
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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'.Mesajuladresat de tovarășul 

Z NICOLAE CEAUȘESCU,
• secretar general al C.C. al P.C.R.,
9 președintele Consiliului de Stat

9 cadrelor didactice, elevilor, organizației
• de partid și organizațiilor de tineret
• de la Liceul din Cristuru Secuiesc
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ADUNAREA GENERALĂ A SCRIITORILOR
Slmbătă la amiază, In 

sala Ateneului Român, au 
luat sfirșit lucrările Adu
nării generale a scriitori
lor.

La ședința de închidere 
au luat parte tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Iile 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Janos Fazekas, Iosif Banc, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, 
Vasile Patilineț, membri a: 
C.C. al P.C.R., miniștri, 
reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale și 

■^organizații obștești, condu- 
' ..cători ai celorlalte uniuni 

de creație, alți oameni de 
cultură și artă.

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat a fost sa
lutată cu puternice și în
delungate aplauze.

Președintele Uniunii Scri
itorilor, acad. Zaharia 
Stancu, a rostit un cald cu- 
vint de salut 
lor partidului și statului 
nostru veniți 
scriitorilor.

Intîmpinat cu vii și căl
duroase aplauze, a luat cu
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Con
siliului de Stat.

Cuvintarea a fost subli
niată de asistență, in dese 
rînduri, de entuziaste și în
suflețite aplauze.

Președintele Uniunii Scri
itorilor, acad. Zaharia Stan
cu, exprimînd calde mul- 

Nw-miri secretarului general 
dl Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta 
prețuire și îndemnul însu- 
flețitor adresate scriitorilor, 
a arătat că oamenii de lite
re sînt hotărtți să realize
ze acele opere puternice, 
interesante, valoroase, pe 
care poporul și partidul le 
așteaptă cu 
scriitorimea 
tră.

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
0 Doresc să vă transmit calde mulțumiri pen

tru invitația de a lua parte la sărbătorirea ce-

•
 lor 175 de ani de existență a Liceului din 
Cristuru Secuiesc. Folosesc acest prilej pen
tru a remarca activitatea rodnică pe care o 
desfășoară colectivul dumneavoastră, munca 
a Iui entuziastă și nobilă. Liceul din Cristuru 

™ Secuiesc constituie o minunată școală de edu
care, în spiritul prieteniei și frăției, a copiilor 

A de pe aceste meleaguri — români și secui.
îmi exprim deplina convingere că și în vii

tor membrii corpului didactic vor munci ne- 
A obosit pentru a înarma elevii cu temeinice 

cunoștințe, e-i forma în spiritul concepției 
științifice despre lume și viață, a sădi In con- 

0 știința lor dragostea nețărmurită față de

România socialistă, mindria pentru tot ceea 
ce se înfăptuiește în țara noastră prin efortul 
comun al tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate.

Sînt încredințat, de asemenea, că sub în
drumarea părintească a dascălilor și folosind 
condițiile create în anii construcției socialiste, 
elevii liceului vor învăța cu sirguință și 
acum înainte, vor dovedi prin întreaga 
comportare că merită încrederea cu care 
înconjoară partidul, poporul nostru.

Cu ocazia acestei aniversări, nrea ooteeUvn- 
lul didactic, elevilor, organizației de partid șl 
organizațiilor de tineret să obțină noi succe
se in activitatea viitoare, să sporească și mai 
mult prestigiul șl renumele acestei vechi in
stituții de lnvățSmtnt.

de 
lor 

îi

CHfi în darul nostru de mTine o corespondentă din Cristuru Secuiesc despre feetM- 
pfflt|ufie de aniversarea a 175 ani de existenfâ a liceului din localitate.

care l-au Jucat în mersul tnaln- O 
te al societății, lr. ridicarea con
științei maselor. în înfăptuirea — 
idealurilor fundamentale ale V 
poporului nostru, la loc da 
cinste In isteria culturală a g. 
Românie: modeme. W

Merită să subliniem aportul 
de preț adus la atesta mari 
succese ala literaturii patriei “ 
noastre de scriitori! aparțl- 
nlnd naționalităților conlocui- 
toare. Trăind și muncind, de " 
secole, laolaltă cu poporul ro
mân. pe meleagurile acestei a 
țări, naționalitățile conlocui- “ 
toare și-au adus contribuția 
atît la crearea bunurilor care _ 
au asigurat progresul ma- W 
teri al al României, ct și la 
realizarea valorilor noastre — 
culturale. Cot la cot cu po- G 
porul român, oamenii muncii 
maghiari, germani și de alte .. 
naționalități făuresc acum so- ® 
cietatea socialistă, noua ci
vilizație materială șl spirituală 
a țării. Operele scriitorilor din “ 
țara noastră, fie ei români, 
maghiari, germani sau de a 
alte naționalități ,slujesc pri- ™ 
eteniei și frăției dintre po
porul român și naționalitățile gx 
conlocuitoare, muncii unite ™ 
pentru înflorirea patriei co
mune, România socialistă. (Vii a 
aplauze). Indiferent în ce ” 
limbă este scrisă, literatura 
din țara noastră, păstrînd, de- A 
sigur, amprenta specificului 
național, se inspiră din ace
leași realități sociale, are 
drept subiect viața și munca 
unită a tuturor celor ce mun- _ 
cesc, indiferent de naționali- W 
tate, lupta lor pentru realiza
rea destinului comun de bu
năstare și fericire.

In aprecierea creației lite
rare artistice trebuie să avem 
întotdeauna în vedere con
dițiile social-istorice concrete 
în care a fost făurită, carac
teristicile etapei respective, 
cerințele dezvoltării societății, 
interesele fundamentale ale 
celor ce muncesc. O analiză 
științifică, obiectivă a moște
nirii culturale, cere disocierea 
clară a ceea ce a fost înaintat, 
valoros, a tot ceea ce a expri
mat necesitățile progresului 
social, de lucrările și ideile 
inspirate din ideologia clase
lor exploatatoare. De aceea.

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți să 

vă adresez dumneavoastră, 
scriitorilor, poeților, criticilor 
șl dramaturgilor din RnmAria 
un cald salut tovărășesc din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat șj a guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze puternice). 
Este pentru prima oară cînd *oți 
scriitorii din țara noastră s-au 
întrunit pentru a elabora in co
lectiv programul de activitate 
al uniunii. Prin amploarea și 
spiritul de responsabilitate al 
dezbaterilor, care au abordat 
problemele fundamentale ale 
literaturii și sarcinile de viitor 
ale Uniunii Scriitorilor. Adu
narea generală se va înscrie, 
fără îndoială, ca un eveniment 
de seamă în viața literară din 
țara noastră, stimulînd și mai 
mult participarea scriitorilor 
la activitatea politică și soci
ală, la opera de edificare a 
societății socialiste. Se cuvine 
remarcat faptul că totalitatea 
celor care au vorbit de la. a- 
ceastă tribună și-au exprimat 
hotărîrea de a sluji prin arta 
lor cauza socialismului, progre
sul patriei noastre, nobilele as
pirații ale poporului român. 
(Aplauze).

In cursul discuțiilor — după 
cum am fost informat — s-au 
formulat și o serie de critici 
dintre care, multe îndreptățite. 
Consider că noua conducere a 
scriitorilor va trebui să anali
zeze cu toată seriozitatea pro
punerile și criticile făcute de 
vorbitori trâgînd învăță
mintele necesare pentru acti
vitatea de viitor a Uniunii 
Scriitorilor. (Aplauze).

Putem spune că adunarea 
dumneavoastră a dat glas a- 
deziunii depline a scriitorilor 
la politica internă și externă a 
partidului nostru comunist, 
hotăririi lor de a-și închina ta
lentul ridicării spirituale a 
maselor înfloririi culturii 
României socialiste (Aplauze 
îndelungate).

Adunarea dumneavoastră ge
nerală are loc într-o peri
oadă de dezvoltare riguroa
să, multilaterală, a între
gii noastre societăți, de înalt 
avînt 
în vastul 
voi tare a 
fecționare 
organizării 
ritor îl are 
clasa cea mai avansată a so
cietății — care și-a dovedit, 
atît în anii înfruntării cu ca
pitaliștii și moșierii, cît și în 
epoca socialismului, forța 
mobilizatoare, consecvența re
voluționară, capacitatea de a 
duce poporul neabătut pe dru
mul libertății și progresului. 
(Vii aplauze). La temelia orîn- 
duirii j 
alianța 
clasei 
nimea, 
se ale 
care cuprind marea majori
tate a populației țării, uni
tatea dintre muncitori, țărani 
și intelectuali, fără deosebire 
de naționalitate. In activita
tea pentru desăvîrșirea con-

«trucțieî socialiste sporește 
neîncetat rolul intelectual, tăț 
— parte integrantă a poporului 
muncitor — care își consacră 
cunoștințele. capacitatea crea
toare propășirii patriei, ridi
cări: poporului pe culmi tot ma: 
înalte de cunoaștere, de cultu
ră. In rtndul oamenilor de Ști
ință și cultură un loc de sea
mă îl ocupă creatorii de artă 
scriitorii Partidul și statul a- 
cordă o înaltă prețuire activi
tății lor. dau o apreciere deo
sebită aportului pe care-1 aduc 
ia dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor, la înnobila
rea spirituală a omului, la rea
lizarea țelurilor societății not 
(Aplauze puternice).

Poporul român se mindrește 
pe drept cuvint cu tradițiile 
progresiste, patriotice ale cul
turii noastre. Istoria luptei ma
selor populare pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru r.eatlr- 
nare. pentru libertate și drep
tate socială, pentru o viață 
mai bună, a consacrat pentru 
vecie numele multor cărturari 
luminați, clarvăzători Viața și... 
activitatea celor mai de seamă 
oameni de cultură din trecut 
sînt străbătute, ca de un fir 
roșu, de dragoste și devota
ment față de popor și patrie, 
de dorința arzătoare de a sluji 
idealurile celor mulți, de un 
înălțător spirit de jertfă pen
tru cauza 
și sociale, 
datorie de 
țișa lumii 
român, nobiețea sa spirituală, 
modestia, hărnicia, umanismul 
ce l-au caracterizat întotdea
una. dorul de libertate și drep
tate. Creația acestor scriitori 
va dăinui, rămînînd întotdea
una unul din cele mai lumi
noase capitole ale culturii 
noastre naționale. (Aplauze).

Merită subliniat în fața 
Adunării generale în mod deo
sebit faptul că în anii regimului 
burghezo-moșieresc o serie de 
scriitori s-au alăturat mișcării 
revoluționare, antifasciste, au 
militat prin scrisul lor pentru 
transformarea revoluț:or.ară a 
societății, adueînd o contribuț’e 
de seamă la cucerirea libertății 
și independenței patriei. (Vii 
aplauze).

Astăzi societatea s-a schim
bat din temelii, omul a fost

eliberat de povara amarului. 
■ exploatării, în țară s-au ins
taurat egalitatea sociali. dem- 
nltatea umană. Poporul îșî fău
rește In mod liber p coaș- 
tieat propriul destin. pregătind 
viitorul ce aur al reracnismu- 
lut Datoria scriitorilor de as
tăzi este, ca pe fundamental 
sănătos al tradițiilor marii 
noastre literaturi clasice, să 
Înalțe ș: mai sus arta poporu
le: roctăr.. să facă din ea un 
puternic factor de progres so
cial. hrana spirituală a omu
lui nou. constructor al so
cialismului.

Ața cum au arătat în 
Adunarea generală mulți 
din tovarășii care au luat 
cuvintul. putem afirma cu sa
tisfacție că literatura noastră 
s-a dezvoltat în anii de după 
eliberare pe un drum ascen
dent, înregistrînd succese re
marcabile in toate genurile, 
manifestîndu-se tot mai vigu
ros in ansamblui suprastruc
turii socialiste. Transformări
le revoluționare din perioada 
postbelică au confruntat conș
tiința scriitorilor noștri cu 
mari și răscolitoare probleme 
legate de însuși destinul po
porului 
creației 
tul noi. 
jorități 
noastră ...__ ______
probleme, că au știut să răs
pundă prin operele lor coman
damentelor fundamentale ale 
societății. Cei mai valoroși 
scriitori, poeți, critici, drama
turgi s-au afiat alături de po
por, au sprijinit din toate pu
terile grandioasa lui operă so
cială, au militat fără șovăire 
sub steagul partidului. In con
dițiile luptei înverșunate îm
potriva reacțiunii, a claselor 
exploatatoare, pentru cuceri
rea puterii de către proleta
riat pentru trecerea la cons
trucția socialismului, el au fă
cut din scrisul lor o armă de 
luptă, o chemare patetică oen- 
țru mobilizarea tuturor forțe
lor înaintate ale societății, 
pentru triumful politicii parti
dului comunist pentru victo
ria socialismului în România. 
(Aplauze puternice). Cele ma: 
bune opere create în acest ultim 
sfert de veac se înscriu, prin 
forța vibrației lor patriotice, a 
mesajului social, prin rolul pe

în mijlocul

Continuare în pag. a Il-a)

Dejun oferit de Comitetul Central al

tovarăși:

noastre.

încredere de la 
din țara noas-

nostru, au pus în fața 
literare sarcini cu to- 
Este meritul marii ma- 
a scriitorilor din țara 
că au înțeles aceste

libertății naționale 
Ei și-au făcut o 

onoare din a înffi- 
virtuțile poporului

★
dimineții au

noastre
de

muncitoare
cele două mari cla- 

! societății

Uzinele mecanice Tumu Severin. Un nou vas 'de mare tonaj 
află în stadiu de finisare

Foto: O. PLEC AN

maselor, 
de dez-

socialiste stă 
nezdruncinat a 

cu țără-

Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri

conducători-

FOILETONUL
EUGEN BARBU

frumoase 
ziare, 

ca niște

In cursul 
fost anunțate Adunării ge
nerale rezultatele alegerii 
prin vot secret a noului Co
mitet de conducere al U- 
niunii Scriitorilor — alcă
tuit din 91 de membri, și a 
Comisiei de revizie.

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

Documentul subliniază 
spiritul creator în care se 
desfășoară activitatea lite
rară. unitatea tuturor scri
itorilor în jurul partidului, 
a politicii sale de înflorire 
economică și spirituală a 
vieții poporului, mențio- 
nind că succesele remarca
bile înregistrate de litera
tura actuală au fost posi
bile în climatul stimulator 
creat de Congresul al IX- 
lea al partidului.

Hotărîți să-și consacre 
toate forțele creatoare în
tăririi unității întregului 
nostru popor, scriitorii din 
toate generațiile își dau 
adeziunea deplină la Fron
tul Unității Socialiste Ei 
sînt convinși că afirmarea 
deplină a personalității li
terare. crearea unor opere 
literare profunde și de 
(Continuare în pag. a III-a)

creator al 
proces 

țării și de per- 
multilaterală a 

sociale, rolul hotă- 
clasa muncitoare —

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri au oferit 
sîmbătă un dejun cu prilejul 
Adunării generale a scriitori
lor

Au luat parte
Nicolae Ceaușescu. Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș. 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț. Maxim 
Berghianu. Janos Fazekas. Io
sif Banc, Manea Mănescu. Du
mitru Popa. Dumitru Popescu. 
Vasile Patilineț, membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, repre-

zentanți ai vieții noastre cul
turale și artist;oe.

In timpul dejunului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al C.C. al P.C.R. 
președintele Consiliului de 
Stat, a toastat pentru înflori
rea literaturii noastre, pentru 
o literatură combativă, cit mai 
variată, de pe pozițiile mar
xism-leninismului, pentru îm
bogățirea patrimoniului nostru 
literar cu noi opere de valoare.

Academicienii Zaharia Stan- 
cu. președintele Uniunii Scrii
torilor, Geo Bogza și Victor

Eftimiu. Nagy Istvan, membru 
corespondent al Academiei, și 
alți scriitori și-au exprimat, în 
toasturile lor, profundele sen
timente de devotament pe care 
întreaga breaslă scriitoricească 
ie nutrește față de Partidul 
Comunist Român, față de con
ducerea sa, în frunte cu secre
tarul general al Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și și-au reafirmat 
hotărirea de a sluji cu entu
ziasm patria socialistă, nobila 
cauză a propășirii culturii 

. românești. (Agerpres)

<
SPORT
FOTBAL : Rocada la „periferie" 1

RUGBI : Deocamdată, nimic concludent

BASCHET: Giove erori de arbitraj săvîr- 

șite de președintele colegiului de... arbitri

VOLEI: 0 surpriză... la Timișoara

„CUPA BUCUREȘTIULUI" LA HANDBAL

Astăzi, România A—Iugoslavia

vărată finală

In Paris am văzut 
le mai

chioșcuri de
Ele sînt ... _ T._
păuni, coala colorată 
și lustruită la tipar 
are ceva stelar și ac
vatic în același timp, 
este un produs de 
seră și de cofetărie. 
Revista trebuie să 
conțină ceva translu
cid, pastelul coperții 
să vorbească de la 
distanță ochiului, să-I 
cheme ca un afiș de 
Toulouse Lautrec, 
să-1 subjuge, să-1 si
lească pe pietonul 
indiferent să vîre 
mina în buzunar și 
să scoată mărunțișul 
necesar.

Mi se pare că e- 
xistă o tehnică a 
ziaristicii cu reguli 
nescrise în care in
tră și capitolul numit 
desfacere. Ce în
seamnă să vinzi ceva, 
interesant sau nu ? 
Mai întîi să intrigi, 
să-1 faci pe solicita
torul de nou în diurn 
să creadă că ceea ce 
speră secret să se în- 
tîmple aiurea în lu-

me sau alături, va a- 
pare azi în paginile 
împăturite ale unui 
ziar ieftin sau în 
miezul unei reviste 
cu 64 de pagini, pli
nă de reclame și fo
tografii insolite.

Privesc vitrinele de 
sticlă ale noilor noas
tre chioșcuri de dis-

tribuire a presei (bi
ne că s-a renunțat la 
acele turnuri orien
tale) și-mi spun că 
din paleta multicolo
ră a publicațiilor 
noastre lipsește un 
gen care ar îneînta, 
așa cum ne-a îneîn- 
tat Ia vremea noas
tră pe noi, foiletonul.

Nu cer reînvierea 
romanelor de 2 lei 
sau de 15, a Doxului 
și a Celor trei cer-

o ade

cea remarcabil: g-a a- 
tiw eota finală — 220 
m — a coșului da fum, 
cea mai înaltă con
strucție industrială din 
țară.
• LA DIRECȚIA de 

sistematizare, arhitec
tură și proiectarea 
construcțiilor din Tg. 
Mureș a început ela
borarea schițelor de 
sistematizare a cinci 
mari centre comunale, 
Rîciu, Band, Deda, A- 
cățari și Gornești. 
Pentru alte șapte lo
calități au fost întoc
mite studii.
•COLECTITUt 

TEATRULUI de Co
medie din Buonrești se 
află în drum spre R.P. 
Polonă. In timpul tur
neului pe oare îl în
treprind în această ța
ră, artiștii bucureșteni 
vor prezenta, la Var
șovia și Cracovia, pa
tru spectacole cu pie
sele „Opinia publică* 
de Aurel Baranga șl 
„Ucigași fără simbrie4' 
de Eugen Ionescu.

• SE ÎMPLINESC 
10 ani de cînd in pă
durea Slivuț de Tingă 
Hațeg a luat ființă re
zervația de zimbri cu
noscută azi în întrea
ga țară. Intîlnind con
diții prielnice, itnăra 
familie a crescut rapid. 
Trei din aceste legen
dare animale au deve
nit oaspeții Grădinii 
zoologice din Capitală, 
iar două au fost mu
tate în rezervația Tri- 
vale, din Pitești. Re
cent, familia rezerva
ției din Hațeg s-a în
mulțit cu un nou 
membru, înscris în re
gistrele familiei cu nu
mele de Rita.

• COLECTIVUL 
TEATRULUI de stai 
din Oradea a prezentat 
duminică, în localitate, 
un matineu literar-mu- 
zical închinat antologi
ei bihorene — „A hol- 
nap“ (mîine) — apărută 
cu 60 de ani în urmă.

cetași, nici măcar re
învierea colecțiilor 
Femeilor celebre sau 
Aventura. Bill Ga
zon ar dezamăgi pu
blicul actual, mai 
subțire și mai culti
vat, Rocambole ar fi 
o cădere cînd avem 
Campionii la televi
ziune. Nici James

Bond nu ar da roa
dele (sau cine știe ?) 
financiare scontate 
de un editor particu
lar, dar mă gîndesc 
că un foileton cu a- 
venturile populare 
ale lui Jianu sau 
Tunsu parcă ar mai 
găsi cititor. Un au
tor ce ar imagina un 
român cibernetic în 
Lună cred că ar fi 
gustat de elevii cla
selor prime ale licee-

lor. Să nu uităm că 
genul foiletonistic a 
fost ilustrat de oa
meni celebri ai lite
relor, și n-aș aminti 
decît pe Hugo, pe 
Dumas, pe Dickens 
și pe Edgar Poe. Bal
zac a fost el însuși 
un foiletonist de ge
niu.

Prejudecăți nume
roase țin în afara e- 
diturilor și-a mesei 
de scriitori genul ce 
ar putea duce la re
învierea unei adevă
rate literaturi popu
lare. Mi s-a spus cu 
o ocazie că romanul 
în porții diurne de 
32 pagini cu ilustra
ție nu a încăput încă 
într-o prevedere le
gislativă care l-ar a- 
duce pe taraba 
chioșcurilor. Eroare. 
Decît să văd lumea 
în tramvai citind 
imposibile texte pu
blicitare aș prefera o 
masă de consumatori 
de foileton. Ar fi 
folositor în ambeta 
sensuri; editor, scri
itor.

Ce spuneți ?
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tovarășului NICOLAE CEA UiȘESCU
(Urmare din pag. I) 

relevînd ceea ce este prețios 
în literatura trecutului, nu 
trebuie să trecem cu vederea 
lucrările cu tendințe retrogra
de, reflqctînd concepții națio
naliste, șovine, sau dimpotri
vă cosmopolite, contrare pro
gresului patriei noastre, con
trare intereselor patriei noas
tre, intereselor celor ce mun
cesc.

Și în perioada de după e- 
liberarea țării, alături de lu
crări valoroase, care vor dăi
nui în literatura noastră, în 
creația scriitoricească s-au 
manifestat și o serie de minu 
suri. Unele din acestea se da 
toresC unor nerode greșite 
folosite în îndrumarea litera 
turii noastre, unor tendințe 
^nesănătoase care au avut loc 
în societate în acea perioadă 
și pe care partidul nostru le-a 
criticat cu toată tăria, luînd 
măsuri hotărîte pentru a nu 
se mai repeta niciodată. Criti
carea lipsurilor nu trebuie 
însă să ducă la diminuarea 
valorii globale a literaturii 
scrise în anii socialismului, la 
etichetări negativiste genera
lizatoare. Făcînd bilanțul ar
tistic al acestei perioade glo
rioase de un sfert de secol din 
istoria poporului nostru, tre
buie să afirmăm cu putere că 
el este pozitiv, înctmUttînd 
o muncă rodnică, deosebit de 
utilă, depusă de scriitorimea 
noastră. (Aplauze puternice în
delungate).

Tovarăși,
Deși timpul care a trecut de 

la eliberarea țării este destul 
de scurt, România a parcurs 
în acest interval o întreagă 
epocă istorică, a străbătut cu 
succes drumul de la capita
lism la socialism, de Ia orîn- 
duirea exploatării la orîndui
rea libertății și dreptății so
ciale. de Ia înapoiere și sără
cie la prosperitate economică 
și culturală. Sintetizând marile 
transformări săvîrșite în 
structura de clasă, în econo
mie, în cultură, în organizarea 
socială și de stat, Congresul 
al TX-lea al partidului a e- 
laborat programul dezvoltării 
societății noastre în etapa de- 
sâvîrșirii construcției socia
liste. a trasat jaloanele pro
gresului multilateral al patriei 
în viitor, a concretizat sarci
nile ce revin tuturor catego
riilor de oameni ai muncii.

Dînd viață acestui program, 
oamenii muncii dezvoltă în
tr-un ritm susținut economia, 
întăresc baza materială a so
cietății, sporesc neîncetat 
forțele de producție ale țării 
Ca urmare a îndeplinirii pre
vederilor planului cincinal, a 
progresului industriei și agri
culturii socialiste, a sporirii 
producției de bunuri materi
ale, crește an de an nivelul 
de viață al poporului, se con
cretizează tot mai evident o- 
biectivul suprem al politicii 
partidului — bunăstarea și 
fericirea omului, ale tuturoi 
celor ce muncesc. (Aplauze pu
ternice). Procesul desăvîrșirii 
construcției socialiste se des
fășoară pe planuri multila
terale, în forme deosebit de 
complexe. Paralel cu dez
voltarea bazei materiale a 
societății, el presupune per
fecționarea relațiilor de pro
ducție, a raporturilor so
ciale între oameni, lărgirea și 
adîncirea democrației socia
liste, întărirea continuă a uni
tății moral-politice a poporu
lui. înflorirea științei și artei, 
ridicarea nivelului de cultură 
a maselor, generalizarea eticii 
socialiste, formarea omului 
nou, eliberat de tarele morale 
ale trecutului.

Este știut că în ultimii ani 
partidul a inițiat și aplicat un 
șir de măsuri pentru perfec
ționarea organizării societății, 
pentru dezvoltarea democra
ției socialiste, pentru întări
rea forței și coeziunii orîndu- 
irii noi. Din acest cadru face 
parte și crearea Frontului 
Unității Socialiste și a con
siliilor oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților con
locuitoare, stabilită de recenta 
plenară a Comitetului Central. 
Dezbaterile care au avut Ioc 
cu prilejul aderării diferite
lor organizații de masă și obș
tești la Frontul Unității So
cialiste și cu prilejul adunări
lor de constituire a consiliilor 
oamenilor muncii ai naționali
tăților conlocuitoare au con
firmat pe deplin justețea mă
surilor adoptate de Comitetul 
Central al partidului, au con
stituit o puternică manifestare 
a atașamentului profund al 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii fată de politica mar- 
xist-leninistă a partidului 
nostru, a hotărîrii lor de a o 
traduce în viată neabătut. 
(Vii aplauze). Prezența Uni
unii Scriitorilor, ca și a ce
lorlalte uniuni ale creatorilor 
de artă. în cadrul Frontului 
Unității Socialiste, oglindește 
rolul tot maî important și mai 
activ pe care aceste organizații 
obștești sînt chemate să-l în
deplinească în societatea 
noastră. în participarea oame
nilor de cultură, alături de 
muncitori și țărani, de toți 
cetățenii, la viata publică, la 
conducerea statului, la în
treaga operă de edificare ă 
socialismului.

Perioada care urmează va 
fi marcată de o serie de a- 
niversări și evenimente po
litice de mare însemnătate în 
viața poporului nostru. La 
sfîrșitul acestei luni vom a- 
niversa semicentenarul unirii 
Transilvaniei cu România, act 
crucial în istoria patriei, în
făptuit prin voința unanimă 
a maselor populare, a întregii 
jiațiuni, moment da cea mai 

mare importanță în dezvolta
rea societății românești mo
derne, în închegarea forțelor 
revoluționare și progresiste 
care, în frunte cu clasa mun
citoare, cu partidul ei marxist- 
leninist, au răsturnat regimul 
burghezo-moșieresc, au lichi
dat exploatarea și au edificat 
orînduirea socialistă. împlini
rea în anul ce vine a unui 
sfert de secol de la eliberarea 
țării de sub jugul fascist, va 
prilejui trecerea în revistă a 
marilor victorii obținute de 
poporul nostru, sub conduce
rea partidului, în cea mai 
mare operă înfăptuită vreo
dată pe pămîntul României. 
Apropiatele alegeri pentru 
Marea Adunare Națională și 
consiliile populare se vor 
transforma, fără îndoială, în- 
tr-o puternică demonstrare a 
hotărîrii poporului român și a 
naționalităților conlocuitoare 
de a înfăptui neabătut po
litica de construcție a socia
lismului, într-o nouă și eloc
ventă materializare a demo
cratismului nostru socialist, a 
exercitării puterii în stat de 
către clasa muncitoare aliată 
cu țărănimea, a guvernării 
țării de către poporul însuși.

Aceste evenimente oferă 
creatorilor de artă și cultură 
teme de inspirație pentru 
opere de mare valoare ar
tistică, și nu ne îndoim că scrii
torii patriei noastre vor făuri 
și în viitor asemenea opere. 
(Aplauze puternice).

în realizarea sarcinilor de
săvîrșirii socialismului parti
dul nostru acordă o impor
tanță deosebită științei, artei 
și culturii, stimulînd gîndirea 
liberă, creatoare, în toate 
sferele activității intelectuale, 
încurajînd și valorificînd în 
folosul progresului general 
inteligenta, talentul și fante
zia. deschizînd acces larg spre 
cunoaștere cetățenilor. Reali
zarea idealurilor socialismului 
în țara noastră înseamnă atît 
împlinirea aspirațiilor spre o 
viață materială mai bună, cît 
și ridicarea omului la un nivel 
superior de înțelegere a rostu
lui său în lume, la o aleasă și 
bogată viață spirituală.

In acest context se înscriu 
șl îndatoririle ce revin scrii
torilor, tuturor oamenilor de 
artă. Pentru a putea sluji as
pirațiile și idealurile maselor, 
pentru a satisface cerințele 
spirituale ale omului muncii 
eliberat de exploatare, scrii
torul trebuie să trăiască cu 
maximum de intensitate co
mandamentele Supreme ale 
societății noastre de azi. să 
înțeleagă tendințele ei de dez
voltare, să se confunde cu do
rințele și voința poporului în 
mijlocul căruia s-a născut și 
trăiește. (Vii aplauze). Pentru 
a-și dedica opera oamenilor 
scriitorul trebuie să știe ce do* 
resc, la ce visează ei. caye sînt 
interesele și idealurile lor, el 
trebuie să pătrundă adînc în 
conștiința maselor, să cunoască 
marile deplasări pe care le-a 
determinat în gîndirea și sen
sibilitatea lor socialismul. 
Astfel, poeziile, romanele, 
piesele de teatru vor putea 
exercita o puternică influență 
asupra minții și inimii omului 
de azi, vor putea deveni pur
tătoare de mesaj ale -e- 
lei mai înalte etici — umanis
mul socialist. Societatea noas
tră are nevoie de o literatură 
militantă, care să cheme 
masele la o tot mal bogată 
activitate creatoare, con
știentă. să mobilizeze conștiin
țele. să contribuie la întărirea 
unității moral-politice a în
tregului popor. (Aplauze).

Este știut că o lege a dez
voltării orînduirii noastre, a 
progresului în socialism este 
critica și autocritica, lupta 
neobosită împotriva neajunsu
rilor. a vechiului care frî- 
nează mersul înainte, promo
varea fermă și curajoasă a tot 
ceea ce este nou și înaintat. 
Pornind de la aceste principii, 
arta, literatura pot si tre
buie să-și aducă aportul la 
combaterea și lichidarea feno
menelor negative din viata 
socială, a mentalităților înapo
iate, a moravurilor reproba
bile. Arta scrisului poate fi 
un sprijin eficace în lupta so
cietății noastre împotriva ce
lor care se sustrag de la obli
gațiile sociale, a arivismului, 
a manifestărilor de parazitism, 
a spiritului de căpătuială, a 
abuzurilor, pentru afirmarea 
principiilor echității socialiste 
în patria noastră. (Aplauze). 
Forța unei asemenea critici va 
fi cu atît mai mare, efectul ei 
constructiv, educativ cu atît 
mai puternic, cu cît literatura 
va opune tendințelor negative 
trăsăturile etice noi ce carac
terizează omul înaintat al so
cietății socialiste. Desigur, e- 
roul epocii socialiste nu este 
un supraom ; el are și calități 
și defecte, trăiește și bucurii, 
și amărăciuni, și izbînzi și în- 
frîngeri. iubește, visează, 
se zbuciumă ca orice ființă 
omenească. Literatura trebuie 
să-1 înfățișeze așa cum e în 
realitate, dar relevîndu-i lip
surile, trebuie să pună toto
dată în evidentă cu putere 
ceea ce-1 caracterizează, și a- 
nume faDtul că viața sa e 
străbătută de patosul revolu
ționar al idealului socialist, că 
el pune mai presus de orice 
interesele colectivității, că se 
dăruiește cu toată pasiunea 
muncii sale, cauzei socialismu
lui, cauzei poporului. (Aplau
ze). Prin aceasta, întruchi
parea în literatură a aces
tui personaj poate exerci
ta o înrîurire salutară a- 
supra conștiinței maselor. 
Acționînd în acest fel, a- 
bordînd vasta problema
tică a desăvîrșirii socialismu
lui și transformării morale a 
omului, scriitorii noștri vor 

făuri o literatură militantă, 
profund angajată în măreața 
operă pe care o întreprinde 
poporul român. Reflectînd a- 
ceastă experiență socială fără 
precedent în istoria umani
tății, scriitorii au posibilitatea 
de a introduce în literatură 
un univers omenesc inedit, 
care poate genera opere de 
cea mai mare originalitate. 
Noul trebuie căutat în socie
tate, în viață și nu în ceva 
supranatural. (Aplauze pu
ternice).

In acest context, cu atît mai 
de neînțeles este tendința ce 
se manifestă la unii scriitori, 
din fericire puțini la număr, 
de a ignora problemele fun
damentale ale existenței so
ciale, ale omului. în mod ine
vitabil un asemenea drum nu 
poate duce decît la veștejirea 
și sclerozarea spirituală a 
scriitorului, la îndepărtarea 
sa de cei pentru care trebuie 
să scrie, la neputința de a 
comunica cu masele largi ale 
cititorilor. Este regretabil că 
unii scriitori manifestă indi
ferență pentru accesibilitatea 
operelor lor, ba mai mult, 
mărturisesc chiar că nu-i in
teresează dacă sînt înțeleși de 
mase, că scriu pentru un cerc 
îngust de așa-ziși inițiați, iar 
unii spun chiar că nu s-au 
născut oamenii care să-i în
țeleagă.

în legătură cu aceasta per- 
miteți-mi să vă istorisesc o 
poveste pe care am auzit-o și 
eu. Era de mult, tare de mult, — 
așa încep de altfel toate poveș
tile — pe vremea cînd nu 
existau nici Comitetul de Artă 
și Cultură, nici Uniunea Scrii
torilor, nici secția culturală a 
Comitetului Central, nici edi
turi de stat și redactori șefi 
de reviste literare, nici cen
zură șl nici chiar Fondul lite
rar, deci nici posibilitatea de 
a se acorda împrumuturi sau 
avansuri pentru literatura 
încă nescrisă. Așa că nimeni nu 
îngrădea libertatea scrisului. 
Trăia pe atunci un poet — și 
cum se spune despre Făt-Fru- 
mos — nu împlinise încă nici 20 
de ani cînd începu să se crea
dă așa de mare cum nu sînt nici 
poeții celebri, cu foarte multe 
versuri și cu părul alb. Si ca să 
pară și mai mare, poetul nos
tru se urcă într-un turn înalt
— nu știu dacă era din lut sau 
din fildeș — și începu să ci
tească dintr-un carnețel. 
Cîțiva trecători s-au oprit și 
l-au ascultat, dar cei mai 
mulți și-au văzut liniștiți de 
drum. Unul, e drept, cu părul 
alb. dună ce a ascultat, neîn- 
țelegînd nimic, l-a rugat pe 
poet să traducă cele citite. 
Supărat, poetul a răspuns : 
cum să traduc ? Doar am citit 
în limba pe care o știe aici 
toată lumea ! Dacă n-ai înțe
les. înseamnă că tu ești vino
vat, ești un incult din spațiul 
mioritic. Poeziile mele nu-ți 
sînt adresate ție, ci oame
nilor culți care se vor naș
te peste veacuri sau care 
s-au născut, poate, pe alte pla
nate. Și poetul nostru, în tru
fia sa, a cerut să i se mai 
înalțe și mal sus turnul în 
care își scria poeziile. E lungă 
această poveste, dar se spune 
că la un moment dat poetul a 
coborît cu mare alai din turn 
și s-a dus — ‘ nu știu dacă 
călare sau pe jos, deoarece pe 
atunci nu existau nici tram
vaie, nici autobuze, nici auto
turisme personale — la omul 
care pe atunci se ocupa, cu 
transcrierea diferitelor acte și 
lucrări. Acolo ce să vezi, po
etul a dat peste cel care îl 
ascultase si îi ceruse să-și 
traducă poeziile pentru ascul
tători. Privindu-1 de sus, deși 
acum se afla pe pămînt, po
etul i-a spus : am venit să-mi 
transcrii poeziile în 50 de 
exemplare și deoarece acea
sta o să dureze mai mult 
să-mi plătești imediat dreptul 
de autor. Proprietarul editurii
— un particular, deoarece, 
dună cum am mai spus, nu se 
înființaseră încă edituri de 
stat — s-a uitat în sus la poet 
și i-a răspuns: dar bine, 
omule, cum vrei să-ți tran
scriu atîtea exemplare cînd 
cititorii culți, pentru care 
scrii, nu s-au născut încă ? 
Pentru un singur cititor, care 
ești tu însuți, e suficient 
exemplarul pe care îl ai. Dacă 
totuși dorești să-ți transcriu 
îri 50 de exemplare poeziile, 
atunci te rog să-mi plătești 
pentru munca pe care o de
pun. (Aplauze). La acest răs
puns poetul s-a socotit tare 
nedreptățit a plecat supărat, 
s-a urcat din nou în 
turnul său și a început să se 
plîngă că nu există libertatea 
cuvîntului (Vii aplauze). Ce s-a 
mai întîmplat apoi cu poetul 
nostru, povestea nu spune. 
Probabil cum se spune în toa
te poveștile, continuă să mai 
stea și acum acolo. Noi 
am dori însă ca azi să 
nu existe poeți ca cel din 
poveste, care nu-și găsesc 
cititori pe pămînt, printre 
trăitorii din vremea lor. Tre
buie să spunem că din fericire, 
aproape totalitatea scriitorilor 
noștri înțeleg să scrie pentru 
oamenii în mijlocul cărora 
trăiesc, pe înțelesul lor. Adre- 
sîndu-li-se acestora, redînd 
cu talent viața, frămîntările 
și aspirațiile lor. ei pun toto
dată bazele trăinîciel în timp 
a operelor pe care le creează, 
transmit un mesaj uman 
care va găsi ecou profund și 
în conștiința generațiilor vii
toare, a celor ce vor trăi în e- 
pocile ce vor veni. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Nu trebuie uitat că în anii 
socialismului, în care cultura 
a cunoscut un puternic pro
gres, în condițiile cînd școlile 
sînt larg deschise întregului 
tineret și s-a generalizat nu 
de mult învățămîntul de 10 

ani, în țara noastră s-a format 
un public larg, competent, re
ceptiv la arta profundă, 
avid de cărți care să-i îna
ripeze mintea, să-i sțimule- 
ze gîndirea și fantezia, sâ-i 
insufle idei și sentimen
te înalte. Cărțile care nu 
sînt „înțelese" de cititori sînt 
tocmai cele sărace în idei, 
care se rezumă la jocul gra
tuit al formelor. Asemenea 
cărți nu sînt căutate, nu cir
culă, nu ajung la inima publi
cului.

Așa cum în mod just au 
subliniat aici numeroși to
varăși care au luat cuvîntul 
linia directoare a întregii 
noastre arte, a literaturii noi 
este concepția despre lume și 
viață a clasei muncitoare — 
materialismul dialectic și is
toric — ideologia dominantă 
în România, arma încercată 
de luptă a partidului comu
nist, a întregului popor în e- 
dificarea orînduirii socia
liste. (Aplauze puternice). 
Filozofia marxist-leninistă — 
superioară prin baza sa profund 
rațională, prin caracterul ei 
științific, prin faptul că por
nește de la analiza legilor o- 
biective ale dezvoltării sociale 
—permite scriitorului să dea 
răspuns marilor întrebări care 
frămîntă omul contemporan, 
marilor probleme sociale și 
morale ale societății zilelor 
noastre.

Spre deosebire de ideologia 
claselor exploatatoare care nu 
mai poate oferi cheia înțele
gerii proceselor lumii contem
porane. nu mai permite des
prinderea tendințelor princi
pale în evoluția societății și 
a omului, nu mai poate des
chide perspective viitorului, 
materialismul dialectic si isto
ric ajută pe creatorul de artă 
să descifreze legile prezentu
lui, să scruteze viitorul, sco- 
țînd în relief rolul capital pe 
care îl are omul în transfor
marea lumii. în realizarea pro
gresului Desigur, marxism- 
leninismul nu este o culegere 
de rețete infailibile, elaborată 
odată pentru totdeauna, nu 
este un ..ghid practic" pe baza 
căruia se poate acționa auto
mat, sau un talisman care 
poate feri de orice fel de gre
șeală El este o filozofie vie 
care te obligă să gîndești in
tens. cu propriul cap. în orice 
împrejurare, să interpretezi în 
mod creator realitatea aflată 
în continuă schimbare, să-ți 
lărgești neîncetat orizontul cu
noașterii. Numai acei care 
înțeleg marxism-Ieninismul 
ca un mijloc de gîndire și de 
cercetare a legilor sociale își 
vor putea aduce aportul la 
dezvoltarea progresistă a o- 
menirii. (Aplauze).

CuprinzTnd masele. mar
xism-Ieninismul s-a transfor
mat în țara noastră într-o u- 
riașâ forță materială a pro
gresului social. Nu trebuie să 
uităm însă nici un moment că 
mai persistă încă în societate 
rămășițe ale concepțiilor 
vechi, moștenite de la clasele 
exploatatoare, concepții idea
liste, mistice, retrograde care 
mai pătrund într-un fel sau 
altul și din afară, din lumea 
capitalistă. Tocmai de aceea, 
una din cerințele progresului 
societății noastre este comba
terea hotărîtă a influențelor 
filozofiei străine în toate do
meniile vieții sociale, și mai 
cu seamă în sfera artei 
și literaturii. Profund recepti
vă față de ceea ce e înaintat, 
progresist în gîndirea socială 
și în creația spirituală a lumii, 
ideologia noastră nu poate 
accepta sub nici o formă co
existența pașnică cu concep
ții idealiste, mistice, cu fi
lozofiile care și-au trăit tra
iul. Una din marii'' misiuni ale 
scriitorilor noștri este aceea 
de a contribui, prin operele, 
ca și prin întreaga lor activi
tate, la înfrîngerea curentelor 
reacționare din cultura uni
versală, la triumful în arta 
timpurilor noastre a ideilor fi
lozofiei marxist-leniniste, a 
idealurilor omenirii înainta
te, a umanismului socialist. 
(Aplauze puternice).

Militînd pentru o artă anga
jată, situată ferm pe pozițiile 
ideologiei marxist-leniniste, 
partidul nostru s-a pronunțat 
și se pronunță pentru o largă 
diversitate de stiluri și ma
niere artistice. Combătînd a- 
numite viziuni înguste din 
trecut, unele păreri rigide cu 
privire la caracterul artei, 
partidul stimulează preocupa
rea scriitorilor, a tuturor ar
tiștilor din țara noastră pen
tru perfecționarea măiestriei, 
pentru îmbogățirea mijloace
lor de exprimare, pentru o 
continuă inovare creatoare. 
Pornim de la premisa că di
versitatea de stiluri și forme 
artistice nu face decît să ex
prime mai pregnant conținu
tul, să-1 facă mai accesibil 
omului, pentru care este crea
tă opera de artă. (Aplauze).

Unul din fenomenele deose
bit de pozitive ale vieții noas
tre literare este ridicarea li
nei pleiade largi de tineri 
prozatori, poeți, critici și dra
maturgi și afirmarea lor tot 
mai viguroasă în cîmpul crea
ției, în care aduc o infuzie 
proaspătă de elanuri generoa
se. A pune consecvent în va
loare îndrăzneala și energia 
tineretului, a-1 promova cu 
curaj în viața socială, în toate 
domeniile de activitate este, 
de altfel, o caracteristică ge
nerală a politicii partidului 
nostru în artă, în literatură, 
ca în orice muncă, nici o cu
cerire nouă nu poate porni 
însă de la zero, ci de la cu
ceririle anterioare, nici un 
progres nu se poate clădi pe 
•ol gol, d pe munca, pe reali

zările înaintașilor. Aspirația 
spre mai bine — caracteris
tică tineretului — este o 
lege a dezvoltării noastre, dar 
ea nu trebuie să se manifeste 
prin negarea valorilor acumu
late pînă în prezent ci prin 
continuarea și dezvoltarea lor 
în noile condiții. Fiecare ge
nerație își aduce propria ei 
contribuție creatoare și toate 
laolaltă înmănunchează, ca în
tr-un ,buchet multicolor, arta 
țârii noastre. Pe bună drep
tate s-a subliniat aici că orice 
tendință de separare arbitrară 
a artei și literaturii pe gene
rații. de nesocotire a aportu
lui unei generații sau alteia, 
dăunează intereselor generale 
ale culturii noastre. Viața a 
demonstrat nu o dată că vîrsta 
spirituală nu o dă numărul 
anilor, ci clocotul vieții sufle
tești, intensitatea participării 
la existența poporului. Pot fi 
scriitori vîrstnici care, înțele- 
gîndu-și menirea, să rămînă 
mereu tineri și pot fi, în 
schimb, tineri care, datorită 
ideilor învechite pe care le 
îmbrățișează și pe care le cred 
noi. să îmbătrinească pre
timpuriu. (Aplauze). Poporul 
nostru are nevoie de o litera
tură veșnic tînără, pe care 
flacăra dragostei de om și de 
patrie să nu o lase să îmbă- 
trînească niciodată. (Aplauze 
puternice).

Problemele legate de for
marea culturală a tinerilor 
scriitori au ocupat, după cîte 
sînt informat, un loc impor
tant în adunarea generală In 
legătură cu aceasta s-au fă
cut și propuneri pentru întoc
mirea unui program de vizite 
în străinătate în vederea in
formării și documentării ti
nerilor. Desigur, această do
rință este de înțeles, deși tre
buie să menționăm că există 
la unii tovarăși și o anumită în
țelegere greșită a procesului 
de formare intelectuală. Unii 
cred că pentru a deveni scri
itor mare, artist mare, tre
buie să treci neapărat prin 
occident. Desigur, cunoașterea 
culturii internaționale este 
imperios necesară oricărui in
telectual. dar tara noastră 
oferă azi posibilități largi de 
instruire tinerelor generații, 
învățămîntul nostru rîdicîn- 
du-se la nivelul exigențelor 
științei și culturii moderne 
mondiale (Aplauze). Tn această 
ordine de idei sperăm să se 
ivească și inițiativa întocmi
rii unui program de vizite ale 
tinerilor scriitori în propria 
noastră țară (Vii aplauze). Cu
noașterea realității noastre 
sociale, a vieții poporului, a 
muncii sale eroice este o școa
lă înaltă pentru tînărul crea
tor de artă, o sursă inepuiza
bilă de inspirație, de idei, de 
instrucție indispensabilă pen
tru literatura cu adevărat mi
litantă. umanistă.

Drumul unic de afirmare a 
tineretului în literatură, ca în 
orice alt domeniu de activita
te, este nu contestarea gălă
gioasă a înfăptuirilor celor 
mai în vîrstă. ci munca har
nică. pătrunsă de înaltă 
responsabilitate pentru ooera 
pe care o oferă Societății. Fără 
muncă intensă, fără dăruire, 
nu se poate crea nimic mare 
și durabil (Aplauze). Fără un 
maximum consum de inteli
gență, de pasiune, de talent, 
lucrările de art.ă sînt con
damnate să rămînă minore și 
chiar dacă vor pîlpîi pentru 
un moment, se vor stinge la 
prima adiere a vieții, a timpu
lui

Este știut că socialismul, li- 
chidînd exploatarea omului de 
către om realizează egalitatea 
în drepturi între toți cetățenii, 
creează condiții pentru mani
festarea nestînjenită în viața 
socială a fiecărui om al mun
cii. Una din marile cuceriri 
ale orînduirii noastre socia
liste este asigurarea condi
țiilor pentru exprimarea libe
ră a opiniei celor ce muncesc, 
pentru participarea lor tot 
mai activă la elaborarea po
liticii partidului, a tuturor ho- 
tărîrilor care privesc viitorul 
națiunii, la conducerea trebu
rilor statului. Măsurile luate 
în ultimii ani de partid și gu
vern au lărgit drepturile, și li
bertățile cetățenești, au asi
gurat intensificarea schimbu
lui de idei în sînul societății, 
participarea tot mai vie a ma
selor la stabilirea căilor 
mersului nostru înainte. O la
tură fundamentală a democra
ției socialiste este răspunde
rea fiecărui cetățean față de 
interesele generale ale socie
tății, ale poporului. Este știut 
că în concepția marxism-leni- 
nismului libertate înseamnă 
necesitate înțeleasă. Omul de
vine liber în orînduirea so
cialistă nu pentru că iese de 
sub acțiunea legilor sociale, 
ci pentru că. înțelegîndu-le ne
cesitatea imperioasă, acționea
ză în spiritul lor. pentru con
strucția conștientă a societății. 
(Aplauze). De aceea libertatea 
individului nu vine în contra
dicție cu cerințele și interesele 
generale ale societății, ci, 
dimpotrivă, slujește aceste in
terese. De aceea, atunci cînd 
se întîmplă să aibă loc acțiuni 
de nesocotire a intereselor ge
nerale. societatea este îndrep
tățită să ia măsurile necesare 
pentru ca aceste interese, 
care condiționează și inte
resele fiecărui om al mun
cii, să nu fie cu nimic 
prejudiciate, pentru ca ni
meni să nu dăuneze colectivi
tății prevalîndu-se de libertă
țile asigurate de regimul nos
tru pentru realizarea bună
stării întregii societăți' (A- 
plauze). Democrația socia
listă oferă oamenilor de 
artă un cîmp larg de manifes

tare, posibilitatea de a par
ticipa activ la viața politică și 
socială, de a-și aduce contri
buția la mersul nostru înainte, 
la întărirea și perfecționarea 
continuă a orînduirii noi.

Trăim într-o epocă de mari 
prefaceri sociale, epoca unei 
profunde revoluții științifice 
și culturale, în care Omul 
se afirmă cu tot mai multă 
forță ca stăpîn al propriilor 
sale destine. In această epocă 
omul patriei noastre, eliberat 
de exploatare și asuprire, își 
construiește în mod conștient 
viața, viitorul luminos, pro- 
pria-i istorie. Omul societății 
socialiste dorește să acționeze 
în deplină cunoștință și în 
sfera creației spirituale, do
rește făurirea unei culturi 
care să fie nu rodul activității 
întîmplătoare, ci al necesită
ții înțelese, o cultură nouă, 
inspirată din realismul socie
tății noi, din umanismul socia
list, închinată poporului și 
numai poporului. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși.
Rolul partidului comunist 

de forță politică conducătoare 
a societății se manifestă cu 
putere în țara noastră în toa
te domeniile de activitate, în 
promovarea a ceea ce este nou 
și înaintat, în dinamizarea 
factorilor de progres atît în 
sectoarele producției materia
le, în perfecționarea organi
zării societății și desfășurarea 
vieții publice, cît și în acti
vitatea științifică și artistică, 
în întreaga cultură socialistă. 
Rolul de conducător al socie
tății, partidul nostru l-a cîști- 
gat prin lupta sa plină de 
abnegație pentru cauza po
porului, dovedind că pune mai 
presus de orice dezvoltarea 
civilizației în patria noastră, 
înflorirea națiunii socialiste 
(Aplauze puternice, îndelunga
te). înscrierea în Constituție a 
acestui rol nu are sensul unei 
măsuri administrative, ci face 
doar să confirme o realitate de 
fapt, creată ca urmare a 
dezvoltării istorice obiective, 
a meritelor pe care și le-a 
cîștigat partidul nostru. 
Conducerea și îndrumarea 
de către partidul nostru a 
artei este o necesitate im
perioasă. ea este menită să asi
gure ca arta și literatura din 
țara noastră să servească cauzei 
socialismului și progresului, 
înțelegem realizarea acestui 
rol îndrumător în dezvolta
rea artei nu prin impunerea 
unui anumit stil sau unei a- 
numite maniere de creație, ci 
prin desfășurarea unei largi 
activități politico-ideologice, 
prin grija pentru îndeplinirea 
misiunii sociale a artiștilor, a 
scriitorilor, pentru fuziunea 
deplină a literaturii, a tuturor 
artelor, cu marile preocupări 
ale poporului român, cu gran
dioasa operă socială pe care o 
întreprind oamenii muncii din 
țara noastră. Realizarea cu 
succes a acestei îndatoriri im
portante a partidului față de 
popor, față de viitorul său lu
minos. depinde în mare mă
sură de calitatea muncii poli
tice și ideologice pe care o 
desfășoară organele și orga
nizațiile de partid, de felul în 
care fiecare comunist își în
deplinește sarcinile ce-i revin. 
Scriitorii comuniști au un rol 
hotărîtor în îndeplinirea me
nirii literaturii de factor activ 
în transformarea revoluționa
ră a societății, în ridicarea 
conștiinței socialiste a mase
lor, în perfecționarea morală 
a omului; ei trebuie să mili
teze cu pasiune și convingere 
pentru situarea fermă a artei 
scrisului pe pozițiile ideolo
gice ale partidului nostru, pen
tru unirea tuturor detașamen
telor oamenilor de artă într-un 
singur șuvoi în îndeplinirea 
rolului ce le ravine în societa
tea noastră. (Vii și puternice 
aplauze).

Sarcini de seamă în îndru
marea ideologică și artistică 
a creației de artă, a activității 
scriitorului. în orientarea lite
raturii spre subiectele funda
mentale ale vieții sociale, re
vin criticii. în țara noastră, 
critica literară are vechi și 
puternice tradiții progresiste, 
rădăcini adînci în mișcările de 
idei înaintate ale trecutului. 
Criticii noștri cei mai de sea
mă au contribuit la crearea în 
literatură a unui climat inte
lectual de înțelegere a cerin
țelor dezvoltării sociale, cli
mat ce s-a dovedit deosebit 
de fecund pentru marile ta
lente artistice Mulți dintre 
scriitorii noștri clasici de frun
te s-au inspirat din ideile lor 
progresiste, și-au lărgit vizi
unea asupra menirii artei, reu
șind să se confunde astfel cu 
interesele și idealurile po
porului. Marii noștri critici 
din trecut nu se fereau să ata
ce frontal problemele literatu
rii, nu se sfiau să se pronunțe 
clar asupra unei opere literare, 
să discearnă ceea ce are ea bun 
sau rău în cuprinsul ei. Din 
păcate, aceasta nu prea se mai 
întîmplă în critica noastră 
de astăzi. (Aplauze). Numai cu 
generalități nu se poate face 
critică. Am deschis zilele a- 
cestea „Istoria literaturii ro
mâne" a lui Călinescu. scrisă, 
mi se pare. în 1941. și am dat 
peste critica pe care o face lui 
Rebreanu pentru romanul 
„Gorila*". Subliniind minusu
rile mari ale acestei cărți, Că
linescu spune că ea este sub 
puterea de creație a lui Re- 
breanu, că reprezintă o scă
dere a valorii scrisului lui. Că
linescu nu s-a sfiit să-1 critice 
pe Rebreanu, care era un scrii
tor mare și cred că Rebreanu 
nu s-a supărat. Spun toate a- 
cestea pentru că socot necesar 

ca în viitor critica noastră li
terară să nu estompeze pro
blemele și să nu se oprească 
nici în fața numelui scriitoru
lui, nici în fața gălăgiei pe 
care o poate stîrni atitudinea 
ei fermă, deschisă.

Criticii marxist-leniniste de 
azi îi revine îndatorirea de a 
crea în sfera literaturii un 
puternic curent de idei, izvo- 
rît din principiile fundamen
tale ale materialismului dia
lectic și istoric, care să rodeas
că puternic în creație, să 
stimuleze elaborarea unor o- 
pere cu caracter militant. A- 
firmînd în mod convingătoo 
și argumentat principiile ideo
logiei marxist-leniniste, criti
ca are datoria de a face o pro
fundă analiză filozofică fie
cărei creații literare, relevînd 
ceea ce este înaintat, combă
tînd cu putere teoriile și in
fluențele străine. Critica se 
cere a fi un factor activ în 
selecția valorilor literare, dez
văluind ceea ce este superfi
cial, minor, indiferent de ma
niera de creație. O răspundere 
deosebită în promovarea lite
raturii noastre noi au revistele 
literare, care trebuie să fie un 
ferment al dezbaterilor, al 
schimbului principial de idei, 
al opiniei înaintate pe tărîmul 
literaturii. Este necesar ca re
vistele literare să dovedească 
o înaltă exigență ideologică și 
artistică, să militeze activ îm
potriva oricărei influențe a 
filozofiei străine, pentru pro
movarea principiilor materia
lismului dialectic și istoric.

Trebuie să se înțeleagă clar, 
tovarăși, criticarea unor lu
crări nu înseamnă excomuni
carea scriitorului. (Aplauze). 
Dimpotrivă, critica trebuie să-1 
ajute să publice lucrări mai 
bune și mai multe. Atitudinea 
de indiferență sau de estom
pare a minusurilor unor lucrări 
nu servește nici scriitorilor, nici 
cauzei unei culturi înaintate, 
umaniste în patria noastră. 
(Aplauze puternice).

Adunarea Generală a pus 
sarcini de mare răspundere în 
fața Uniunii Scriitorilor, a în
credințat importante îndato
riri noii sale conduceri, și 
dați-mi voie ca să adresez rele 
mai calde felicitări noii con
duceri pe care ați ales-o, Co
mitetului. Biroului și președin
telui. tovarășului Zaharia 
Stancu (Aplauze îndelungate). 
Măsurile organizatorice care 
s-au discutat și în mod 
deosebit hotărîrea de a se 
crea organizații locale ale 
scriitorilor, corespund pe de
plin cerințelor dezvoltării 
continue a vieții obștești 
a oamenilor de artă, sînt 
în consens cu procesul ge
neral de dezvoltare a de
mocrației socialiste în Ro
mânia. Un efect pozitiv asupra 
dezvoltării creației scriitori
cești vor avea și descentrali
zarea activității editoriale, 
crearea unor edituri cu profi
luri diferite, atît în Capitală 
cît și în alte centre culturale 
ale țării.

Datoria Uniunii Scriitorilor, 
a asociațiilor literare, a editu
rilor și revistelor este aceea 
de a asigura dezvoltarea unui 
spirit sănătos, de emulație, în 
întreaga noastră literatură, de 
a-i stimula pe scriitori, poeți, 
dramaturgi să atace cu curaj 
marile teme și subiecte ale 
realității socialiste, să expri
me idealurile poporului, țelul 
său socialist, contribuția sa 
specifică la civilizația lumii 
contemporane. Descentraliza
rea organizatorică preconizată 
de Adunarea Generală, crea
rea organizațiilor scriitoricești 
în țară vor permite condu
cerii Uniunii Scriitorilor să se 
consacre mai mult decît pînă 
în prezent problemelor de ori
entare a creației, organizării 
unor ample dezbateri ideolo
gice în rîndul scriitorilor, în
deplinirii rolului ei îndru
mător în viața literară. O pre
ocupare de seamă a Uniunii 
trebuie să fie cultivarea unor 
relații tovărășești, colegiale în
tre toți scriitorii, indiferent 
de generație sau de genul pe 
care-1 practică, combaterea 
spiritului de grup, a oricăror 
manifestări care contravin eti
cii noastre socialiste, dezvol
tarea criticii și autocriticii prin
cipiale. colaborarea rodnică a 
tuturor, în interesul general al 
literaturii. Plecînd de la premi
sa că scriitorii sînt nu numai 
artiști, ci și cetățeni cu drep
turi și obligații egale cu ale 
celorlalți oameni ai muncii. 
Uniunea Scriitorilor trebuie 
să stimuleze totodată partici
parea membrilor ei la întrea
ga viață politică și socială a 
țării, la eforturile poporului 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Stimați tovarăși,
Literatura, activitatea de 

creație artistică din țara noas
tră nu se dezvoltă izolat, ci în 
contact cu întreaga cultură 
mondială — și în primul rînd 
cu literatura din țările socia
liste, călăuzită de aceeași ideo
logie, cu literatura înaintată 
din toate țările lumii. Creația 
literară din România se afirmă 
în lume azi ca un factor 
activ în lupta pentru progres, 
fiind purtătoarea unor idei și 
aspirații nobile de prietenie 
între popoare, de pace și cola
borare internațională, de soli
daritate cu toate forțele avan
sate ale societății contempo
rane. In acest cadru, scriitorii, 
creatorii de artă sînt chemați 
să aducă o contribuție efec
tivă la înfăptuirea politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru, pusă în slujba luptei 
mondiale pentru socialism, 
pentru democrație, pentru 
progres și pace. (Vii aplauze).

Este bine știut că în cen
trul politicii și activității inter
naționale a Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
țării noastre stă preocuparea 
pentru dezvoltarea și intensi
ficarea continuă a colaborării 
frățești cu țările socialiste — de 
care ne leagă comunitatea o- 
rînduirii și a ideologiei, in
teresele și țelul suprem co
mun. Este o datorie nobilă 
pentru scriitorii noștri de a 
milita și în viitor pentru în
tărirea prieteniei și unității 
dintre țările noastre, pentru 
dezvoltarea solidarității lor 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului, a egalității și 
frăției, a internaționalismului 
socialist (Aplauze îndelun
gate).

După cum știți, tovarăși, o- 
riginea cuvîntului ,,internațio
nalism" este latină — el se 
compune din particulele „in
ter" și „națio’ — și etimologic 
înseamnă colaborare între na
țiuni. Este firesc să concepem 
internaționalismul ca relații de 
colaborare între națiuni socia
liste frățești, libere, egale șl 
independente. (Aplauze pu
ternice).

Numai între națiuni Inde
pendente se poate vorbi de o 
colaborare egală în drepturi, 
de adevăratul internaționa
lism socialist. Dezvoltînd 
relații reciproce cu adevă
rat internaționaliste, relații de 
tip nou, între națiuni libere șl 
suverane, egale în drepturi, 
țările socialiste oferă lumii un 
model însuflețitor și în același 
timp pun o temelie trainică 
solidarității șl unității forțe
lor progresiste, antiimperia- 
liste din lumea întreagă.

Unul din obiectivele impor^ 
tante ale politicii externe a 
României, pe care scriitorii îl 
pot sluji eficient, este lărgirea 
colaborării cu toate statele lu
mii, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza respectării 
independenței și suveranită
ții naționale, a egalității în 
drepturi, a neamestecului în 
treburile interne. (Vii și pu
ternice aplauze). Țara noastră, 
România, depune eforturi sus
ținute pentru instaurarea în 
lume a spiritului de încrede
re și prietenie între popoare, 
pentru recunoașterea dreptu
lui inalienabil al fiecărei na
țiuni de a urma drumul pe 
care îl dorește, de a se dez
volta de sine stătător, fără 
nici un amestec din afară. 
Un punct important în politica 
de destindere internațională 
promovată de țara noastră 
este realizarea securității eu
ropene, instaurarea între na
țiunile de pe acest continent a 
unor relații normale, elimina
rea surselor de încordare^1 
animozitate care pot peric*7ia 
pacea. Să facem totul pentru 
a nu se mai repeta stările de 
lucruri din trecut care au dus 
în două rînduri,’- în decursul 
acestei jumătăți de secol, la 
conflagrații mondiale. Ne ex
primăm hotărîrea de a mili
ta neabătut și în viitor pentru 
înfăptuirea securității euro
pene, aceasta corespunzînd 
atît intereselor poporului nos
tru, cît și intereselor tuturor 
țărilor socialiste, ale tuturor 
țărilor de pe continentul eu
ropean, întregii lumi. (Aplau
ze).

Partidul și statul nostru, în
tregul popor acordă un spri
jin neprecupețit popoarelor 
care luptă pentru eliberarea 
națională, pentru cucerirea și 
consolidarea independenței și 
suveranității, pentru dezvolta
rea nestingherită pe drumul 
progresului si civilizației. Este 
o cauză nobilă pentru oamenii 
de artă și literatură să sus
țină cu ardoare aspirațiile spre 
o viață nouă a popoarelor care 
s-au eliberat sau încă mai 
luptă pentru eliberarea de sub 
jugul colonial, să militeze pen
tru abolirea definitivă a aces
tui monstruos sistem de robie 
a popoarelor, astfel ca epoca 
noastră să intre în istorie 
drept epoca libertății tuturor 
națiunilor d£ pe glob. (Aplau
ze).

Partidul nostru pornește de 
la premisa că atîta timp cît 
mai există în lume imperialis
mul, se vor menține pericole 
de agresiune și război, ceea 
ce impune întărirea vigilenței 
și combativității popoarelor, a 
capacității lor de apărare. 
Scriitorilor, tuturor artiștilor 
le revine îndatorirea de a-și 
ridica glasul, alături de în
treaga omenire progresistă, 
împotriva imixtiunilor impe
rialiștilor în viața popoarelor, 
împotriva pretențiilor aces
tora la dominația mondială, 
pentru respectarea normelor 
dreptului internațional. Viața 
demonstrează că în zilele 
noastre politica amestecului în 
treburile altor state — sursă 
de grave pericole la adresa 
păcii, izvor de conflicte șl 
tensiuni perpetue — este sor
tită eșecului. (Aplauze). Exem
plul războiului imperialist 
împotriva poporului vietna
mez este pe deplin elocvent. 
El arată că un popor animat 
de dragoste de patrie, însufle
țit de idealul libertății și in
dependenței naționale, hotărît 
să-și apere suveranitatea și 
ființa națională, nu poate fi 
îngenunchiat. Considerăm că 
încetarea bombardamentelor 
americane împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam este 
o măsură pozitivă în direcția 
soluționării problemei viet
nameze. Este necesar să se 
reia în cel mai scurt timp 
tratativele de la Paris, să se

(Continuare In pag. a Ul-aj
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ajungă la hotărîrea retragerii 
trupelor străine din Vietnam 
— singura cale de a se asigu
ra poporului vietnamez po
sibilitatea de a-și hotărî sin
gur destinele, fără nici un a- 
mestec din afară. Țara noas
tră va acorda în continuare 
tot sprijinul său poporului 
vietnamez în lupta sa dreaptă. 
(Aplauze).

Imperativul suprem al epo
cii noastre este preîntimpina- 
rea unui nou război mondial 
care, in condițiile tehnicii mi
litare moderne, ar reprezenta 
un dezastru pentru întreaga 
omenire. pentru civilizația 
materială și spirituală a lumii. 
Acest țel major al zilelor 
noastre trebuie slujit- cu e- 
nergie de toți oamenii lucizi, 
de conducătorii și oamenii po
litici, de forțele progresiste 
ale societății și, nu în ultimul 
rînd, de exponenții spirituali 
ai fiecărei națiuni — oamenii 
de artă și cultură.

Cred că își păstrează depli
nă actualitate cuvintele a- 
dresate de Gorki oamenilor 
de artă : „Cu cine sînteți voi, 
maeștri ai culturii ?• Oamenii 
de cultură români, ca și cei 
din întreaga lume, nu pot să 
nu-și pună întrebarea : „De 
partea cui sîntem ?“. De partea 
progresului, a intereselor po
porului muncitor, a libertății 
și independenței popoarelor, 
aau de partea acelora care țin 
să îngenunche și să lichideze 
libertățile popoarelor ? Răs
punsul poate fi unul singur: 
oamenii de cultură șl artă stnt 
de partea progresului, a cau

zei libertății și independenței 
popoarelor. (Vii și îndelungate 
aplauze). A scrie cu pasiu
ne și convingere despre a- 
cest deziderat arzător al 
contemporaneității înseamnă 
a face o literatură cu adevărat

militantă, a-ți pune condeiul 
în slujba intereselor supreme 
ale umanității și în slujba pro
gresului.

Poporul român, constructor 
al socialismului, nu precupe
țește nimic pentru ca, reali- 
zînd țelurile politicii interne 
a partidului de desăvîrșire a 
construcției socialismului, 
să-și aducă în același timp 
contribuția efectivă la destin
derea internațională, la frîna- 
rea planurilor agresive ale 
imperialismului, la preîntîm- 
pinarea unui nou război mon
dial.

Partidul și guvernul, între
gul nostru popor, militează 
neobosit pentru depășirea ac
tualelor dificultăți existente 
în relațiile din cadrul sistemu
lui socialist, dintre partidele 
comuniste, pentru realizarea 
unității de voință și acțiune 
a tuturor țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a în
tregului front antiimperialist. 
Consider că aceasta consti
tuie o îndatorire de onoare 
pentru fiecare partid comu
nist, pentru fiecare comunist. 
Trebuie să facem totul pentru 
a se ajunge la lichidarea ne
înțelegerilor de astăzi, pentru 
restabilirea unității noas
tre revoluționare. Desigur, 
la temelia acestei unități 
trebuie pus principiul marxist- 
leninist al egalității în drep
turi. al independenței fiecărui 
partid comunist, al dreptului 
său de a-și hotărî singur poli
tica internă și externă. Numai 
pe această bază se va realiza o 
unitate nouă, cu mult superioa
ră unității din trecut — noi 
sîntem convinși că această u- 
nitate va triumfa. Adeziu
nea deplină a maselor mun
citoare, a țăranilor, munci
torilor și intelectualilor din 
țara noastră la politica exter
nă întărește și mai mult hotă

rîrea Partidului Comunist Ro
mân de a face tot ce depinde 
de el pentru realizarea măre
țelor țeluri ale păcii și pro
gresului.

Stimați tovarăși,

In încheiere, vreau să ex
prim încă o dată convingerea 
conducerii partidului șl statu
lui nostru, că Adunarea Ge
nerală a scriitorilor va de
termina un nou și puternic 
avînt al literaturii patriei 
noastre, va marca un moment 
important în realizarea înaltei 
misiuni ce revine creației li
terare în societatea socialistă- 
Fără îndoială că, împreună cu 
întregul popor, în frunte cu 
clasa muncitoare, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, scriitorii români și cei 
aparținînd naționalităților 
conlocuitoare din patria noas
tră vor milita cu hotărîre și 
elan pentru înflorirea vieții 
materiale și spirituale a na
țiunii noastre, pentru făurirea 
înaltei civilizații a socialismu
lui și comunismului pe pă- 
mîntul României. (Aplauze 
puternice, Îndelungate). Scrii
torimea patriei noastre nu
mără destule valori, pose
dă suficiente talente pen
tru a făuri noi și noi o. 
pere demne de munca minu
natului nostru popor, de epoca 
glorioasă a desâvîrșirii socia
lismului în patria noastră. Nu 
ne îndoim că în România se 
vor crea și în viitor opere lite
rare de înaltă valoare artistică.

Vă urez, dragi tovarăși, tutu
ror, succes deplin pe acest 
drum măreț, satisfacții cit mai 
mari în munca de creație și 
în viața personală (Aplauze 
puternice, prelungite. întreaga 
asistență. în picioare, ovațio
nează îndelung).

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

PENULTIMA ETAPĂ
• 0 SURPRIZA ȘI JUMĂTATE LA BUCUREȘTI
• CINCI PENALTIURI DIN CARE... DOAR DOUA 
RATATE ! 11 • „APĂRĂRILE" ...AU AVUT CUVÎN- 
TUL ȘI IN ATAC • SELECȚIONERII NAȚIONALEI

DIN NOU IN DILEMA

Rocadă
la „periferie"

DIAGRAMA

Adunarea Generală a Scriitorilor
(Urmare din pag. I)

înaltă ținută artistică, stnt 
posibile numai printr-o o- 
rientare a literaturii noas
tre contemporane pe teme
liile ideologiei marxist-le- 
niniste.

Dind o unanimă aprecie
re principiilor viitorului 
statut, menite să asigure 
perfecționarea și democra
tizarea activității breslei 
scriitoricești, descentraliza
rea ei organizatorică, A- 
dunarea generală a dat 

\nandat Comitetului nou 
ales de a sintetiza ob
servațiile și sugestiile 
făcute în timpul dezba
terilor, precum și cele care 
vor fi propuse în secții și 
în filiale și de a prezenta 
în termen de trei luni for
ma lor definitivă.

Adunarea generală și-a 
exprimat convingerea că 
anii care vor veni vor în
semna pentru literatura 
noastră un drum ascendent. 
Garanția viitorului litera
turii române stă în ta
lentele care o ilustrează, 
în pasiunea și munca ce
lor care o scriu, în spiritul 
de responsabilitate al aces
tora față de dezvoltarea

spirituală a societății noas
tre socialiste, in grija 
partidului și statului 
nostru, în tot ceea ce 
conducătorii țării fac cu 
dăruire și însuflețire pen
tru fericirea poporului, 
pentru viitorul României 
socialiste.

Aducind mulțumiri fier
binți Comitetului Central 
al "Partidului Comunist Ro

mân ți personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pen
tru dragostea pe care o 
arată literaturii și scriitori
lor, Adunarea generală în
dreaptă un gind de re
cunoștință partidului, po
porului, tuturor cititorilor 
și le făgăduiește cărți tot 
mai valoroase.

Biroul Comitetului de conducere 
al Uniunii Scriitorilor

în prima sa ședință, noul Comitet de conducere al Uniunii 
Scriitorilor a ales Biroul Comitetului format din : Alexandru 
Bălăci, Cezar Baltag, Ștefan Bănulescu, Geo Bogza, Radu 
Boureanu, Nicolae Breban, Matei Călinescu, Dumitru Corbea, 
Ov. S. Crohmălniceanu, Geo Dumitrescu, Paul Everac, Laurențiu 
Fulga, Arnold Hauser, Georgeta Horodincă, Eugen Jebeleanu, 
George Macovescu, Meliusz Jozsef, Fănuș Neagu, Ioanichie 
Olteanu, Miron Radu Paraschivescu, Marin Preda, Aurel Rău, 
Marin Sorescu, Zaharia Stancu, Nichita Stănescu, Szasz Janos, 
Virgil Teodorescu.

Președinte al Uniunii Scriitorilor a fost ales acad. ZAHARIA 
STANCU ; vicepreședinți — ȘTEFAN BANULESCU, LAUREN- 
ȚIU FULGA, MELIUSZ JOZSEF. MARIN PREDA. VIRGIL 
TEODORESCU; secretari — GEORGETA HORODINCA și 
SZASZ JANOS.

MERIDIAN
• CONSILIUL MUNICI

PAL pentru educație fizică șl 
sport București organizează 
în ziua de 2* noiembrie ora 
19,00 în sala Floreasca din 
Capitală o gală de box cu 
participarea componențiior 
lotului lărgit al României. 
Cu acest prilej se va face o 
primă selecție în vederea 
campionatelor europene — e- 
diția 1969, programate la 
București. Printre protago
niștii acestei gale amintim 
pe : Marin Lumezeanu, Con
stantin Gruiescu, Alexandru 
Popa (Steaua), Paul Dobres- 
cu. Gheorghe Ene (Dinamo), 
Arpad Maja! (Cluj), Gheor
ghe Călin (Iași), Gheorghe 
Drugă (Brașov) și Anghel 
Iancu (Cîmpulung Muscel).

• DUPĂ CUM ANUNȚA 
Agenția France Presse, Spa
nia își va prezenta candida
tura pentru a organiza cam
pionatele europene de atle
tism ediția 1974. Federația 
spaniolă de specialitate a al
cătuit o bogată documentare 
cu situația bazelor sportive 
existente și măsurile pe care 
preconizează să le ia în ve
derea acestei competiții. Toa
te aceste materiale, precum 
și candidatura oficială vor fi 
înaintate la I.A.A.F. cu prile
jul viitoarei reuniuni a aces
tui organism.

Manifestări consacrate 
aniversării semicentenarului 

unirii Transilvaniei 
cu România

în numeroase localități din 
țară au avut loc duminică ma
nifestări consacrate aniversării 
semicentenarului Unirii Transil
vaniei cu România.

Astfel, la Galeriile de artă din 
Oradea s-a deschis expoziția 
„Unirea Transilvaniei cu patria 
mamă". Organizată de bibliote
ca municipală, în colaborare cu 
arhivele statului, expoziția pre
zintă publicului o serie de do-, 
cumente inedite care reflectă 
activitatea de pe meleagurile 
Bihorului, premergătoare mare
lui act înfăptuit la 1 decembrie 
1918.

★
Două expoziții : una cuprin- 

zînd peste 200 de picturi pe sti
clă și pe lemn, sculpturi, și di
ferite obiecte originale de 
mare valoare artistică și isto
rică, iar cealaltă de manuscrise, 
tipărituri și documente, ambele 
închinate aceluiași eveniment 
au fost deschise și în satul Fe- 
leac, în Biserica lui Ștefan cel 
Mare, monument istoric și re
marcabila operă de artă a cul
turii noastre vechi.

★
Simpozioane, seri literare, ex

puneri și alte manifestări au 
avut loc, de asemenea, dumini
că în peste 50 de localități din 
județul Prahora, în comunele 
județelor Alba, Maramureș, 
Doll. Dîmbovița. Buzău șl altele.

• DUMINICA LA AMIAZĂ 
a părăsit Capitala plecînd la 
Budapesta tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
care va lua parte la lucrările 
Comisiei pregătitoare a Consfă
tuirii Internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenți tovarășii Va- 
sile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Vasils 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Josef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa
dei.

• DUMINICA DUPĂ AMIA
ZĂ a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Ankara, tovarășul 
Neculai Mancaș, membru al C.C. 
al U.T.C., reprezentant al U.T.C. 
la F.M.T.D. care, la invitația 
Organizației Naționale a Tinere
tului din Turcia, va participa la 
seminarul „Relațiile dintre țările 
dezvoltate și subdezvoltate*.

• DUMINICA DUPĂ AMIA
ZĂ, a sosit în Capitală prof. 
Allen Kassof, director executiv al 
Comitetului de cercetări și schim
buri internaționale din S.U.A., 
care la invitația Consiliului na
țional al cercetării științifice, va 
face o vizită în țara noastră.

televiziune
LUNI 18 NOIEMBRIE 1968
17.30 — Pentru noi, femeile. 
18,00 — Actualitatea, indus

trială.
18.30 — Curs de limba fran

ceză.
19,00 — Șoimii — emisiune 

pentru tineret. „Le
topiseț". Imagini e- 
vocatoare din trecu- 
cutul patriei noastre. 
Realizatori : C-tin
Banu și C-tin Voi- 
tițchi.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,45 — Handbal masculin : 
România — Iugosla
via (repriza a Il-a).

20,15 — Varietăți folclorice : 
„Patru viori". Diri
jor F. Economu. So
liști : Ion Drăgoi, 
Efta Botoca, Petru 
Bundiș, A. Piculeață. 
Redactor Maria Ba
nu.

20,35 — Ce-ați dori să reve- 
vedeți ? Cînță Ama
lia Rodriguez.

20.50 — Tele - universitatea.
Istoria civilizațiilor : 
„India". Emisiune de 
Maria Preduț și Cris
tina Zarifopol.

21,20 — Film artistic „Jocuri 
neschimbate".

22.50 — Telejurnalul de
noapte.

Pasionații fotbalului — e drept 
cam puțini în tribune, frigul și 
vîntul i-au făcut să-și rezerve 
locuri de astădată în fața micu
lui ecran și a aparatelor de ra
dio — au împărțit, după aparte
nență, bucurii și deziluzii. Cei 
mai triști, desigur, sînt suporterii 
Stelei, care a fost învinsă, și la 
propriu și la figurat, de studenții 
ieșeni în mod neașteptat Abso
lut cert, nici un pronosportist nu 
va avea 13 rezultate exacte. Tac
tica și armele învingătorilor au 
fort dintre cele mai simple și 
poate de aceea într-atîta de efi
ciente : apărare supranumerică 
și contraatacuri rapide. Echipa 
antrenată de Ștefan Covaci a 
obosit cum se spune, la liman, 
decimîndu-și totodată șansele și 
pentru returul campionatului. 
Dacă Steaua ne-a oferit o mare 
surpriză, cealaltă echipă bucu- 
reșteană. Rapid, ne-a furnizat 
una mai mică, realizînd cu chiu 
cu vai, un rezultat de egalitate 
de proporțiile unei... înfringerL 
Ea rămîne, în continuare, o for
mație capricioasă enigmatică 
ce-și restabilește greu un echi
libru. Poate la anul. Sperăm. 
Dacă pentru Steaua și Rapid gă
sești greu circumstanțe, pentru 
„surorile' lor, Dinamo și Pro
gresul, înfrînte și ele la Ploiești 
și Craiova, cu oarecare indulgență 
este parcă mai ușor. Prima a 
avut, miercuri, un meci greu, iar 
ieri a întîlnit în Petrolul, după 
cîteva eșecuri, un adversar ex
trem de îndatorat față de spec
tatorii săi. Progresul nu putea 
emite pretenții în fața lui „U“ 
Craiova, o formație în formă, 
care și-a disputat mereu, cu 
U.T.A., locul fruntaș în clasa
ment. Oricum însă, pentru bucu- 
reșteni penultima etapă a însem
nat o zi neagră : 3 înfrîngeri și 
un rezultat de egalitate. Și dacă 
exasperarea apărătorilor nu 
concretiza prin goluri — 
marcat Sătmăreanu și Greavu 
situația ar fi putut fi și r 
sumbră. De fapt, ieri, apărătorii 
și-au depășit „norma" și atribu
țiile : Codrea a marcat cel mai 
frumos gol, cel puțin al etapei 
dacă nu și al campionatului, 
după cum ne relata de la Cluj 
A. Buhoiu ; Deleanu a semnat 
victoria ieșenilor în ultimul mi
nut de joc.

In rest, meciuri dîrze, domina
te autoritar de gazde și, evident, 
cîștigate de acestea. Clujenii ta
tonează un reviriment — au cu
cerit 2 puncte care le erau nece
sare ca aerul și ca apa pentru 
a se salva de un naufragiu imi
nent pe apele... Someșului.

U.T.A. a lăsat din zestrea agoni
sită încet și cu siguranță două 
puncte pe malul mării dar 
să se clintească de la șefia 
samentului unde stă de un 
măr mare de etape și 
bine și pe merit, am 
spus-o, iar încheietoarele 
pluton F. C. Argeș și Vago
nul, au oferit un duel pa
sionant acum la lichidarea scon
turilor, al cărui rezultantă este 
înmînarea lui Dobrin a torței 
roșii. O rocadă care nu aprinde 
totuși speranțe și bucurii prea 
multe nici în tabăra colegilor ce
lor doi „universitari", Adam și 
Sfîrlogea.

O privire sinoptică asupra 
configurației clasamentului înain
tea ultimei etape, ne oferă pe 
lingă cîteva salturi substanțiale 
— Politehnica Iași de pe locul 
12 pe 6 și A.S.A. Tg Mureș de 
pe 6 pe 3. Cît privește căderile, 
cea mai spectaculoasă o înregis
trează Steaua care coboară cinci 
trepte.

VASILE CABULEA
P. S. Toate bune, dar... Sîmbă- 

tâ întilnim reprezentativa Elve
ției în primul meci din prelimi- 

•- campionatul 
ificial și i

fără 
cla- 
nu- 
stă 

mai 
de

campionatului mondial, 
oficial și nu.„ amical.

HANDBAL

nariile 
Meci
Ce-au reținut selecționerii team- 
ului român din această etapă ? 
Trei echipe — F.C. Argeș, Stea
ua și Dinamo, care furnizează a- 
proape toți componenții naționa
lei — au fost învinse. Cine vor 
fi cei acreditați pentru a spulbe
ra obsesia acelui 1—7 ? Asta cu 
atit mai mult cu cît se credea că 
acel draw cu Anglia va face 
unora o iarnă plăcută.

STEAUA — POLITEHNICA : 1—2 (0—1). Au înscris : Goliac ș 
Deleanu pentru studenti, respectiv Sătmâreanu.

„U" CLUJ — JIUL : 3—1 (1—1). Au înscris : Oprea, Codrea și 
Bungâu pentru clujeni, iar pentru -oaspeți Grizea.

VAGONUL — F. C. ARGEȘ : 3—1 (1—0). Au înscris : Sfîrlo
gea, Stânoaie și Adam pentru gazde. Nuțu a înscris singurul go 
al piteștenilor.

FARUL — U.T.A. : 2—0 (1—0)„ Golurile au fost marcate de 
Sasu și Tufan.
RAPID — DINAMO BACĂU : 2--2 (1—2). Autorii golurilor : 
Neagu și Greavu pentru Rapid și Daniel Ene și Dembrovschi 
pentru bâcduani.
A.S.A. — CRIȘUL : 1—0 (1—0). A înscris Sîrbu.

„U" CRAIOVA — PROGRESUL': 2—0 (1—0). Cele douâ goluri 
au fost opera lui Oblemenco.

PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI : 1—0 (1—0). A înscris 
Oprișan.

CLASAMENT

Etapa viitoare

U.T.A. 14 9 2 2 24—18 20
„u-

Craiova 14 8 3 3 36—20 19
A.S.A. 14 7 1 6 21—18 15
Farul 14 7 1 6 22—21 15
Petrolul 14 7 1 6 16—17 15
Politehnica 14 7 1 6 16—18 15
Dinamo

București 13 6 2 5 22—15 14
Jiul 14 5 4 5 15—14 14
Dinamo

Bacău 14 6 2 8 18—18 14
Steaua 14 6 1 7 25—19 13
,.U“ Cluj 14 6 1 7 24—25 13
Progresul 14 5 3 8 14—17 13
Rapid 14 5 3 6 15—20 13
Crișul 14 3 4 7 10—14 10
Vagonul 14 4 2 8 23—34 10
F. C. Argeș 13 4 1 8 13—23 9

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

(1 decembrie)

Politehnica — Petrolul 
Dinamo București —

Craiova
Crișul — Vagonul 
Dinamo Bacău — Steaua 
Progresul — Farul 
U.T.A. — „U“ Cluj
F. C. Argeș — A.SA.

Mure*
Jiul — Rapid

SERIA I
Ceahlăul Piatra Neamț — 

Metalul București 1—0
C.F.R. Pașcani — Dunărea 

Giurgiu 3—0
Flacăra Morenl — Steagul 

Roșu Brașov 0—0
Gloria Bîrlad — Politehnica 

București 4—1
Metrom Brașov — Chimia 
Suceava 0—2
Progresul Brăila — Politeh

nica Galați 1—1
Electronica Obor — Poiana 

Cîmpina 3—1
Oțelul Galați — Portul Con

stanța 0—0
SERIA A n-a

C.F.R. Timișoara — Chimia 
Rîmnicu Vîlcea 1—1

Medicina Cluj — A.S. Cugir 
1—1

Olimpia Oradea — C.F.R. 
Arad 1—0

C.S.M. Sibiu — Gaz Metan 
Mediaș 2—0

Industria Sîrmii Cîmpia Târ
zii — C.F.R. Cluj 1—1 

Electroputere Craiova — 
Metalul Hunedoara 2—0

C.S.M. Reșița — Minerul 
Baia Mare 2—1

Metalul Turnn Severin — Po
litehnica Timișoara 2—1

Dispută pentru la poarta băcăoanilor

„Cupa Bucurcștiului" RUGBi DEOCAMDATĂ NIMIC CONCLUDENT
Astăzi România A — Iugoslavia
O ADEVĂRATĂ FINALĂ
• România A — România (tine
ret) : 28—16 (12—9)
• Spania — Ungaria : 19—15
(7—8)
• R.S.S. Gruzină — Iugoslavia ; 
20—20 (9—12)

• Reuniunea handbalistică de 
aseară a fost inaugurată de o 
partidă „în familie" : România 
A—România tineret. Despre a- 
cest joc și despre partida de 
azi cu Iugoslavia, ne-a vorbit 
antrenorul EUGEN TROFIN : 
„Nu sînt mulțumit de evoluția 
primei garnituri a țării, jucătorii 
acționează ca niște roboți, nu vin 
cu personalitatea lor în joc, nu 
știu să se apere, fapt ce ne face 
să privim cu îngrijorare meciul 
de azi cu Iugoslavia, care — 
fiind considerat drept finala 
turneului — ni se pare extrem 
de dificil. Rămîne de văzut în 
ce măsură jucătorii vor ști să în
chidă culoarele de aruncare ale 
handbaliștilor iugoslavi, în ce 
măsură vor putea să-1 anihileze 
pe ZAGMESTER, cel mai bun 
jucător al competiției. Depinde,

de asemenea, în ce măsură vom 
ști să anihilăm extremele și pe 
valorosul Popovici, un pivot care 
acționează în forță pe semicerc. 
Vrem să cîștigăm acest meci, 
vrem ca Gruia și colegii lui mai 
tineri să se mobilizeze fizic, dar 
mai ales tehnic și tactic ca să 
demonstreze că alcătuiesc o e- 
chipă redutabilă".

• Jocul static în apărare și 
pozițional în atac al maghiarilor 
nu a putut rezista acțiunilor în 
viteză, debordante ale jucători

lor spanioli care au realizat com
binații subtile înscriind cele mai 
spectaculoase goluri de pe semi
cerc din acest turneu. în felul a- 
cesta s-au stabilit ocupantele 
locurilor 5 și 6 : Pe locul 5 — 

Spania iar pe 6, ultimul, Ungaria.
• A doua mare surpriză a 

reuniunii de aseară au furnizat-o 
handbaliștii gruzini care au ter
minat la egalitate cu puternica 
reprezentativă a Iugoslaviei una 
din marile favorite ale turneu
lui.

MOREL PĂUNESCU

In preajma închiderii sezonului 
de rugbi din toamna aceasta, 
vom urmări tradiționalul meci: 
România — Franța iar formația 
secundă va întîlni reprezentativa 
similară a Poloniei.

Am asistat duminică dimineața 
la antrenamentul comun al ce
lor două loturi disputat pe „Sta
dionul Tineretului". Surprinzător, 
în prima repriză lotul B a domi
nat practicînd un rugbi curat. A- 
ceasta rezultă și din scorul reali
zat la pauză : 3—3. In a doua re
priză, maturitatea componențiior 
lotului A, ca și condiția fizică 
bună și-au spus cuvîntul. Scor fi
nal : 32—3 pentru lotul A. Națio
nala s-a impus, dar ' jucătorii au 
evoluat dezordonat deși posedă 
sportivi experimentați. Celor ti
neri le lipsesc încă destul de mul-

te cunoștințe de bază. Aceasta 
duce implicit la un dezechilibru 
al echipei. Se observă astfel lip
sa cadrelor tinere ce trebuiau pro
movate în echipele divizionare 
precum și consecințele neexisten- 
■ței unor echipe de juniori de la 
cluburile din Capitală și provin
cie.

Antrenorii Al. Teofilovici și D. 
Ionescu (pentru lotul A), Palo- 
șeanu și R. Chirac '(pentru lotul 
B), trebuie să aibă în viitoa
rele zile în vedere îmbunătățirea 
jocului celor două loturi prin de
finitivarea unei concepții tehni- 
co-tactice a echipelor naționale.

Sperăm, că deși timpul e scurt, 
vor reuși s-o facă.

GABRIEL FLOKEA

VOLEI 0 surpriza...
In etapa a Vl-a a campionatu

lui republican categoria A, în 
București au fost programate 
trei partide feminine și una 
masculină. Nivelul voleiului 
practicat nu a satisfăcut decît în 
parte, excepție făcînd partida 
dintre Penicilina Iași Si C.P.B.

la Timișoara

ANNA CARENINA
rulează la Patria (orele 10).

„JUDOKA" AGENT SECRET
rulează la Republica orele 9 ;
11.45 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15) ; Festival orele 8 ; 10.15 ;
12.45 15,15 ; 17,45 : 20,15).

HOMBRE
rulează la Feroviar (orele 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Ex
celsior orele 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17.15 ; 20) ; Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45).

COLIVIE PENTRU DOI
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Luceafărul (orele 9 ;
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
f6 ; 18,15 ; 20,30).

FETE ÎN UNIFORMA
rulează la Capitol (orele 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

REGELE SUEDEZ
rulează la Lumina (orele 9,15 ; 
15,45 în continuare ; 18,30 ;
20,45).

MINUNATA CALATORII A

LUI NILS HOLGERSSON
rulează la Doina (orele 9 ; 11 ;
13) ; CIND TU NU EȘTI (ore
le 16 ; 18,15 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD, PLIMBAREA 
LUIESOP

rulează la Timpuri Noi (orele

CmiATOGIMFE
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15).

PRINȚESA
rulează la Grivița (orele 9 ;
13,30 în continuare ; 15,45 ; 18 ;
20,30) ; Miorița (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC

rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Buzești (orele 15,30 |

18 ; 20,30) ; Progresul (orele
15.30 ; 18) ; THERESE DES- 
QUYEROUX (ora 20,30).

SAMURAIUL
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.30 în continuare-; 18,45 —
21) ; Aurora (orele 8,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Bucegi (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30) ; Floreasca (orele 10 ; 12 ;
14 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30) ; Arta 
(orele 9 ; 16,30 ; 18.15 ; 20,15).
WINETOU (seria a IlI-a)
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Lira (orele 15,30 ;
18) ; CU MÎINILE PE ORAȘ 
(ora 20,30) ; Volga (orele 8,45— 
13 în continuare ; 15,30 ; 18 ;
20.30) .

TREI COPII „MINUNE"
rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17,30 ; 20).

APA CURATIVA
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ROATA VIEȚII
rulează la Giuleștl (orele 
1530 ; 18 ; 2030).

BASCHET GRAVE ERORI DE ARBITRAJ SĂVÎRȘITE
DE PREȘEDINTELE COLEGIULUI DE... ARBITRI

Derbiul etapei a Xl-a a cam
pionatului național masculin de 
baschet, Politehnica București— 
Rapid, a atras din nou un nu
măr mare de spectatori. Dar, 
spre regretul lor, au fost nevoiți 
să asiste la un penibil spectacol 
oferit de arbitrul DAN CHI- 
RIAC. Se pare că în toamna a- 
ceasta cavalerii fluierului și-au 
propus cu tot dinadinsul ca nu
mai ei să stabilească învingă
torii. Ceea ce s-a întîmplat însă 
sîmbătă seara în Sala Floreasca 
depășește orice limită. Arbitrul 
D. Chiriac (președintele Cole
giului de arbitri !), prin decizii
le sale inverse și mai ales prin 
sancționarea unor greșeli ima
ginare, a reușit să creeze o at
mosferă — în teren și în tri
bune — cum n-am mai vrea să 
vedem niciodată. Sute de gre
șeli de arbitraj au culminat cu 
deciziile scandaloase din ultl-

mul minut. Cînd mai erau de 
jucat aproximativ 50 de secun
de (scor 71—70 pentru Rapid), 
arbitrul D. Chiriac a sancționat 
cu fault un atac al rapidiștilor, 
fapt ce a surprins pînă și pe... 
studenți. Politehnica a trans
format doar o încercare și ce a 
urmat e greu de descris. Cris
tian Popescu, de data aceasta în 
urma unui fault clar, beneficia
ză de două aruncări libere pe 
care le transformă. Mai erau 
doar 5 secunde de joc și stu
denții aveau mingea. în acest 
moment Stănescu (Rapid) îl 
faultează pe Georgescu (Poli
tehnica) chiar sub ochii arbi
trului. A fost un fault clar pen
tru toată lumea, recunoscut la 
sfîrșitul partidei chiar și de an
trenorul rapidiștilor, spre cin
stea lui. Astfel, Rapid, cu aju
torul arbitrului, a reușit să ter
mine victorioasă această parti
dă cu scorul de 73—7L

E de neînțeles faptul cum Fe
derația de specialitate continuă 
să-1 delege pe arbitrul D. Chi
riac la meciuri importante cînd 
aste evident pentru toată lumea 
că în această toamnă acest ar
bitru nu a reușit să facă altce
va docît să vicieze rezultatele.

La sfîrșitul meciului am cerut 
părerea celor doi antrenori des
pre arbitraj. Iată ce ne-au de
clarat :

AVACHIAN (Rapid) : „Dan 
Chiriac de la începutul campio
natului a condus numai cu gre
șeli. Arbitrajul său frizează 
neatenția și proasta apreciere.

V. POPESCU (Politehnica) : 
„Nu sînt vinovați arbitrii ci Fe
derația de baschet care tolerea
ză asemenea arbitraje. D. Chi
riac a făcut mereu asemenea 
greșeli, dar niciodată nu a fost 
sancționat",

DAN VLAD

Jucătoarele ieșene în as
censiune de formă au adminis
trat o doză de trei seturi gazde
lor. Lidera, Rapid, deschizînd 

, duminica giuleșteană, a obținut 
o victorie cu 3—0 în compania 
colegelor din Dealul Feleacului. 
în sala din Șoseaua Ștefan cel 
Mare dinamovistele au evoluat 
în ritm, de „stacato" și le-au dat 
spre receptare timidelor univer
sitare'din Timișoara trei seturi 
în gamă redusă, evitînd polifo
nia fazelor la plasă. La mascu
lin. Steaua cu o artilerie — Po- 
roșnicu, Crețu, Cristiani, puțin 
dereglată, a bubuit sporadic te
renul Progresului fără blocaj și 
ripostă de aceeași talie, desfă- 
cînd seiful acesteia așa cum era 
de-așteptat și oferind spre păs
trare fără prea mult, ceremonial, 
un cadou de trei seturi. La Ti
mișoara Dinamo a fost surclasa
tă de către echipa studenților 
politehniști cu 3—2 înregistrîn- 
du-se surpriza etapei.

★
Alte rezultate : masculin : Pe

trolul Ploiești — Rapid Buc. 
1—3, Celuloza Brăila — Tracto
rul Brașov 2—3, Politehnica Ga
lați—Politehnica Cluj — nu s-au 
prezentat clujenii I Feminin: 
Ceahlăul Piatra Neamț — Medi
cina București 3—2, C.S.M. Si
biu — „U“ Craiova 3—0. în cla
sament conduc la masculin 
Steaua și Rapid cu 12 p., iar la 
feminin Rapid cu 12 p.

CORNEL VĂTJLAhnj^



□ □□□□□ £□□□
Pe fundalul „săptămînii 

tice" care* a reunit Ia Bruxelles; 
diferite organisme ale N.A.T.O'. 
s-a detașat, alături de recrudes
cența promotorilor întăririi blo
cului atlantic (și în evidenta le
gătură cu această recrudescență), 
reanimarea unor latente cKsputc 
între membrii vest-europeni ai? 
alianței atlantice.

Marți, în cadrul lucrărilor a- 
dunării parlamentare a Pactului 
Nord-Atlantic, parlamentarii en
glezi, olandezi și vest-germani 
propuneau crearea „unei autori
tăți (vest — n.r.) europene pen
tru eforturi în domeniul apărării 
comune“, proiect pe care dele
gatul francez l-a atacat vehe
ment definindu-1 ca... fantezist 
Miercuri seara, ministrul britanic 
al apărării, Healey, iniția un „di
neu de lucru" cu colegii săi din 
R.F.G., Italia, Olanda, Belgia, 
Danemarca, Norvegia și Luxem
burg avînd în centrul discuțiilor 
crearea „unui nucleu (vest) euro
pean în cadrul N.A.T.O.* care 
să elaboreze „un punct de ve
dere colectiv în problemele ex
terne și de apărare". Joi, minis
trul de externe britanic Stewart 
iniția la rîndul său o „întîlnire 
de lucru" cu colegii săi vest-eu
ropeni (în absența reprezentan
tului Franței) lansînd (s-au, mai 
precis, relansînd) ideea creării 
unui „grup de studiu" însărcinat

12.000.000 de oameni ai mun
cii au amintit fruntașilor po
litici câ destinele țârii nu se 
pot decide doar în sălile de 
consiliu a trei partide. Italia 
care muncește a încrucișat bra
țele. Greva generala, care 24 de 
ore a paralizat peninsula, a fost 
declanșată în legâturâ cu peri
matul regim al pensiilor. Repe
tatele revendicâri au primit 
răspunsuri vagi, promisiuni cu 
scadență foarte îndepărtată. 
Sindicatele — într-un simpto
matic gest de unitate — au de
clanșat această mișcare grevis- 
1ă despre care Agostino Nove
lla afirma că „reprezintă un 
fapt nou în istoria recentă a 
mișcării sindicale din țara noas
tră". Fermitatea celor ce mun
cesc, reliefată de amploarea și 
durata grevei generale, are 
darul să avertizeze pe oamenii 
politici, candidați la funcții mi
nisteriale, că ei nu trebuie să 
ignoreze voința mulțimii, că 
nici un guvern nu poate supra
viețui dacă promovează o o- 
rientare ce neglijează cerințeie 
populare.

în capitala italiană circulă 
zvonuri privind apropiata de
misie a guvernului de „tranzi
ție". Giovanni Leone pare hotă- 
rît să nu mai prelungească pro
vizoratul. Premierul a acceptat 
un mandat limitat în timp, o 
perioadă de imobilism politic

Thieu și compania continuă 
spectacolul. Saigonul sc declară 
intransigent și, lucru ciudat 
proclamă dezacordul său cu 
Washingtonul. Generalii insta
lați în fruntea unei administra
ții pe care poporul sud-vietna- 
mez o respinge, se încapățînea- 
ză în refuzul lor de a lua par
te la convorbirile de la Paris. 
Mobilurile acestui refuz sînt 
destule și viitorul apropiat va 
aduce, probabil, suficiente clari
ficări. Oricum, scandalul pe care 
îl provoacă nu poate crea im
presia că Thieu, Ky și ceilalți 
ar fi devenit „independenți". 
Regimul lor s-a născut grație 
baionetelor străine și există 
încă grație acelorași baione
te. Poate teama că aceste baio
nete ar putea, într-o zi. sa fie 
retrase Ie inspiră opoziția față 
de negocierile de pe malurile 
Senei. Poate există și alte cal
cule.

în urma cu mai multe săp- 
tămîni, militarii cu ranguri su
perioare de la Saigon se acu
zau de „corupție" și organizau 
„epurații". Ky nu-și ascundea 
ostilitatea față de Thieu iar pre
ședintele nu se zgîrcea în lovi
turi date anturajului vicepre
ședintelui. Acum, Thieu, Ky și

MORTI Șl „VICTORII"

în Biafra s-au înmulțit comu
nicatele militare. Unitățile lui 
Ojukwu care păreau la un pas 
de prăbușire și-au redobîndit 
vigoarea, acționînd ofensiv pe 
toata întinderea frontului. Ele 
au recucerit unele poziții, îna- 
intînd zeci de kilometri și rea- 
ducînd în actualitate localități 
ocupate de federali cu multe 
săptămîni în urmă. Recrudescen
ța luptelor și succesele biafreze 
determină reconsiderarea dosa
rului nigerian. întîi : federalii nu 
mai pot acționa exclusiv de pe 
poziții de forță, chiar dacă e- 
șecurile lor sînt numai tempo
rare. Doi : politica faptului îm
plinit (a lichidării rezistenței bi
afreze) împotmolindu-se, ideea 
revenirii la masa tratativelor se 
impune într-o măsură crescîndă.

Categoric, ceea ce se întîm- 
p!ă în Biafra nu poate fi de
tașat de imixtiunile marilor pu
teri (în cele mai diverse forme 
și dictate de cele mai diverse 
interese). Grav este faptul că 
aceste imixtiuni prelungesc 
războiul, întîrzie soluția negoci
ată, inspiră beligeranților ilu
zii deșarte.

O știre publicată de LE MON

glob

să examineze mijloacele de cola
borare militară și politică între 
Marea Britanie și „cei șase". 

iSensul tuturor acestor „inițiati
ve" și proiecte este străveziu. 
„Pe terenul ortodoxiei atlantice 
— constata oficiosul francez, 
săptămînalul NOTRE RfîPU- 
BLIQUE — apar din nou la su
prafață apostolii integraționismu-

Dezacorduri
„atlantice"

lni“. E adevărat că anumite 
„inițiative" poartă marea unei 
sensibile prudențe diplomatice. 
Healey s-a grăbit să declare că 
Londra nu dorește ,o nouă insti
tuție militară inter-europeană' fi 
că este vorba doar de „necesi
tatea unul punct de vedere co
mun vest-europeaa ta momentul 
cînd in S.U.A. se instalează • 
nonă Administrație". La rindul 
său, ministrul de externe olan
dez declara că „nu a fost tanti 
in considerare crearea umzl es- 

care să faciliteze dcrificoree 
pozițiilor între foștii parteneri ci 
guvernului de „centru-s^-go". 
Lunile de „reflectare* s-au scurs 
și a sosit toamna deciziilor. So
cialiștii au dovedit, tn*â. «DMri 
care au complicat jocul pc ‘c 
și au blocat, pentru «ere-, 
drumul reîntoarcerii ta foto » 
ministeriale. La congresul soc c- 

În căutarea unei 
formule

list, existența a and ♦endfcrta 
divergente a împiedicat cdopto- 
rea unei poziții comune. Deo
sebirile de păreri erau, în une
le probleme, otît de mari îneît 
unitatea partidului devenise ilu
zorie. Abia în Comitetul Cen
tral al P.S.I. s-a asigurat, prin 
acțiunea comună a dcuă curen
te, ceea ce un comentator de
numea ,o rr^:-majoritate* : 
52* !_ Acectă fragilă majoritate 
a impus o conducere și o orien
tare pe care 48* • din partid le 

ceilalți sînt preocupați de soar
ta putredului lor regim și în
cearcă să facă totul spre a blo
ca drumul spre o reglementare 
pașnică a conflictului vietna
mez. Pretențiile absurde ale Sai
gon ui ui urmăresc sabotarea con
ferinței in patru. Subliniind că 
in acest mod Thieu fi compa

încăpăfinarea 
faliților

nia și-au doxedit pe dep&o O* 
racîcrul reacționar, ziarul NHAN 
DAN releva câ -ei wu fVou- 
caL totodată, in fața opiniei po- 
blice ca principal obstacol «• 
calea conferinței o xdripartite de 
la Paris". Ziarul remarca îamod 
just că formula proptrâ de 
Thieu — —intilnire bilaterală * — 
„nu are nici o valoare”.

Declarațiile făcute in această 
săptămină la Washington as

DE ne comunica o îngrozitoare 
realitate : 200.000 de oc-^e- 
au murit în Biafra din cauze 
foametei numai în cursul lunii 
octombrie. Mii de oarre- mor* 
în fiecare zi. în tovărășia aces
tei știri, comunicatele rrîhrare 

Tur de orizont
ce anunță „victorii* ni se par 
de un revoltător cinism...

FEBRA MONETARA
Bancherii apuseni au avut un 

sfîrșit de săptămînă agitat. Ma
ladia mai veche de care suferă 
sistemul monetar interoccicen- 
tal a vădit iarăși simptome a- 
larmante. Zvonurile au creat o 
atmosferă de panică și poseso
rii de capital încearcă o evada
re din zona valutelor în pri
mejdie. Milioane și miliarde se 
deplasează peste granite în că
utarea stabilității, a plasamen
telor „sigure". Exodul ocesra 
are consecințe greu calculab e. 

ganism nou de politică militară 
sau externă". Dar întreg procesul 
de consultări inițiat de miniștrii 
britanici la Bruxelles a avut o 
direcție foarte precisă : exercita
rea unor presiuni asupra Parisu
lui, spre a-1 determina să accep
te o instituționalizare a cooperă
rii între „cei șase" și Anglia pe 
tărimul politicii externe, militare, 

tehnologice fi monetare, institu- 
tionabzare pe care Parisul o res
pinge ca fiind o -aatecamera a 
integrării' fi a ciuntirii suvera
nității (de altfel coutrovena pe 
această temă a feri ama din cau
zele fundamentale ale uiaafra- 

l'-E-O. care a avut lac, ta oc
tombrie, la Hamal. Intr-o astfel 
de hmriaă. maaevrele britanice 
ia Bruxelles rât considerate da

contestă. -.pasta socialiștilor, 
evider.tiat de eșoe.l electoral 
din mai și do dezacordurile 
care macină partidul, nu poate 
fi socotit cepășlt prin constitui
rea majoritării cotor 52«'^ Do
cumentul programatic In cinci 
puncte — e'aborat de curente
le .Autonomia socialista* și 
„Ret'ret'rec «odalistB* — eon- 

siderfi politica de centru-stînga 
drept ^un instrument de trans- 
fo^are socială și economică*. 
Documentul afirmă că „trebuie, 
totuși, să se verifice prin con- 
tocî direct cu democrația-creș- 
tină și cu partidul republican 
dacă există condițiile în vede
rea reluării unei colaborări de 
centru-stînga în măsură să dea 
un răspuns pozitiv noilor pro
bleme ale societății italiene*. 
Sfînga din PJS.I. reproșează au
torilor documentului o sustrage
re de la problemele stringente, 

vâdit ambiguitățile politicii a- 
mericane. Dacă Clifford a ad
ministrat lui Thieu „un duș rece", 
cum scria FRANCE PREȘ SE. 
Departamentul de Stat, prin 
glasul lui Katzenbach, a încercat 
_sâ dea asigurări" Saigonuluf. 
să-1 liniștească. La Paris, pur
tătorul de cuvint al delegației

S-L" A. — in vederea căutării

Guvemcrtoriî princcce:* bănc 
occidentale s-cu reur-t la Basel 
pentru c încerce să aâsească o 
ieșire din impas. Specularite 
in jurul unei reevoIuări a «năroi 
.es*-ce*~~c^e și o devalorizării 
francului frcrcez ou odus bur-

sele într-o ae -e-.zz *a*e
pe cure simplele dezmrr* ri nu 
moi -evsesc o o calma. Wa- 
smngtonul nu poc*e privi insen
sibil desfăsurerea episod. . 
monetar per*ru că orice defec
țiune a froncuhri francez sou a 
lirei ster re a^ec^ează dokrvl 
Chiar docă la Basel se va des
coperi un «niroculos calmant, 
boala cronică a sistemului mo
netar ocdden‘a! nu va putea fi 
considerată tămăduită.

CANDIDATUL U.GD.
Cei 70 ou decis : ccnddahjl 

crești n-democrat în a legene 
prezidențiale din Republica Fe- 

eșuate de a reintroduce Franța, 
pe scara de serviciu, în mecanis
mul militar integrat atlantic".

Firesc, reacția Parisului a fost 
promptă. Șeful diplomației fran
ceze, Michel Debre, releva că 
„orice cooperare politică (vest) 
europeană nu se poate construi 
decît pornindu-se de Ia realită
țile naționale ?i guvernamentale 
existente în prezent, ceea ce ex
clude orice instituții supranațio- 
nale care să afecteze libera de
terminare a politicii fiecărui stat 
european". Referindu-se Ia ini
țiativele „integrării politice*, in
clusiv la propunerea olandeză 
privind o conferință „Ia nivel 
înalt" vest-europeană, ziarul gu
vernamental francez LA NA
TION nota : -Sint inițiative false 
pe o cale greșită, fiindcă este 
evident că Europa nu e numai 
Europa occidentală <i destinde
rea ca și cooperarea largă euro
peană trec pe nn alt drum decît 
drumul consolidării blocurilor".

Rezervele care s-au făcut au
zite în acest sens și in unele 
cercuri oficioase din alte capita
le vest-europene (la Bruxelles 
sau Copenhaga) constituie, la 
riadul lor, indicii ale faptului câ 
adepții politicii de „integrare" 
și „bloc" din Europa occiden
tali au de Înfruntat serioase difi- 
n.11111* cui tap.

faptul că nu țin seama de ce
rințele reale ale maselor mun
citoare, de deplasările din cor
pul electoral, de perspectivele 
politice. Tezele care s-au cioc
nit în C.C. al P.S.I. se dovedesc 
ireconciliabile, partidul lui Ne- 
rnî gă$indu-se în imposibilitate 
de a elabora un punct de ve
dere căruia să i se ralieze o 
majoritate substanțială.

Va fi refăcută, în aceste con
diții, formula guvernamentală 
de „centru-stînga* ? Cuvîntul 
ultim îl vor avea în privința a- 
ceasta democrat-creștinii. Ei au 
așteptat, nerăbdători, clarifica
rea pozițiilor celorlalți parte
neri. Confuzia de la socialiști, 
înseamnă o povară ale cărei 
urmări nu pot fi subapreciate. 
Republicanii — partenerul mi
nor — au rostit fraze timide de 
critică la adresa bilanțului gu
vernului de „centru-stînga* dar 
accentele critice au fost estom
pate de evidenta dorință de a 
se regăsi în guvern. Republica
nii sînt dispuși să revină în
tr-un „centru-stînga" mai mo
dest, chiar și fără socialiști.

La Roma nu se exclude posi
bilitatea reconstituirii mult con
testatei coaliții. „Centrul-stîn- 
ga' va avea, însă, de astă dată, 
un cîmp de manevră limitat, 
pentru că nu va putea ocoli 
răspunsul la problemele acute 
ale actualității.

cînd reprezentanții administra
ției de la Saigon vor sosi, să 
participe și ei la conferință. Este 
însă inutil ca aceștia să fie aș
teptați". în coloanele alăturate 
publicăm o declarație a purtă
torului de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam care subliniază că 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud trebuie să 
participe la convorbiri în mod 
obligatoriu ca partener indepen
dent și egal în drepturi.

într-o conferință de presă, 
președintele Johnson a afirmat 
că S.UA. fac tot ce le stă în 
putință pentru a determina ad
ministrația de la Saigon să ia 
parte la convorbirile de la Pa
ris. Dar el a arătat — potrivit 
agenției ASSOCIATED PRESS 
— că „deocamdată nu a primit 
nici o relatare despre realiza
rea de progrese în această pri
vință".

Interesele păcii cer ca în cel 
mai scurt timp să fie reluate 
tratativele de la Paris, să se a- 
jungă la ho tari rea retragerii tru
pelor străine din Vietnam — sin
gura cale de a se asigura po
porului sietnamez posibilitatea 
de a-și hotărî singur destinele, 
fără nici un amestec din afară.

dero’ă c Germaniei vc fi Ger
hard Schroder, actualul minis
tru ol apărării. Adversarul său, 
baronul von Weizsâcker, era 
preferatul cancelarului IGesm- 
cer. Decizia celor 70 tneeom- 
no, prin prizma ocestui de- 
toHu, o înfrângere a cance
larului sau reflectă, pur și 
s<"-c j, dorința unei opțiuni 
care să faciliteze reconci- 
e-ec î Funcția prezidențială îi 

poc*e oferi lui Schroder destu
le sctisfocrii pe care nu le-o ob- 
•rr pe un cit plan, ceec ce ar 
-su'c stab*’ 'ea unor referii mai 
oe$'“se cu cancelarul Des g-r, 
in balanță c mai cWărit g*eu 
un argument :_bunele sc te legă
turi cu EberaE care vor fi cne- 
—cri sa jocce rolul decisiv în 
alegerea prezidențială aeocre
ce nid U.C-D. si nici P-S.D. nu 
dispun de o majoritate absolu
ta în Acuncrea Federclă. Schro
der și soâal-democratul He-ne- 
mann m’zeczc în egală măsură 
pe voturile iberale. Amintirea 

midi coaliții* îi va readuce pe 
serali alâturi de candidatul 

U.GD. ?

EUGENIU OBREA
EM. RUCAR

Ahnred Nanwr ,1 fiii »«i Huiiein ,i Abdo, părăsind tribunalul din Brooklyn, »ub 
qherea politiei, după ee ou fo»t acuxafi de organizarea unui complot împotriva prejedintelul 

ales al S.U.A., Richard Nixon.

VARȘOVIA 17. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dunritrașcu, 
transmite : Duminică dimineața 
a părăsit Varșovia cu trenul, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.,

Declarația purtătorului

al R.D. Vietnam
HANOI 17 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație care constituie un răs
puns la declarația din 13 noiem
brie a Departamentului de Stat 
al S.U.A. Purtătorul de cuvînt 
al M.A.E. al R. D. Vietnam a 
subliniat că reprezentantul R.D.V. 
la convorbirile oficiale de la 
Paris a respins propunerea re
prezentantului american asupra 
unui tip de conferință între cei 
doi parteneri, la care cele două 
părți s-ar organiza după propria 
dorință. El a declarat că la o 
conferință pentru reglementarea 
problemei vietnameze trebuie să 
participe în mod obligatoriu 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud ca parte
ner independent și egal în drep
turi.

în declarația purtătorului de 
cuvînt se arată totodată că Sta
tele Unite, arogîndu-și dreptul 
de a continua „activitatea lor de 
recunoaștere necesară" deasupra 
Vietnamului de nord, nu fac de
cît să demaște natura agresivă 
a politicii actualilor conducători 
americani. Declarația amintește 
câ încetarea necondiționată a 
bombardamentelor a fost cerută 
în repetate rânduri în ultimii ani 
și reafirmată ferm la data de 2 
noiembrie a.c. cînd s-a subliniat 
că S.U.A. trebuie să pună capăt 
războiului lor de agresiune în 
Vietnam și să recunoască suve
ranitatea și securitatea Republi
cii Democrate Vietnam.

In sfîrșiț purtătorul de cuvînt

• ÎN LEGĂTURĂ cu suspen
darea negocierilor anglo-rhode- 
siene. din Londra se anunță că 
premierul britanic. Harold Wil
son, care întrevede noi nego
cieri. se teme că prelungirea a- 
cestora va fi de narară să întă
rească opoziția crescîndă din si
nul Partidului laburist împotri
va oricărui acord cu Rhodesia. 
De aceea, el dorește realizarea 
unei Înțelegeri înainte de întru
nirea conferinței premierilor ță
rilor Commonweaithul-ului. care 
urmează să aibă loc între 7 și 
15 ianuarie 1969. Potrivit obser
vatorilor din Londra, nu este 
exclusă posibilitatea unei noi în- 
tilniri anglo-rhodesiene la nivel 
înalt, Înainte de această dată.

• RICHARD NIXON, pre
ședintele ales al S.U.A„ a numii 
ca asistenți speciali ai Casei 
Albe pe Raymond K. Price Jr. 
și Patrick J. Buchanan Jr.

R. Price, în virstă de 38 de 
ini. a fost editorialist la „Neu- 
York Herald Tribune** și este 
considerat ca fiind cel mai bun 
redactor de discursuri din echi
pa noului președinte.

J. Buchanan. în vîrstă de 30 
de ani, și el ziarist, fost edito
rialist la „Globe Democrat" din 
St. Louis, l-a însoțit pe Nixon 
in tot cursul campaniei sale e- 
lectorale. 

care a luat parte Ia lucrările 
Congresului al 5-lea al P.M.U.P.

La gara Wschodnia, oaspeții 
au fost conduși de St. Jedry- 
chowski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., și de 
St. Wrebiak, membru supleant 
al C.C. al P.M.U.P.

Au fost de față T. Petrescu, 
• ambasadorul României la Varșo
via, membri ai ambasadei.

i

al M.A.E. al R. D. Vietnam a 
respins acuzația S.U.A. în legă
tură cu operațiunile în zona 
demilitarizată subliniind că S.U.A. 
au violat acordurile de la Gene
va și continuă să le violeze. 
F.N.E. din Vietnamul de sud, 
adaugă declarația, duce în mo
mentul de față o luptă înverșu
nată împotriva agresorilor impe
rialiști și are dreptul să foloseas
că toate mijloacele de luptă pe 
teritoriul Vietnamului de sud. 
Acesta este un drept inalienabil 
de autoapărare al populației sud- 
vietnameze.
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•PREȘEDINTELE Kenneth 

Kaunda, reprezentantul Parti
dului național al independenței 
(partid de guvemămînt), și lide
rul partidului de opoziție Con
gresul național african, Harry 
Nkumbula, și-au prezentat în 
mod oficial candidatura la pre
ședinția Zambiei. Pentru ca o 
personalitate politică să poată 
participa la alegerile preziden
țiale din Zambia este necesar 
sprijinul a cel puțin 1 000 de a- 
legători înregistrați. Alegerile 
vor avea loc la 19 decembrie.

• EDWARD KENNEDY, sena
tor democrat din partea statului 
Massachusetts, a cerut președin
telui Johnson și lui Richard Ni
xon să se punâ de acord in pro
blema numirii unui reprezentant 
special al S.U.A., cu misiunea de 
a participa activ la găsirea unei 
soluții a conflictului nigeriano- 
biafrez.

• COMENTÎND lansarea sta
ției cosmice „Proton-4“, agenția 
TASS relevă că apariția sateli

Acțiuni 
revendicative
ă/î Japonia
Oamenii muncii din Japo

nia au organizat duminică o 
zi de acțiuni unite de protest 
împotriva creșterii continue 
a costului vieții. La chemarea 
celor mai mari centre sindi
cale din Japonia, Ia Tokio, 
Osaka, Yokohama și în alte 
mari orașe din Japonia, apro
ximativ 900 000 de muncitori, 
funcționari, femei, elevi au 
organizat numeroase mitin
guri și demonstrații, cerînd 
guvernului încetarea politicii 
de scumpire a prețurilor.

Aceste cereri au fost adre
sate guvernului de partici
pant la marele miting de la 
Tokio, în cadrul căruia au 
luat cuvîntul Akira Iwai, se
cretar general al Consiliului 
General al Sindicatelor din 
Japonia, Tomomi Narita, pre
ședintele Partidului Socialist 
și Yonehara Itaru, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Japonia.

IARNA 
ÎN EUROPA

• ÎN numeroase țări din Eu
ropa centrală și de vest, iama și-a 
făcut apariția sîmbătă, fiind în
soțită de viscole și scăderea brus
că a temperaturii. în nordul Ita
liei, din cauza viscolelor s-au 
semnalat prăbușiri de copaci pe 
principalele șosele, ceea ce a 
produs perturbații în circulație. 
La Paris, duminică dimineața ter
mometrele indicau minus 3 gra
de, zăpada căzînd în tot cursul 
zilei. Viscole și zăpezi abunden
te s-au semnalat în unele regiuni 
ale R. F. a Germaniei și în El
veția.

ților grei ai Pămîntului a des
chis posibilități deosebite pentru 
studierea particulelor razelor 
cosmice cu energii mari și 
foarte mari. Stațiile cosmi
ce din seria „Proton", lan
sate în perioada 1965—1966, 
au fost înzestrate cu aparate în 
unicat, capabile să separe parti
culele după energia lor și să se
lecteze numai acelea care dis
pun de energii deosebit de mari, 
să stabilească natura acestor 
particule și să le determine na
tura.

Stațiile „Proton" efectuează 
cercetări asupra razelor cosmi
ce, care reprezintă un interes 
deosebit pentru astrofizică și fi
zică teoretică.

• ÎN CADRUL unei conferin
țe de presă, care a avut loc la 
Houston (Texas), Frank Borman, 
comandantul navei spațiale „A- 
pollo-8“, care va fi lansată la 21 
decembrie spre Lună, și-a ex

ianuarie
In timp ce președintele nou 

alea al S.U.A., Richard Ni
xon, este ocupat în aceste 
tile cu alegerea oelor ce vor 
oonstitul Administrația S.U.A. 
pentru următorii patru ani, 
In timp ce agenția federală 
„Serviciile generale ale Ad
ministrației" este în căutarea 
unei soluții pentru a scăpa de 
stocul de 45 000 fotografii ale 
celui ce va părăsi Casa Albă 
Ia 20 ianuarie, Lyndon John
son are preocupările sale. Nu 
numai cele prilejuite de „ce
le mai grele 75 tile" ale ad
ministrației tale — cum ca
racterizează preaa americană 
perioada pînă la preluarea 
efectivă a puterilor preziden
țiale de către Nixon — cl și 
acelea legate de activitatea 
sa viitoare. Astfel, el are de 
răspuns propunerilor oare 1 
s-au făcut — ținindu-te sea
ma do îndelungata sa acti
vitate politică, da tind din 
1931 —* de a-și scrie memorii
le. X s-au oferit, o drept, 
pentru aceasta, frumoasa su
mă do un milion do dolari — 
deși o serie întreagă de edi
tori, solloittnd drepturi de 
exclusivitate pentru eventua
le memorii nu s-au gîndit la 
onorarii mai mari de 200— 
800 000 dolari, dată fiind „ac
tuala nepopularitate a pre
ședintelui" (NEW YORK TI
MES). Unul dintre editori s-a 
declarat, Insă, total neintere
sat în achiziționarea respec
tivelor memorii, întrucît, po
trivit spuselor sale, „oame
nilor care cumpără cărți nu 
le place Lyndon Johnson". 
Dar președintelui în retrage^ 
re, atras poate de milion, îr 
surîde în schimb mai puțin 
condiția pusă — și anume a- 
ceea ca primul volum să cu
prindă perioada „prezidenția
lă" incluzînd asemenea hotă
râri de tristă amintire ca 
bombardarea R. D. Vietnam, 
sporirea masivă a trupelor și 
intensificarea acțiunilor mili
tare, renunțarea la o nouă 
candidatură etc.

Mai puțin dificilă pare să 
fie, însă, o altă opțiune, cea 
de a se opri asupra cîtorva 
dintre cele 40 <le institute de 
învățămînt superior care l-au 
invitat să țină prelegeri pe 
teme interne și internaționa
le. Această invitație a fost 
făcută publică de către dr. 
Joseph Cooper, șeful depar
tamentului de științe politice 
la Rice University, unde 
Lyndon Johnson a și accep
tat să aibă în primăvară o 
scrie de întîlniri cu studen
ții. „Noi ne gîndim — a pre
cizat Cooper — Ia întîlniri 
ale președintelui cu un grup 
mio de studenți, pe o seamă 
de teme care să-i facă plă
cere". Care sînt aceste teme, 
ne arată NEW YORK TIME'S^ 
„Președintele este interesatin 
a vorbi studenților nu numai 
despre problemele celor 40 
de ani de cînd activează pe 
tărâmul politicii, ci și despre 
explorarea problemelor ur
mătorilor 40 de ani". Proba
bil, de altfel, că acestea din 
urmă vor predomina, 
la urma urmei, lesne 
țeles : e mai puțin 
să faci incursiuni în 
decît în trecut...

Lucru, 
de în- 
riscant 
viitor

I. c.

primat speranța că cabina spa
țială va gravita în jurul Lunii la 
24 decembrie. Faza cea mai cri
tică, a adăugat el, va fi atunci 
cînd nava va trebui să iasă de 
pe orbita lunară pentru a intra 
pe o traiectorie care s-o readu
că pe Pămînt.

Frank Borman și navigatorul 
său de bord, Jim Lovel, au de
clarat, de asemenea, că vor cău
ta să repereze vizual și prin 
metode fotografice cîteva locuri 
bune pentru debarcarea cosmo- 
nauților pe Lună. Două din a- 
ceste locuri se află în zona e- 
cuatorială a satelitului natural 
al Pămîntului.

•AGENȚIA Associated Press 
anunță că ultimii membri ai 
personalului diplomatic malaye- 
zian la Manila urmează să fie 
retrași în curând. Un purtător 
de cuvînt oficial malayezian a 
precizat că hotărârea a fost lua
tă deoarece oficialitățile filipi- 
neze au refuzat să acorde diplo- 
maților facilitățile necesare în
deplinirii misiunilor.
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