adusă de unele formațiuni de muncă din mină, care, în esență, au făcut ca în 1970 colectivul de aici să trimită — suplimentar planului — în circuitul economic aproape 14 000 tone de cărbune. Producția globală planificată a fost depășită cu aproape 7 milioane lei, realizindu-se peste plan și beneficii in valoare de 2 milioane lei.Pe fondul acesta remarcabil în realizări, apare insă cu atit mai distonantă datoria minerilor de la Petrila față de unul din indicatorii de prim ordin — creșterea productivității, muncii, care în anul trecut s-a realizat numai în proporție de 98,2 la sută la nivel de exploatare. Fără Îndoială, asupra productivității : muncii acționează concentric un complex de factori. Meritul minerilor care au participat activ la dezbaterile din adunare este că, din multitudinea acestor factori, i-au selectat pe cei esențiali, specifici realității din mina Petrila : nivelul de eficiență scăzut al muncii din sectorul I al minei — unde s-a înregistrat anul trecut o nerealizare de 10 000 tone cărbune — și utilizarea incompletă a fondului de timp destinat producției, aceasta din urmă fiind caracteristică tuturor sectoarelor minei.Deci, sectorul I t- deținînd o pondere importantă în producția minei — nu numai că a lipsit din rîndul fruntașilor, dar, în cadrul general pozitiv al muncii din anul trecut, el este însemnat eu minusuri.— Dacă și sectorul nostru își făcea planul — spunea în adunare maistrul principal Stere 
Păduraru — atunci bilanțul minei Petr'ila pe anul trecut ar fi consemnat un plus de producție de peste 23 000 tone cărbune, în loc de 14 000. în sectorul I sint, obiectiv, condiții deosebit de grele în exploatarea zăcămîntu- lui, fapt cunoscut bine de conducerea minei și de cea a Centralei cărbunelui din Petroșani. Atunci, de ce nu acționăm hotărît în sensul ameliorării lor ?Maistrul Stere Păduraru, ca și șeful de brigadă Ion Vasile și alți mineri care au luat cuvîntul, a arătat că circa 20 la sută' din timpul de lucru al oamenilor se pierde prin întreruperile datorate aerisirii necorespunzătoare din abataje, ceea ce confirmă calitatea slabă a lucrărilor de pregătire făcute aici. în a- celași timp, aprovizionarea defectuoasă cu materiale — în raport de volumul mare de rambleu ce trebuie executat — utilizarea unor piese de schimb nepotrivite pentru mașinile din dotare, monografia de armare prea încărcată și transportul neritmic sînt cauze e- șențiale, absolut subiective, care au ținut sectorul sub plan in anul trecut și. care vor a- veă același efect în acest an dacă comitetul de direcție se vă mulțumi, in continuare, numai să le consemneze. Din păcate, darea de seamă a comitetului de direcție trece peste a- ceastă situație — vitală am putea spune — in cuprinsul a două fraze enunțiative, iar vastul plan de măsuri propus aruncă în continuare problemele sectorului I în anonimat.De altfel asemenea neajunsuri — mai ales In problema aprovizionării fronturilor de lu

La mina „Petrila"

cru eu materiale, a organizării transportului și a asigurării pieselor de schimb de calitate corespunzătoare — au fost sesizate și în celelalte sectoare ale minei, majoritatea șefilor de brigăzi care au luat cuvîntul — printre care 
loan Jur caș. Constantin Bercea și Ilie Borș — maistrul principal Bodenloz Ioan și alți salariați argumentînd cu fapte concrete acțiunea defavorabilă a acestor anomalii asupra randamentului muncii pe ansamblul minei. Consemnăm însă că toate insistențele făcute în adunare, în principal ale cadrelor din sectorul I, care deține ponderea negativă în talerul productivității muncii, nu au avut ecoul așteptat in intervenția tov. ing. Gheorghe 
Iliescu, director tehnic al Centralei cărbunelui Petroșani.— După mine — arăta dînsul — nu este normal ca în timp ce un sector (not^ redacției — e vorba de sectorul V) depășește planul cu 14 000 tone cărbune, altul (nota redacției — referire la sectorul I) să rămînă sub plan cu 10 000 tone... După părerea mea, aici este vorba de o eroare în stabilirea planului la sectorul I sau de neasigura- rea condițiilor necesare desfășurării normale a activității de producție. Trebuie văzut, trebuie analizat acest lucru...Cînd și cum se va trece Ia fapte sînt întrebări rămase încă în suspensie, deși situația reliefată puternic în adunare datează și este cunoscută pe toate treptele ierarhice de mult timp.Adincind analiza influențelor negative care au acționat asupra productivității muncii, a- dunarea a pus în lumină lipsurile existente în utilizarea fondului de timp de lucru si a timpului maxim disponibil, care au determinat depășirea efectivelor ce lucrează in regie și diminuarea randamentului pe post în abataje. Fluctuația accentuată a personalului, absențele nemotivate (care marchează anul trecut o creștere de 29 la sută față de 1969) și-au pus vizibil amprenta pe munca colectivului. Instabilitatea unor salariați, cit șl absențele nemotivate se manifestă cu predilecție în rîndul noilor angajați. Eforturile evidente depuse in sensul creării unor condiții de viață tot mai bune pentru mineri au făcut ca adunarea să caute cu mai multă insistență cauzele în sfera organizării producției, mai precis în modul cum sînt primiți și adaptați mediului din această ramură industrială cei ce vor să îmbrățișeze meseria^ de miner. Șefii de brigadă Constantin Bercea. .și Stan Constantin arătau că în afară de faptul că angajarea noilor muncitori nu se face selectiv, chiar din primele zile aceștia sînt puși, fără discer- nămint, la munci complexe, fără a fi suficient ajutați. „De ce nu se ia măsura ca fiecare nou angajat să fie dat în seama unui miner cu experiență, așa cum de altfel s-a procedat și cu noi la timpul cuvenit ?“ — întrebau cei doi șefi de brigadă. A reieșit că atit comitetul de direcție, cît și organizațiile de sindicat și de tineret au rămas, în egală măsură, datoare grijii față de noii angajați, educării perseverente a lor în spiritul frumoaselor tradiții minerești pentru a-i ajuta să se integreze treptat, dar statornic, în colectivele de muncă

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii*

Ca si obții o canti
tate de 49 000 tone de 
ciment trebuie să ai 
nu numai repartițiile 
necesare, ci și mină... 
norocoasă. De acest 
lUcru s-a convins con
ducerea Întreprinderii 
de prefabricate din 
Călărași. Lansarea co
menzii către Fabrica 
de ciment din Tg. Jiu, 
pentru cantitatea da 
ciment amintit, a dez
lănțuit o adevărată 
morișcă a hârtiilor. Co
menzi, contracte, acta 
de divergență, minute, 
acorduri, procese ver
bale de conciliere pre- 
arbitrară, acte adițio
nale — tot ce se poate 
concepe in materie âe 
formularistică — re
prezintă prețul târgu
ielilor dintre între
prinderea din Călărași 
și pretinșii săi furni
zori, deoarece n-a fost 
numai unul. Cel din 
Tg. Jiu a apreciat că 
nu poate livra sorti
mentele 
mandă. 
poate 
ce-ml
Fieni"... 
zii, pe care Fabrica de 
ciment din Fieni le-a 
spulberat. Intre timp 
— după cum a consta
tat corespondentul nos
tru, Lucian Ciubotar»

cerute tn co- 
nimic, 

ceea 
la

,,Nu-i
găsesc 
trebuie

și-a făcut ilu-

— au intrat tn hori și 
două centrale : Cen
trala de prefabricate 
din beton București și 
Centrala- lianților și 
azbocimentului din 
Brașov, Rezultatul : a 
mai fost încheiată o... 
minută. La scurt timp, 
minutei i-a luat locul 
un acord, in care este 
menționat acum nu
mele unui furnizor de 
încredere — Fabrica de 
ciment din Bicaz. Dar 
cei din Bicaz au tăcut. 
Probabil li se epuiza
seră formularele. Alar
mată, întreprinderea 
călărășeană a făcut 
alt rind de demersuri, 
poate-poate va forța 
mina norocului. Și ob
ține o ' altă... minută.

Cind beneficiarul, 
extenuat de atâtea de
mersuri, era gata-gata 
să se lase păgubaș, 
iată că intervine mina 
neprevăzutului. Pri
mul furnizor, cel din 
Tg. Jiu, anunță că a 
întocmit un... act a- 
dițional și un nou con
tract. Numai că bene
ficiarul cere una și i 
se oferă alta. Incit ca
ruselul liirtiilor — por
nit- cu aproape un an 
in urmă — va. conti
nua. Bucuria călimări
lor ! (Remarcați — nici 
n-am folosit termenul 
de birocratism).

• 20 de puncte

pentru un răspuns

exact
„Tot răul cu binele 

lui". Așa o fi în gene
ral, pentru că, in par
ticular, uzina „Uni
rea" din Cluj ține cu 
tot dinadinsul să in
firme înțelepciunea cu
noscutei zicale. Deși 
în mai multe rinduri 
unii beneficiari au 
dresat vii critici < 
ducerii 
— unele 
coloanele 
„Scinteia' 
calitatea 
zătoare a unor utilaje 
textile fabricate aici, 
faptele arată că a- 
ceăstă nu a tras încă 

-cuvenitele Irivățămin- șoreiiei Din buzunarul 
te și nu a luat măsu
rile necesare. Atestă 
această apreciere ur
mătorul fapt pe care-l 
consemnăm pe baza 
datelor ce ne-au fost 
furnizate de Centrala 
Băncii de Investiții : 
cele 6 mașini de filat 
livrate fabricii' textile

'. a- 
con- 

intreprinderii 
chiar prin 

ziarului 
■ — pentru 

necorespun-

„Teba" din Timișoara 
prezintă, mari neajun
suri calitative. In vre
me ce utilajele au fă
cut drum întors la 
Cluj pentru remedieri, 
noua capacitate de 
producție de la „Teba", 
in care s-au investit 
citeva zeci de milioa
ne. de lei, nu poate fi 
încă pusă în funcțiune, 
deși termenul legal a 
expirat de citeva luni. 
Acum conducerea u- 
zinei „Unirea" este o- 
bligată să „cumpere" 
alte bilete de tren 
pentru a expedia cele 
6 mașini fabricii timi-

cui se va face acest 
lucru și cine va su
porta penalizările pen
tru nerespectarea con
tractului economic — 
iată o întrebare al că
rei răspuns1 exact me
rită 20 de puncte. Do
rim să-l cunoaștem și 
noi.

• Autocamionul

indrăgostit

La uzina de anvelope „Victoria" din Horești

Cooperativa agricolă ■Băltită, județul Prahova, are un singur autocamion, El a circulat bine zeci de mii de kilometri. Dar i-a venit vremea să intre în reparație capitală și... a intrat. în acest scop a fost dus la Uzina de reparații auto din Cîmpina. Foarte operativ, în numai 10 zile, meșterii de aici l-au demontat, l-au montat la Ioc și l-au trimis apoi cooperativei cu certificat de garanție pentru cel puțin 10 000 km. Uzina a înmînat cooperativei și nota de plată : 22 000 lei. Cam mult, dar cooperatorii s-au bucurat că. vor putea face mai ușor transportul de semințe din bază, vor putea aduce neintirziat materialele necesare pentru solarii, finul pentru n-a n-a 50 km mionul a rămas în pa
animale. Bucuria ținut mult. Nici apucat să facă și autoca-

nă. Hai cu el la Cîm- pina la remedieri. - Meșterii l-au remediat însă atît de bine incit a doua zi s-a stricat din nou. Iarăși Ia Cîmpina. Altă remediere dar... tot atît de bună. Motorul camionului se pare că s-a învățat cu nărav : face cițiva kilometri și vrea din nou la Cîmpina. S-a îndrăgostit de oraș — și gata. De voie, de nevoie, camionul, de la 3 februarie, șe află la u.zină într-o' reparație ce se ține lanț. Dar, se pare că nu-i singurul autocamion amorezat de Cîmpina. în ziua de 30 ianuarie la uzină erau încă 10 autocamioane care sosiseră tot pentru remedieri. Concluzia? Cu multă inimă și pa- ' siune trebuie că lucrează cei de la reparații dacă determină a- semenea sentimente durabile. în orice caz, mult mai durabile decît reparațiile lor.

teatre
• Opera română : Seară vieneră
— 19,30.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
$ Teatrul Național „I; L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Heidel-
b.ergul de altădată — 20.
• Teatrul de comedie ; Ălcor <1 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landrâ“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul Mic: Dezertorul — 16; 
Primarul Lunii și iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru)Bărbați fără neveste — 
19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă14 : Toate 
pînzele sus — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver tn țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Amnarul — 17.
• Studioul I.Â.T.C. „I. L. Cara- 
giale) (sala Casandra) : Diavolul 
alb — 20.
• Teatrul maghiar de stat din 
Clu.i (la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Favoritul — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
,.Ion Vasilescu" : Fetele Didinei
— 19 30.

A • *

Intre 2 si 7 martie, la Brasov

A IV-a ediție a „CERBULUI DE AUR“Sub egida Radioteleviziunii române, intre 2 și 7 martie Brașovul va găzdui Concursui și festivalul internațional „Cerbul de aur", aflat la cea de-a IV-a ediție. Prestigiul pe care „Cerbul de aur“ și l-a ciștigat de-a lungul edițiilor precedente este confirmat acum de faptul că reprezentanți ai radioteleviziunilor din 28 de țări—un număr sporit față de edițiile precedente — au acceptat invitația de a participa la această manifestare artistică. Celor 30 de coticurenți, care și-au anunțat participarea, unii dintre ei cunoscuțl prin discurile înregistrate, le-a fost pus la dispoziție, din vreme, un caiet cu- prinzînd 80 de melodii de muzică ușoară romanească, în rîndul cărora figurează lucrări premiate la diferite manifestări

muzicale, precum și compoziții mai noi.Potrivit regulamentului, parti- cipanții la concurs vor alege una dintre aceste melodii, pe care o vor interpreta in competiție, împreună, cu o piesă din repertoriul propriu. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra de muzică ușoară a Radioteleviziunii, sub condticerea dirijorului și compozitorului Sile Dinicu. Un juriu internațional, alcătuit din personalități artistice, sub președinția lui Valeriu Răpeanu, vicepreședinte al Comitetului de radiodifuziune șl televiziune, va decerna trei premii, o mențiune de popularitate, oferită de municipiul Brașov, și una pentru cea mai bună interpretare a unui cîntec românesc. oferită de Uniunea compozitorilor, tn pri

vința candidaților români la concurs, selecția s-a oprit la Corina Chiriac, Ruxandra Ghiață și Cătălina Marinescu, urmînd ca după o nouă audiție să se definitiveze lotul care va reprezenta țara noastră la competiție.tn cadrul festivalului, pe scena Teatrului dramatic din Brașov vor apărea ci te va vedete internaționale, care vor susține recitaluri. Sînt așteptați, printre alții, Alain Barriere, Lola Iovanovici, Charles Trenet, Enrico Mațias, Massiel. Sergio Endrigo, Maria Toldi, Dalida. Therese Steinmetz. Alături de ei urmează să evolueze și reprezentantele noastre Doina Badea. Margareta Pîslaru și Angela Similea. (Agerpres)

• S-a făcut lumină,
mai urmează plata! ?

Se critica într-o notă publicată tot la a- ceastă rubrică faptul că stolonii de căpșuni expediați de către A- grosem cu un vagon C.F.R. de la Halmeu la Roman au ajuns la destinație opăriți. în urma cercetărilor întreprinse de Ministerul Transporturilor s-a ajuns la concluzia că vina o poartă atit C.F.R.-ul cit și „Agro- sem“-ul. Vagonul, după ce a sosit la Roman, in loc -să fie descărcat, dintr-o eroare a fost trimis la stația Bacău. A trebuit readus la stația de destinație, pierzindu-se două zile. Pentru această eroare 13 -salariați din stația Roman au fost sancționați. Și acum, vina „Agrosem“-ului : înscrisoarea de trăsură nu a precizat că marfa respectivă este perisa-

bilă și nu a aplicat pe vagon etichete „mărfuri supuse stricăciunii". La deschiderea vagonului, în stația Roman, o comisie din care au făcut parte șeful Centrului de protecția plantelor Roman, delegatul Direcției agricole județene Neamț și al directorului Agrosem Roman, a constatat că vagonul nit a avut gheață, bun- cărele fiind goale și uscate, iar dușumeaua vagonului fiind, de a- semenea, uscată. S-a mai constatat că vagonul a fost supraîncărcat cu lădițele cu stoloni de căpșuni, răminînd pentru aerisire un spațiu foarte mic. Ca urmare, plantele s-au Încins și depreciat. Se poate spune că s-a făcut lumină. Mai urmează plata. Cine suportă ‘ despăgubirile ?
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PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

DIVERS

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit miercuri după-amiază pe Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior al Republicii Populare Ungare. Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea in continuare a schimburilor de mărfuri și a colaborării tehnico- științifice dintre cele două țări.

La primire, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, a pațticipat Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior.A fost prezent Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București.(Agerpres)

LA AMBASADA R. P. BULGARIA DIN BUCUREȘTI

Solemnitatea decorării 
tovarășului Ștefan Voitec

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
GUVERNAMENTALE A R. P. CHINEZE

La datorie

Semnarea unor protocoale 
româno-ungare

S-a intimplat in stația Cornu- 
țel-Banat. Intr-una din dimine
țile trecute — ne relatează co
respondentul nostru voluntar 
Gheorghe Nichita de la Secția 
L. Caransebeș — trenul de marfă 
14 206, in așteptarea intrării în 
stație, s-a oprit la kilometrul 
9+400. Deodată, loan Văleanu, 
agentul de semnalizare de la ki
lometrul 9+200, a auzit un zgo
mot de locomotivă apropiindu-se 
din sens contrar. A pornit ime
diat in intimpinarea lui și a așe
zat o capsă pocnitoare pe linie, 
dar aceasta n-a fost călcată de 
tren. Acum, totul depindea de 
semnalele sale. O frînă bruscă 
și, in sfirșit, locomotiva trenului 
de persoane nr. 1151 a rămas 
pironită în fața sa. Datorită lui 
loan Văleanu, fusese evitat un 
accident care se putea solda cu 
pierderea multor vieți omenești.

în urma convorbirilor desfășurate intr-o atmosferă tovărășească și de deplină înțelegere, intre delegații ale ministerelor de comerț interior din Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, miercuri s-au semnat la București protocoalele privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea tehnico-științifică între cele două ministere pe anul 1971.

Documentele au fost semnate din partea română de Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, iar din partea ungară de Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior.Au fost prezenți membri ai conducerii Ministerului Comerțului Interior, Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București, precum și membrii celor două delegații (Agerpres)
Cronica zilei

Traficul
rutier
pe litoral

Zilele acestea, la Inspectoratul 
județean de miliție Constanța, 
s-a întocmit bilanțul circulației 
rutiere pe litoral in anul 1970. O 
primă constatare : cu toate că 
numărul autovehiculelor înma
triculate in județ a ajuns la a- 
proape 20 000, iar in sezonul es
tival au circulat zilnic pe dru
murile publice alte 50 000 de au
toturisme, numărul accidentelor 
a fost mai mic decît in anul pre
cedent. Pe de altă parte, din 180 
de accidente grave, 82 s-au dato
rat nu șoferilor, ci... pietonilor ! 
Cele mai multe accidente s-au 
înregistrat în zilele de simbătă 
și duminică. Curba contravenții
lor (sancționate) a urcat însă 
pină la 30 500. Anul acesta, pe li
toral se anunță un trafic și mai 
intens. încă de pe acum se iau 

lui

Miercuri seara a sosit în Capitală Krister Wickman, ministrul industriei din Suedia, care, la invitația guvernului român, face o vizită în țara noastră. Ministrul suedez este însoțit de Aksel Wallen, subsecretar de stat în acest minister, șl de un grup de specialiști.La sosire, pe aeroportul București— Otopeni, oaspeții au fost salutați de Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți reprezentanți al ambasadei Suediei la București.în onoarea ministrului industriei din Suedia, Krister Wickman, ministrul industriei miniere și geologiei, Bujor Almășan, a oferit un dineu Ia restaurantul „Pădurea Băneasa".

Miercuri Ia amiază s-a înapoiat de la Roma Filip Tomulescu, șeful Departamentului silviculturii, președintele Comisiei europene F.A.O. a pădurilor, care a participat la sesiunea Comitetului ad-hoc F A.O. al pădurilor. In cadrul sesiunii au fost dezbătute probleme privind dezvoltarea silviculturii pe plan mondial, aplicarea științei și tehnicii la dezvoltare, precum și aspecte economice ale exploatării pădurilor.
★Începînd de miercuri, secția de artă a Muzeului Banatului găzduiește expoziția documentară „Nurnberg — orașul iul Diirer", organizată cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la nașterea celebrului pictor german. La vernisaj au participat reprezentanți ai vieții culturale și artistice din Timisoara. A fost de față Franz Keil, consilier al Ambasadei Republicii Federale a Germaniei la București.(Agerpres)

Miercuri după-amiază, la ambasada Republicii Populare Bulgaria din București, a avut loc solemnitatea înmînării ordinului „Madarski Kon- nik“, clasa I, conferit de Prezidiul Adunării Populare a R. P. Bulgaria tovarășului Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, pentru merite deosebite în dezvoltarea rela- țiiloîr româno-bulgare și pentru contribuția sa la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări.Inmînind înalta distincție, ambasadorul acestei țări la București, Spas Gospodov, a transmis tovarășului Ștefan Voitec, în numele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, calde felicitări și i-a urat noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru prosperitatea poporului român, pentru continua dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări și popoare vecine și prietene.Mulțumind pentru înalta distincție acordată, tovarășul Ștefan Voitec a subliniat că aceasta constituie o nouă expresie a prețuirii pe care poporul bulgar o nutrește față de poporul român, a relațiilor trainice și cordiale româno-bulgare. Aceste relații — a spus vorbitorul — au rădăcini profunde in Istoria popoarelor noastre, au o glorioasă tradiție, la temelia

căreia se află lupta comună pentru scuturarea jugului străin, pentru libertate și independență națională, pentru progres social, solidaritatea activă a partidelor noastre comuniste împotriva opresiunii și fascismului, pentru apărarea intereselor oamenilor muncii. . (La solemnitatea Înmînării distincției au luat parte tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Iile Murgulescu, vicepreședinte al M.A.N., Mihai Da- lea, președintele Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Vasile Vlad și Ilie Rădulescu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., președinți de comisii permanente ale M.A.N. și alte persoane oficiale române.Au fost de față membrii delegației Comisiei de politică externă a Adunării Populare a R. P. Bulgaria, condusă de Encio Staikov, președintele comisiei, care ne vizitează țara la invitația Comisiei pentru politică externă a M.A.N.Cu acest prilej, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Spas Gospodov, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei (Agerpres)

Miercuri seara a sosit In Capitală o delegație guvernamentală a Republicii Populare Chineze, condusă de Pai Sian-ko, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, care, la invitația ministrului comerțului exterior, face o vizită in țara noastră.Cu acest prilej, vor fi purtate tratative privind schimburile de mărfuri și colaborarea economică dintre Republica Socialistă România și Repu

blica Populară Chineză pe anul 1971 și pe anii următori.La sosire, pe aeroportul București- Otopeni, delegația a fost întimpinată de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior. Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin, și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Cian Hai-fun, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
VARȘOVIA

încheierea ședinței Biroului
Politic al C. C. âl P. M. U. P.

intens. Încă, de pe acum se 
măsuri pentru desfășurarea 
in condiții cit mai bune.

Cit
se întinde
cauciucul ?Mihai Marcovian, responsabi- • Iul unei secții anexă de la coo- ■ perătiva agricolă de producție I din comuna Chiajna (Ilfov) și | Dumitru Dîngă, tehnician Ia Uzina de autocamioane din Brașov, se învîrteau de mai multă I vreme în cercul unei curiozități • comune : amîndoi voiau să știe... I cît se poate „întinde" cauciucul. | Primul (în combinație cu alți lucrători din subordine), în calitate | de furnizor de garnituri de cau- I ciuc al uzinei brașovene, îl ex- • pedia celui de-al doilea trans- a porturi fictive. Acesta, în calitate de beneficiar, le recepționa și... |le plătea ! Și astfel, în decurs de un an și cîteva luni, ei au reușit I să întindă această afacere pină I la delapidarea sumei de 1 968 963 ‘ lei. Nu este locul să arătăm I acum cum au putut săvîrși o I delapidare de asemenea propor- | ții. Cert este că inițiatorii aces- . tei afaceri și complicii lor, după definitivarea cercetărilor, vor fi deferiți instanței de judecată * pentru a primi pedeapsa ce li se I cuvine.
Cînd doi
medici
se ceartă...Medicul veterinar Virgil Dioma, șeful fermei zootehnice de la cooperativa agricolă din Ari- cești-Rahtivani, și colegul său Gheorghe Cucu, de la circumscripția veterinară comunală, sint angajați, se pare, într-o neobișnuită controversă profesională. Dacă unul stabilește ca vitele să fie hrănite cu concentrate dimineața, celălalt vine în urma lui și hotărăște ca această hrană să fie pregătită pentru prînz. Și nu e vorba de o simplă intîmplare. Pentru că ei au grijă să ofere asemenea exemple zi de zi. Rezultatul acestei dispute nu e greu de Întrevăzut : anul trecut au murit circa 200 de purcei ; anul acesta — 25. Și n-a trecut decît luna ianuarie. Nu cumva se cere și un arbitru pentru această competiție care, după cum se vede, a luat proporții îngrijorătoare ?
Nu va plăti
numai canîn toamna trecută, Ladislau Samu din Lugoj i-a vîndut lui Petru Ritu din Timișoara doi cai, cu înțelegerea ca banii să-i primească mai tîrziu. Zilele trecute, s-a decis să facă o vizită cumpărătorului, pentru a se interesa de soarta datoriei. Și ia- tă-1 în casa acestuia din Timișoara, str. Alpiniștilor. Discuția nu a fost deloc pașnică. Samu și-a acuzat datornicul că întîr- zie intenționat plata și, cum pe un pat se afla un cuțit, a pus mina pe el. Petru Ritu i-a smuls însă cuțitul din mină și, nici una nici alta, i-a aplicat o lovitură mortală în piept. Pentru această faptă, tribunalul ii va face, in curînd, plata legală.

Rubricâ redactata de ;
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Regulament de funcționare a liceelor
de specialitate

A Început difuzarea noului regulament de funcționare a liceelor de specialitate, elaborat de Ministerul învățămintului, pe baza Legii privind învățămîntul in Republica Socialistă România. El stabilește normele de organizare a liceelor de specialitate — cu învățămint de zi, seral și fără frecvență — condițiile^ de- admitere a absolvenților școlilor generale în aceste licee, drepturile și

îndatoririle elevilor, sprijinul material ce li se acordă (burse, cămine, cantine școlare, asistența medicală și protecția muncii. Alte prevederi se referă la planurile de învățămint, programe și manuale, la mijloacele necesare desfășurării procesului in- structiv-educativ, evidența activității școlare și eliberarea actelor de studii etc.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL NR. 6 DIN 10 FEBRUARIE 1971.FOND GENERAL DE PREMII : 2 192 932 lei din care 928 909 lei report.EXTRAGEREA I : 15 44 41 9 1 30FOND DE PREMII : 1 426 131 lei din care 766 541 lei report cat. I.EXTRAGEREA A II-a : 24 32 14 27 2.FOND DE PREMII : 766 801 lei din care 162 368 lei report cat. A.

LOTOCÎȘTIGURILE OBȚINUTE LA TRAGEREA LOTO DIN 5 FEBRUARIE 1971.

EXTRAGEREA I : Cat. 1:1 variantă 25% a 100 000 lei și 1 variantă 10°./o a 40 000 lei ; cat. 2: 6,90 variante a 16 365 lei ; cat. 3 : 13,90 a 8 124 lei ; cat. 4 : 20 a 5 646 lei ; cat. 5 : 89,90 a 1 256 tei ; cat. 6 : 260,60 a 433 lei.REPORT CAT I: 198 992 lei ■EXTRAGEREA a Il-a : Cat. A : 1 variantă 100/» a 83 584 tei ; B : 4,70 variante a 17 784 lei ; C : 13,05 a 6 405 lei ; D : 22,95 a 3 642 lei ; E : 24,05 a 3 475 lei ; F : 64.30 a 1 300 lei.AMBELE EXTRAGERI ; Cat. Z : 1 583,15 variante a 100 lei.Ciștigul de 100 000 lei de la cat. 1 a fost obținut de FUGACIU VICTOR din Brașov, iar ciștigul de 83 584 lei de la cât. A a fost obținut de MUN- TEANU ȘTEFAN din București

Premiera filmului românesc 
„Mihai Viteazul"Primul film românesc pe ecran panoramic. „Mihai Viteazul", realizat de regizorul Sergiu Nicolaescu, după un scenariu al scriitorului Titus Popovici, a fost prezentat în premieră miercuri seara la Sala Palatului.La spectacol au luat parte Dumitru Popa, Ion loniță. precum și Cornel Onescu. Mircea Malița, Ion Crăciun, miniștri, Ion Brad, primvice- președinte al C.S.C.A., și alți membri ai conducerii unor ministere, reprezentanți ai unor organizații obștești, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost prezentați publicului principalii realizatori ai filmului. Noua producție a Studioului „București" s-a bucurat de un deosebit succes.Evocare cinematografică de mari proporții, noua producție a Studioului „București" transpune pe ecran un fragment din trecutul glorios al

poporului român, din lupta sa dirză pentru libertate și neatîrnare națională. pentru întregirea neamului.Imaginea filmului aparține operatorului George Cornea, partitura muzicală este semnată de compozitorul Tiberiu Olah. iar scenografia de Ni- oolae Teodoru și Zoltan Szabo. Distribuția cuprinde nume de prestigiu ale cinematografiei românești : Amza Pellea (Mihai Viteazul), Ioana Bulcă (Doamna Stanca), Olga Tudorache (Doamna Teodora). Ion Besoiu (Sigismund Bathory), Emmerich Schaffer (generalul Basta), Gybrgy Ko- văcs (Andrei Bathory), Aurel Ro- galschi (împăratul Rudolf al Austriei), Sergiu Nicolaescu (Selim Pașa). Nicolae Secăreanu (Sinan Pașa), Irina Gărdescu, Colea Răutu, Florin Piersic, Ilarion Ciobanu, Sep- timiu Sever, Constantin Codrescu, Mircea Albulescu etc. (Agerpres)
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPOR1

„Săptâmina 
preolimpică"

în cîteva rînduii
presați aseot ■ ■■

. Turneul dt» șah 
de la Malaga

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 9 februarie a avut loc la Varșovia ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., în cadrul căreia guvernul a prezentat o informare cu privire la modificările propuse în proiectul planului economiei naționale și în bugetul de stat al R. P. Polone pe anul 1971. Biroul Politic a analizat proiectele de măsuri îndreptate spre obținerea de economii în unele cheltuieli ale statului și spre sporirea veniturilor bugetare în 1971, fondurile astfel obținute urmînd să fie destinate cheltuielilor crescînde în scopuri sociale. Agenția P.A.P. pre

cizează că a fost luată hotărlrea ea aceste proiecte să fie discutate cu cercurile obștești interesate și cu organizațiile sindicale.
•Arîn aceeași zi a avut Ioc o lntîl- nire a activului de partid din capitala poloneză cu membrii conducerii de partid, în frunte cu Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. Cu acest prilej, anunță a- genția P.A.P.. Edward Gierek a rostit o cuvîntare în care s-a referit la dezbaterile și concluziile celei de-a 8-a Plenare a C.C. al P.M.U.P.

ULAN-BATOR

Plenara C. C. al Partidului 
Popular Revoluționar MongolULAN-BATOR 10 (Agerpres). - Miercuri a avut loc la Ulan-Bator cea de-a 9-a Plenară a C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol.Plenara a dezbătut raportul prezentat de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri, „Sarcinile organizațiilor de partid în dezvoltarea creșterii vitelor și spori

rea producției animaliere". Au fost, de asemenea, dezbătute raportul privind proiectul planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pa anul 1971 și raportul cu privire la bugetul de stat pe anul în curs.Plenara a hotărît să convoacă pentru 7 iunie 1971 cel de-al XVI-lea Congres al P.P.R.M.
SĂ FIE SALVATĂ VIAȚA

Peștele oceanic 
un component 

valoros 
in alimentațieDupă cum se știe, peștele constituie un component valoros în alimentație. În compoziția peștelui intră 15—26 la sută albumine și pină la 34 la sută grăsimi. Carnea peștelui este bogată în săruri de potasiu, sodiu, magneziu, calciu, iod. fier, cupru, mangan. iar proteinele lui sînt comparabile cu cele din lapte, ouă, carne de vită.Din cele 60 de milioane tone, cît se pescuiește anual în întreaga lume, circa 40,2 milioane tone este pește oceanic, ponderea cea mai mare în consum înregistrînd-o peștele congelat. Peștele oceanic se pretează la cele mai variate preparate culinare, inclusiv dietetice. Restaurantul „Carul cu bere" din Capitală, de e- xemplu. a prezentat în cadrul .unei recente expoziții de artă gastronomică, mai mult de 50 de asemenea preparate, începînd cu sandvișuri pescărești, buseuri umplute cu pastă de cod. chiftelute și pîrjoale de crap oceanic, piftie din cod și... sărmăluțe în foi de viță, cîrnați și caltaboși din pește. Pestele oceanic constituie, așadar, materia primă pentr-i o gamă largă de preparate gastronomice, incluzînd. firește, ciorba pescărească, tocana marinărească, crochetel • și altele, așa cum se pot servi la restaurantele „Pescarul" și „Bucur" din Capitală-Speciile de pește aduse de traulere românești sau importate sînt puse în vînzare la unitățile specializate din întreaga tară.

vremea
Ieri tn țară vremea s-a încălzit 

ușor in regiunile din sud și sud- 
vest, mențlnîndu-se rece în rest. 
Cerul a fost variabil, mal mult a- 
coperlt. Au căzut ninsori slabe 
locale, tn Maramureș, Transilvania 
și zona Carpaților Meridionali. 
Vîntul a suflat în general slab, 
prezentînd unele Intensificări in 
Moldova și la munte. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între mi
nus 5 grade la Joseni și plus 10 
grade la Tr. Severin.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 șl 14 februarie : Vreme tn 
încălzire, începînd din vestul tării. 
Cerul va fl variabil, vor cădea 
precipitații slabe, izolat, mal ales 
sub formă de burniță și ploaie tn 
jumătatea de nord. Vînt slab, pină 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între minus S șl 
plus 4 grade, local mal coborîte 
în estul țării la începutul Interva
lului. Maximele vor oscila Intre 
0 grade și 10 grade. Ceață, mai 
ales dimineața și seara.

tv
PROGRAMUL I

10,00—11,30 Emlsluni-lecțll pentru 
lucrătorii din agricultură. 
Cultura legumelor rădăclnoa- 
se. Prezintă lng. P. Marin șl 
Ing. C. Chlvu.
Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. 
Cincinalul 1966—1970 în cifre 
șl imagini.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Mult e dulce șl frumoasă — 
emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati.
1001 de seri — emisiune pen 
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Transmisia 
chestrel simfonice a Radlote- 
levizlunii. Festivalul Mozart 
- Bruckner. Dirijor : Erich 
Bergel. In program : Simfonia

18,00

18,30

18,35

18,50

19.,20

19,
20,

,30
,00 concertului or-

Schiorii sovietici au dominat proba de fond 15 km din cadrul „Săptămî- nii preolimpice" de la Sapporo. Primele două locuri au fost ocupate In ordine de Fedor Simasev — 45’16”41/ 100 și Iuri Skobov — la 17”42/ 100. Pe locul trei s-a clasat Gerhard Grimmer (R. D. Germană), sosit cu o întîrziere de 21” față de învingător. Marele favorit al probei, schiorul sovietic Vedenin, a ocupat un loc sub posibilitățile sale, realizind timpul de 47T0”69/lO. Vedenin este campion al lumii in proba de 30 km. El nu s-a' clasat între primii 10.Proba de combinată nordică s-a încheiat cu victoria așteptată a lut Franz Keller (R. F. a Germaniei), care a totalizat 425,98 puncte. Yuji Kat- suro (Japonia) a ocupat locul doi — 411,36 puncte, urmat de compatriotul său Nobutaka Sakaki — 407,78 puncte. De remarcat că proba de 15 km din cadrul combinatei a revenit polonezului Gasienica în 49’33”43T00. Keller a ocupat locul 5 în 50’36”06/100, obți- nind victoria finală în combinată nordică datorită unei comportări merito
rii in proba de sărituri de la trambulină. Keller a ciștigat titlul olimpic la combinată nordică in anul 1968.în cel de-al doilea tur al competiției de hochei pe gheață, echipa Iugoslaviei a învins cu scorul de 4-2 o selecționată japoneză numită „AII Hokkaido".

IA PORTO ALEGRE :
Intemacional — Rapid 2—2în turneul internațional de fotbal de la Porto Alegre, Rapid București a terminat la egalitate : 2—2 (1—1) cu echipa Intemacional din localitate. în alt meci, formația braziliană Gremio a dispus cu 2—1 de echipa bulgară Ț.S.K.A. Sofia.

Turneul de tenis 
de la Hawthorne (S.U.A.)în turneul internațional de tenis de la Hawthorne (S.U.A.), jucătorul român ILIE NASTASE l-a invins cu 6—2, 6—3 pe englezul PETER

CURTIS, iar pakistanezul Haroun Rahlm l-a eliminat cu 3—6, 6—3, 7—5 pe cehoslovacul Jan Kodes. Concursul 
tie la Hawthorne va fi continuat, în
cepînd cu turul trei, pe terenurile 
clubului Vanderbilt din New York.

20,35

21,05
21,35

23,00

20,00

20.40

nr. 39 tn Ml bemol major de 
Mozart.
ROMÂNIA ’71. AZI, JUDE
ȚUL HARGHITA. Emisiune 
de Rodlca Rarău.
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șoară condusă de Pulu Man- 
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Moreno și Iulla Manolescu. 
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Istoria filmului. Prezintă D.l. 
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Turneul internațional masculin de șah de la Malaga a continuat cu partidele din runda a 7-a. Maestrul român Victor Ciocîltea a obținut o nouă victorie, ciștigînd în 34 de mutări la spaniolul Ruiz Lacalle. Bis- guier l-a învins pe Quinteros, Tim- man — pe Durao, Palacios — pe Vi- sier și Lubojevici — pe Cardoso. Liderul clasamentului, Arturo Pomar, a întrerupt cu francezul Huguet.în clasament conduce Pomar (Spania) cu 5 puncte și o partidă întreruptă, urmat de Ciocîltea (România) și Lubojevici (Iugoslavia) cu cite 5 puncte, Medina (Spania), Benko (S.U.A-) — 4 puncte (1), Palacios (Spania) — 4 puncte, Bisguier(S.U.A.) — 3,5 puncte, Visier (Spania), Timman (Olanda) — 3 puncte etc.
ÎN SALA SPORTURILOR „VOIN

ȚA" DIN IAȘI a avut loc aseară partida de volei feminin dintre echipele Dinamo Moscova și Penicilina Iași, contînd pentru sferturile de finală ale •„Cupei campionilor europeni".întilnirea s-a încheiat cu scorul de 3—1 in favoarea sportivelor sovietice. Returul va avea loc duminică la Moscova.
A ÎNCEPUT CONCURSUL IN

TERNAȚIONAL DE TENIS PE TE
REN ACOPERIT DE LA PHILA
DELPHIA. Arthur Ashe (S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 6—2 pe Charles Pasa- rell (Porto Rico). Tony Roche (Australia) a ciștigat cu 7—6, 6—3 infața colegului său Phil Dent. Renumitul jucător australian Laver a dispus in 53 de minute cu 6—0, 6—4 de Ray Ruffels (Australia). Alte rezultate : Ralston (S.U.A.) — Stilwell (Anglia) 6—1, 6—4 ; Gimeno (Spania) — Maud (Republica Sud-Africană) 6—2, 6—0 ; John Alexander (Australia) — Riessen (S.U.A.) 6—4, 7—6.

INTRE 25 ȘI 28 MARTIE va avea loc LA SARAJEVO UN MARE TUR
NEU INTERNAȚIONAL MASCU
LIN DE BASCHET. La acest turneu și-au confirmat participarea echipele Boston, campioana S.U.A., selecționata Mexicului, Ignis Varese (Italia) și o echipă iugoslavă care urmează să fie zilele acestea stabilită.

LA INGLEWOOD (California) va avea loc la 2 aprilie meciul pentru titlul mondial de box la cat. cocoș dintre deținătorul centurii, mexicanul Chuco Castillo, și șalangerul său oficial, Ruben Olivares (Mexic). Olivares a pierdut centura la 16 octombrie anul trecut, fiind invins prin rănire în rundul 14.
CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL In R. F. a Germaniei, echipa bulgară de fotbal LEVSKI SOFIA a jucat la Offenbach cu formația locală „Ki- kers". Gazdele au repurtat victoria cu scorul de 4—1 (3—0).

PESTE 50 000 DE SPECTATORI au urmărit la Glasgow meciul internațional amical de fotbal dintre echipa scoțiană Celtic și formația olandeză Feyenoord. Jocul s-a Încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1. Scorul a fost deschis In minutul 19 de gazde prin Gemmell dintr-o lovitură de la 11 m. Oaspeții au egalat 7 minute mai tîrziu prin Posthu- mus, care l-a surprins cu un șut de la distanță pe portarul Evan Williams.

PATRIOȚILORContinuind șirul represiunilor și fărădelegilor împotriva forțelor progresiste sud-coreene, regimul dictatorial de la Seul a pronunțat o nouă sentință samavolnică : șase patrioți au fost condamnați la moarte, iar alți opt la închisoare pe viață. Toți cei 14 patrioți au fost arestați în luna octombrie 1970. Simulacrul judiciar a avut loc la 8 ianuarie, la Seul, în- tr-un „cadru public", regizat cu cinism de poliția sud-coreeană. O zi mai tîrziu, unul dintre patrioți, cunoscutul lider revoluționar Kim Yun Hy, a încetat din viață în urma torturilor bestiale suferite. O gravă primejdie planează asupra vieții celorlalți condamnați, care sînt supuși zilnic unui crunt regim.Sentințele împotriva celor 14 patrioți se înscriu în seria proceselor și asasinatelor politice de același fel. care au loc în Coreea de sud. De altfel, la cîteva zile după pronunțarea sentințelor amintite, Ia Seul a început un nou proces ; este vorba de „judecarea" patriotului Cie pentru „legături prin corespondență" cu persoane din R.P.D. Coreeană.Știrile despre Înscenarea judiciară și despre asasinatul politic de la Seul, ca și despre valul de represiuni antidemocratice au trezit o vie indignare in rindul forțelor progresiste din Coreea de sud. înfruntînd teroarea crîncenă, masele populare din Coreea de sud au inițiat numeroase acțiuni de protest, condamnînd sentințele scelerate pronunțate împotriva celor 14 patrioți, ca și valul de prigoană sălbatică dezlănțuit de regimul înfeudat de la Seul în scopul anihilării mișcării patriotice. Spriji- nindu-se pe baionetele americane, a- cesta încearcă să-și prelungească existenta prin răfuieli sîngeroaSe cu forțele democratice, cu toți aceia care militează 'pentru lichidarea dictaturii, retragerea trupelor de ocupație și desființarea bazelor străine

SUD-COREENI!
; -■! si? .»ntnfde pe teritoriul sud-coreean, pentru unificarea Coreei pe cale pașnică și democratică, pentru libertatea întregii țări.Dar în ciuda terorii ți represiunilor, populația sud-coreeană — pa umerii căreia apasă povara din ce în ce mai grea a cheltuielilor militare, consecințele crizei economice și a șomajului — își exprimă tot mai hotărît opoziția față de politica reacționară a juntei militare a Iui Pak Cijan Hi. Nucleul combativ al acestei opoziții îl constituie Partidul Revoluționar pentru Unificare, care cuprinde reprezentanți din cele mai diverse pături sociale : muncitori, intelectuali, țărani. Sub conducerea sa, pe întreg cuprinsul țării iau amploare acțiunile forțelor patriotice, ale maselor largi populare, împotriva ocupației străine, pentru unificarea patriei.Alături de opinia publică progresistă de pretutindeni, poporul român condamnă cu hotărîre asasinarea lui Kim Yun Hy, sentințele samavolnice la adresa celorlalți patrioți, toate acțiunile teroriste și persecuțiile îndreptate împotriva mișcării revoluționare. împotriva militanților patrioți, a elementelor celor mai înaintate ale populației sud-coreene. Asasinatele politice, tortura, persecuțiile nu vor putea să tringă voința de luptă a populației sud-coreene, însuflețită de cele mai fierbinți idealuri naționale ! Reafirmîndu-și sentimentele de adîncă simpatie și solidaritate internaționalistă cu lupta forțelor patriotice sud-coreene, cu întregul popor coreean, opinia publică din tara noastră cere cu hotărîre să fie salvată viața patrioților coreeni să se pună capăt terorii antidemocratice din Coreea de sud. Ea își exprimă ferma convingere că lupta poporului coreean pentru împlinirea aspirațiilor sale fierbinți de a trăi într-o patrie unită, liberă și democratică, va fi Încununată de victorie 1

La procesul de la Los Angeles

Inculpata Susan Atkins 
face dezvăluiri senzaționaleSusan Atkins, una din cele trei in

culpate in procesul de la Los Ange
les, aflat in faza premergătoare pro
nunțării sentinței, a produs senzație 
in sala tribunalului, recunoscînd că a 
ucis, cu lovituri de cuțit, pe actrița 
Sharon Tate. „Am ucis-o, am lovit-o 
cu pumnalul și ea a căzut. Apoi am 
lovit-o din nou. Nu știu de cite ori 
am lovit-o și nici de ce am făcut acest 
lucru" — a mărturisit Susan Atkins, in 
cursul depoziției sale, care a produs 
o profundă tulburare membrilor ju
riului. Neluind in seamă intervenția 
propriului său avocat, Susan Atkins 
a continuat declaring că tot ea l-a 
ucis, pentru a-l apăra pe Charles 
Manson, pe instrumentistul Gary Hin
man, crimă de care a fost acuzat un 
alt membru al „familiei" de hippies, 
Robert Beausoleil. Potrivit mărturiei 
sale, asasinatele de la vilele Polanski 
și Labianca au fost comise cu scopul 
de a orienta poliția, care tl arestase 
deja pe Beausoleil, pe o pistă gre
șită. Susan Atkins a afirmat că 
ideea comiterii crimelor a aparținut 
Lindei Kasabian — principalul mar
tor al acuzării — care dorea să-l sal
veze astfel pe Beausoleil.

Susan Atkins este cea care, prin

mărturisirile făcute unei colege de 
celulă, sub influența LSD-ului, a fur
nizat poliției primele dovezi pentru 
arestarea grupului de hippies.

URUGUAY

la... 6 februarie IMONTEVIDEO 10 (Agerpres). — Postul de radio Pan-americana a a- nunțat că Loysio Diaz Gomide, consulul brazilian răpit în urmă cu șase luni de către membrii unei organizații ilegale, ar fi fost eliberat, in cursul zilei de simbătă, 6 februarie, in urma negocierilor care au avut loc între autorii răpirii și soția diplomatului brazilian. Prețul eliberării, potrivit aceleiași surse, ar fi fost de 250 000 de dolari. Ambasada braziliană la Montevideo a confirmat această știre.
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atorită protestelor vehemente 
i avut loc în acest oraș

viața internațională
a sosit la Moscova

Lupte violente

COMUNICAT COMUN ITALO IUGOSLAV
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patrioților din Laos, Cam- Vietnam. Ele sint convin- ziarul, câ aceste forțe, în-

pe linia de încetare a focului p!n8 la încheierea păcii.

americani și saigo-

vor lichida obține vic- i imperialis-

„Eliberarea" relatează că, asupra

„Lunohod- 
constituie

pe teritoriul laoțian

Ministrul de externe al României

SAIGON 10 (Agerpres). — Lupte deosebit de violente au avut loc marți intre forțele patriotice din Laos și unități ale „beretelor verzi" saigoneze, transportate pe teritoriul laoțian cu elicoptere americane, relatează agenția France Presse. Luptele s-au desfășurat la 50 km în interiorul Laosului. In . noaptea de marți spre miercuri, forțele Pathet Lao au atacat cu artileria o coloană de parașutiști și tancuri ale a- gresorilor și au angajat lupte cu „beretele verzi". Comandamentul corpului expediționar al trupelor mercenare saigoneze nu a precizat la ce distanță de frontiera dintre Laos și Vietnamul de sud au avut

INTR-UN COMUNICAT COMUN 
DAT PUBLICITĂȚII LA HANOI se arată că, în cursul vizitei sale în R. D. Vietnam, NORODOM SIANUK, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, a avut convorbiri cu TON 
DUC TIIANG, președintele R. D. Vietnam, în probleme privind lupta comună a celor două popoare.în cursul convorbirilor a fost examinată pe larg situația din Indochina. Condamnînd intensificarea și extinderea războiului de agresiune al Statelor Unite în această regiune, comunicatul relevă că popoarele khmer, laoțian și vietnamez și-au strins și mai mult rindurile, au lup
tat eroic, obținind victorii strălucite.Părțile sprijină fără rezerve declarația din 4 februarie 1971 a C.C. al Frontului patriotic laoțian in problema agresiunii americane în sudul Laosului și soluția C.C. al Frontului în vederea reglementării problemei laoțiene pe baza acordurilor de la Geneva din 1962.Cele două părți exprimă sincere mulțumiri țărilor socialiste, țărilor iubitoare de pace și dreptate, partidelor politice, organizațiilor internaționale iubitoare de pace și democrație, mișcărilor de eliberare națională, poporului american și altor popoare ale lumii pentru simpatia și sprijinul lor prețios, pe care le consideră un factor care le asigură victoria în lupta lor justă. In încheierea comunicatului, este exprimată hotărîrea popoarelor khmer și vietnamez de a lupta alături de poporul laoțian pentru respectarea dreptului fiecărui popor al Indochinei de a-și soluționa singur propriile sale probleme, fără amestec străin.

ALEXEI KOSIGHIN, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit miercuri pe Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte ăl Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam. Cu acest prilej, informează agenția TASS, a a- vut loc o convorbire în cursul căreia 
Le Thanh Nghi a informat despre creșterea încordării în Indochina.Alexei Kosîghin a declarat că guvernul sovietic condamnă în mod ho
tărit pătrunderea trupelor america- no-saigoneze pe teritoriul Laosului, fărădelegile lor in Cambodgia, încălcările permanente ale suveranității
BUDAPESTA

LUCRĂRILE ADUNĂRII DE STAT 
UNGAREA R. P.BUDAPESTA ÎL— Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : In prezența lui Jănos Kădăr, Jeno Fock, Pal Losonczi și a altor conducători de partid și de stat, la Budapesta s-au desfășurat miercuri lucrările Adunării de Stat a R.P. Ungare.După prezentarea raportului de activitate a Consiliului Prezidențial al Republicii, deputății au adoptat noua lege a sfaturilor, al cărei proiect a fost supus în prealabil unei largi dezbateri publice. Legea prevede spori-

Cutremurul din California
® Șapte milioane de locuitori ai orașului Los Angeles 
cuprinși de panică • Bilanțul provizoriu : 35 de morți și 

850 răniți.

LOS ANGELES. — Circa șapte mi
lioane de locuitori ai Los Angeles-ului 
au fost literalmente azvirliți din pa
turile lor marți dimineață la ora 6 
(ora locală) de către cutremurul care 
a zguduit California, tn cartierele re
zidențiale, un mare număr de locui
tori și-au părăsit domiciliile in mare 
grabă, adunindu-se in mijlocul ' stră
zilor. In cartierul San Fernando, cei 
care nu au fost deșteptați atit de bru
tal au fost alarmați de megafoanele 
unui elicopter al poliției care le cerea 
să evacueze zona cit mai repede cu 
putință, fiindcă barajul lacului de a- 
cumulare din apropiere era pe punc
tul de a ceda.

Bilanțul provizoriu al urmărilor 
cutremurului este următorul: 35 de 
morți și peste 850 de răniți, pagube 
materiale in valoare de citeva sute 
A« milioane de dolari, alimentarea cu 

loc aceste lupte, în cursul cărora for-' țele patriotice laoțiene au provocat pierderi inamicului.
★WASHINGTON. — Secretarul de stat, William Rogers, , și ministrul apărării, Melvin Laird, au fost ne- voiți să apară în fața unor comisii ale Congresului pentru a răspunde criticilor formulate ca urmare a ho- tărîrii de invadare a Laosului. După audierea lui Rogers, președintele Comisiei pentru probleme externe a Senatului, William Fulbright a declarat că are „rezerve foarte serioase în legătură cu operațiunea declanșată in Laos".

R.D. Vietnam. El a subliniat hotări- rea Uniunii Sovietice de a acorda un sprijin multilateral R.D. Vietnam în respingerea agresiunii imperialiste și în construcția socialistă. Uniunea Sovietică, a spus președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., sprijină deplin eroicul popor vietnamez, pe curajoșii patrioți ai Laosului și Cam- bodgiei în lupta lor dreaptă pentru libertate și independență.Luînd cuvintul la cea de-a 9-a plenară a C.C. al P.P.R.M., JUM- 
JAAGHIIN ȚEDEN’BAL, prim-secre- tar al C.C. ai P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, . a declarat că „oamenii muncii din R.P. Mongolă, aflați în mod ferm de partea popoarelor luptătoare din țările Indochlnei, condamnă cu ho- tărîre agresiunea americană împotriva Laosului neutru". Sintem convinși, a spus el, că eroicul popor vietnamez, forțele patriotice ale Cambodgiei și Laosului vor obține victoria în lupta dreaptă împotriva agresorilor americani, pentru restabilirea păcii in Asia de sud-est.GUVERNUL R.S.F. IUGOSLAVIA a dat publicității o declarație care subliniază că invadarea Laosului nu poate fi calificată decît ca o violare flagrantă a suveranității, independenței și neutralității acestei țări. Agresiunea forțelor armate saigoneze sprijinite de aviația, artileria și de alte forțe armate ale S.U.A. reprezintă o nouă escaladare a războiului din Indochina și va provoca noi și grele pierderi popoarelor din această regiune.Menționlnd că în Indochina nu poate fi aplicată o soluție militară, declarația relevă că guvernul iugoslav consideră încetarea intervenției străine, retragerea completă și necondiționată a trupelor Statelor U- nite și ale aliaților lor din Indochina drept singura cale pentru ca popoarele din regiune să-și rezolve singure problemele, fără amestec din afară.

ZIARUL CUBANEZ „GRANMA" a publicat un comentariu în legătură cu intervenția trupelor saigoneze, susținute de S.U.A., în Laos. Partidul Comunist din Cuba, guvernul și întregul popor cubanez sînt convinse că această aventură este sortită e- șecului și Iși exprimă încă o dată sprijinul deplin și necondiționat față 

rea atribuțiilor sfaturilor comunale și județene în rezolvarea problemelor de gospodărire locală, precum și înlăturarea unor manifestări de birocratism din activitatea sfaturilor. Se prevede, de asemenea, îmbunătățirea formelor și metodelor de activitate ale comitetelor executive ale Sfaturilor în vederea creșterii posibilităților, dar și a răspunderii acestora in rezolvarea concretă, operativă a diferitelor probleme locale.

energie electrică și comunicațiile te
lefonice întrerupte. Cauza acestei ca
tastrofe — o alunecare verticală a 
straturilor de roci, probabil in zona 
munților San Gabriel. Intensitatea cu
tremurului a fost de 6,6 grade 
Richter, echivalentă cu puterea ex
ploziei unei cantități de un milion de 
tone trinitrotoluen. Singurul seism cu 
care ar putea fi comparat cutremurul 
de marți este cel care a fost înregis
trat în anul 1933, la Long Beach, și 
care a făcut 115 victime. (Cel mai pu
ternic cutremur cunoscut in această 
zonă a fost cel din 1906 de la San 
Francisco. El a atins 8,3 grade pe sca
ra Richter și a cauzat moartea a 700 
de persoane). Președintele Nixon a 
declarat zona afectată de cutremur 
„regiune de dezastru". Vicepreședin
tele Spiro Agnew a plecat la fața lo
cului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorii din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil. 40 360

SAIGON 10 (Agerpres). — Agențiile de presă transmit din Saigon că, in cursul zilei de marți, unități ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au atacat in repetate rinduri, cu rachete și mor- tiere pozițiile americane de la baza Khe Sanh, considerată ca punct de comandă al operațiunii „Lam Son- 719“ lansată pe teritoriul laoțian. Re- ferindu-se la acțiunile forțelor patriotice din această regiune, agenția de presă ..in cursul atacurilor asupra Khe Sanh-ului, au fost scoși din luptă 60 de militari nezi, iar 22 de vehicule militare inamice au fost distruse.

de lupta bodgia și se, scrie tr-o alianță de nezdruncinat cu poporul R. D. Vietnam, toate obstacolele și vor toria în lupta împotriva mului.
COMITETUL POLITIC

AL P.C. DIN MAREA BRITANIE a dat publicității o declarație în care denunță intervenția trupelor americano-saigoneze în Laos. Comuniștii din Marea Britanie cheamă să se organizeze o mișcare de protest împotriva noii agresiuni a S.U.A în Asia de sud-est. Declarația cere ca guvernul englez să eotîdamne intervenția in Laos și ca trupele americane să fie retrase imediat din Indochina.
„GUVERNUL NORVEGIAN regretă orice extindere a războiului din Indochina și apreciază că evenimentele din ultimele zile confirmă necesitatea unei soluții negociate" — a declarat un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.Luînd cuvintul in Riksdâg. MINIS

TRUL AFACERILOR EXTERNE ĂL 
SUEDIEI, Torsten Nilsson, a condamnat invadarea Laosului de către trupele americano-saigoneze. subliniind că această acțiune denotă „dispreț pentru integritatea națiunilor mici".Pe de altă parte, COMITETUL 
SUEDEZ PENTRU VIETNAM a dat, de asemenea, publicității o declarație în care condamnă agresiunea ameri- cano-saigoneză in Laos

DELEGAȚII LA CONGRESUL 
PARTIDULUI MUNCII DIN OLAN
DA — cel mai mare partid de opoziție din această țară — au adoptat o rezoluție în care condamnă agresiunea S.U.A. în Laos. Congresul a ho- tărit să organizeze demonstrații de masă în semn de protest față de intervenția în Indochina și să acționeze pentru ca guvernul olandez să protesteze oficial pe lingă guvernul S.U.A, în legătură cu această intervenție.

agențiile de presă transmit Măsuri pentru

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Slovacia 8 hotărit să con- voace congresul partidului la 13 mai 1971, anunță agenția C.T.K. Congresul va discuta activitatea P.C. din Slovacia in perioada de după cel de-al XIII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia, precum și principalele sarcini ale partidului in perioada următoare.

Reuniunea de două zile a 
Consiliului Ministerial al 
C.E.E., la care au participat miniștrii de externe, finanțe și ai e- conomiei din cele șase țări membre, s-a încheiat marți seara la Bruxelles. Consiliul a dezbătut problema adoptării proiectatei uniuni e- conomice și monetare. Consiliul Ministerial a hotărit, după numeroase reuniuni eșuate in cursul anului trecut, ca uniunea economică și monetară să fie realizată in două e- tape. Prima, avînd exclusiv un caracter preliminar, tncepe la 1 ianuarie 1971, urmind să ia sfîrșit la 1 ianuarie 1974, iar a doua etapă, in cazul cînd se va hotărî aplicarea ei, este eșalonată pe o perioadă de 7 ani.

Un avion militar al S.U.A. 
a pătruns în spațiul aerian 
al R.P. Chineze, Asupra Insulei Sisha din provincia Guandun, anunță agenția China Nouă. In legătură cu aceasta, un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a fost autorizat să dea un avertisment.

Guvemul chilian și-a in
staurat controlul asupra 
Băncii Continentale. Aceas- ta este cea de-a șasea bancă chi- liană care a trecut in mîinile sta-

R.F.G. — Locuitori ai orașului vest-german Norderstedt, de lingă Hamburg, 
în timpul unei demonstrații împotriva activității Partidului Național De
mocrat (P.N.D.), de orientare neo-nazistâ. Datorită

ale populației, Congresul P.N.D. n-a mai LUNOHOD-1 
spre Capul Heraclit

ROMA 10. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : La sfirșitul celor șase ore de discuții ce au avut loc la Veneția între Aldo Moro, ministrul afacerilor externe al Italiei, și Mirko Tepavaț, ministrul de externe al Iugoslaviei, a fost dat publicității un comunicat in care se spune că „cei doi miniștri, în cadrul întîl- nirii lor prietenești, s-au referit la declarațiile parlamentelor respective și la principiile pe care le cuprind privind respectul reciproc al independenței, neamestecul în treburile interne, suveranitatea și integritatea teritorială". S-a relevat cu satisfacție că există bazele pentru întărirea prieteniei și favorizarea celei mai rodnice dezvoltări a cooperării dintre

CAIRO 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția M.E.N., purtătorul de cuvint oficial al guvernului R.A.U., Munir Hafez, a afirmat că declarația premierului israelian Golda Meir cu privire la propunerile R.A.U. de a redeschide Canalul de Suez în schimbul retragerii parțiale a Israelului din Sinai constituie o respingere a ultimei inițiative de pace a Republicii Arabe Unite. Golda Meir a declarat că Israelul dorește să discute problema redeschiderii Canalului de Suez separat, dar nu intenționează să se retragă de la Canalul de Suez „fără aranjamente care să aducă sfirșitul războiului", a subliniat Munir Hafez. El a precizat, totodată, că deschiderea Canalului de Suez „depinde de retragerea parțială a Israelului de pe malul răsăritean", retragere care va fi considerată de Egipt ca o „primă etapă in calendarul aplicării tuturor prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate".TEL AVIV 10 (Agerpres). In cadrul unei conferințe de presă ținute miercuri, ministrul israelian al afacerilor externe, Abba Eban, a declarat că „Israelul nu a respins propunerea președintelui R.A.U., Anwar Sadat, privind redeschiderea navigației pe Canalul de Suez, ci numai condițiile care insoțeso această propunere, adică retragerea forțelor israeliene de pe malul răsăritean al canalului". Expunind poziția guvernului său în aceasta problemă, minisirui de externe a afirmat ci redeschiderea Canalului de Sue? implic? două condiții: trecerea liberă prin canal a navelor israeliene și menținerea statu quo-ului 

tului de la preluarea . rii de către guvernul lare. conducerii ță- Unității Popu-
Președintele 

Georges Pompidou, capitala Camerunului, Yaounde. Potrivit agenției France Presse, convorbirile dintre șeful statului francez și președintele Camerunului, Ah- madou Ahidjo, sînt consacrate examinării unor aspecte ale cooperării bilaterale și unor problemă referitoare la raporturile dintre mai multe state africane și Piața comună. In primul său discurs rostit la Yaounde, președintele Franței a declarat marți că țara sa va interveni, la momentul potrivit, pe lingă partenerii săi din Piața comună, ventuală lărgire a ții să nu afecteze lor africane.

Franței,
a sosit în

pentru ca o e- acestei organiza- lnteresele state-
întrevedere Cehoslovace, Jan avut o Întrevedere cu Forthomme, ambasador al

J. Marko-fl. 
Forthomme. afacerilorexterne al R. S.Marko, aAndreBelgiei cu împuterniciri extraordinare și plenipotențiare in problemele securității europene, dezarmării și relațiilor Est-Vest. Agenția C.T.K. precizează că discuțiile s-au referit Ia in la convocarea conferinței europene problemele securității, precum șl relațiile bilaterale.

135 711 000 ore de mun
că s-au pierdut în Italia ca urmare a grevelor din primele tl luni ale anului trecut, anunță o statistică publicată la Roma.

0 delegație a Uniunii Ti
neretului Muncitor Socia
list din R.F.G.3 făcut 0 vizită 18 Berlin, la invitația Consiliului Central al Uniunii Tineretului Liber German din R.D.G. Cu acest pri- 

Italia și Iugoslavia. Ministrul Moro și ministrul Tepavaț au examinat, de asemenea, unele probleme a căror soluționare ar îmbunătăți condițiile de viață ale populațiilor de frontieră. Ele vor fi examinate prin canalele diplomatice, cu asistența experților. Cei doi miniștri au avut, totodată, un schimb de vederi asupra situației internaționale. A fost confirmată dorința celor două părți ca vizita de stat în Italia a președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia să aibă loc Ia o dată apropiată.Tepavaț l-a invitat, pe Aldo Moro să facă o vizită în Iugoslavia, avînd același caracter neoficial, ca vizita de la Veneția, dar de prietenie și de schimb cordial de vederi.

NAȚIUNILE UNITE. - Reprezentantul permanent al R.A.U. la O.N.U.. Mohamed Hassan el Zayyat. a prezentat secretarului general U Thant, precum și membrilor Consiliului de Securitate o notă în legătură cu actele de persecuție întreprinse de autoritățile israeliene împotriva cetățenilor arabi din regiunile Gaza și Sinai, anunță agenția M.E.N.Pe de altă parte. reprezentantul Israelului la O.N.U., Joseph Tekoah. a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în care se arată că a fost necesară adoptarea de măsuri în Gaza pentru ',.i>rotejă- rea populației locale împotrivă actelor de terorism".La Tel Aviv, un purtător de cuvânt al armatei israeliene. citat de agenția France Presse, a precizat că zece soldați au fost aduși în fața Curții disciplinare, care-i va judeca pentru „violențe nejustificate și pagube cauzate locuitorilor in cursul recentelor operațiuni de securitate din regiunea Gaza".
Spaniei. Grego-CAIRO. — Marți noaptea a sosit la Cairo, intr-o vizită de două zile, ministrul de externe al rio Lopez Bravo. Ambasadorul Walworth Bar-IERUSALIM. -S.U.A. în Israel. O.‘bour, a avut marți o întrevedere cu ministrul afacerilor externe israe- lian, Abba Eban. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind situația din Orientul Apropiat, anunță France Presse.

lej, oaspeții au fost informați despre activitatea U.T.L.G. și pregătirile pentru congresul organizației, care va avea loc la sfirșitul lunii mai a. c. La rindul ei, delegația de tineret din R. F. a Germaniei a expus problemele care stau _în_ fața tineretului muncitor legație a Uniunii citor Socialist din vitată să participe niunii Tineretului Liber German.
din R.F.G. O de- Tineretului Mun- R.F.G. a fost inia Congresul U-

In Franța a fost descoperită o 
nouă metodă de depistare a ce
lulelor canceroase. Cu citva timp 
in urmă, din semințele de griu 
a fost extrasă o substanță care 
are proprietatea de a aglutina 
anumite celule canceroase ani
male. Savanții francezi au expe
rimentat metoda și asupra tu
morilor umane, cu rezultate fa
vorabile. Noua substanță oferă 
posibilități noi de diagnosticare 
timpurie a tumorilor maligne.

Lucrările celei de-a 14-a 
Convenții ordinare a Parti
dului Socialist Democratic 
(P.S.D.) din Japonia S 8U în- cheiat la Tokio. Convenția a reales in funcția de președinte pe Eiichi Nishimura, iar ca secretar general al partidului, pe Ryosaku Săsaki. Convenția a reafirmat poziția P.S.D. față de necesitatea normalizării raporturilor Japoniei cu R. P. Chineză. pronunțindu-se pentru relații diplomatice intre cele două țări, pentru restabilirea drepturilor R. P. Chineze la O.N.U., extinderea relațiilor comerciale și încurajarea schimburilor culturale și tehnice. 9 februa-„Cosmos 394". Larie, în Uniunea Sovietică a sat satelitul artificial al lui „Cosmos 394", destinat cercetăfost lan- Pămintu-

Miercuri, 10 februarie, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a plecat la Moscova pentru a semna, din împuternicirea guvernului român, Tratatul cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor și in subsolul lor.Tratatul va fi deschis spre semnare 
Ia 11 februarie a.c. simultan la Mos-

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că, la 10 februarie, „Lunohod-1“ se afla la o distanță de 578 de metri de treapta de aselenizare a stației automate „Luna 17". De la centrul de legături cosmice la mare distanță s-a comunicat că Ia 8 februarie lunomobilul autopropulsat a fost dirijat prin radio spre Capul Heraclit. inălțime ce a putut fi observată anterior prin intermediul emisiunilor de televiziune. Zona în care s-a deplasat „Lunohodul" a fost extrem de accidentată, diametrele craterelor intilnite variind între 50 și 100 de metri. La 9 februarie. în timpul unei alte legături radio cu centrul pentru legături cosmice la

Mmț al „vizitei selenare
Știrile parvenite de 

la N.A.S.A. relevă că 
nouă zecimi din cele 
73 de obiective științi
fice și tehnice au fost 
atinse, iar din cele 200 
de sarcini pe care le 
aveau de îndeplinit 
Shepard și Mitchell pe 
suprafața lunară nu
mai zece nu au fost 
realizate, din lipsă de 
timp. Greutatea eșan- 
tioanelor lunare recol
tate in actuala misiune 
este apreciată la circa 
43 kg. Mostrele a- 
duse marți, seara au o 
mare varietate din 
punct de vedere al for
melor, culorii și struc
turii. Printre ele se 
află și așa-numita „ro
că albă", de mărimea 
unei nuci de cocos. Ea 
a fost recoltată din a- 
propierea craterului 
Cone și se crede că ar 
fi o specie de „gabbro", 
una din cele mai vechi 
tipuri de rocă ale sis
temului solar. Aceste 
roci vor fi supuse unei 
carantine care va dura 
intre 50 și. 80 de zile. In 
acest răstimp, vor fi e- 
țectuate o multitudine 
de teste pentru a ve
dea dacă rocile con
țin sau nu vreo for
mă de viață. La sfir
șitul acestei perioade,

eșantioanele vor fi dis
tribuite experților din 
intreaga lume pentru 
multiple experiențe și 
cercetări.

Datele pe care cel 
de-al doilea laborator 
lunar — instalat de 
Shepard și Mitchell 
— le va furniza sa- 
vanților asupra vintu- 
lui solar, a „atmosfe
rei" lunare, a cutre
murelor etc. vor fi, de 
asemenea, de mare im
portanță. Pentru pri
ma dată oamenii de 
știință dispun de 3 re
flectoare laser (cele 
puse de „Apollo-12“ și 
„Apollo-14" și cel in
stalat pe 
1"), care 
începutul unei veri
tabile rețele de tri- 
angulațiune pe Lună. 
Ea va permite calcu
larea cu multă precizie 
a variațiilor distanței 
Pămint — Lună și a 

■mișcărilor Pământului.
Intre timp au fost 

făcute cunoscut unele 
rezultate in legătură cu 
ciocnirea etajului de 
ascensiune al modulu
lui lunar „Antares" de 
suprafața Selenei. Du
pă cum a arătat dr. 
David Reasoner, res
ponsabilul experiențe
lor de măsurare a par-

rii spațiului cosmic conform programului anunțat anterior. Aparatele a- (late la bordul satelitului funcționează normal.
Convorbiri bulgaro-vest- 

germOne. L!cezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria, a avut o convorbire, cu Josef Ertl, ministrul alimentației, agriculturii și silviculturii al R. F. a Germaniei, cu care a făcut un schimb de păreri, in probleme care prezintă interes pentru dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări. Licezar Avramov se află intr-o vizită la Bonn, la invitația ministrului vest-german al economiei, Karl Schiller.
Intre Comitetul sovietic 

pentru știință și tehnică și 
concernul elvețian „Ciba- 
geîgi fl.G." 8 fost incheiată O înțelegere, care prevede forme variate de colaborare, inclusiv cercetări pentru producția și utilizarea colo- ranților, preparatelor farmaceutice, produselor fotochimice și altele. Comitetul pentru știință și tehnică a stabilit contacte și cu numeroase alte mari firme elvețiene in domeniul industriei chimice și construcțiilor de mașini, precizează agenția TASS.

In funcția de președinte 
al Comisiei internaționale 
pentru dezvoltarea educa
ției, directorul general al UNESCO, Rene Maheu, a anunțat desemnarea (ostului prim-ministru și ministru al educației al Franței, Edgar Faure. A- cest nou organ al UNESCO are sarcina de a studia problemele pe care le ridică educația in lumea contemporană și de a adresa guvernelor diferitelor țări recomandări în ceea ce privește folosirea noilor modalități de dezvoltare a procesului de educație. 

cova, Washington și Londra, capitalele celor trei state depozitare.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau de față adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★In aceeași zi, ministrul de externe al țării noastre a sosit la Moscova.(Agerpres)

mare distanță, a fost continuată cercetarea acestui sector. Au fost descoperite citeva noi cratere cu diametrul de pînă la 20 de metri. Oamenii de știință sovietici consideră că unul din acestea este cel mai „tîriăr" din cele intilnite pînă in prezent. In timpul emisiunii din 9 februarie a fost realizată analiza chimică a solului făcut lizata analiza chim._„ _ lunar. Măsurătorile s-au atit Ia suprafața solului, cit și la o mică adîncime.în urma studierii zonei respective, a fost întocmită o schemă geo-morfologică amănunțită. In timpul emisiunii, radiometrul și telescopul Roentgen au funcționat în conformitate cu programul stabilit:

ticulelor de energie 
inaltă care „bombar
dează" Luna in per
manență, căderea mo
dulului a degajat o e- 
nergie echivalentă cu 
cea a exploziei unei 
încărcături de 500 kg 
trinitrotoluen, care, 
transformindu-se in e- 
nergie termică, a va- 
porizat o parte din ro
cile selenare din local 
căderii. Astfel s-a ob
ținut cea de-a patra 
stare a materiei — 
plasma — ceea ce do
vedește că fenomenul 
apare de fiecare dată 
cind solul lunar este 
bombardat de meteo
riți sau particule de 
energie înaltă aflate in 
componența vintului 
solar sau a razelor 
cosmice. Rezultatul fi
nal a constat in apari
ția a două puternice 
emisii de ioni și elec
troni.

Omul a fost pentru a 
treia oară oaspetele 
Lunii. Mirajul născut o 
dată cu omenirea tinde 
tot mai mult să se 
transforme intr-o ope
rațiune din care ele
mentul senzațional dis
pare intr-o realizare, 
care se încadrează in 
limitele cotidianului 
științific.

protejarea
mediului

înconjurător
La Geneva au început lucrările Comitetului de pregătire a Conferinței mondiale pentru protejarea mediului înconjurător, care va avea loc în 1972, la Stockholm. Secretarul general al comitetului, Maurice Strong, după ce a vorbit despre importanța combaterii poluării aerului și apelor, a chemat țările în curs de dezvoltare să ia încă de pe acum măsuri împotriva unor astfel de fenomene, deoarece, o dată cu intensificarea procesului de industrializare, vor fi puse în fața a- celorași probleme ca și statele industrializate.

★Președintele Nixon ■ prezentat Congresului un mesaj In legătură cu protejarea mediului înconjurător, în care propune un program amplu de luptă împotriva poluării. Mesajul cere Congresului aprobarea unor fonduri în sumă de 12 miliarde de dolari, în vederea combaterii poluării apelor și atmosferei. Președintele a propus, de asemenea, instituirea unui impozit ce va fi plătit de acei ce se fac vinovați de emanațiile sulfurice toxice sau care folosesc carburanți cu o cifră octanică ridicată. Președintele a declarat, totodată, că se impun restricții mai severe asupra vînzărilor de insecticide, o nouă legislație pentru combaterea poluării oceanice și pentru interzicerea zgomotului.
★Autoritățile fluviale vest-germane au decretat alertă pe întregul curs al Rinului, ca urmare a descoperirii unei pînze de petrol, avind o lungime de 2 km, în aval de Wesel.


