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cu oamenii de artă și cultură PLENARA

Miercuri, 10 februarie, la Palatul Consiliului de Stat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat a] Republicii Socialiste România, s-a întîlnit într-o consfătuire de lucru cu oamenii de artă și cultură.Au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Pau] Niculescu-Mi- zil, Gheorghe Rădulescu, Janos Fazekas, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Miron Constanti- nescu, Mihai Gere, Ion Iliescu, precum și Pompiliu Ma- covei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici.La întîlnire au participat membrii conducerilor Uniunii scriitorilor, Uniunii compozitorilor, Uniunii artiștilor plastici, conducătorii asociațiilor scriitorilor și filialelor din țară a celorlalte uniuni de creație, numeroși scriitori, compozitori și muzicologi, pictori, sculptori, artiști’ decoratori, graficieni, membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, critici literari și de artă, redactori-șefi ai presei centrale și ai publicațiilor de specialitate, directori de edituri și alți oameni de cultură români, maghiari, germani și de alte naționalități din întreaga țară.Oamenii de cultură și artă, întreaga asistență au întîmpi- nat cu căldură, cu aplauze îndelungate, pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat.înscriindu-se în practica curentă a stilului de muncă a partidului, a conducerii sale, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în cadrul dialogului permanent, direct, purtat cu muncitori, ingineri, tehnicieni. cu țărani cooperatori și alți lucrători din agricultură, cu oamenii de știință și cultură, al dezbaterii și consultării ample cu întregul popor asupra tuturor problemelor care privesc prezentul și viitorul patriei noastre, construcția socialismului și comunismului, consfătuirea de lucru cu creatorii de literatură și artă reflectă grija deosebită ne care partidul și guvernul o a- cordă dezvoltării vieții spirituale a poporului nostru, îmbogățirii patrimoniului nostru de valori culturale.Participanții la discuții au subliniat că, alături de întregul nostru popor, care întîm- pină semicentenarul partidului cu noi și importante succese, oamenii de artă și cultură vor cinsti gloriosul jubileu prin creații valoroase care să înfățișeze drumul de luptă și victorii al poporului nostru, sub conducerea partidului, tabloul minunat al României socialiste de astăzi.Consfătuirea, în cursul căreia participanții au abordat într-un spirit de înaltă angajare militantă, probleme actuale ale creației literar-artis- tice, sarcinile ce revin artei și culturii în făurirea socialismului, în formarea conștiinței înaintate a constructorilor noii orânduiri, în înflorirea vieții spirituale a poporului, a prilejuit, totodată, înfățișarea marilor realizări obținute în acest domeniu în anii cincinalului recent încheiat, care se înscriu în tabloul prefacerilor adînci pe care le-a cunoscut întreaga țară.In cadrul consfătuirii au luat cuvîntul acad. Zaharia Stancu, Ion Dumitrescu, Brăduț Covaliu, Titus Popovici, scriitor. Vasile Drăguț, artist plastic, Iosif Meliusz, scriitor, Gheorghe Apostu, sculptor, Dan Hăulică, critic de artă, Nicolae Breban, scriitor, Patriciu Mateescu, artist plastic, Suto Andras, scriitor, Pompi-
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NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Ne-am gîndit să organizăm această consfătuire pentru a trece în revistă munca desfășurată de creatorii de artă din țara noastră și, totodată, pentru a dezbate problemele noi ce stau în fața activității lor în anul acesta și în anii viitori.Informările prezentate de președintele Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Compozitorilor și al Uniunii Artiștilor Plastici, . precum și cuvîntul celorlalți tovarăși care a.u vorbit în cadrul consfătuirii, au evidențiat că în aceste importante sectoare ale activității spirituale au fost obținute, în ultimii ani, rezultate de seamă. într-adevăr, literatura a cunoscut în acești ani o puternică dezvoltare ; au apărut numeroase opere cu un conținut de idei bogat, inspi7 rate din munca și preocupările poporului. S-au obținut rezultate bune și în creația muzicală, simfonică și de masă, inclusiv în muzica ușoară. De asemenea, putem spune că și artele plastice — pictură, sculptură, grafică.’ arta monumentală și decorativă — au oferit lucrări de valoare.Merită, totodată, subliniat — așa cum a făcut foarte bine tovarășul Meliusz — faptul că în acești ani, alături de cultura românească, literatura și arta naționalităților conlocuitoare din România au cu-

ajunsuri și stări de lucruri negative din trecut care încătușau gîndirea creatoare, posibilitatea de exprimare liberă a celor care au de spus ceva în limbajul artei, care vor să transmită un mesaj, să contribuie la realizarea țelurilor societății noastre socialiste. Succesele obținute sînt rezultatul faptului că politica partidului și guvernului nostru a deschis largi posibilități de afirmare în cîmpul creației tuturor acelora care doresc să participe la înflorirea culturii

noscut o puternică dezvoltare. Acesta este rezultatul politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, rezultat care se înscrie în contextul general al progresului material și spiritual al patriei noastre, al societății noastre socialiste.îmi amintesc de prima în- tîlnire pe care am avut-o cu membrii uniunilor de creație. Au trecut de atunci aproape 6 ani. îmi vin în minte preocupările oamenilor de cultură și artă la acea consfătuire și le compar cu preocupările lor și artei României, de astăzi. Nu aș dori să reamintesc problemele ridicate atunci ; în principiu, ele se refereau, mai cu seamă, la necesitatea creării. unui climat propice manifestării depline a capacității creatoare a artiștilor, astfel ca prin talentul și priceperea lor să contribuie Ia ridicarea nivelului de cultură al poporului, la făurirea omului nou, socialist.Așa cum s-a reliefat în cadrul discuțiilor de azi, în perioada care a trecut s-au creat. într-adevăr. condiții favorabile pentru ca toți oamenii de creație literar-artistică să-și poată pune pe deplin în valoare aptitudinile, talentul, geniul. Rezultatele obținute în acești ani în dezvoltarea literaturii, muzicii și 'artelor plastice din România, la care v-ați referit, sînt pînă la urmă rezultatul lichidării acelor ne-

Nu pot să fiu menționez faptul că în toți acești ani creatorii de literatură și artă au dovedit că înțeleg idealurile societății noastre, au urmat și urmează neabătut linia generală a partidului nostru, sprijină activ politica sa internă și externă, care corespunde pe deplin intereselor întregii națiuni. Iată de ce, dînd o înaltă apreciere activității scriitorilor, muzicienilor și artiștilor plastici, realizărilor pe care le-au obținut în anii trecuți, doresc să-i felicit din toată inima. (Aplauze).După cum știți, o dată cu anul 1970, am încheiat și planul cincinal pe perioada 1966—1970. Tn acești ani am obținut rezultate remarcabile în ridicarea economico-socială a patriei, în îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului nostru.Directivele Congresului al

IX-lea al partidului au fost realizate în întregime, în bune condițiuni. Succesele literaturii și artei, condițiile care le-au favorizat, sînt nemijlocit legate de progresul general al patriei. Totodată, profundele transformări înnoitoare din societatea noastră au constituit și constituie un viu izvor de inspirație pentru toți cei care dqj'esc să-și pună forțele creatoare în slujba patriei, a poporului din care s-au născut și în mijlocul căruia trăiesc. Priviți, tovarăși, harta țării noastre ; priViți noile construcții economice, noile edificii so- cial-culturale. Dacă un sculptor s-ar apuca să dăltuiască în marmură chipul României de astăzi, greu ar putea cuprinde tot ce s-a în orașele și satele noastre în acești ani. bui nespusă finețe și pentru o asemenea Dacă un pictor ar încerca să înfățișeze aceste realizări, ar ieși, desigur, o frescă minunată, dar i-ar trebui multe nuanțe de culori și multă imaginație, tor i-ar lungată aceste unui roman. Și totuși, aceste mărețe succese ale poporului nostru trebuie să stea la baza creației literar-artistice.Dar, alături de realizările care au îmbogățit și înfrumusețat chipul patriei, înfăp-

înălțat patriei Ar tre- răbdare lucrare.
Așa cum unui scrii- trebui o muncă înde- și grea pentru a reda realizări în paginile

tuirea cea mai mare, cea mai de preț este făurirea omului nou, a conștiinței înaintate a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor — ghiari, germani ționalități — toate valorile, noastră națională.înfrățiți, învingînd multe greutăți, oamenii muncii au clădit tot ceea ce admirăm astăzi, tot ceea ce ne-a dus și ne duce înainte pe drumul progresului și civilizației. Tocmai acești . oameni noi trebuie să. fie eroii operelor scriitorilor și artiștilor. pentru acești oameni trebuie scris, compus, pictat și sculptat. Desigur, trebuie pricepere și timp pentru a studia acest om, pentru a-1 înțelege în toată complexitatea și măreția vieții sale sociale și intime. Subliniez acest lucru pentru că, uneori, chiar critica literară, se pornește de la ideea eronată că omul astăzi ar avea preocupări simpliste, care nu oferă poetului, scriitorului, artistului posibilitatea de a înfățișa cunoștințe înaintate, orizonturi sufletești largi. Unii ră că e greu să menea ducătorii teriale și să-i cauți la cafenea,

români, ma- și de alte na- care au creat toată bogăția Muncind
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Nu de mult, în coloanele ziarului nostru a fost publicată an
cheta : ..A fi revoluționar, azi". Intervențiile participanților, 
personalități din domeniul învăță mîntului universitar, al vieții 
politice și sociale, au delimitat — fără a epuiza sau concluziona 
definitiv — cadrul teoretic presupus cu necesitate de „condi
țiile în care tinerețea noastră este chemată să continue a în
făptui idealurile majore sociale ale înaintașilor". _A fi revolu
ționar, se arată printre altele, cu temeinică îndreptățire în amin
tita anchetă, pretinde înainte de toate adeziunea cit întreagaDin cei 950 de țineri salariați ai F.M.U.A.B., numai 50 nu fao parte ■ din Uniunea Tineretului Comunist și explicația ar putea fi găsită în faptul că cei mai mulți „neuteciști" fie că sînt nou veniți în uzină, fie că au depășit vîrsta cerută de statutul organizației. N-aș fi notat totuși la începutul colocviului despre spiritul revoluționar a- ceasță realitate, semnificativă fără îndoială pentru opțiunea politică a generației de azi, dacă, în așteptarea rostirii primelor opinii ale participanților n-aș fi descoperit, sub luciul sticlei întinse pe masa din încăperea unde ne aflam, un program de acțiuni ale organizației U.T.C. “ ‘ ‘la loc de chiar seria din uzină în care, frunte, deschizînd manifestărilor vii-

astfel în lu- intenții, era dezbatere i — organiza- tineretuiui". i s-a expli-
toare și așezîndu-le mina unei anumite I trecută tema de, „Organizația U.T.C. • ție revoluționară a Dezbațerea, cum ni cat imediat, avusese loc și-ipri- lejuise Iui Ion Dragu, secretar al comitetului U.T.C. pe uzină, o expunere „în linii mari" a ceea ce se știe, poate, nu totdeauna foarte bine, că definește revoluționarismul organizației de tineret...— ...Și, implicit, revoluționarismul membrilor săi, adaugă 
Ion Dogaru. Apoi continuă: După cit pot să-mi dau seama, prima manifestare a spiritului revoluționar la tînărul abia intrat în viață. tr(ăind pe picioarele lui, cum se zice — și mă refer la generația din care fac

de 10 februarie 
deschis lucrările 

plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. Plenara are la ordinea 
de zi : s

1. Proiectul Comunicatului 
cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii 
Socialiste România în pe
rioada 1966—1970 ;

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

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

4. Proiectul legii cu pri
vire la perfecționarea con
tinuă a pregătirii profesio
nale a salariaților din uni
tățile socialiste de stat ;

5. Proiectul 
privire 
cadrelor 
și ale 
masă în

hotărârii cu 
la perfecționarea 
de partid, de stat 
organizațiilor de 
problemele condu-

cerii activității economice și 
sociale ;

6. Informare cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a parti
dului la 31 decembrie 1970 ;

7. Informare cu privire la 
compoziția și mișcarea ca
drelor din nomenclatura or
ganelor de partid și dc stat 
ia sfîrșituî ă'nului 1970,

8. Unele probleme ale ac
tivității de partid și organi
zatorice.

La plenară participă, ca 
invitați, membrii Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, președinții 
Comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale, 
membrii Consiliului de Mi
niștri, șefi ai secțiilor Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, membri ai 
Coleqiului Central de partid, 
conducători ai unor institu
ții centrale de stat și orga
nizații obștești, secretarii 
Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, 
redactori-șefi ai presei cen
trale.

în cursul zilei 
diate materiale 
a fi dezhătute.

Lucrările plenarei con
tinuă.

au fost stu- 
ce urmează

NOI Șl CONGRESUL NOSTRU
~~------------—......—;-------------

Tinerii unei uzine despre
A/VWUWW.
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IRITUL CE RĂSPUNSURI AȘTEAPTA

REVOLUȚIONAR
ființă la sensul societății în care trăim și muncim, pretinde a 
regindi neostoit existentul și a-1 înscrie, modificat prin practica 
de fiecare zi, în devenirea sa spre permanenta desăvârșire.

Revenim in acest număr cu un colocviu despre nobila cali
tate umană care s-a dovedit a fi 
lor spiritul revoluționar, colocviu 
parte doar dintre tinerii Fabricii 
București.

de-a lungul tuturor timpuri- 
la care a participat o mică 
de mașini-unelte și agregate

UTECIȘTII DE LA FORUMUL
ORGANIZAȚIEI

parte — se produce odată cu intenția finalizată de a adera la organizația care poate direc- ționa și, în fapt, direcționează, prin forța sa ideologică, politică, etică, estetică etc., și prin structurile sale organizatorice, exploziile profunde sau superficiale de vitalitate și entuziasm ce însoțesc inevitabil vîrsta tinereții Conștientizarea, de către tînăr, a sentimentului apartenenței sale la o societate ale cărei idealuri îi devin cu fiece zi — pe măsura integrării în colectivitate si a ducerii la bun sfîrșit alături de ceilalți a sarcinilor ce stau în fața acestei colectivități — mai apropiate mai „ale lui" — capătă deci prin mijlocirea sau, mai exact, în cadrul fertil al organizației de tineret, o încărcătură politică șl

o tensionare etică . unde umanul cîștigă permanent noi dimensiuni. După părerea mea, a fi tînăr și a fi revoluționar în afara unei organizații ca tră, a cărei. platformă e conformă năzuințelor ’ poci, ale unei societăți,, neconceput. Trebuie să tăm spiritul revoluționar conformism și de aventură, chiar și azi, sau îndeosebi azi. Sper că toată lumea este de acord că, spre deosebire - de neconfor- mism (expresie a unei nemulțumiri haotice) și aventură (scop haotic, uneori inuman), spiritul revoluționar nu se poate manifesta plenar valoric în afara unui țel precis ! afirmarea dreptății sociale, iar atunci cînd premisele politice ale înfăptuirii dreptății sociale au fost In

a noas- politică unei e- este de delimi- ■ de nc-

temeiate economic, acest țel devine automat perfecționarea socială și umană, ’ lupta efectivă pentru .realizarea ei.— Aș vrea să' fâc o precizare — intervine în discuție inginerul Matei Culîță, de la secția mecanic-șef. Sînt întru totul- de acord cu delimitările - făcute, operate în mod concret de însăși realitatea socială și poli- tidă pe care o trăim. Dar, du- cînd mai departe ideea, definirea spiritului revoluționar al generației noastre, generație care a descoperit revoluția propriu- zisă'.din cărțile de istorie și din amintirile părinților, nu este posibilă prin ignorarea acestei situații „speciale". Deși înțeleg că menirea dialogului pe care-1 purtăm nu este obținerea unei definiții complete, ci deslușirea acelor fante și gesturi din viața noastră care să poarte încrustate în ele semnul indubitabil al spiritului nostru revoluționar, e totuși necesar, cel pu-
CONSTANTIN STOICII:

(Continuare în pag. a ll-a)

Larg și aprofundat dialog despre răspun
derile tinerei generații, despre activitatea și 
preocupările organizației noastre revoluțio
nare, Congresul al IX-lea al U.T.C., care va 
începe peste o săptămînă, este întîmpinat de 
fiecare utecist, de fiecare tînăr cu sentimen
tul participării active la dezbaterea tuturor 
problemelor care privesc munca organizație’. 
O ilustrare a acestui sentiment sînt, între al
tele, și numeroasele scrisori pe care tineri 
de diverse vîrste și profesii le trimit redacției 
și în care, anticipînd dezbaterile Congresu
lui, își exprimă opiniile asupra unor domenii 
ale activității lor, relevînd deopotrivă expe
riențe utile ca și aspecte ce își așteaptă so< 
luționarea I



I

linul șl nici atenția cuvenită. A- 
bordînd aceste aspecte dezbateri
le Congresului vor găsi, fără în
doială, și soluții de mai promptă 
și eficientă sprijinire a inițiati
vei fiecărei organizații.

RENATE LANDLER
secretarul comitetului V.T.C.

— I.A.S. Berzovia — 
județul Caraf-Severin

Să nu lăsăm totul
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CE RĂSPUNSURI AȘTEAPTĂ

Inițiativa presupune

si îndrăzneală

Munca — în toate dimensiu
nile ei, așa cum o solicităm și 
ne solicită toate capacitățile 
noastre creatoare — se va im
pune desigur în centrul atenției 
lucrărilor celui de al IX-lea Con
gres al U.T.C. Presupun aceasta 
întrucît, urmărind în presă re
latările de la adunările și con
ferințele . de dări de seamă și a- 
legeri, am observat că munca s-a 
impus ea obiect al dezbaterilor 
pretutindeni. O generație nu 
poate prelua și dezvolta expe
riența altei generații fără mun
că, fără această activitate nece
sară existenței societății. Noi, ti
nerii, conștienți de utilitatea 
muncii pentru noi și pentru so
cietate, o considerăm cea mai 
înaltă datorie. Legat de aceasta 
consider că trebuie să se discute 
deopotrivă despre spiritul de i- 
nițiativă al organizației U.T.C., 
despre modalitățile prin care co
lectivul de uteciști poate stimula 
interesul și pasiunea în muncă. 
Cred că în această privință, este 
necesar să dovedim mai multă 
mobilitate, mai multă fantezie și 
inventivitate, să renunțăm la ti
miditate, la acea âtitadinS des- 
cuiajantă pe Care o au ehiar ■ li
nii activiști ai organizației, care 
se arată preocupați adesea mâi 
mult de forma acțiunii ’decât de 
conținutul ei. Organizația noas
tră a dobîndit în cursul amplei 
mobilizări de forțe din perioada 
inundațiilor de anul trecut o ex
periență deosebită, și-a cîștigat 
un mare prestigiu tocmai dato
rită faptului că inițiativa a fost 
promovată ca stil de muncă. Aș 

dori ca delegatul nostru la Con
gres, Pop Dorin, secretarul co
mitetului U.T.C. pe combinat, 
să prezinte participanților la lu
crări cite ceva din experiența 
cîștigată de noi. Mă gândesc măi 
ales la acea brigadă mobilă a ti
neretului care a luat ființă la 
noi în luna mai a anului trecut. 
Chemați de către organizația 
U.T.C., sute de tineri au luptat 
pentru a învinge apele ajutând 
oamenii și au continuat apoi să 
lucreze pe șantierele refacerii în 
comunele calamitate. Deși ini
țial, unii au manifestat rezerve 
față de această inițiativă, brigada 
noastră nu s-a desființat, desfă- 
șurîndu-și activitatea și în cam
pania agricolă de toamnă. Ea 
continuă să existe pentru că o 
considerăm cu toții, o școală I 
învățăm astfel să fim prezenți 
întotdeauna acolo unde este ne
voie, dăm examenele maturității, 
conștiinței noastre revoluționare.

IOAN FLOREA 
operator chimist, 

Combinatul de îngrășăminte 
azotoase — Tg. Mureș

Olimpiadelor pe

meserii un caracter

de masă

Acțiunile organizației . noastre 
în domeniul ridicării permanen
te a calificării profesionale vor 
ocupa, nu mă îndoiesc, un loc 
important în dezbaterile Congre
sului. Va fi menționată desigur 
experiența dobîndită în colabo
rarea U.T1C cu ceilalți factori 
cărora le revine, răspunderea 
pentru desfășurarea activității de 
calificare și ridicare a califică
rii, sprijinul pe care organizații
le U.T.C. îl dau conducerilor 
tehnico-administrative în organi
zarea. și desfășurarea acestei ac
tivități, precum și modalitățile 
specifice prin care U.T.C. concu
ră nemijlocit la dezvoltarea in
teresului tinerilor pentru însuși
rea temeinică a meseriei, la lăr
girea orizontului de cunoștințe 
tehnico-profesionale. Olimpiadele 
pe meserii, marile concursuri 
profesionale oferă desigur o valo
roasă experiență pe care va tre
bui s-o continuăm și s-o îmbo
gățim.

Doi in această privință consi
der că dezbaterile din Congres 
ar trebui să vizeze și găsirea u- 
nor modalități care să permită 
organizațiile U.TC o pmi efi
cientă participare la deciziile pri

vind promovarea tinerilor din- 
tr-o categorie de salarizare în 
alta, sau trimiterile la cursuri de 
perfecționare și specializare. A- 
cestea ar duce cred eu, la înlă
turarea unor aspecte de subiecti
vism și ceea ce mi se pare deo
sebit de important, legînd strîns 
promovarea la categorii superi
oare de salarizare, de efortul de 
pregătire certificat public, inte
resul tinerilor pentru acțiunile or
ganizației U.T.C. ar spori, acestea 
ar căpăta un caracter de masă, 
precum și o mai mare eficiență.

MIHAI DULAMA 
rectificator, U.C.M. Reșița

Numai muncind

vom învăța să 

prețuim munca

în patria noastră, tinerilor li se
asigură condiții optime de pregă
tire și afirmare. începând de Ia 
gratuitatea învățământului de toa
te gradele, de la manualele dis
tribuite gratuit și terminînd cu 
taberele de odihnă de asemenea 
gratuitei cu adevăratele orășele 
ale studenților,' tpătej' condițiile 
sînt asigurate pentru ca cel ce 
dorește să poată dobândi o pre
gătire serioasă, multilaterală, să 
se poată bucura în orice colț al 
țării de satisfacția muncii împli
nite.

.Se întâmplă însă, e drept, nu 
totdeauna, un fenomen nedorit. 
Avem ocazia să constatăm ca
zuri în care-, tineri trecuți deja 
prin liceu nu îngrijesc bunurile 
ce. Ie sînt puse la dispoziție în 
cămine, nu se. prdocupă de păs
trarea aparaturii pe care studi
ază, într-uh cuvânt,, nu prețuiesc 
eforturile deosebite care se fac

SPIRITUL REVOLUȚIONART:

(Urmare din pag. I)
țin didactic, să continuăm și 
cu alțe distincții. Adică să pre
cizăm de unde încep să fie re
simțite consecințele spiritului 
nostru, revoluționar și de unde 
renunțăm să le mai căutăm. 
Sau . poate spiritul revoluționar, 
atunci -cînd cineva îl- are, e pre
zent pretutindeni. în tot ceea ce 

, face și gîndește ? Simt necesi
tatea unor astfel de precizări 
pentru că, e limpede, conținu
tul noțiunii s-a schimbat în ul
timii 25 de ani și nu văd de ce 
nu s-ar schimba și de acum 
înainte. A fi revoluționar, cred 
sincer, n-a fost niciodată, o pro
fesie... Totul ține de om și de 
lumea lui.

— Lumea omului este opeta 
omului ! Intră abrupt în discu
ție electricianul Valeriu Stoian 
de la secția mașini de rectifi
cat. Omul își regăsește la tot 
pasul, în natură și societate, 
prezența sa creatoare. Acesta 
este cadrul general în care unii 
au spirit revoluționar, iar alții 
trăiesc pur și simplu pe spina
rea celor dintîi și se pomenesc 
că merg și ei in pas cu timpul. 
.Spiritul revoluționar e o tră
sătură umană, o calitate uma
nă, poate cea mai importantă 
calitate umană, pentru că ceea 
ce faci — faci pențru toți și nu
mai în ultimă instanță, sau ni
ciodată. pentru tine însuți. Vă 
amintiți cum s-au comportat 
„tinerii noștri" în vremea nefe
ricită a inundațiilor din mai a- 
nul trecut ? Dar după aceea?... 
Atunci s-a văzut mai limpede 
ca oricînd că „tinerii noștri", 
nu toți, desigur — ar fi o ilu
zie să se creadă că fiecare e 
conștient de rostul său — au ca
litatea umană de a fi revoluțio
nari. Am luat acest exemplu- 
limită din dorința de a sub
linia caracterul constructiv al 
spiritului revoluționar de azi. 
Generația care a făcut revolu
ția în țara noastră a distrus o 
societate nedreaptă și s-a apu
cat imediat să construiască so
cietatea de azi. Nu exista altă 
alternativă. Iar generația noas
tră a preluat construcția din 
mers. Din acest punct de vede
re net ideologic, a construi, ca 
revoluționari, e mai greu decît 
a distruge. A distruge o faci o 
singură dată, a construi e o 
treabă continuă și mereu mai 
complicată. Noi, cei de azi, vom 
avea mîine lumea pe care o ri-' 
dicăm. Iar dacă sîntem într-a- 
devăr revoluționari trebuie să 
facem totul ca lumea de mîine 
să arate așa cum și-au imagi
nat-o cei de dinaintea noastră 
și cum am clădit-o noi...

— Asta înseamnă că nu tre
buie precupețit nimic în dărui
rea fiecăruia — opinează 
Ghcorghe Popescu, locțiitor de 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe uzină. Și cea mai evidentă 
expresie a acestei dăruiri se 
găsește — oricît vi s-ar părea 
că spun o banalitate — numai 
și numai în rezultatele muncii 
fiecăruia. Nimic mai simplu, 
deci de a desluși în felul în ca
re muncim spiritul nostru re
voluționar/Dar pe de altă par
te a-1 reduce, așa cum se mai

pentru ei. Pe undeva, acest feno
men este consecința unei carențe 
de educație și de aceea aceste 
aspecte trebuie să-și găsească un 
loc în dezbaterile congresului 
care trebuie sa contureze și un

program concret și eficient de 
acțiune pentru organizația noas
tră. Socot că dacă în licee — 
începînd chiar din clasa a IX-a 
s-ar introduce un sistem riguros 
și nu formal de muncă efectivă 
în întreprinderi industriale — 
săptămânal sau pe o perioadă de 
timp la sfîrșitul anului școlar — 
acest fenomen ar putea fi mai 
lesne înlăturat. Căci unor tineri 
le lipsește înțelegerea că orice 
obiect de care se folosesc a ne
cesitat un anumit volum, de cele 
mai multe ori considerabil, de 
sudoare a minții, de muncă, de 
cheltuială în ultimă instanță, pe 
care chiar dacă nu au făcut-o ei 
sau familia lor, am făcut-o noi, 
cu toții — societatea.

Sînt- convins că trăind un timp 
printre creatorii direcți ai bu
nurilor materiale tinerii respec- 

întîmplă uneori, la desăvîrșirea 
în profesiune sau la cantitatea 
de muncă depusă în situații o- 
bișnuite sau în situații-limită, 
mi se pare a uita cu bună ști
ință că profesiunea, că munca 
e doar un element, desigur ho- 
tărîtor, totuși numai unul din
tre elementele personalității u- 
mane.^La desăvîrșirea profesio
nală Și la modul curent în care 
muncim concură sau nu, în 
funcție de individ, de colectivi
tate, de societate, de normele 
ei cele mai cunoscute, o mulți
me de factori : pasiunea, ambi
ția, vanitatea necesitatea, obli
gativitatea, ambianța etc. Fap
tul că munca e pusă totalmen
te în slujba colectivității schim
bă numai aparent problema și 
în nici un caz nu-i conferă nu
mai prin aceasta o nuanță ca
tegorie revoluționară. Un om 
căruia nu-i pasă de ce se pe
trece în jurul lui, cu oamenii 
alături de care luorează, deși e 
un bun meseriaș, deși munceș
te ea nimeni altul, deși se per
fecționează profesional, deși 
are inițiative în producție, deși 
caută noul, deși. deși... e de
parte totuși de a fi un revo
luționar. îmi povestea cineva 
despre un profesor universitar 
care a adunat în jurul lui 15 
studenți' și, ani la rind chiar și 
după ce au terminat facultatea, 
i-a ajutat să se perfecționeze 
în profesiune și le-a inoculat 
pasiunea muncii. Atîta tot : i-a 
deprins să fie pasionați de mun
ca și de profesiunea lor. Ca pe 
niște mașini. Dar de felul cum 
își gîndesc și trăiesc viața dis
cipolii săi nu s-a preocupat... 
Dacă nu iubești oamenii, cum 
mai poți crede că ești revolu
ționar ?... Nu-i însă mai puțin 
adevărat că. de cele mai multe 
o-i, îți dai seama cu ce fel de 
om ai de-a face aflînd de felul 
cum muncește. Au fost cazuri 
la noi în fabrică cînd a trebuit 
să se rămînă cîteva ore după 
schimb pentru terminarea unor 
piese. Cei mai mulți au rămas 
nerugați. au rămas pur și sim
plu și și-au văzut de treabă, ca 
și cum nu s-ar fi întîmplat ni
mic. Dacă a fost nevoie să se 
rămînă și a doua zi, au rămas 
și, a doua zi și ,a treia zi, une
ori au venit și duminica. Alții 
însă, puțini, fie că au dat bir 
cu fugiții, fără vreo discuție, 
fie că au rămas, dar numai du
pă ce au gustat, orgolioși, plă
cerea de a se fi văzut rugați cu 
insistență... Cînd faci ceva din 
tot sufletul, se cunoaște, nu 
mai sînt necesare explicațiile. 
A munci fără suflet, ca o ma
șină și a uita că dincolo de ti
ne sînt ceilalți, e lumea întrea
gă, că munca ta nu are nici un 
rost în absența ei, e, fără în
doială ceva trist — și în nici un 
caz nu la asemenea oameni se 
regăsește semnul uman al dă
ruirii revoluționare.

- Este evident — intervine 
inginerul stagiar Aurel Ambro
zie de la secția sculărie — că 
numai prin raportarea la cei
lalți propriile fapte capătă ten
dențiozitate și se califică — sau 
nu — ca valori sociale. Aceas
tă permanentă și necesare ra
portare, această situație în ca
re riscul nevalorificării sociale 

tivi vor simți o mai mare res
ponsabilitate pentru ceea ce fac, 
vor vedea adevărata valoare a 
înlesnirilor de care se bucură.

Cred că organizația noastră 
trebuie să descopere un sistem 
exigent de urmărire a activității 
depuse în fabrică sau pe ogor 
de către fiecare elev, de fiecare 
tânăr, numai astfel putînd să ob
ținem rezultatele dorite pe linia 
cultivării responsabilității, a ati
tudinii înaintate, comuniste față 
de datoriile sociale.

DORIN STOICESCU 
asistent universitar. 

Facultatea de fizică — Cluj

„Prieten al

cărții" tehnice,

dar și cititor!

Un aspect important care, sînt 
convins, la Congres va suscita 
ample dezbateri, ar fi și acela de 
a se avea mai mult în vedere ri
dicarea nivelului calitativ al for
mei de calificare profesională 
prin cursuri de scurtă durată. în
trucât tinerii trebuie să-și însu
șească meseria în cîteva luni, de
seori, în organizarea procesului 
de calificare, se neglijează latu
ra teoretică a profesiunii, provo- 
cîndu-se goluri în. cultura lor 
tehnică. O contribuție în soluțio
narea acestei situații este chema

a felului de a trăi și munci e 
prezent la fiecare pas, implică 
cu gravitate nemulțumirea față 
de tine însuți și modifică din 
ce în ce mai profund raportu
rile umane în care te afli prins. 
Nemulțumirea pentru ceea ce 
înfăptuiești, pentru ceea ce ai 
realizat și ai de gînd să reali
zezi, ca și față de ceilalți și de 
faptele lor, este — cred — o ex
presie concretă a spiritului re
voluționar. Dacă vreți, nemul
țumirea te pregătește pentru 
viitor. Și-apoi, nemulțumirea 
înseamnă posibilitatea creației. 
Iar a fi revoluționar, azi, mi se 
pare că înseamnă îndeosebi o- 
bligativitatea creației.' Perspec
tiva clară a unei realități mai 
bune pentru toți și activitatea 
desfășurată spre atingerea cît 
mai, curînd a acestei realități, 
este creație lucidă, este dinami
tare a șabloanelor, este desprin
dere din conjunctural, este, în 
sfîrșit, unitate a generației și 
a responsabilității ei pentru ca
litatea viitorului. Așa ceva pre
supune sacrificii, desigur. Am 
citit undeva, de curînd, că. în
tr-o parte a lumii, oamenii de 
acolo nu vor să se sacrifice 
pentru a acoperi golurile. Oa
menii de acolo, în general... în 
sfîrșit, revenind și azi, la noi, 
se fac sacrificii, o știm cu toții. 
A te sacrifica pentru ceilalți, 
chiar și în condiții care în mod 
obișnuit nu pretind sau nu duc 
la asta, înseamnă aproape e-

POST-SCRIPTUM :

Anchetă fulger în secțiile F.M.U.A.B. La în
trebarea : Ce înseamnă pentru dumneavoastră 
a fi, azi, revoluționar ?" Ne-au răspuns :

Gheorghe Becico, lăcătuș secția agregate- 
montaj : „A-ți aduce contribuția la realizările 
tuturor. Poate că aportul meu e mic, dar cu 
siguranță că există".

Vasile Dumitru, strungar secția sculărie : „A

La rugămintea noastră, 
profesorul universitar TU
DOR BUGNARIU, membru 
corespondent al Academiei, a 
citit în manuscris colocviul 
tinerilor de la F.M.U.A.B. 
Redăm mai jos opinia dom
niei sale în legătură cu punc
tele de vedere ale participan
ților la colocviu, ea înscriin- 
du-se — simbolic — și ca o 
replică în dialogul construc
tiv. permanent, dintre gene
rația tinără și cea vîrstnică.

Am citit cu viu interes răs
punsurile tinerilor de la Fabri
ca de mașini unelte și agregate 
„București" la întrebarea : „Ce 
înseamnă a fi, azi, revoluțio
nar ?“. consemnate de scriitorul, 
tinăr și el. C. Stoiciu. Dincolo 
de străduința lor de a contura, 
completindu-se reciproc, deter- 
minațiile conceptului, am apre
ciat în mod deosebit exprimarea 
atitudinii acestor, .tineri fată de 
exigențele spiritului revoluțio- 

tă să-și aducă și organizația 
U.T.C. După cum se știe, ea ini
țiază numeroase acțiuni de sti
mulare a interesului tinerilor 
pentru asimilarea unor cunoștin
țe tehnice cit mai bogate. Dintre 
acestea se remarcă răspîndirea 
cărții tehnice. In această direc
ție însă, organizațiile U.T.C. nu 
întotdeauna dovedesc consecven
ță în finalizarea acțiunilor pe 
care le inițiază, în lărgirea re
pertoriului modalităților lor de 
lucru. O posibilitate ar fi ca, în 
bibliotecile din întreprinderi să

funcționeze colective voluntare 
de răspîndire a cărții tehnice 
care, să cuprindă muncitori cu 
înaltă calificare, tehnicieni și in
gineri. Prin propriul lor exem
plu, avînd și un nivel cultural 
tehnic ridicat, aceștia ar asigu
ra o mai mare eficientă printre 
tineri a difuzării lucrărilor tehni
ce la locul de muncă. De multe 
ori recomandarea cărților nu se 
face în cunoștință de cauză, di- 
minuîndu-se prin aceasta recepti
vitatea tinerilor. Tinărul nu 
merge la. bibliotecă dacă nu știe 
ce ar trebui să-l intereseze, iar 
un singur om, bibliotecarul, nu 
poate să desfășoare acțiuni mul
tiple de recomandare accesibilă 
a cărții tehnice. " '

LASZLO ISTVAN 
tehnician, Întreprinderea 

de industrie looălă din huduș ■

roism. Dar nimeni, niciodată, 
nu s-a sacrificat dacă n-a cre
zut pînă la capăt în adevărul 
luptei sale și al vieții dăruite 
acestei lupte. Și nimeni, nici
odată, nu s-a sacrificat dacă în 
adîncul sufletului' lui oamenii 
i-au fost indiferenți. Poate su
nă patetic ceea ce spun, dar nu 
există nimic în lume mai fru
mos decît credința în oameni și 
încercarea necontenită de a fa
ce totul pentru ei... Nu .sînt de 
mult în această uzină, dar m-a 
impresionat foarte tare felul 
cum se bat, literalmente se bat, 
cu mașinile complexe cu care 
a fost înzestrată în ultimul timp 
uzina, niște băieți abia ieșiți de 
pe băncile școlii profesionale. 
Ei ar fi putut, firește, să ami
ne descoperirea acestor mașini, 
să se mulțumească cu cît au în
vățat în școală și să-și vadă de 
alte întîmplări ale vîrstei, dar 
n-au făcut-o. Gestul lor supor
tă aprecieri dintre Cele mai fru
moase și mai pilduitoare, dar 
eu m-am gîndit că ei au ținut 
doar cu tot dinadinsul să’ nu 
rămînă „în afară", să fie utili 
cît mai repede, chit că asta le-a 
cerut „sacrificii" și le va mai 
cere. Important este să nu ră- 
mîi indiferent. în clipa în care 
ai aruncat din tine crusta mo- 
leșltoare a indiferenței și ai în
ceput să-ți afli locul ce ți se 
cuvine și ceea ce faci, faci cu pa
siune și încredere, recunoașterea 
celorlalți nu întîrzie să se pro-

Prof. univ.

TUDOR BUGNARIU 
membru corespondent 

al Academiei

nar, rezultat al propriei lor au
toanalize.

Din răspunsuri se desprinde 
înțelegerea spiritului revoluțio
nar ca fiind strins legat de pro
movarea noului și de atitudinea 
critică față de structurile so
ciale și spirituale care împiedică 
acțiunile transformatoare. Le
gînd spiritul revoluționar de a- 
tașamentul față de nou, partici- 
panții la discuții circumscriu a- 
cest nou, delimitîndu-i de sim
plul ..nonconformism", de „a- 
ventură*'. de răbufnirea dezor
donată a „nemulțumirii", din-

Mecanizatorii pe seama anilor...

așteaptă... „diferen

țierea activității"

Este desigur un adevăr, care 
nu ne convine firește, și care pre
supune din partea noastră o ati
tudine autocritică, acela că activi
tatea organizațiilor U.T.C. din 
I.A.S. ca și S.M.A. nu se situea
ză la un loc de frunte. în desfă
șurarea activității cu tinerii me
canizatori întîmpinăm destule di
ficultăți și acestea datorate în 
mare măsură faptului că munca 
lor are un anume specific, că o- 
rarul de lucru este, datorită a- 
cestui specific, cu totul altul de- 
cît cel al tinerilor din alte sec
toare.

O asemenea explicație, pe care 
adesea o transformăm în scuză, 
nu este totuși prea întemeiată. E- 
xistă, după părerea mea, nume
roase posibilități și rămîne timp 
suficient pentru ca tinerii, meca
nizatorii să aibă sentimentul unei 
depline satisfacții atunci cînd 
participă la activități inițiate de 
către organizațiile U.T.C. Fapt 
este că și în prezent ni se 
recomandă și sîntem datori să 
inițiem acțiuni identice cu cele 
ale altor categorii de tineri. Ast
fel, chiar în perioada campanii
lor agricole, cînd la noi se lu
crează zi lumină, trebuie să 
organizăm competiții sportive, ac
țiuni cultural- educative, instruiri 
etc. Și se întîmplă ori că nu le 
facem, ori le organizăm, dar mai 
mult formal. Această superficia
litate se transmite și tinerilor ca- 
re-și pierd interesul față de ceea 
ce le oferă organizația. Cred că 
în Congres trebuie dezbătute cu 
cea mai mare atenție toate aces
te aspecte cu atît mai mult cu 
cît în condițiile actuale, datorită 
măsurilor de reorganizare a între
prinderilor de mecanizare, va 
crește atît numărul acestor orga
nizații cît și al uteciștilor meca
nizatori. Soluția aș vedea-o în 
conceperea unui program de ac
tivitate adecvat muncii noastre, 
un program care să asigure o 
concentrare a acțiunilor în peri
oada într-e campaniile agricole.

Noi’ am încercat ;să realizăm 
cîte .ceva, dar sitpmdu*ne oare
cum în afara calendărului gene
ral de activități ale organizației 
n-am primit totdeăiunâ nici spri-

--oijuc ii) "

ducă. Din această clipă începi 
să ai sentimentul sau certitudi
nea că „tragi lumea după tine", 
adică începi să fii revoluțio
nar... Am lăsat la urmă ceea ce 
consider că este esența reali
tății de a fi revoluționar. Mă 
refer la umanism. Tot ceea ce 
s-a spus aici — și poate ar mai 
trebui adăugat că a fi revolu
ționar înseamnă în același timp 
deprinderea de a gîndi inde
pendent, curiozitatea socială, 
lupta cu formalismul, cu como
ditatea. cu pasivitatea, cu in
dividualismul, înseamnă în a- 
celași timp devotament și ini
țiativă, capacitate și competen
ță profesională, nevoia imensă 
de adevăr, sinceritate, discipli
nă, cultură, mai ales cultură — 
ascunde în'1 sine, răscolitor, u- 
manismul. îmi amintesc din 
facultate cîteva cuvinte scrise 
de Marx : „Adevărata bogăție 
spirituală a individului depin
de în întregime de bogăția re
lațiilor sale reale"...

Discuția a continuat încă mul
tă vreme. Mica încăpere în care 
ne aflam de mai mult ore, in ju
rul mesei acoperite cu dreptun
ghiul de sticlă în care alunecau 
abrupt gesturi largi și pătimașe, 
devenise neîncăpătoare. Tîrziu, 
cineva a remarcat că ar fi vre
mea „să mergem să și trăim". 
Am revăzut apoi însemnările și 
mi-ani dat seama că ceea ce tre
buia să fie spus, fusese spus. 
M-am simțit dator doar să a- 
daug un...

căuta să afli cît mai multe lucruri noi și a le 
pune în practică".

Dumitru Popa, lăcătuș secția mașini de recti
ficat : _„Eu muncesc...".

Dumitru Radu, strungar secția sculărie : „A 
fi devotat idealului societății noastre".

Voicu Gheran, rectificator la secția meca
nică mijlocie : „A munci cinstit și a avea încre
dere în ceilalți".

Aurică Popescu, strungar secția sculărie : „A 
nu precupeți nimic pentru ceilalți...".

du-i un conținut social umanist 
și progresist, exprimat de către 
ei jn ideea „afirmării dreptății 
sociale", a spiritului colectivist 
(„ceea ce faci, faci pentru toți"), 
și un caracter „constructiv". Și, 
legat de acest caracter construc
tiv, tinerii își dau seama că a- 
cest nou nu se află in afara u- 
nității dialectice a noului și ve
chiului, a continuității și . dis
continuității, subliniind fapțul 
că tineretul, generația tinără, 
continuind opera generației vâr
stnice, „a preluat construcția 
din mers".

înțelegînd în acest fel spiri
tul revoluționar, participanții la 
dezbatere s-au ridicat împotri
va limitării manifestării lui 
intr-un domeniu sau altul de 
activitate, de relații sau de 
conștiință. împotriva ..profesio
nalizării" lui, afirmînd că el 
trebuie să fie ..prezent în tot 
ce face și gîndește" acela care 
este considerat revoluționar. Ei

Fac parte din cea mai proas
pătă promoție de uteciști, cea 
care de puțină vreme a trăit e- 
venimentul primirii în organiza
ție și n-a părăsit încă băncile 
școlii generale. Mă bucur din ini
mă că am prilejul ca, la scurt 
timp după intrarea mea în 
V.T.C., să trăiesc cu emoție mo
mentul sărbătoresc al Congresu
lui IX. Aș vrea, în același 
timp, să propun congresului nos
tru ca, în cadrul dezbaterilor 
sale, să acorde un loc mai în
semnat tocmai acestei categorii 
de uteciști, celei care abia a dat 
jos de la gît cravata roșie. Mi 
se pare că, dacă alte categorii de 
tineri, cei din industrie, de pildă,

sau elevii de liceu, au un pro
gram bine precizat dă activitate, 
cu acțiuni specifice vîrstei și 
preocupărilor lor, noi, elevii din 
școala generală sîntem încă so
cotiți într-o perioadă de trecere, 
ale căror probleme specifice se 
vor rezolva o dată cu creșterea. 
Cred însă că, acestei etape 
trebuie să i se acorde o 
mai mare atenție, în așa fel ca 
pasul de la organizația de pio
nieri la U.T.C. să nu se facă 
prea brusc.

VIORICA GHIORMA 
elevă,

Școala generală nr. 8
. Zipiniceaf.^

au surprins aici cerința uni
tății de structură a acțiunii spi
ritului revoluționar, necesitatea 
manifestării sale plenare, căci 
ce fel de revoluționar este a- 
cela, care, promovind noul în 
producție, în știință, de pildă, 
este atașat vechiului în politică, 
in relațiile sale morale. în mo
dul de a aprecia creația artis
tică etc. și, invers, acela care, 
promovind noul în activitatea 
sa politică, este legat de atitu
dini și practici vechi in pro
ducție.

Spiritul revoluționar trebuie 
să se manifeste însă nu numai 
sincronic, ci și diacronic. Este 
adevărat ceea ce spune unul 
dintre vorbitori, că „generația 
actuală a descoperit revoluția 
cțin cărțile de istorie și din a- 
mintirile părinților", dar din 
cărți și din amintirile părinți
lor au descoperit revoluția lor: 
însă procesul revoluționar n-a 
încetat o dată revoluția înfăptui
tă de generația vîrstnică. Este 
suficient să ne gîndim la faptul 
că sîntem participanții și fac
torii activi ai revoluției cultu
rale socialiste, că sîntem în 
plină revoluție științifică-tehrri- 
că. la care trebuie să partici
păm. dacă ținem la progresul 
continuu al Patriei noastre so
cialiste:

Participanții la dezbatere au 
surprins, pe rînd, cerința pre
zenței spiritului revoluționar in 
activitatea de producție, in cea 
politică, precum și în alte acti
vități sociale. Ei n-au apreciat 
ca o componentă a spiritului re
voluționar în producție numai 
atitudinea nouă față de muncă, 
ci, legată de noua revoluție in
dustrială. necesitatea calificării 
la nivelul tehnicii actuale. Ti
nerii iși dau seama că. în con
dițiile revoluției științifice-teh- 
nice contemporane, spiritul re
voluționar, azi, presupune o 
nouă strategie a revoluției so
cialiste în țările capitaliste și 
o nouă strategie revoluționară 
în construirea socialismului.

Unii dintre vorbitori au in
tuit componenta prospectivă a 
spiritului revoluționar al zilelor 
noastre, atunci cînd au afirmat 
că manifestarea acestuia în
seamnă „a face totul pentru ca 
lumea de mîine să arate așa 
cum și-au imaginat-o cei di
naintea noastră". Orientarea ac
tivității noastre actuale în lu
mina cerințelor viitorului este, 
intr-adevăr, o atitudine revolu
ționară atunci cînd viitorul este 
văzut, așa cum îl văd tinerii 
participanți la dezbatere, ca „a- 
firmare a dreptății sociale".

în sfîrșiț, participanții la dez
batere au subliniat necesitatea 
aderării tinerilor la organizația 
lor revoluționară, pentru însuși
rea și dezvoltarea spiritului re
voluționar în rîndurile tinere
tului, ca un cadru al activității 
lor politice revoluționare și de 
formare a conștiinței lor revo
luționare, de însușire practică 
a ideologiei marxiste. Spiritul 
revoluționar în zilele noastre nu 
poate fi despărțit de ideologia 
marxistă, care este o conceoție 
deschisă, ce nu este chemată să 
justifice ceea ce este, ci să mi
liteze pentru ceea ce, în raport 
cu asniratiile obiective înteme
iate nle oamenilor, urmează să 
se afirme.

DELEGAT
LA CONGRES

Mcoleta Mar»
cercetătoare la I.F.A.

Am aflat mai întîd că se 
pregătește pentru exame
nul de doctorat în fizică 
atomică și moleculară. Sur
priza n-a rezistat însă de
cît în primele minute ale 
cunoștinței noastre. Cînd 
am auzit, apoi, și de cele 
zece lucrări în domeniul 
izotopilor publicate într-o 
serie de reviste de speciali
tate din străinătate, locul 
surprizei l-a luat certitu
dinea reușitei, iar urarea 
cea mai sinceră care a ur
mat a fost aceea de succes.

Discuția a căpătat nuanțe 
inedite și cînd, mai tîrziu, 
am străbătut împreună o 
parte din laboratoarele In
stitutului. I-am cerut să-mi 
vorbească despre celelalte 
două lucrări care urmează 
să-1 apară și despre care 
n-am reținut, din păcate, 
nimic în afară de titlu, și 
acesta greu de pronunțat 
pentru un necunoscător. 
Am reținut, în schimb, 
sentimentul acela care o 
animă întotdeauna, imbol
dul care o propulsează de 
la o cercetare la alta, în 
urma fiecăreia rămînînd, 
ca o dovadă a trecerii sale, 
o nouă lucrare științifică. 
Este, după cum ea însăși 
spunea, „un anumit senti
ment al răspunderii : ți s-a 
încredințat o misiune, tre
buie s-o îndeplinești. Și nu 
oricum, ca pe o simplă 
obligație de care te achiți 
funcționărește, ci în așa fel, 
îneît să-ți poți da un răs
puns la întrebarea : ai mai 
urcat o treaptă spre pro
pria ta perfecționare ?“

Sînt tot atîtea fapte care, 
împreună cu argumentele 
oferite de activitatea sa de 
organizație, o recomandă 
elocvent pentru mandatul 
de a reprezenta, alături de 
alți tineri de vîrsta ei, ju
dețul Cluj la Congresul al 
IX-lea al U.T.C.

BENONE NEAGOE

• Un schimb 
de onoare

In cinstea apropiatului 
Congres al U.T.C., tinerii 
din organizațiile de bază 
nr. 1 ți nr. 2, aparținând 
secției motoare Diesel 
din cadrul U.C.M. Reșița 
au organizat, duminică, 
un schimb de onoare. 
Semnificația acțiunii este 
cu atît mai pregnantă cu 
cît, în aceste două sec
toare de producție, sînt 
realizate repere avînd 
gradul II de precizie, 
foarte aproape de cate
goria mecanicii fine. 
Strungarii Gheorghe Do- 
rothi și Anton Garabet, 
deși au lucrat în schim
bul de noapte, au rămas 
alături de colegii lor.

• Ălbum-ștafetâ 

„Mulțumim 
din inimă 
partidului" 

în cinstea aniversării c 
50 de ani de la crearea 
P.C.R., Comitetul județean 
Bistrița-Năsăud al U.T.C. 
a pus în circuit albumele- 
ștafetă „Mulțumim din 
inimă partidului", cu
prinzând imagini ale dez
voltării economice, cultu
rale si sociale a localită
ților județului, preocupă
rile tinerilor. Albumele au 
pornit din orașele Bistrița 
și Nâsâud, către comune, 
urmînd ca la 15 aprilie să 
se întîlnească la centru! 
județului, în cadrul unei 
ample expoziții jubiliare.

Someș, pe mar 
ginea ta...

I
Tot la Nâsâud, s-a în
cheiat zilele trecute cea 
de a doua ediție a con
cursului de interpretare 

jliștii de muzica 
populara. „Someș, pe 
marginea ta", organjzai 
de comitetul orâșenesc 
Nâsâud ai U.T.C. și Casa 
de culfurâ. 400 de specta
tori au urmârit cu viu in
teres întrecerea celor 10 
finaliști. Cîștigâtoare : e- 
leva Sitar Ana, de la Li
ceu! nr. 2. Dupâ festivi
tatea de premiere Maria 
Mureșan, laureata de anul 
trecut, a susținut un reci
tal cu cele mai îndrăgite 
'"•Mere
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iNTlLNIREA CU OAMENII DE ARTĂ ȘI CULTURĂ

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Sînt de acord* cu cei care au criticat faptul că în presa noastră literară își mai fac loc asemenea opinii. Nu, tovarăși, sufletul omului nou, conștiința lui deschid artistului un orizont nelimitat de investigație. Cercetarea și redarea acestui univers uman palpitant — iată ce cerem noi creatorilor de artă. Să glorificăm ceea ce e mai valoros, mai nobil în societatea noastră socialistă — omul, căruia îi datorăm tot ceea ce s-a înălțat în România.Desigur, relevînd realizările, progresele pe care le-am do- bîndit în toate domeniile, am greși dacă am spune că nu mai avem nimic de făcut. Există încă multe lipsuri, multe neajunsuri. Cînd apreciem însă ce am obținut și ce mai avem de făcut, trebuie să nu uităm de unde am plecat. Astfel, înțelegem cit de lung a fost drumul, ce urcuș am parcurs, pe ce vîrf ne-am ridicat. Totul a cerut eforturi, sacrificii. Poporul nostru, stăpîn pe destinele sale, a știut să folosească toate mijloacele ce le-a avut la îndemînă pentru a-și făuri, sub conducerea partidului, viața nouă, la care a aspirat întotdeauna. Mai avem mult pînă la societatea socialistă deplină, pînă la comunism. Mergem însă pe . un drum «y un. Fiecare dintre noi trebuie să facă totul, punîndu-și forțele alături de ale întregului popor, pentru a asigura mersul ferm înainte al patriei spre comunism. (Aplauze în

delungate).în discuțiile de astăzi s-au făcut și o serie de critici și s-au evidențiat unele neajunsuri. Este drept, acestea se referă mai mult la probleme de ordin organizatoric și material. Desigur, activitatea de creație trebuie să o vedem și prin prisma rezolvării juste a acestor probleme, deoarece și de aceasta depinde, pînă la urmă, realizarea unor opere bune și, totodată, îmbunătățirea condițiilor de trai ale artistului. Eu. trebuie să spun, sînt satisfăcut că avem numai asemenea probleme de rezolvat, și nu probleme de altă natură. Doresc să spun că în cea mai mare parte problemele ridicate sînt justificate ; ele puțeau fi de mult soluționate dacă conducerile uniunilor de creatori s-ar fi ocupat cu adevărat de rezolvarea lor. Aceste probleme nu depășesc puterile noastre, soluționarea lor nu ridică dificultăți deosebite. Consider, de pildă, o lipsă a conducerii Uniunii Artiștilor Plastici și a conducerii Comitetului de' Stat pentru Cultură și Artă că nu au acționat pentru rezolvarea la timp a problemelor ridicate aici de artiștii plastici. Cred că aceste cerințe vor fi soluționate într-un timp scurt ! în ce privește dreptul de autor — despre care se vorbește de mult — consider că președinții celor trei uniuni, împreună cu conducerea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și cu tovarășii de la Comitetul Central și de la Consiliul de Miniștri care se ocupă de aceste probleme, să primească sarcina ca, cel mult într-o lună, să prezinte Comitetului Central proiectul acestei legi, în general, va trebui să ne preocupăm mai mult de problemele materiale, de condițiile de viață, de muncă și de creație ale scriitorilor, compozitorilor, artiștilor plastici, a- sigurînd soluționarea lor mai rapidă. Să creăm într-adevăr condiții ca fiecare artist să se poată dedica plenar, în domeniul lui de activitate, unei munci intense, rodnice, pentru a realiza opere de artă cît mai valoroase.După cum știți, am început un nou cincinal. Ne propunem sarcini deosebit de mari pentru dezvoltarea în continuare a patriei. în legătură cu aceasta, consider că și obli

gațiile și răspunderile uniunilor de creație breșe. Ridicarea nivelului de viață al poporului impune dezvoltarea tot mai intensă a activității spirituale. Exigențele constructorilor socialismului cresc nu numai în materie de bunuri materiale, ci și în domeniul valorilor culturale. Am construit în cincinalul care a trecut peste 340 de mii de apartamente la orașe și 260 de mii de case la sate. Mutîn- du-se în case noi,' oamenii își cumpără mobilă, televizor, aparat de radio ; ei doresc însă să-și cumpere și cărți de valoare, să asculte muzică bună, să-și împodobească interiorul cu statuete, cu tablouri. Este firesc ca oamenii noștri de artă să răspundă a- cestor necesități, acestor dorințe ale cetățenilor care aspiră la o viață civilizată, cultă.Problemele creației trebuie dezbătute din toate unghiurile de vedere ; atît al preocupărilor profesionale ale artiștilor, cît și al cerințelor spectatorilor, cititorilor, beneficiarilor culturii. Pe această bază trebuie îmbunătățită activitatea de creație.Avem rezultate minunate în literatură și artă, dar există din păcate și neajunsuri pe care ar trebui să le discutăm mai amănunțit, inclusiv în coloanele revistelor și ziarelor, fără ca aceasta să supere pe cineva. Spunînd adevărul în spirit critic, spiritul propriu muncii generale a partidului nostru, nu jignim pe nimeni, ci asigurăm progresul artei și al gîndirii estetice. Trebuie să recunoaștem deschis că mai avem mult de făcut pe tărî- mul creației literar-artistice, așa cum de altfel mai avem mult de făcut în sfera producției materiale, în activitatea științifică, în. toate domeniile vieții sociale.Am subliniat cerința ca oamenii de creație să răspundă tot mai bine solicitărilor poporului, făuritorilor societății socialiste. Este, cred, un adevăr axiomatic că, pînă la urmă arta, ca orice activitate socială, trebuie să răspundă unei necesități — și numai în măsura în care satisface a- ceastă necesitate ea își confirmă valoarea. Spun aceasta pentru că aici s-a vorbit de problema valorii — înțeleasă, desigur, într-un sens larg, inclusiv estetic. în esență cred că și în artă valoarea este determinată atît de gradul în care opera răspunde necesității istorico-sociale, necesității spirituale a omului, precum și de cantitatea și calitatea muncii depuse pentru crearea ei. Desigur, această muncă presupune cultură, cunoașterea , și înțelegerea vieții, imaginație, geniu. Dacă o operă literară, un cînteci o lucrare de artă plastică este săracă în idei, lipsită de puterea de a emoționa, de a convinge, de a înnobila spiritul — utilitatea, valoarea ei pentru om, pentru societate este redusă.Arta este cu adevărat valoroasă cînd omul — ascultîn- d-o, citind-o, privind-o — simte că ea îi devine necesară, indispensabilă. îl transformă, îl educă, îi lărgește orizontul spiritual. Asemenea opere de artă cere societatea de la dumneavoastră, iar aceste cerințe vor crește tot mai mult în anii ce vin.Noi credem că datoria scriitorilor și artiștilor este a- ceea de a contribui activ la făurirea omului nou, la formarea conștiinței socialiste, la dezvoltarea umanismului socialist, a acelor virtuți morale pe care dorim să le cultivăm la fiecare cetățean, și pe care poporul român le are în însăși structura sa psihică. Arta va contribui astfel la modelarea unui tip înaintat de om, gata să lupte pentru fericirea, libertatea și independența patriei sale, pentru cauza socialismului; pentru pace și prietenie între popoare. (Aplauze puternice).Vorbim de educație patrio

tică. Auzim uneori că poezia patriotică ar fi demodată, că ea ar fi corespuns epocii lui Vasile Alecsandri, a lui Bo- lintineanu sau — hai să zic — perioadei de după 23 August, cînd printre alții, scriau Frunză, Beniuc, Deșliu. Oare așa să fie, tovarăși ? Oare Vasile • Alecsandri este într-adevăr demodat ? Oare sînt demodați scriitorii și artiștii patrioți care prin arta lor au militat pentru dezvoltarea națiunii noastre, pentru realizarea u- nității naționale a poporului nostru ? Oare creatorii și operele care în anii grei ai ilegalității au slujit cauza eliberării clasei muncitoare, a o- mului, nu mai corespund astăzi ? Scriitorii și artiștii care după 23 ^ugust au luptat pentru lichidarea vechilor stări de lucruri din societate, pentru zidirea socialismului nu mai sînt actuali ? Se poate accepta un asemenea fel de a gîndi ?Desigur, au apărut noi generații de artiști și scriitori, dar tineretul trebuie să înțeleagă că tot ce îi oferă astăzi societatea noastră nu a căzut din cer. Totul este rezultatul luptei, al jertfelor înaintașilor. Ceea ce au de făcut tinerii de azi, copiii, nepoții, strănepoții noștri, este să ducă mai departe aceste realizări, bogatele tradiții de luptă ale poporului, să facă totul pentru a dezvolta și întări unitatea și forța națiunii noastre socialiste. Aceasta înseamnă a fi patriot ! Numai acela care pornește de la convingerea că prin tot ceea ce face trebuie să servească interesele poporului se înscrie în rîndul a- devăraților oameni de artă și cultură. Trecutul patriei ne dă un luminos exemplu în a- ceastă privință. (Aplauze pu
ternice).S-a vorbit aici despre cultura naționalităților conlocuitoare. Este evident pentru oricine că, trăind și muncind împreună, românii, maghiarii,- germanii, sirbii și celelalte naționalități trebuie să se cunoască cît mai bine unii pe alții, inclusiv pe plan spiritual. Trebuie să existe o apropiere, o îmbinare în viața și creația culturală, o cunoaștere reciprocă a trecutului și a prezentului. Numai așa vom dezvolta unitatea în lupta comună pentru făurirea socialismului șrcomunismului. De' aceea, eu consider pe deplin îndreptățite unele critici formulate aici, precum și propunerile legate de editarea mai multor cărți ale naționalităților conlocuitoare în limba română și invers. Această îmbinare a valorilor culturale, această cunoaștere reciprocă pe plan spiritual este, după părerea mea, o parte integrantă a educației patriotice a oamenilor muncii din țara noastră. Patriotismul în noile condiții sociale se bazează pe faptul că toți cei ce muncesc, indiferent de naționalitate, creează împreună, strîns uniți, pe toate planurile, pentru dezvoltarea și înflorirea patriei unde s-au născut și trăiesc. Acesta este sensul patriotismului socialist pe care noi îl dezvoltăm și care reprezintă o puternică forță motrice a progresului Republicii Socialiste România. (Aplauze pu

ternice).Sursa principală de inspirație pentru omul de artă, indiferent de naționalitate, trebuie să fie viața și munca eroică a poporului nostru, a constructorilor — români, maghiari, germani și de alțe naționalități — ai noii orîri- duiri sociale. Acesta este izvorul viu dătător de viață, care poate să înnobileze orice operă, să facă din artist un creator de valoare nemuritor. Cine vrea, într-adevăr, să fie un artist mare, care să rămînă veșnic tînăr, cine vrea ca opera sa să intre pentru totdeauna în patrimoniul culturii trebuie să bea apa limpede, răcoroasă și înviorătoare a acestui izvor, șă soarbă din 

seva continuu tînără și viguroasă a spiritului poporului nostru, a măreței sale activități creatoare. (Aplauze pu
ternice).Sîntem pentru o largă libertate de creație, dorim să avem o literatură și o artă diversificată din punct de vedere al formei, al stilului, ne pronunțăm hotărît împotriva uniformizării și șablonismului, a rigidității și dogmatismului. Considerăm că a accepta șa- blonismul, uniformizarea, rigiditatea înseamnă a sărăci viața spirituală și culturală1 a poporului nostru. Este de înțeles că activitatea creatoare a unui popor, * în toate domeniile, se poate desfășura cu succes numai în. condițiile cînd omul se simte liber și stăpîn pe destinele sale.Cunoașteți atenția deosebită pe care Partidul Comunist Român o acordă lărgirii continue a democrației socialiste în țara noastră. Noi am considerat și considerăm că socialismul și democrația sînt inseparabile. Numai creînd condițiile satisfacerii tot mai depline a necesităților materiale și spirituale ale poporului, dezvoltând un climat de manifestare plenară a omului în’ toate domeniile de activitate, participarea activă a maselor la făurirea noii orînduiri. putem asigura ca toți cetățenii să fie gata' în orice moment’ să apere patria, societatea socialistă. cu orice preț, chiar cu sacrificiul vieții.Sînt nenumărate fapte — aș putea spune că sînt zilnice — care demonstrează cu putere că dialogul și consultarea cu oamenii muncii, cu toate categoriile de cetățeni, cu întregul popor au devenit o constantă de bază a activității partidului și guvernului nostru. Ne preocupăm să creăm un cadru organizatoric tot mai corespunzător pentru participarea oamenilor muncii la întreaga activitate de conducere a treburilor economice și sociale, la elaborarea hotărîri- lor și îndeplinirea lor. Rezultatele pe calea lărgirii participării oamenilor muncii la viața publică, la conducerea societății au dus la întărirea unității dintre partid și popor. au'. cimentat i ; coeziunea națiunii noastre socialiste. întregul popor urmează neabătut politica partidului în care vede politica sa proprie. Iată de ce consider că o adevărată artă națională cu un a- dinc conținut socialist, comunist se poate crea numai într-un climat de libertate de creație, de intensă participare a oamenilor de cultură la viața socială a patriei, a poporului.Tn același timp trebuie să spun răspicat că sîntem adversarii neîmpăcați ai concepțiilor reacționare, retrograde în orice domeniu de activitate s-ar manifesta, deci și în literatură și artă. Noi cerem creatorilor ca fiecare, prin mijloacele sale specifice, să militeze activ împotriva teoriilor și ideilor retrograde, mistice, a oricăror încercări de a promova sub diferite forme, concepții perimate, reacționare. Am mai vorbit despre a- ceste probleme și consider că nu este necesar să insist și a- cum asupra lor. Cred că toti sîntem de acord, tovarăși, că, acționînd în slujba poporului care și-a luat soarta în propriile mîini și făurește orîn- duirea socialistă, avem datoria ca, în strînsă legătură cu poporul, să luptăm împotriva oricăror concepții opuse telurilor sale. Să milităm ferm pentru triumful concepțiilor socialiste și comuniste.S-a vorbit despre rolul criticii. S-au relevat succesele a- cestui sector și, în același timp, i s-au adus critici, după părerea mea juste. S-au exprimat. de asemenea, critici îndreptățite la adresa unor reviste. ziare, a radioteleviziu- nii. Este adevărat, avem lucrări de critică literar-artistică bune, care aduc o contribuție 

însemnată la orientarea activității în aceste sectoare. Apar însă și lucrări care nu numai că nu se ridică la un nivel etic și estetic corespunzător, care sînt lipsite de un conținut valoros de idei, dar care exprimă și unele teze greșite, cu totul inacceptabile. Noi avem, după cum se știe, o tradiție frumoasă în critica literar-artistică. Am avut un Dobrogeanu-Gherea, un Maio- rescu care, cu limitele lor, au dat lucrări de valoare superioară ; am avut pe Căli- nescu și pe alții care au adus o contribuție de seamă la orientarea generală, în condițiile epocii respective, a literaturii și artei patriei noastre. Avem pretenția ca și astăzi critica literară să se ridice la înălțimea progreselor dobîndi- te în domeniul artei și literaturii, să aducă o contribuție mai substanțială la activitatea acestor sectoare. Critica literară trebuie să trateze cu simț de răspundere creația, să contribuie activ la orientarea ei ideologică și estetică, să-i ajute pe artiști. îndeosebi pe cei mai tineri, să înțeleagă problemele artei, sensul și orientările generale ale culturii socialiste și, totodată, să-și aducă aportul la educarea gustului artistic al iubitorilor de frumos, al marelui public. Criticul își poate îndeplini această menire numai pornind de la o concepție filozofică superioară. înaintată, iar această qoncepție este în țara noastră concepția comunistă, ideologia marxist-leninistă. Este necesar ca revistele noastre, ziarele, radiotelevi- ziunea să promoveze mai activ .tot ce este valoros în creație, fără să tolereze nimic din ceea ce contravine concepțiilor noastre, din ceea ce reprezintă idee sau teză retrogradă. Consider, de asemenea, că scriitorii, compozitorii, artiștii plastici mai în vîrstă, deci cu mai multă experiență socială, de creație si politică trebuie să fie mai activi. să se angajeze cu mai multă pasiune și răspundere în activitatea de critică literară, în dezbaterea orientării muncii de creație. Ei nu trebuie să stea de-o parte, consi- derînd că această misiune revine numai tinerilor care așa cum s-a spus aici — au ieșit recent din facultăți cu diploma de critici de artă. Viața arată că a fi cu adevărat critic presupune înainte de toate a fi creator ; de abia după ce creezi poți ști ce și cum să critici ! Consider necesar să se revadă învățămîn- tul și din acest punct de vedere. Să nu punem, numai pe baza unor diplome, oameni care cîteodată nu știu — cum spune o vorbă românească — să pună două bețe cruce, să dea sfaturi altora cum să facă o mașină electronică sau cum să scrie un roman. (Aplauze 
puternice, prelungite).Eu, știți bine, tovarăși, sînt un admirator al tineretului, m-am ocupat mult timp de tineret, mă ocup și acuma ; îi apreciez mult năzuințele, elanul. Trebuie să promovăm, să ajutăm tineretul, dar sînt pentru1 o activitate conștientă și organizată de formare a tineretului, nu pentru a lăsa această muncă de răspundere la voia întîmplării. Avem cu toții o mare răspundere — de felul cum îndrumăm tineretul depinde viitorul patriei noastre, dezvoltarea ei, bunăstarea și independența poporului. 
(Aplauze puternice).în cadrul acestei consfătuiri ne-am propus să discutăm și despre felul cum întîmpină creatorii a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român. Desigur, în această privință s-a făcut mult; sînt și proiecte frumoase. întregul popor se pregătește să sărbătorească această aniversare cu realizări în toate sectoarele de activitate. Noi credem că și creatorii de literatură și artă vor realiza în cinstea acestei aniversări opere valoroase — 

fie1 că : acestea vor apare pînă la 8 mai sau după această dată. Ceea ce aș dori îrisă • să subliniez este că eu'nu privesc problema aceasta în sine, ca o acțiune legată pur și simplu de o dată, de o festivitate. Eu privesc sărbătorirea a 50 de ani de viață a partidului nostru în sensul unei treceri în revistă a tot ceea ce am făcut bun și a ceea ce am făcut rău, precum și în sensul deschiderii unei perspective de îmbunătățire a activității pentru ridicarea nivelului ideologic și artistic al creației. Consider, deci, că aniversarea creării partidului trebuie să . ne îndemne să analizăm felul cum am muncit și ceea ce avem de făcut pentru ca întreaga noastră activitate în domeniul literaturii. muzicii și artei plastice să fie străbătută de spirit comunist. Aceasta nu înseamnă. tovarăși, nici rigiditate, nici dogmatism, ci spirit creator, deschiderea drumului liber imaginației, închinării a tot ceea ce se face poporului. fericirii sale. Aplauze 
puternice).Vom sărbători și 150 de ani de la răscoala lui Tudor Vla- dimirescu — de asemenea un moment important în istoria patriei noastre. Tot în acest an, peste o lună și ceva, va avea loc sărbătorirea Comunei din Paris ; mai sînt și alte date care evocă evenimente istorice din trecutul oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari și germani. Se cuvine ca sărbătorindu-le să nu facem acest lucru formal, rezumînd totul la scrierea unui articol, la realizarea unei sculpturi sau picturi, la compunerea unei bucăți muzicale. Trebuie să mergem mai departe, să tragem învățăminte din felul cum muncim, reflectînd cum să acționăm pentru a contribui într-o măsură și mai mare la realizarea sarcinilor ce stau în fața poporului nostru.Doresc să menționez faptul îmbucurător că în ultimii ani s-au lărgit mult contactele u- niunilor de creație, ale scriitorilor și artiștilor cu oamenii muncii ; îndeosebi scriitorii au întreprins acțiuni meritorii în această privință.Cred că trebuie lărgite necontenit contactele cu oamenii muncii, mergîndu-se în fabrici, la sate, în instituții. Pe de o parte vom putea astfel ajuta la lărgirea orizontului cultural al maselor, iar pe de alta, creatorii vor putea ei înșiși învăța de la cei ce muncesc, vor înțelege mai bine viața. Din această legătură strînsă cu oamenii muncii vor ieși lucruri bune, atît . pentru cei ce muncesc, cît și pentru creatorii de artă. Am dori, de asemenea, ca oamenii de creație, uniunile să ia parte mai activă la viața economică și socială.în cursul discuțiilor mai mulți tovarăși au adus critici Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — și mă așteptam ca președintele Comitetului să răspundă problemelor ridicate, nu să citească un referat general elaborat dinainte. Unele din problemele ridicate își așteaptă de mai multă vreme rezolvarea din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. în legătură cu cele spuse este necesară și îmbunătățirea conducerii de partid a activității pentru soluționarea acestor probleme. Preocuparea pentru rezolvarea problemelor pe care le ridică viața trebuie să fie permanentă. Chiar dacă am rezolva totul azi-mîine, peste cîteva luni, vor apare alte probleme, pentru că altfel n-ar mai fi viață. De aceea nu trebuie să considerăm problemele rezolvate o dată pentru totdeauna. Este deci necesar ca din cele discutate să se tragă învățăminte, atît pentru munca de viitor a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — care trebuie să intervină activ și eficient în soluționarea problemelor — cît și pentru 

activitatea tovarășilor de la partid care se ocupă de aceste probleme. Cred că și în activitatea conducerilor Uniunilor de scriitori, compozitori și artiști plastici vor trebui să fie aduse unele îmbunătățiri ; a- ceste conduceri vor trebui să tragă unele concluzii din cele discutate astăzi, spre a soluționa mai corespunzător și mai operativ problemele care pot influența, într-un fel sau altul, condițiile de viață și de creație ale oamenilor de artă.Nu doresc să vorbesc despre cinematografie, pentru că a- ceasta nu a făcut obiectul consfătuirii noastre și pentru că aici nu sînt de față cei care lucrează în cinematografie. Consider însă că unele probleme ridicate de tovarășul Titus Popovici sînt reale și că va trebui să analizăm situația din acest sector și să luăm măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității cinematografiei noastre. Noi cheltuim mult în cinematografie și de aceea avem pretenții mari. A- ceste pretenții nu trebuie să sperie pe nimeni ; trebuie să organizăm în așa fel munca îneît să realizăm filme pe măsura cerințelor societății noastre. Avem desigur și filme bune. între altele, filmul ,,Mihai Viteazul11. Pentru că n-o să fiu în seara aceasta la premieră, dar pentru că am văzut filmul mai înainte, vreau să anticipez aprecierile criticii și să afirm că, în general, mi-a plăcut această operă cinematografică. Reușita filmului acesta, ca și a altora, demonstrează că cinematografia noastră — și includ aici și pe scriitorii scenariști — poate crea lucruri bune. Dar, din păcate, filmele cu adevărat bune nu sînt prea numeroase și ar trebui să obținem în acest domeniu o îmbunătățire mai radicală. Consider că va trebui să ne gîndim și la îmbunătățirea formei de conducere a cinematografiei pe baze mai democratice, asi^ gurînd ca și conducerile uniunilor de creație, îndeosebi ale Uniunii scriitorilor și Uniunii compozitorilor, să ia parte mai activă la conducerea și îndrumarea ' cinematografiei. Desigur, concep aceasta nu în sens funcționăresc, ci în sensul îndrumării ideologice și artistice, în sensul elaborării și orientării tematicii.De altfel aș dori să vă aduc la cunoștință că, în acest spirit, ne-am gîndit să aducem îmbunătățiri și în conducerea și îndrumarea radioteleviziu- nii. Am hotărît ieri la Comitetul Executiv să creăm un Consiliu național al radiotele- viziunii române — organism larg reprezentativ, cu caracter obștesc — din care să facă parte conducerile unor organizații economice centrale, ale unor ministere, ale organizațiilor de masă și obștești, ale uniunilor de creație, oameni de artă și cultură și alți reprezentanți ai opiniei publice, care să asigure orientarea generală a muncii și chiar a programelor radioteleviziunii. Acesta va ajuta conducerea curentă a instituției, întregul colectiv să răspundă mai bine cerințelor actuale ale societății noastre. Considerăm că înființarea acestui organ național' reprezentativ care cel puțin o dată pe lună va analiza și va elabora liniile directoare ale programului radioteleviziunii va duce la o îmbunătățire serioasă a muncii acestui sector. în acest sens va trebui să ne gîndim să procedăm și la cinematografie, unde, de asemenea, problemele sînt vaste și nu pot fi rezolvate numai de un grup restrîns de cadre salariate.Pe drept cuvînt s-a subliniat că uniunile de creație trebuie să se preocupe mai sistematic de lărgirea și intensificarea relațiilor internaționale. Cunoașteți politica externă a partidului și guvernului nostru de dezvoltare a legăturilor cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire 

socială. în acest spirit, noi considerăm că Uniunile de creație trebuie să acționeze pentru dezvoltarea relațiilor, atît cu uniunile corespunzătoare din țările socialiste, cît și cu uniunile și societățile democratice, progresiste, cu oamenii de artă și cultură înaintați de pretutindeni. Este de înțeles că cunoașterea culturii universale reprezintă o necesitate nu numai pentru cei care lucrează în acest domeniu, ci pentru orice popor. Nici o națiune nu se poate dezvolta, nu-și poate înscrie cultura în sfera civilizației mondiale, dacă se izolează, dacă nu participă la circuitul de valori spirituale. Datoria noastră este să facem cunoscute pește hotare marile realizări ale culturii patriei noastre, să ne afirmăm cu contribuția noastră originală în patrimoniul civilizației internaționale. Totodată, considerăm că a te izola, în1 orice domeniu de activitate, înseamnă a renunța să progresezi în pas cu cuceririle cunoașterii umane, a renunța la aportul gîndirii și cunoașterii altor popoare. Iată de ce noi nu sîntem partizanii izotării. Cu atît mai mult în domeniul ideologic izolarea denotă slăbiciune, lipsa încrederii în forța concepției tale despre lume și viață, a filozofiei tale, a convingerilor care te animă — în cazul nostru, a concepției materialist-dialectice. Noi nu avem de ce să ne temem în confruntarea pe plan mondial în domeniul literaturii și artei ca în orice alt domeniu al gîndirii sociale, pentru că sîntem convinși de superioritatea concepției noastre, a filozofiei noastre comuniste, pentru că credem cu putere în victoria ei. Concepția noastră s-a dezvoltat în lupta cu concepțiile o- puse, cu ideologiile reacționare. Ea se afirmă și se dezvoltă creator în confruntarea deschisă, cu toate celelalte curente contemporane, cucerind tot mai mult teren, fiind îmbrățișată de cercuri tot mai largi ale omenirii progresiste.' Tocmai de aceea noi cerem creatorilor pe tărîmul culturii și artei să militeze cu fermitate pentru triumful ideologiei noastre, să fie promotori ai idealurilor de dreptate socială, de libertate, independență și prietenie între popoare, să contribuie la unirea forțelor intelectualității progresiste de pretutindeni în lupta pentru destindere și colaborare internațională, pentru o lume mai bună, mai fericită. După cum știți activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru în slujba acestor idealuri este apreciată de popoare, ne-a adus nenumărați prieteni pe toate continentele. Iată de ce sîntem partizanii contactelor, ai lărgirii relațiilor internaționale multilate-: rale ; iată de ce sîntem pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toți oamenii de cultură de pretutindeni — și a- ceasta cerem tuturor uniunilor noastre. (Aplauze prelun
gite).Iată, tovarăși, cele cîteva probleme pe care am vrut să le ridic în fața dumneavoastră, a tuturor creatorilor de literatură și artă din România.Conducerea partidului și statului are deplina convingere că uniunile de creație, toți oamenii de artă și litere — scriitorii, poeții, compozitorii, pictorii și sculptorii — vor face totul pentru a obține succese și mai mari în domeniul lor de activitate, adueînd-și astfel contribuția efectivă la făurirea deplină a socialismului în patria noastră, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru, la fericirea patriei socialiste. 

(Aplauze puternice).în încheiere, vă urez dumneavoastră, tuturor scriitorilor, compozitorilor, artiștilor plastici realizări noi și valoroase în creație, multă sănătate șl fericire. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în cuvintul său, acad. ZAHA- 
RIA STANCU, președintele 
Uniunii Scriitorilor, a arătat că 
activitatea Uniunii Scriitorilor 
s-a intensificat și îmbogățit în 
ultima perioadă. în acest fel oa
menii de litere aducînd omagiul 
lor — evenimentului cel mai 
important al anului în care ne 
aflăm — împlinirea a 50 de ani 
de la întemeierea Partidului 
Comunist Român. Scopul nostru 
principal — a spus în continua
re vorbitorul — a" fost acela de 
a crea o asemenea atmosferă, 
un asemenea climat în lumea 
noastră literară, incit selectarea 
operelor literare să fie cît mai 
mult înlesnită. Climatul nostru 
literar este un climat sănătos, 
favorabil discuțiilor, favorabil 
creației. Despre anul literar 
care a trecut. 1970, putem spu
ne cu bucurie că, alături de 
numeroasele lucrări de proză, 
poezie, au apărut cărți de cri
tică și în special cărți de critică 
scrise de tineri, au apărut cărți 
de istorie literară, unele din ele 
foarte importante. Aceasta ara
tă că rolul criticii în viața noas
tră literară a sporit. Au fost 
inițiate nenumărate dezbateri ; 
acestea au scos în evidență ne
cesitatea de a da un caracter 
și mai social, mai militant lite
raturii.

în ultima vreme, mai mult 
decit altă dată, scriitorii au de

venit participant activi la viața 
țării. Dar noi scriem nu numai 
cărți, noi facem și publicistică.

Am căutat să realizăm o legă
tură strînsă între cititori și scri
itorii noștri, și în acest scop U- 
niunea Scriitorilor a organizat și 
a realizat pînă în momentul de 
față un număr de 42 de întîl- 
niri ale scriitorilor cu cititorii.

Președintele Uniunii Scriitori
lor a relevat că și pe plan ex
tern scriitorii au avut o bogată 
activitate.

Tovarășul Zaharia Stancu a a- 
rătat în continuare : Considerăm 
că anul 1970 a fost un an bun 
pentru literatura română, con
siderăm, pe baza cunoașterii ci- 
torva manuscrise care se află la 
edituri, că anul 1971, adică anul 
In care noi vom aniversa 50 de 
ani de la întemeierea partidului 
nostru, va fi un an și mai bun. 
Nu considerăm însă că am făcut 
totul, nu considerăm că trebuie 
să răminem liniștiți. Mai sînt în
că lucruri de făcut în domeniul 
creației, după cum sînt necesare 
rezolvări de natură să contribuie 
la îmbunătățirea vieții scriitori
lor. între acestea din urmă, vor
bitorul a enumerat unele nea
junsuri existente în stabilirea ti
rajului cărților, precum și amî- 
narea nejustificată a îmbunătă
țirii legii drepturilor de autor, 
îmbunătățirea tarifelor pentru 
colaborări la publicații, asigura

rea unei mai mari cantități de 
hîrtie pentru cărțile de litera
tură originală, soluționarea mai 
eficientă a cererilor de locuin
țe pentru scriitori.

în încheierea cuvîntului său, 
acad. Zaharia Stancu a arătat: 
Am expus în cîteva cuvinte 
partidului realizările, lipsurile 
și unele sugestii ale scriitorilor 
privind perfecționarea propriei 
lor activități; așa am fost obiș- 
nuiți s-o facem, așa am fost 

DIN CUVINTUL PARTICIPANJILOR
obișnuiți să spunem, deschis, și 
binele și mai puțin binele. Sîn
tem cu toții încredințați că 
spre noi se îndreaptă atenția, 
solicitudinea, sprijinul Partidu
lui Comunist Român și spriji
nul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Nu o dată 
noi am găsit înțelegere, ajutor 
și sfat Ia Președintele Consiliu
lui de Stat. Ia Secretarul gene
ral al partidului nostru. în vii
tor ne vom da și mai multă 

osteneală pentru ca cărțile noa
stre să fie mai bune, pentru ca 
ele să fie legate mai strîns, 
prin adîncul și bogatul lor con
ținut, de munca; de viața po
porului nostru, de viața parti
dului nostru.

Compozitorul ION DUMI
TRESCU, președintele Uniunii 
Compozitorilor, a făcut mai 
întîi o expunere asupra planu
lui de acțiuni pe care Uniunea 
le-a îritreprins pentru cinstirea 

aniversării partidului, oprindu- 
se apoi asupra unor probleme 
ale creației muzicale.

Vreau să vă spun — a ară
tat președintele Uniunii Com
pozitorilor, — că preocuparea 
de căpetenie a conducerii 
noastre, a birourilor de creație 
și a tuturor, este păstrarea 
unui echilibru cît se poate de 
just, de perfect între toate 
tendințele, între toate stilurile, 
între toate preocupările, între 

toate temperamentele și indivi
dualitățile care în momentul de 
față lucrează în sinul Uniunii 
noastre. în acest sens, în acest 
context, nu pot să nu-mi ma
nifest dezacordul total, totala 
mea dezaprobare față de acele 
voci agresive de peste hotare 
care țin să demonstreze insistent 
că în Uniunea Compozitorilor, 
tinerii avangardiști, moderniști, 
structuraliști sînt striviți, sînt 
oprimați și-că în comisiile de 

creație, din cauza grupului, 
compact al vîrstnicilor, tinerii 
nu pot să-și afirme părerile.

în continuare, compozitorul 
Ion Dumitrescu, ocupîndu-se de 
citeva probleme principale ale 
genurilor de creație, a subli
niat că opera, baletul, opereta 
cu subiect actual, cu teme luate 
din munca, din viața oamenilor 
de astăzi, nu au ajuns să ilus
treze cu forță aceste subiecte. 

Se constată unele rămîneri în 
urmă în ce, privește muzica sim
fonică și muzica de cameră.

Muzica corală cunoaște în 
schimb un reviriment deosebit.

în ceea ce privește muzica u- 
șoară, noi, la Uniunea Compo
zitorilor — a arătat Ion Dumi
trescu — ne străduim prin toate 
mijloacele s-o încurajăm, s-o ri
dicăm.

Vorbitorul s-a ocupat, în con
tinuare, de problemele muzicolo
giei. domeniu cu totul tînăr în 
țara noastră și care, datorită ac
tivității de cercetare intense, cu
noaște o adevărată înflorire. 
Problema ce se pune cu acuitate 
tn acest domeniu este realizarea 
unei lucrări de istorie a muzicii 
românești,

A criticat, totodată, unele pu
blicații culturale pentru carac
terul diletantistic al cronicilor 

muzicale pe care le publică, in
suficienta pregătire profesiona
lă a unor cronicari.

După ce a trecut în revistă 
unele aspecte ale învățămîntu- 
lui muzical, vorbitorul a abordat 
în continuare problema interpre- 
ților muzicali, care pînă în mo
mentul de față nu au un statut 
propriu.

Vorbitorul s-a ocupat în con
tinuare de problemele cîtorva 
instituții muzicale de prestigiu 
din țara noastră — Filarmonica, 
Opera și Opereta, de asociațiile 
profesionale ale artiștilor, de or
ganizațiile de impresariat artis
tic și propagandă pe plan inter
național, relevînd unele defici
ențe legate de activitatea aces
tor instituții.

în legătură cu Institutul de 
folclor, vorbitorul a arătat că 
acesta ar trebui să formeze 
obiectul unei analize și unei re
organizări în care muzica să-și 
găsească locul ei, să precumpă
nească preocuparea muzicală, 
culegerea pe teren.

în încheiere, compozitorul Ion 
Dumitrescu a spus : Arta este 
fără discuție o ambasadoare a 
sufletului unui popor nu numai 
peste granițe, dar și peste se
cole. Dar arta trebuie să rămî
nă la îndemînă marilor mase, 
arta pe care o creăm trebuie să 
fie în primul rînd a poporului 
nostru, ea trebuie să aparțină 

întîi de toate cetățenilor pa
triei noastre. A te depărta 
de împărtășirea artei tale cu 
toți ceilalți semeni ai tăi, ar 
însemna, nici mai mult nici mai 
Puțin, pieirea din punct de ve
dere artistic. Mulțumim condu
cerii de partid pentru inițiativa 
de a convoca această întîlnire 
de lucru, și o asigurăm că ne 
simțim angajați cu toate for
țele în vasta bătălie care se 
cheamă lupta spre mai bine, 
lupta spre socialism, lupta pen
tru o viață mai bună poporului 
nostru.

în cuvintul său, tovarășul 
BRĂDUȚ COVALIU, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, 
a exprimat satisfacția deosebi
tă pentru metoda operativă a 
întîlnirilor de lucru, devenite 
tradiționale, dintre conducerea 
de. partid și de stat și membrii 
uniunilor de creație,

Arătînd că dezvoltarea multi
laterală a României socialiste a 
pus nenumărate sarcini în fata 
culturii, sarcini concretizate în 
documentele ultimului Congres 
al partidului, vorbitorul a spus, 
în oontinuare, că artiștii plastici 
din întreaga țară, profund ata- • 
șați marilor idei ale socialismu
lui și comunismului, au realizat 
în ultimii ani opere de o înaltă

(Continuare în pag. a IV-a)
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ținută artistică, lucrări de o lu
minoasă interpretare a realități
lor noastre socialiste, lucrări de 
o bogată evocare socială și ideo
logică. Arta noastră se contu
rează din ce in ce mai mult ca 
o prezență vie, impunindu-și 
personalitatea pe plan intern și 
extern. Considerindu-se parte 
integrantă a politicii culturale a 
partidului, artiștii noștri se pre
gătesc să intîmpine cu lucrări de 
mare vibrație, de Înaltă ținută 
artistică, de o largă semnificație 
politică și socială semicentenarul 
partidului.

în acest context, președintele 
U.A.P. a evidențiat vastul șan
tier al creației plastice, preocu
pările susținute pentru stimula
rea elementelor valoroase, a a- 
preciat înțeleaptă politică a 
partidului care a acordat artiș
tilor o largă libertate de creație, 
o libertate pe care aceștia înțe
leg să o utilizeze cu răspundere 
și conștiință cetățenească.

Referindu-se la colaborarea cu 
diverse organisme culturale, cu 
organizațiile obștești, 
litățile ce se cer in 
mai bine justificate, 
Brăduț Covaliu a 
mai multă mobilitate 
cernămînt în activitatea 
cestora destinată 
artelor plastice.

Un loc distinct în cuvîntul 
președintelui U.A.P. a revenit 
colaborării dintre această Uniu
ne și edilii Capitalei, domeniu 
în care — după aprecierea sa 
— sint încă multe lucruri de fă
cut, între care : construcția 
unor locuințe și ateliere pen
tru artiști, a unei săli de expo
ziție menite să găzduiască arta 
plastică românească contempo
rană. precum și manifestări in
ternaționale, a unor spatii co
merciale destinate vînzării lu
crărilor de artă plastică.

Propunerile privind perfec
ționarea activității de proiecta
re estetică a obiectelor ca și a 
mediului industrial, ridicarea 
nivelului artistic al prezentării 
bunurilor de consum, a amba
lajelor, publicității la care ar
tiștii plastici își pot aduce o 
mai pregnantă contribuție, au 
rck /at preocupările pentru a 
conferi o cît mai cuprinzătoare 
valorificare a experienței a- 
cestora. Făcînd unele conside
rații privitoare la specializarea 
cadrelor, la pregătirea lor, vor
bitorul a arătat că în acest 
scop se cer initiate consultări 
și adoptate decizii mai ferme 
de către Uniunea Artiștilor 
Plastici și Ministerul învăță- 
mîntului, evitîndu-se specializă
rile unilaterale, reevaluîndu-se 
profilul liceelor de artă plasti
că, stabiiindu-se cu mai multă 
fermitate activitatea institute
lor de arte plastice. De ase
menea, vorbitorul a propus ca 
să se intensifice preocupările 
pentru crearea de noi lucrări 
de artă monumentală, 
studieze posibilitățile creării 
unui săptămînal de artă plasti
că, precum și aceea de a se 
realiza o bienală Brâncuși, care, 
cu un program figurâtiv și 
umanist, va reuși, dacă se or
ganizează corespunzător, să 
ducă la rezultate deosebite pen
tru popularizarea și sporirea 
prestigiului artei plastice româ
nești. După ce a exprimat unele 
puncte 
privire

la posibi- 
continuare 

tovarășul 
solicitat 
și dis- 

a- 
sprijinirii

să se

de vedere critice cu 
la modul în care se 

realizează critica de specialitate 
în reviste, vorbitorul a subli
niat faptul că eforturile princi
pale ale Uniunii se cer orienta
te către obținerea unor reali
zări majore culturale, către afir
marea umanismului menit să 
îmbogățească arta noastră cu 
opere de o mare trăinicie, care 
să vorbească viitorimii despre 
realitățile zilelor noastre, care 
să valorifice noblețea spirituală 
a poporului nostru.

îmi permit să vă asigur, sti
mate tovarășe secretar general, 
că artiștii plastici din România, 
— a spus în încheiere președin
tele U.A.P. — lucrează cu 
sirguință, oă Ișl îndreaptă toate 
eforturile spre realizarea unei 
expoziții semnificative, destina
te celebrării marii sărbători a 
poporului, semicentenarul glo
riosului nostru partid comunist.

Pentru sprijinul continuu pe 
care l-am primit din partea fo
rurilor noastre de partid și de 
stat, de Ia dumneavoastră per
sonal tovarășe 
artiștii plastici 
datorați.

Referindu-se 
me ale dezvoltării cinematogra
fiei noastre, scriitorul TITUS 
POPOVICI a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii atmosferei 
legate de promovarea filmelor. 
Este cu atît mai necesar să se 
realizeze acest lucru cu cît 
filmul, dispunînd de o mare 
putere de comunicare, poate, 
printr-un limbaj universal, să 
exprime realitățile cele mai vii 
ale României socialiste. Filmul 
nostru, cu toate succesele ob
ținute, nu a atins nici pe de
parte acel prag pe care-1 cere 
dezvoltarea întregii țări. Nu mai 
pot fi invocate motivele de o- 
dinioară : „tînăra noastră cine
matografie", „lipsa de expe
riență" ș.a.m.d. Ca unul care de 
10 ani a ■ colaborat cu cinema
tografia, lucrînd aproape cu toți 
regizorii, vorbitorul 
că poate să afirme și 
toată răspunderea 
cițiva regizori buni, 
grup excelent de actori de film, 
avem mijloacele tehnice în ge
neral mulțumitoare, dar toate 
acestea ar putea fi folosite mult 
mai bine.

Atunci de unri® o anumită 
stare de nemulțumire care e- 
Kistă atît în lumea filmului cit 
probabil și în lumea spectato
rilor ? Căci această stare de 
nemulțumire există. Există 
inainte de toate în rîndul ce
lor care, așa cum sînt ei, re
gizori, aotori, scenariști fac și 
vor face în continuare filmul 
românesc, pînă în momentul 
Cînd va apare geniul pe care-1

Ceaușescu, noi, 
vă rămînem în-

la unele proble-

a arătat 
afirmă cu 
că avem 
avem un

așteptăm cu toți. După păre
rea vorbitorului, în momentul 
de față problema principală 
care se pune în cinematografia 
noastră este problema climatu
lui. Climatul este necesar crea
ției. Raporturile între creatori 
Si Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, C.N.C.-ul, stu
dioul nu sînt cele care ar trebui 
să fie ; eie nu sînt în concor
danță și în armonie cu spiritul 
general de lucru cu care de la 
Congresul al IX-Iea s-a o- 
bișnuit întreaga noastră tară.

Sîntem cu toții de acord — 
a spus vorbitorul — că îndru
marea de partid — am spus-o 
în nenumărate ringuri în mo
dul cel mai sincer — a ajutat 
literaturii și culturii noastre în 
general să străbată un drum 
greu, fără traume și făfă dra
me pe care în alte părți, scrii
torii, slujitorii artei, le-au în
cercat. Deci nu este vorba de 
îndrumarea de principiu, ci de 
o anumită metodă de tutelă 
măruntă, practicată de C.S.C.A. 
Această tutelă măruntă, s^a a- 
rătat, vine din spaima de‘ gre
șeală. Spaimă care uneori este 
mult exagerată. în nici un do
meniu de activitate, greșeala nu 
este exclusă. Important este ca 
metodele de lucru cu care gre
șelile sint eliminate, să fie me
todele de lucru ale partidului 
nostru, metodele îndrumării 
răbdătoare și calme și nu me
todele de ingerință măruntă 
care fărâmițează munca tutu
ror. în acest context vorbito
rul a relevat necesitatea iniție
rii frecvente a unor consfă
tuiri cu oamenii de artă. A- 
tunci cînd sc eretai .,1 general 
al partidului — a spus scriito
rul Titus Popovici — are timp 
să discute în amănunțime situa
ția din diterite sectoare de 
muncă, este nefiresc că pe pla
tourile de filmare, acolo unde 
cu pasiune și sudoare se nasc 
filmele noi, să nu apară și to
varăși din conducerea cinema
tografiei noastre, să vadă to
tuși cum se desfășoară practic 
procesul acesta de creație foar
te complex, foarte greu. Din 
moment ce Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă este un 
comitet, însăși această denumire 
presupune consfătuirea CU ca
drele din diferite sectoare de 
activitate, pentru că ritmul de 
dezvoltare, și al cinematogra
fiei și al conștiinței, este, fi
resc, un ritm foarte, accelerat, 

înlățișind evoluția pe care o 
cunosc artele în general, efor
turile artistice care vin să cin
stească aniversarea partidului, 
criticul de artă VASILE DRĂ
GUȚ s-a ocupat apoi de pro
blemele legate de pregătirea 
cadrelor artistice. O dată cu 
explozia industrială care ca
racterizează România socia
listă, artiștii sint din ce in ce 
mai mult chemați să răspundă 
altor parametrii ai creației de- 
cit cei dintr-o etapă anterioară. 
Ei sint chemați ~să investească 
cu calitatea’ lrumdsuluî produc- 
ția industrială.

în acest nou raport, atît de 
modificat,, sistemul tradițional 
de a-1 solicita pe artist să re
zolve in atelierul lui indivi
dual problemele creației so
ciale, se dovedește a fi depă
șit. Soluția în pregătirea ar- 
tisțului de astăzi poate fi gă
sită doar prin stabilirea unui 
sistem optim de lucru între 
Uniunea Artiștilor Plastici, 
între Ministerul învățămin- 
tului și între Centralele in
dustriale ; numai avind în ve
dere posibilitățile pe care le au 
artiștii de astăzi de a ajuta 
procesul de producție, de a in
terveni in mod pozitiv in res
tructurarea formelor, in mode
larea lor,_humafjișa vom putea 
transforma artistul de astăzi in 
ceea ce trebuie el să devină de 
fapt — un creator de frumos la 
indemîna oricui și pe scară lar
gă. Arătînd că artistul de astăzi 
este din ce în ce mai mult soli
citat in mobilarea spațiului ur
banistic și arhitectural, vorbito
rul a subliniat necesitatea ca 
încă din momentul proiectării 
noilor cartiere de locuit, a noi
lor unități industriale, arhitecții 
să colaboreze cu artiștii plas
tici.

în ideea angajării sociale mai 
directe a artistului s-a arătat 
că posibilitățile economice- 
financiare ale artelor, plastice 
nu au fost valorificate pînă la 
capăt. în contextul efortului de 
racordare a artelor la viața cu
rentă s-ar putea obține mult 
mai mult, artele ar putea să 
participe mai direct la valorifi
carea unor prototipuri și Uniu
nea Artiștilor Plastici, dacă ar 
reuși să valorifice mai devreme 
investițiile sale în Combinatul 
fondului plastic, ar putea nu 
numai să-și sporească propriile 
venituri, dar. în același timp, 
ar putea să alimenteze piața cu 
lucrări de valoare și de uz cu
rent in același timp.

Referindu-se la necesitatea de 
a se căuta mereu noi modalități 
plastice, la oportunitatea expe
rimentului artistic responsabil, 
vorbitorul a spus în încheiere : 
Trebuie veghiat cu atenție ce 
anume dintr-un experiment ar
tistic este de respins, ce anume 
poate fi valorificat. Pentru că, 
dacă s-au contestat într-o vre
me experimentele artei abstrac
te, pe de altă parte trebuie să 
recunoaștem că anume calități 
ale artei abstracte au fost valo
rificate în industrie și este un 
lucru la indemîna oricui, că cel 
puțin industria textilă a bene
ficiat de aceste experimente, 
numai că în ultimă instanță 
trebuie să i se asigure fiecărui 
experiment locul pe care îl me
rită.

Confuzia pe care, din păcate, 
o fac mulți, chiar în sinul Uniu
nii noastre a Artiștilor Plastici 
este de a confunda anume ex
perimente de acest gen, care 
sînt reclamate de viața cotidia
nă, cu operele de muzeu. Ase
menea lucrări nu pot intra în 
muzeu ca lucrări stabile care 
să concureze operele tradi
ționale sau operele de pro
gram angajat, ci sînt opere 
cu o durată mai restrînsă în 
timp, dar prin aceasta nu lipsite 
de utilitatea lor. Mă refer la 
faptul că noi am putea folosi cu 
ceva mai mult curaj, unele ex
perimente ; in reclamă deja s-au 
și introdus anume experimente 
ale popartului pe care nu-1 așe
zăm în muzee dar care este fo
arte bun pentru mobilat vitrinele 
sau pentru conceput ambala
jele. De asemenea, anume forme 
ale artei cinematice pot fi 
folosite tot pentru mobilarea
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liu Maoovei, care au expri
mat, în numele tuturor oame
nilor de artă și cultură, ade
ziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului 
și statului, atașamentul 
profund față de cauza socia
lismului, hotărîrea de a pune 
în centrul creației munca 
eroică și viața tot mai înflo
ritoare a poporului nostru, 
realitățile actuale, trecutul 
glorios, aspirațiile de pace 
și prietenie cu toate po
poarele. Evidențiind în a- 
cest context preocupările 
oamenilor de cultură și artă, 
vorbitorii au formulat critici

la adresa activității uniunilor 
de creație, a Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
au făcut propuneri prețioase 
pentru soluționarea unor pro
bleme de care depinde dez
voltarea ascendentă, continuă, 
a literaturii și artei din patria 
noastră.

In încheierea lucrărilor con
sfătuirii, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvin tarea conducătorului 
partidului și statului, urmărită 
cu vie satisfacție, cu un deo
sebit interes a fost subliniată 
în repetate rînduri cu puter
nice și îndelungi aplauze.

(Agerpres)

străzii sau chiar în anume expe
rimente industriale, fără ca prin 
aceasta să le confundăm sau să 
le opunem unor forme de artă 
tradițională.

Literatura maghiară din Ro
mânia, a spus scriitorul Meliusz 
Iosif, parte componentă a în
tregii literaturi și culturi a pa
triei noastre, a luat o mare dez
voltare in ultimii ani- înflorirea 
fără precedent in România soci
alistă a literaturii naționalități
lor conlocuitoare se datorește 
tendinței fundamentale inspre 
lărgirea și adîncirea democrației 
socialiste, existenței unor condi
ții optime pentru reflectarea re
alităților contemporane, contac
tului strîns cu fenomenul lite- 
rar-artistic de peste hotare. S-a 
aprofundat concepția despre li
teratură, există o deschidere 
spre universal, dorința de a îm
brățișa, de a ne insuși din în
treaga 
ce ne 
multă, 
pentru

literatură mondială ceea 
poate da putere mai 

posibilități mai complexe 
a exprima realitățile 

noastre cele mai concrete. In 
politica ințeleaptă, profund u- 
manistă a partidului nostru de 
încurajare a tuturor forțelor 
'creatoare, de stimulare și dezvol
tare multilaterală a personalită
ții, în consecvența inalt princi
pială. cu care partidul a abordat 
și a rezolvat problemele proprii 
naționalităților conlocuitoare, in 
spiritul de egalitate și frăție ca
re unește astăzi pe toți cetățenii 
patriei'noastre, iși găsește izvo
rul și avintul procesul de împli
nire a literaturii maghiare de la 
noi. Cu asta pe scurt am căutat 
să explic din ce cauză putem noi 
socoti că această literatură ma
ghiară din România — fiindcă 
sînt și alte literaturi maghiare, 
din Ungaria, din Cehoslovacia, 
din Iugoslavia — a luat o ase
menea 
realizările 
tul politic 
constituie 
Partidului 
adincirea continuă a ... __
ției pe care o promovează par
tidul. nostru de cițiva ani. ini- mit:' Putem 
tiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care au deschis o 
mulțime de probleme pînă acum 
tabuuri despre care nu s-a 
vorbit și nu s-a putut vorbi, 
probleme desființate ca tabuuri 
și care in momentul de față 
sînt în stadiu la diferitele secții 
ale Comitetului Central al par
tidului nostru pentru a căuta, a 
ajuta, a gîndi. a găsi forme și 
modalități de soluționare a pro
blemelor naționalităților la ni
velul exigentelor actuale ale so
cialismului. ale partidului și 
statului nostru în epoca aceasta 
pe care o trăim.

Referindu-se la factorii 
au contribuit la stimularea cul
turii. a artei și literaturii 
ționalităților conlocuitoare, vor
bitorul a subliniat în continuare 
semnificația și rolul ce revin 
emisiunilor regulate în limba 
maghiară și germană la televi
ziune. noii reviste săptămînale 
în limba maghiară „A Het“, în
ființată la București, 
județene în 
tăților

dezvoltare, a ajuns la 
ei de astăzi. Momen- 
cheie. determinant îl 
politica națională a* 

Comunist Român, 
democra-

care
na-

ziarelor 
limbile naționali- 

oonlocuitoare. al căror 
număr a sporit in ultimul timp, 
precum și realizările obținute în 
îmbunătățirea publicațiilor li- 
terar-artist.ice maghiare și ger
mane, activitatea deosebit de 
pozitivă a noii edituri „Krite- 
rion“ care publică într-un ritm 
activ operele scriitorilor națio
nalităților conlocuitoare.

Vorbitorul și-a exprimat, de 
asemenea, părerea că ar trebui 
acționat mai intens în direcția 
realizării unor traduceri re
ciproce. mai sistematice și mai 
prompte îndeosebi din literatu
ra naționalităților conlocuitoare 
în literatura română.

Sculptorul GH. APOSTU a 
abordat, intre altele, problema 
înființării unui muzeu 
contemporană, a unui 
care să reflecte unitar drumul 
artei noastre după 23 August 
1944, evoluția și diversitatea di
feritelor manifestări de artă 
plastică de la noi. în felul a- 
cesta — a arătat vorbitorul — 
creatorii noștri pot participa 
eficient la opera de educație și 
instruire a tinerelor generații, 
la formarea unor noi personali
tăți creatoare. în continuare, 
vorbitorul, subliniind climatul 
de deplină libertate al creației 
din țara noastră, faptul că în 
atelierul său artistul, este sin
gurul care hotărăște ce și cum 
trebuie să facă, a arătat că mai 
există unele aspecte și neajun
suri de ordin birocratic, admi
nistrativ (eforturile nejustificate 
pentru obținerea unor aprobări 
de materiale pentru sculptură, 
lemn și marmură, existența
prea multor organisme, comisii 
și comitete centrale și locale

. care dau vize și , aprobări, nor
mele neconcordarite de impozi
tare a unor lucrări de sculptură 

. monumentală etc.) nu sînt de 
natură să stimuleze arta pe mă
sura entuziasmului creatorilor 
noștri de frumos, pe măsura po
sibilităților și cerințelor vieții 
noastre socialiste.

în cuvîntul său, criticul DAN 
HAULICA arată că sărbătoarea 
în fața căreia ne găsim cu toții, 

< aceea a aniversării a 50 de ani 
de la înființarea partidului, se 
traduce pentru noi. nu numai 
ca ocazia unui bilanț de tip 
deosebit și de cifre, ci și mai 
ales ca prilejul de a ne pune in 
fața unui examen serios, un 
examen care să privească efica
citatea muncii noastre. Anali- 
zînd lucrurile din această per
spectivă, vorbitorul, subliniind 
valoarea creației plastice româ-

de artă 
muzeu

nești contemporane, s-a oprit și 
asupra unor defecțiuni existen
te in activitatea depusă pentru 
promovarea și cunoașterea ei 
peste hotare.

Chiar cind s-au făcut expozi
ții importante, de pildă „Te
zaure de artă românească", 
n-am știut să le prezentăm co
respunzător. am rămas la un fel 
de modestie care nu-și avea 
locul. Nu trebuie pledat pentru 
o politică culturală extravagan
tă. cu ambiții nemăsurate, dar 
faptul, de pildă că am avut 200 
de expoziții într-un an arată că 
politica aceasta culturală pe 
care o facem este fărâmițată, și 
că ar trebui să fie mai sintetică 
și mai concentrată spre eficacita
te. Pentru că dacă vom păși cu 
mai multă încredere în noi în
șine. pentru manifestări cu a- 
devărat semnificative vom pu
tea avea efectul scontat. Vorbi
torul s-a referit apoi la necesi
tatea organizării unei bienale 
sau trienale Brâncuși. o mani
festare de artă românească care 
să poată vorbi despre noi cu 
adevărat avantajos și puternic 
străinătății.

Prima ediție a acestei mani
festări ar putea fi consacrată 
artei lemnului ; in felul acesta 
s-ar pune în valoare nu numai 
clasica putere creatoare a ță
ranului român, ci și creația con
temporană. incepind de la ar
tiști mai în virstă pină la ar
tiști foarte tineri. Ar fi. de a- 
semenea. o ocazie de a prezen
ta expoziții in aer liber, de a 
face în jurul unei asemenea ma
nifestări. la care,am invita cri
ticii cei mai importanți din 
străinătate, o vie agitație ; să 
facem expoziții semnificative și 
să înălțăm. în sfîrșit, niște mo
numente în Capitală, care suferă 
de lipsa monumentelor. Se pot 
realiza, multe lucruri, s-a și 
început ceva ; să avem o 
replică a uneia din lucrările lui 
Brâncuși, cocoșul brâncușian, de 
pildă, care să anunțe auroral 
viitorul și aici în București, nu 
numai_ în marile muzee ale lu- 

. . mări monumentul
lui Paciurea. putem să ne gîn- 
dim la monumente ale tineri
lor. unul admirabil, de pildă, 
electrificarea, se va înălța în 
curind la hidrocentrala de la 
Argeș, și mai sînt asemenea 
proiecte asupra cărora ne putem 
concentra. Vorbitorul s-a referit 
la necesitatea și posibilitatea 
creării unui muzeu de artă con- 

’ temporană.
în încheiere vorbitorul a spus : 

viata noastră artistică merită 
eforturi mai sistematice ; nu se 
poate face o opoziție artificială 
între arta universală și arta ro
mânească. Si în toate acestea 
am în vedere calitatea profund 
inspiratoare a realităților care 
ne înconjoară. Pornind de aici 
trebuie să știm să ne situăm în 
contextul creației contempora
ne, asumînd reușitele și proble
mele acestei arte, asumîndu-le 
în chip dialectic. Calea unor a- 
semenea confruntări bine orga
nizate. bine chibzuite, este ca
lea care se impune artei noas
tre plastice, menite să cunoască 
o continuă și puternică afir
mare.

Prozatorul NICOLAE BRE- 
BAN și-a exprimat satisfacția 
pentru organizarea acestei con
sfătuiri a conducerii de partid 
cu oamenii de artă și cultură. 
Referindu-se la sărbătoarea ani
versării a 50 de ani de la inte- 
meierea Partidului Comunist 
Român, precum și la încheierea 
cu succes a cincinalului, vorbi
torul a arătat că oamenii de artă 
și literatură se simt participanti 
activi la aceste mari eveni
mente. Pe plan cultural s-a ob
servat in ultimii ani o autentică 
emulație, o selecționare a ope- 

• relor de artă șt literatură după 
criteriile cele mai adecvate, mai 
specifice și mai profunde. Acest 
avint excepțional a fost posibil 
în climatul politic deosebit de 
favorabil creat artei și litera
turii române oontemporane.

Scriitorul N. Breban s-a refe
rit in continuare la rezultatele 
pozitive ale întilnirilor organi
zate de redacția revistei „Româ
nia literară" cu cititorii, precum 
și la discuțiile purtate in ultimul 
timp in paginile revistei, cu care 
prilej s-au ridicat probleme im
portante și s-a insistat asupra 
necesității realizării unei legă
turi mai strinse intre literatură 
și publicul larg. Vorbind despre 
istoria zbuciumată a poporului 
nostru in ultimele secole, despre 
experiența sa originală, nouă în 
anii construirii socialismului, N. 
Breban a subliniat că arta și 
literatura română se leagă intim 
de această experiență și de a- 
ceea sînt de neînțeles unele pro
ducții goale de miez și slabe. 
Există astăzi toate condițiile 
pentru a propulsa, cultura ro
mână in sfera interesului euro
pean ; trebuie să fie insă fruc
tificate mai bine în acest scop 
valorile naționale autentice și 
folosite cu eficiență sporită posi
bilitățile de care dispunem.

în legătură cu activitatea edi
turilor și a revistelor literare, 
vorbitorul a scos in evidență o 
seamă de aspecte pozitive și a 
menționat deopotrivă unele de
ficiențe, cum ar fi sistemul încă 
mecanicist, egalizator, de calcu
lare a drepturilor de autor, de
ficiențe care vor trebui reme
diate pe viitor.

Vorbitorul a abordat apoi pe 
larg unele probleme ale criticii 
literare. Constatînd in acest do
meniu o anumită ancheloză și 
rămînere in urmă față de crea
ția Hterar-arttstică propriu-zisă 
și în raport cu climatul politic 
și ideologic stimulator de la noi

din țară, N. Breban a evidențiat 
necesitatea unei combativități 
crescute, de respingere mai în
drăzneață și consecventă a 
non-valorii. Discuțiile critice 
nu se referă încă în suficientă 
măsură la conținutul, de idei, la 
concepțiile ideologice prezente 
într-o operă literar-artistică. 
Astăzi cadrul politic este mult 
mai larg și mai cuprinzător în 
comparație cu aria pe care se 
întinde teoria literară și, une
ori, chiar creația 
xistă o timiditate nejustificată 
în a aborda mai 
blemele reale, de o stringentă 
actualitate. Conceptul de valoare 
implică o angrenare a unor fac
tori de o mare complexitate 
care depășesc aprecierile în
guste, unilaterale. Toate aceste 
aspecte esențiale ale creației li- 
terar-artistice se cer discutate 
amplu cu participarea efectivă 
a scriitorilor și criticilor.

Scriitorii și oamenii de artă, a 
spus în încheiere, vorbitorul, au 
datoria de a-1 capta profund pe 
cititor, în sensul unei deschi
deri generale a operei lor, a 
unei implantări în viața po
porului, a unei legături organi
ce cu realitatea patriei socia
liste.

Arătînd caracterul fructuos al 
întilnirilor dintre conducerea 
de partid și oamenii de artă, 
plasticianul PATRICIU MA- 
TEESCU, în cuvîntul său, a 
subliniat faptul că în țara 
noastră există un climat propice 
dezvoltării artei. în numeroa
sele contacte pe care le-a avut 
cu artiștii din alte țări, a arătat 
vorbitorul, în cadrul expoziții
lor sau congreselor internațio
nale, problema libertății de 
creație din țara noastră consti
tuie una din întrebările nelip
site. Situația noastră este In
tr-adevăr demnă de invidiat în 
mul.te privințe. O mărturie a 
acestui fapt este chiar și acest 
fel de a fi consultați la cel 
mai înalt nivel asupra mersului 
obștei noastre, posibilitatea de 
a schimba chiar legile țării cînd 
e vorba de dezvoltarea artei, 
ca și importantele sume alocate 
creației, pentru asigurarea bă- 
trîneții etc. Oprindu-se apoi la 
problemele artelor 
vorbitorul a 
obținute de ceramiști, 
tapițeri, imprimeri, 
păpușari, legători în piele, meta- 
li.ști, ârhitecți. Ei răspund în 
general comenzilor pentru de
corarea spațiilor publice și a- 
provizionează în parte galeriile 

. noastre de artă. Ca urmare a 
participării la marile competi
ții internaționale arta decora
tivă românească se poate mîndri 
cu obținerea a numeroase dis
tincții importante.

Pină nu de mulî, artele deco
rative și artizanatul erau consi
derate arte minore. în Uniunea 
Artiștilor Plastici ele și-au do- , ___
bindit un Ioc egal ca importau- cu cele de difuzare a culturii, 
ță, dar nu și ca posibilități de 
dezvoltare, in raport cu cererea 
desigur. Productivitatea este 
incă foarte, mică, munca spora
dică, calitatea tehnică lasă uns
ori de dorit.

în continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de problema pregătirii 
corespunzătoare a unor specia
liști care să aducă o contribu
ție efectivă la îmbunătățirea es
teticii industriale, precum și de 
necesitatea statuării unor rapor
turi mai strihse, organice, intre 
munca arhitecților și a artiștilor 
plastici. A criticat lipsa de per

sonalitate a unor creații arhi
tecturale ca și concepția unor 
ârhitecți care cheltuiesc prea 
mult proiectînd construcții su
pradimensionate, dar nu găsesc 
locul cuvenit artei în asemenea 
construcții.

în numele artiștilor decora
tori, plasticianul PATRICIU 
MATEESCU și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu preocu
parea de a lărgi spațiile de vîn- 
zare pentru obiectele de artă de
corativă și artizanat și a asigurat 
conducerea partidului de efor
tul sporit pe care decoratorii îl 
vor depune pentru a fi la înăl
țimea așteptărilor societății 
noastre, a întregului popor.

Eu 
litate 
țării 
prim 
vire la problemele de major in
teres ale culturii noastre — a 
spus scriitorul SUTO ANDRAȘ 
— nu pot să nu accentuez un 
gînd, o idee de bază a noastră, 
a tuturor, a* cărei sub
liniere este absolut, necesară. 
Munca noastră, gindirea noas
tră, creația noastră literar-artis
tică sau poetică, de caracter 
obștesc, este călăuzită de legă
tura indisolubilă cu 
nostru, în frunte cu 
său Central, cu 
Nicolae Ceaușescu.

Evocind apariția în 1920, la 
Tg. Mureș, a primei reviste în 
limba maghiară, după unirea 
Transilvaniei cu România, pe 
frontispiciul căreia era înscrisă 
ca un legămînt al conștiințelor, 
„prietenia dintre poporul român 
și naționalitățile Conlocuitoare", 
vorbitorul a relevat faptul că 
de atunci, de la acele modeste 
începuturi și pînă astăzi s-a 
străbătut drumul către o etapă 
nouă, calitativ nouă, realizîn- 
du-se un salt calitativ în ceea 
ce privește legătura culturii ro
mânești cu aceea a naționalită
ților conlocuitoare, o cunoaște
re reciprocă intr-adevăr mai 
bogată din toate punctele de ve
dere.

în acest sens, scriitorul Suto 
Andras, a relevat realizările de
osebite obținute în traducerea 
creației clasice și contemporane 
românești în limba maghiară, a 
apreciat inițiativele întreprinse 
pentru traducerea în românește 
a lucrărilor scriitorilor maghiari 
din România — domeniu în care 
a apreciat că există incă posibi
lități de valorificat, că nu s-a 
făcut totul pentru a se apela la 
toate condițiile editoriale exis-

literară. E-
efectiv pro-

relevat
decorative 

succesele 
sticlari, 

textiliști,

cred că atunci cînd în ca
de scriitor maghiar al 

noastre, doresc să-mi ex- 
punctul de vedere cu pri-

partidul 
Comitetul 
tovarășul

tente — exprimîndu-și încredin
țarea că cele mai izbutite crea
ții scrise in limba maghiară își 
vor afla în continuare tălmăciri 
corespunzătoare, pentru ca și pe 
această cale cunoașterea reci
procă să înregistreze noi și deo
sebite progrese.

Doresc să subliniez aici — a 
spus in continuare vorbitorul — 
că foarte multe probleme, după 
întilnirile noastre personale cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
început să fie rezolvate într-un 
ritm mai accentuat, au început 
a fi rezolvate potrivit cerințelor 
vieții noastre sociale, politice și 
culturale. S-a evocat pe drept 
cuvint acea mare rezolvare a u- 
nor probleme de propagandă, de 
educare națională, patriotică. 
Sînt convins că se vor aduce și 
în viitor perfecționări in pri
vința programelor de televiziune, 
acordindu-se un spațiu mai mare 
în emisiunile televiziunii, emi
siunilor în limba maghiară, a e- 
ditării literaturii și cărților de 
specialitate în limba maghiară 
— direcții în care s-a înregistrat 
un salt calitativ prin înființarea 
editurii ,.Kriterion“.

Ne pregătim și la Tg. Mu
reș — a spus în cuvîntul său 
cunoscutul scriitor — pentru a- 
niversarea a 50 de ani de la în
ființarea partidului nostru. Do
resc, stimați tovarăși, a vă in
forma că există o bogată și va
riată activitate. Suto Andras a 
spus in încheiere : Dacă s-ar 
putea să existe oarecari dife
rențe în modalitățile literare în
tre generații mai tinere sau mai 
vechi, în problemele de fond, in 
cele privind opțiunile noastre 
social-politice, devoțiunea față 
de partid, afirm cu toată con
vingerea că în rîndul intelectua
lității 
rilor 
nici o diferență 
lucru pe care îl consider una 
din marile realizări ale celor 
peste 25 de ani cîți au trecut de 
la eliberarea patriei, a celor 
de ani de existență istorică • 
partidului nostru comunist.

Președintele Comitetului 
Stat pentru Cultură și 
POMPILIU MACOVEI, a făcut 
o prezentare generală asupra 
realizărilor din ultimii ani în 
cîmpul literaturii și artei, a 
inițiativelor avind ca scop dez
voltarea actvifății de creație în 
toate domeniile. Astfel, se poate 
aprecia pe dreot cuvînt că în a- 
ceastă perioadă a avut loc o ri
dicare generală a exigenței față 
de activitatea culturală în ra
port cu cerințele tot mai înalte 
ce decurg din dezvoltarea so
cietății noastre socialiste. A- 
ceasta a impus ca paralel cu a- 
dîncirea și îmbogățirea conținu
tului de viață, cu perfecționa
rea mijloacelor de exprimare în 
diversele domenii ale artei să 
se realizeze o legătură tot mai 
strînsă a activităților de creație 
cu1 cerințele i^vorîte din etapa 
de dezvoltare a socialismului în 
România.

Preocupările de^ dezvoltare 
iifipetuoasă a culturii noastre in 
perioada la care ne referim, au 
avut în vedere tocmai asigura
rea cît mai echilibrată a unui 
raport armonios între creația 
artistico-literară și difuzarea ei 
în mase cît mai largi, ca o re
lație reciprocă între nevoia de 
a stimula, pe de o parte, creș
terea continuă a valorii creației 
artistice, prin afirmarea talen
telor celor mai diverse, cft și 
de a asigura, pe de altă parte, 
ridicarea în același ritm a ni- 

1 velului de înțelegere și a posi
bilităților de asimilare a cultu
rii de către categorii 
largi ale maselor 
tisfacerea lor cît 
tată.

Fără îndoială — 
ședințele C.S.C.A. 
ceastă linie mai sînt încă multe 
de împlinit, 
de fermitate, 
cipială și de 
nifestate de 
țiile artistice, de unități sau di
recții ale Comitetului de Stat 
pentru Cultură 
apar incă sub 
scrieri literare, 
zicale, picturi 
slabă calitate.

O atenție sporită s-a acordat 
înfloririi multilaterale a artei 
și culturii naționalităților con
locuitoare, creîndu-se instituții 
și forme specifice noi în editări, 
publicații, instituții de specta
cole și de cultură de masă. A- 
ceasta a determinat o emulație 
creatoare deosebită în acest do
meniu.

După ce a trecut în revistă 
unele probleme ale creației ci
nematografice, vorbitorul a 
pus în evidență succesele ac
tivității editoriale din cincinal, 
exprimate în sporirea conside
rabilă a producției editoriale : 
18 600 de titluri față de circa 
15 600 în cincinalul 
apărute în 
exemplare, 
292 500 000 
1960—1965.

A arătat, 
mele cheltuite 
turii și artei 
rioadă au fost cu 29 la 
mai mari decît în perioada cin
cinalului precedent. în acest 
timp a avut loc îmbogățirea 
rețelei de construcții culturale 
pe baza unei politici de com
pensare a județelor care au 
moștenit o rămînere în urmă 
din acest punct de vedere. Au 
fost, de asemenea, restaurate 
în această perioadă peste 300 de 
monumente istorice, dintre care 
circa 50 de ansambluri arhitec
turale de valoare națională.

Istoria culturală a țării din 
această perioadă — a precizat 
președintele C.S.C.A. — va fi 
marcată prin înălțarea moder
nelor și impunătoarelor edificii 
ale televiziunii române, Teatru
lui Național din București, Tea
trului Național din Craiova, 
Teatrului Național din Tg. Mu
reș.

maghiare, 
maghiari,

al șcriito- 
nu există 

de generație,

50
a

de
Artă,

tot mai 
populare, sa- 

mai nuan-

a arătat pre- 
— că pe a-

Datorită și lipsei 
de exigență prin- 
combativitate ma- 
unele din institu-

și Artă, mai 
egida lor unele 
compoziții mu- 

sau sculpturi de

precedent, 
peste 345 500 000 de 

față de circa 
exemplare în anii

de asemenea, că su
in domeniul 
în această

cul- 
pe- 

sută

Stimate Domnule Președinte,In numele guvernului, al poporului român șî al meu personal, vă adresez sincere felicitări dumneavoastră, bravilor astronauți Alan Shepard, Stuart Roosa și Edgar Mitchell, tuturor acelora ’ care au contribuit la reușita misiunii „Apollo-14“.Aselenizarea și întoarcerea cu succes a astronauților pe pămînt reprezintă o nouă și strălucită victorie a omului în cunoașterea spațiului interplanetar. Fie ca aceste realizări să contribuie la cauza progresului și civilizației umane, a colaborării între popoare și a păcii in lume.
Solemnitatea inmînării unui
al R. P. Bulgaria

inalt ordin
tovarășului

Ștefan
Miercuri după-amiază, la Am

basada Republicii Populare Bul
garia din București, a avut loc 
solemnitatea înmînării Ordinului 
„Madarski Konnik", clasa I, con
ferit de Prezidiul Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria tovarășului 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, pentru meri
te deosebite în dezvoltarea rela
țiilor româno-bulgare și pentru 
contribuția sa la întărirea priete
niei și colaborării dintre cele 
două țări.

Înminînd înalta distincție, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Spas Gospodov, a transmis 
tovarășului Ștefan Voitec, în nu
mele Prezidiului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bulga
ria, calde felicitări și i-a urat noi 
succese în activitatea pe care o 
desfășoară pentru prosperitatea 
poporului român, pentru oontinua 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare vecine și 
prietene.

Mulțumind pentru înalta dis
tincție acordată, tovarășul Ștefan 
Voitec a subliniat că aceasta 
constituie o nouă expresie a pre
țuirii pe care poporul bulgar o 
nutrește față de poporul român, 
a relațiilor trainice și cordiale 
româno-bulgare. Aceste relații »— 
a spus vorbitorul — au rădăcini 
profunde în istoria popoarelorMiercuri, 10 februarie, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a plecat la Moscova pentru a semna, din împuternicirea guvernului român, Tratatul cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul lor.Tratatul va n deschis spre semnare la 11 februarie a.c. simultan la Moscova, Washington și Londra, capitalele celor trei state depozitare.Miercuri seara, a sosit în Capitală o delegație guvernamentală a Republicii Populare Chineze, condusă de Pai Sian-Ko, ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, care, comerțului exterior, face vizită în țara noastră.Cu acest prilej, vor tate tratative privind burile de mărfuri și

la invitația ministrului ofi pur- schim- colabo-

o glorioasă tradiție, 
căreia se află llipta

noastre, au 
la temelia 
comună pentru scuturarea jugului 
străin, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru pro
gres social, solidaritatea activă a 
partidelor noastre comuniste îm
potriva opresiunii și fascismului, 
pentru apărarea intereselor oa
menilor muncii. ■

La solemnitatea înmînării dis
tincției au luat parte tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al M.A.N., Mihai Dalea, 
președintele Comisiei pentru po- 

■ litică externă a M.A.N., Vasile 
Vlad și Ilie Rădulescu, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Eoobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Iuliu FejS;, 
secretar al M.A.N., președinți 
comisii permanente ale M.A.N. și 
alte persoane oficiale române.

Au fost de față membrii dele
gației Comisiei de politică exter
nă a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, condusă de Encio Stai- 
kov, președintele Comisiei, care 
ne vizitează țara la invitația Co
misiei pentru politică externă a 
M.A.N.

Cu acest prilej, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Spas Gospodov, a oferit un 
cocteil, în saloanele ambasadei.rarea economică dintre Republica Socialistă" România și Republica Populară Chineză pe anul 1971 și pe anii următori.în urma convorbirilor desfă» șurate într-o atmosferă tovărășească și de deplină înțelegere, între delegații ale ministerelor de comerț interior din Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, miercuri s-au semnat la București protocoalele privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea teh- nico-științifică între cele două ministere pe anul 1971.

Primul film românesc pe ecran 
panoramic, ,,Mihai Viteazul", 
realizat de regizorul Sergiu Ni- 
colaescu, 
scriitorului 
fost prezentat 
miercuri seara la Sala Palatu
lui.

după un scenariu al
Titus Popovici, a 

în premieră

&

»
Turneul internațional universitar

de tenis de masă
Penultima zi a „Turneului in

ternațional universitar de tenis 
de masă a debutat sub auspiciile 
rezultatelor surpriză, in cadrul 
tururilor II și III de simplu. 
Prima „bombă" a zilei a consti
tuit-o eliminarea primei jucă
toare a R.P.D. Coreene, Pak 
Yung Ok de către sovietica Bella 
Anisimova. A urmat, apoi. a 
doua surpriză care - a cpincis cu 
primui nostru eșec în probele 
de simplu : infringerea, cu 3—0 
suferită de Carmen Crișan în 
fața reprezentantei R.P.D. Co
reeană Cha Kyung Mi ! A- 
ceastă primă cădere avea șă 
fie, însă, semnalul următoarelor 
șapte pe care le-au contractat 
reprezentanții noștri. Antal. Si
min, Șimandan și Dumitriu au 
ieșit pe tind din cursă datorită 
emoției, slabei pregătiri fizice, 
lipsei de atenție, de șansă... și 
ar mai fi încă multe... scuze !

Rămăseseră, in cursă Giurgiu- 
că, Dbbosi și Eleonora Mițialca, 
asupra cărora vom zăbovi și noi 
mai mult. Iutii a jucat Giurgiucă 
— care înregistrase, cu o zi îna
inte. un reviriment de formă — 
dar care, intilnindu-1 pe redu
tabilul tenismen sovietic Gomoz-

• In turneul internațional de 
tenis de la Hawthorne (S.U.A.), 
jucătorul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2, fi—3 pe englezul 
Peter Curtis,

• In turneul internațional de 
fotbal de la Porto Alegre, Rapid 
București a terminat la egali
tate : 2—2 (1—1) cu echipa In- 
ternacional din localitate.
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PROGRAMUL I

• 10.00—11,30 Emisiuni-lecții pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Cultura legumelor rădăcinoase • 
18,00 Emisiune în limba maghiară 
a 18,30 Cincinalul 1966—1970 în 
cifre și imagini» 18,35 la volan — 
■emisiune pentru conducătorii auto 
a 18,50 Mult e dulce și frumoasă 
— emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati © 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cel mici « 19.30 Te
lejurnalul de seară • 20.00 Trans
misia concertului orchestrei sim-

kov. a excelat în defensiva sa, 
sortită dinainte să-1 ducă la in- 
fringere, marcat fiind in acela.și 
timp și de o inexplicabilă ,.a- 
patie de start", așa că rezul
tatul firesc, a fost că a pierdut 
cu 3-0. A venit apoi Șerban 
Doboși, în care ne pusesem 
mari speranțe, ce erau cît pe- 
aci să se îndeplinească. El a 
condus la seturi cu 1-0 și 2-1, 
dar a fost egalat, 
de-al cincilea set, 
rul ii era — la 
dat — favorabil cu 
derîndu-se probabil 
vingător, și-a permis o 
nectare prematură al cărui re
zultat nu a putut fi decît unul 
singur : infringerea !

Eleonora Mihalea, mergind pe 
linia comportării slabe' de pînă 
acum, a clacat mult prea ușor 
(0—3) în fa(a aceleiași Anisi
mova (de altfel revelația zilei), 
după ce s-a chinuit pur și sim
plu să se mențină aproape de 
adversara sa. Și astfel, toți re
prezentanții noștri în probele 
de simplu s-au văzut lăsati in 
urmă, trist dar edificator, de că- 

• tre sportivii oaspeți 1
HORI A ALEXANDRESCU

iar în cel 
cînd sco- 

un moment
7—2, consi- 
aprioric în- 

deco-

• In sala sporturilor „Voința" 
din Iași a avut loc aseară par
tida de volei feminin dintre e- 
chipele Dinamo Moscova 
nicilina lași, contînd 
sferturile de finală ale 
campionilor europeni".

întîlnirea s-a încheiat 
rul de 3—1 în favoarea 
velor sovietice. Returul 
loc duminică la Moscova.

și Pe- 
pentru 

„Cupei
cu sco- 

i sporti
va avea

fonice a Radioteleviziunil. Festi
valul Mozart — Bruckner. Dirijor 
Erich Bergel. în program : Sim
fonia nr. 39 în Ml bemol major 
de Mozart • 20.35 România ’71. 
Azi, județul Harghita a 21.05 Film 
serial ,,Vidoeq“ (X) » 21,35 Teie- 
glob : u.R.S.S. — Dincolo de Cer
cul polar » 21,55 Caleidoscop mu
zical • 22,30 Telejurnalul de 
noapte • 22,40 Săptămîna sportivă 
preollmpicâ. Prin satelit de la 
Sapporo — Japonia.

PROGRAMUL II

• 20,00 ■ Univers XX — Aviația 
supersonică. Emisiune de ing. Du
mitru Cucu « 20,40 Cintă forma
ția de muzică ușoară condusă de 
Puiu Mancaș (Ploiești). Soliste : 
Mira Moreno si Iulia Manolescu 
o 21.00 Buletin de știri • J1.05 
Istoria filmului. Prezintă D. I. Su- 
chianu și Doina Boeriu.
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PRIN LĂRGIREA SPAȚIILOR PRODUCTIVE, MODERNIZAREA Șl PERFECȚIONAREA TEHNO
LOGIEI, CREȘTEREA CALIFICĂRII PROFESIONALE A SALARIATILOR, DOTAREA CU UTILAJE DE 
MARE RANDAMENT, PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A JUDEȚULUI A CRESSUT FAȚĂ DE 1965 LA PRO
DUSELE DE BAZĂ, ASTFEL t

CONTURURI NOI PE
MELEAGURI STRĂVECHI

in orașele județului s-au construit in cincinal

3 282 APARTAMENTE
DIN FONDURILE STATULUI

Șl 200 APARTAMENTE PROPRIETATE
PERSONALĂ CU SPRIJINUL STATULUI

Vîrsta medie a colectivelor

de salariați din întreprinderi

industriale este de

22,5 ani
\ .............................. .....

• 72 000 000 LEI DESTINA ȚI
INVĂ ȚĂMÎNTULUI Șl CUL TURII

320 săli de
clasă construite

în orașele și satele
județului

• NUMĂRUL FORMA
ȚIILOR ARTISTICE a cres
cut de la 270 la 364.

• Numai în trei ani 
casa județeană de crea
ție a editat 8 LUCRĂRI 
ORIGINALE de literatu
ră. muzicale, monografii.

• Pentru refacerea ți 
modernizarea Teatrului 
de stat „V. I. Popa" din 
Bîrlad »-a acordat »uma 
de 1 200 000 LEI, iar pen
tru construcția cinemato
grafului din Vaslui 
2 500 000 LEI.

e CELE 71 BIBLIOTECI 
COMUNALE, una muni
cipală si trei orășenești 
ȘI-AU SPORIT CU PESTE 
100 000 NUMĂRUL VO
LUMELOR dispunînd în 
prezent de 1 193 205 vo
lume ; NUMĂRUL CITI
TORILOR S-A DUBLAT 
FATĂ DE 1965.

• Pentru îmbogățirea 
fondului de carte s-au 
cheltuit APROAPE 2 MI
LIOANE LEI.

ÎN MEDIUL RURAL

e S-au electrificat

161 sate
Numărul așezărilor rurale 

care beneficiază de energie 
electrică, ajungind in 

prezent la 359 — din cele
456 cite numără județul

• S-au construit

5 316 case
de două ori mai multe decit 

in cincinalul precedent

• 317 292 500 LEI
alocați pentru sănătate

PATRIMONIUL CULTURAL S-A ÎMBOGĂ
ȚIT CU

10 cămine culturale
CU O CAPACITATE TOTALĂ DE 2 500 LOCURI,

județul Vaslui dispunînd în prezent de 71 CĂ

MINE și 4 CASE DE CULTURA.

S-au construit:

UN CENTRU STOMATOLOGIC,

O FARMACIE, ȘASE CASE DE

NAȘTE».

• CAPACITATEA SPITALELOR 
A SPORIT cu 272 paturi.

• NUMĂRUL MEDICILOR A
IAR AL CADRELOR MEDICALE MEDII CU 354.

DOUA DISPENSARE MEDICALE,

• INDICELE DE NATALITATE 
A POPULAȚIEI A CRESCUT ÎN 
ULTIMII ANI DE LA 18 LA 27,6 LA 
MIA DE LOCUITORI, JUDEȚUL 
VASLUI SITUÎNDU-SE PE LO
CUL I PE ȚARA.

CELE 101 CASE DE NAȘTERI 
SI-AU DUBLAT CAPACITATEA.

O POLICLINICA cu 12 sarvicii,

CRESCUT FAȚA DE 1965 CU 219, <
<
<
<
1

4



INVADAREA LAOSULUI
CONDAMNATA

iN ÎNTREAGA LUME
DECLARAȚIA PREMIERU

LUI SOVIETIC
• ALEXEI KOSIGHIN, preșe

dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit miercuri pe 
Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Vietnam. 
Cu acest prilej, informează agen
ția TASS, a avut loc o convor
bire în cursul căreia Le Thanh 
Nghi a informat despre creșterea 
încordării în Indochina.

Alexei Kosîghin a declarat că 
guvernul sovietic condamnă în 
mod holărit pătrunderea trupe
lor americano-saigoneze pe teri
toriul Laosului, fărădelegile lor 
în Cambodgia, încălcările perma
nente ale suveranității R.D. Viet
nam. El a subliniat hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a acorda un 
sprijin multilateral R.D. Vietnam 
în respingerea agresiunii impe
rialiste și în construcția socia
listă. Uniunea Sovietică, a spus 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., sprijină deplin 
eroicul popor vietnamez, pe cu
rajoșii patrioți ai Laosului și 
Cambodgiei în lupta lor dreaptă 
pentru libertate și independență.

suedez pentru Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă agresiunea ameri- 
cano-saigoneză în Laos, arătînd 
că prin aceasta războiul de a- 
gresiune din Indochina este din 
nou extins.

COMUNICAT COMUN
LA HANOI

• ÎNTR-UN COMUNICAT CO
MUN dat publicității la Hanoi 
se arată că, în cursul vizitei sale 
în R. D. Vietnam, Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Național 
Unit al Cambodgiei, a avut con
vorbiri cu Ton duc Thang, pre
ședintele R. D. Vietnam, în pro
bleme privind lupta comună a 
celor două popoare. în cursul 
convorbirilor, a fost examinată 
pe larg situația din Indochina., 
condamnîndu-se intensificarea și 
extinderea războiului de agresi
une al Statelor Unite în această 
regiune.

„O NOUĂ ESCALADARE 
A RĂZBOIULUI 
DIN INDOCHINA"

• GUVERNUL R. S. F. IUGO
SLAVIA a dat publicității o de
clarație care subliniază că inva
darea Laosului nu poate fi cali
ficată decit ca o violare fla
grantă a suveranității, indepen
denței și neutralității acestei 
țări. Agresiunea forțelor armate 
saigoneze sprijinite de aviația, 
artileria și de alte forțe armate 
ale S.U.A. reprezintă o nouă es
caladare a războiului din Indo
china și va provoca noi și grele 
pierderi popoarelor din această 
regiune.

Menționînd că în Indochina nu 
poate fi aplicată o soluție mili
tară, declarația relevă că gu
vernul iugoslav consideră înce
tarea intervenției străine, retra
gerea completă și necondiționată 
a trupelor Statelor Unite și ale 
aliaților lor din Indochina drept 
singura, cale pentru ca popoarele 
din regiune să-și rezolve singure 
problemele, fără amestec din 
afară.

PROTESTUL 
STUDENȚILOR 
AMERICANI

• ZIARUL AMERICAN 
„DAILY WORLD" scrie că „in
tervenția în Laos este un act 
de agresiune îndreptat împotriva 
mișcării de eliberare națională 
din Asia de sud-est“. Noua agre
siune, subliniază ziarul, „con
stituie încă o dovadă că guver
nul intenționează să extindă 
războiul" în Indochina. De ase
menea, „DAILY WORLD" in
formează că în S.U.A. capătă 
amploare acțiunile de protest 
împotriva intervenției america- 
no-saigoneze în Laos, peste 2 000 
de studenți participanți la mi
tingul de la Ann-Arbor, Michi
gan, au condamnat pătrunderea 
trupelor saigoneze, susținute de 
aviația americană în Laos, și au 
lansat un apel în vederea orga
nizării unei vaste mișcări de 
protest împotriva politicii Admi
nistrației americane în Indo
china. Mitinguri și mari demon
strații de protest împotriva acți
unilor agresive în Laos, mențio
nează ziarul, au avut loc la 
New York, Detroit, Chicago, 
Washington și în alte orașe a- 
mericane.

Membre ale „Comitetului de acțiune" pentru acordarea dreptului de vot femeilor elvețiene 
demonstrînd, înaintea referendumului, la Zurich în favoarea lui „da".

I fi I

ORIENTUL APROPIAT
LUĂRI DE POZIȚIE LA CAIRO Șl TEL-AVIV

CAIRO. — După cum anunță 
agenția M.E.N., purtătorul de cu- 

, vînt oficial al guvernului R.A.U., 
Munir Hafez, a afirmat că decla
rația premierului israelian Golda 
Meir cu privire la propunerile 
R.A.U. de a redeschide Canalul de 
Suez în schimbul retragerii par
țiale a Israelului din Sinai con
stituie o respingere a ultimei ini
țiative de pace a Republicii Arabe 
Unite. Golda Meir a declarat că 
Israelul dorește să discute proble
ma redeschiderii Canalului de 
Suez separat, dar nu intenționea
ză să se retragă de la Canalul de 
Suez „fără aranjamente care să 
aducă sfîrșitul războiului", a sub
liniat Munir Hafez. El a precizat, 
totodată, că deschiderea Canalului 
de Suez „depinde de retragerea 
parțială a Israelului de pe malul 
răsăritean", retragere care va fl 
considerată de Egipt ca o „primă 
etapă în calendarul aplicării tutu
ror prevederilor rezoluției Consi
liului de Securitate".

TEL AVIV. — în cadrul unei 
conferințe de presă ținută 
miercuri, ministrul israelian al 
afacerilor externe, Abba Eban, a 
declarat că „Israelul nu a res
pins propunerea președintelui 
R.A.U., Anwar Sadat, privind re-

deschiderea navigației pe Canalul 
de Suez, cl numai condițiile care 
însoțesc această propunere, adică 
retragerea forțelor lsraeliene de 
pe malul răsăritean al Canalului". 
Expunînd poziția guvernului său 
în această problemă, ministrul de 
externe a afirmat că redeschide
rea Canalului de Suez Implică 
două condiții : trecerea liberă 
prin canal a navelor israellene și 
menținerea statuquo-ulul pe linia 
de încetare a focului pînă la în
cheierea păcii.

Ambasadorul S.U.A. In Israel, 
O. Walworth Barbour, a avut 
marți o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe israelian, 
Abba Eban. Cu acest prilej, au 
fost discutate probleme privind 
situația din Orientul Apropiat.

Ministrul de externe al Siriei, 
Abdel-Halim Khaddam, și-a în
cheiat vizita de două zile la 
Cairo, înapoindu-se la Damasc. 
Ministrul sirian a transmis pre
ședintelui Republicii Arabe U- 
nite, Anwar Sadat, un mesaj din 
partea șefului statului sirian, 
Ahmed Al-Khatib.

I
•„GUVERNUL NORVEGIAN 

regretă orice extindere a răz
boiului din Indochina și apre
ciază că evenimentele din ulti
mele zile confirmă necesitatea 
unei soluții negociate" — a de
clarat un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Norvegiei.

violente
in Laos

PROFUNDA 
ÎNGRIJORARE 
ÎN ANGLIA

• EXTINDEREA RĂZBOIU
LUI DIN INDOCHINA provoacă 
o profundă îngrijorare — a de
clarat, într-o rezoluție adoptată 
marți, Comitetul pentru proble
mele internaționale al Partidului 
Laburist din Marea Britanie. 
Rezoluția cere guvernului con
servator să se disocieze de in
vazia 
către 
te de

AGRESORII AU PĂTRUNS
50 DE KILOMETRI ÎN
INTERIORUL LAOSULUI

întreprinsă în Laos de 
forțele saigoneze susținu- 
S.U.A.

„DISPREȚ PENTRU 
INTEGRITATEA 
ȚARILOR MICI"

« LUIND CUVINTUL IN RIK
SDAG, ministrul afacerilor ex
terne al Suediei, Torsten Nilsson, 
a condamnat invadarea Laosu
lui de către trupele ămericăhb- 
saigoneze, subliniind că această 
acțiune denotă „dispreț pentru 
integritatea națiunilor mici". 
Complicînd în mod serios situa
ția din Indochina, a spus minis
trul suedez, intervenția în Laos 
face și mai dificilă soluționarea 
conflictului din această parte a 
lumii. Nilsson a amintit, de ase
menea, că guvernul suedez a cri
ticat vehement, la 19 aprilie anul 
trecut, agresiunea americană în 
Cambodgia.

Pe de altă parte, Comitetul

„ARMATA 
REPUBLICANĂ 
IRLANDEZĂ"

Lupte deosebit de violente 
au avut loc marți între forțe
le patriotice din Laos și uni
tăți ale, „beretelor verzi" sai
goneze, transportate pe teri
toriul laoțian cu elicoptere a- 
mericane, relatează agenția 
FRANCE PRESSE. Luptele 
s-au desfășurat la 50 km. în 
interiorul Laosului. Elicoptere
le americane transportă tu
nuri de mare calibru, care vor 
fi montate pe teritoriul lao
țian, pentru a proteja activi
tatea unităților militare saigo
neze.

In noaptea de marți spre 
miercuri, forțele Pathet Lao 
au atacat cu artileria, o coloa
nă de parașutlști șl tancuri 
ale. agresorilor... și au. angaj at 
lupte cu-'„beretele verzi". Co
mandamentul corpului expedi- 
ționar al trupelor mercenare 
saigoneze nu a pfecizat la ce 
distanță de frontiera dintre 
Laos și Vietnamul de sud au 
avut loc aceste lupte, în cursul 
cărora forțele patriotice laoție- 
ne au provocat pierderi ina
micului.

Agențiile de presă transmit 
din Saigon că. în cursul zilei 
de marți, unități ale Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au atacat în 
repetate rînduri, cu rachete șl 
mortlere, pozițiile americane 
de la baza Khe Sanh, consi
derată ca punct de comandă 
al operațiunii „Lam Son-719" 
lansată pe teritoriul laoțian. 
Referindu-se la acțiunile for
țelor patriotice din această re
giune, agenția de presă „ELI
BERAREA" relatează că, în 
cursul atacurilor asupra Khe 
Sanh-ului, au fost scoși din 
luptă 60 de militari americani 
șl saigonezi, iar 22 de vehicu
le militare inamice au fost 
distruse.

Compromis

Vehicol blindat american la 
frontiera laoțiană

(Din International Herald cercetează Selena
Descoperirea 

unor noi cratere
Agenția TASS anunță că, la 

10 februarie, „Lunohod-1" se a- 
fla la o distanță de 578 de metri 
de treapta de aselenizare a sta
ției automate „Luna-17". Ce la 
centrul de legături cosmice la 
mare distanță s-a comunicat că 
la 8 februarie lunomobilul auto
propulsat a fost dirijat prin ra
dio spre Capul Heraclit, înălțime 
ce a putut fi observată anterior 
prin intermediul emisiunilor de 
televiziune. Zona în care s-a de
plasat „Lunohodul" a fost ex
trem de accidentată, diametrele 
craterelor întîlnite variind între 
50 și 100 de metri. Au fost des
coperite cîteva noi cratere. Oa
menii de știință sovietici consi
deră că unul din acesta este cel 
mai „tînăr" din cele întîlnite 
pînă în prezent.

• GUVERNUL CHILIAN ȘI-A 
INSTAURAT CONTROLUL asu- 

. pra Băncii Continentale. Aceasta 
ește cea de-a șasea bancă chi- 
liană care a trecut în mîinile 
statului de la preluarea condu
cerii țării de către guvernul 
Unității Populare.

FRĂMlNTĂRILE
DIN AMFITEATRE
P

resa italiană și franceză abordează, în actuala 
perioadă, unele aspecte ale mișcării studențești 
din cele două țări vest-europene. Aspecte pe care 
(deși se referă numai la unele din evoluțiile și 
preocupările studențimii din țările respective și 
firește, nu ne oferă, un tablou complet al fră- 

mîntărilor si curentelor din rîndul studențjmii italiene și fran
ceze) socotim interesant și util să le prezeptăm cititorilor noș
tri într-o succintă revistă a presei în cadrul rubricii noastre 
obișnuite „Tineretul lumii".

MONTEVIDEO

Eliberarea 
lui Gomide

• POSTUL DE RADIO PAN
AMERICANA a anunțat că 
Loysio Dias Gomide, consulul 
brazilian răpit în urmă cu șase 
luni de către membrii unei or
ganizații ilegale, ar fi fost eli
berat, în cursul zilei de sîmbătă, 
6 februarie, în urma negocierilor 
care au avut loc între autorii 
răpirii și soția diplomatului bra
zilian. Prețul eliberării, potrivit 
aceleiași surse, ar fi fost de 
250 000 de dolari. Ambasada bra
ziliană la Montevideo a confir
mat această știre.

Senzație la procesul 
de la Los Angeles
Recunoașterile Susanei Atkins
Susan Atkins, una din 

cele trei inculpate în pro
cesul de la Los Angeles, 
aflat în faza premergă
toare pronunțării sentin
ței, a produs senzație în 
sala tribunalului, recunos- 
cînd că a ucis, cu lovituri 
de cuțit, pe actrița Sha
ron Tate.

Surse oficia
le guvernamen
tale de la Belfast 
afirmă că în ac
tualul val de in
cidente din Ir
landa de nord ar 
fi implicată așa- 
numita „armată 
republicană ir
landeză" (I.R.A.).

„Armata repu
blicană irlandeză" este o or
ganizație extremistă paramili
tară creată în Republica Ir
landa și care și-a propus ca 
țel suprem unificarea prin 
forță a insulei. înființată în 
1932, această organizație a fost 
scoasă în afara legii în 1939. 
De atunci, ea activează, de 
fapt, semilegal : posedă cîm- 
puri de instrucție camuflate, 
„particulare", și pretinde că 
are peste 20 000 membri activi, 
printre care mulți în Ulster.

In timpul violențelor din 
vara anului trecut autoritățile 
nord-ârlandeze au declanșat un 
mare scandal public, cu reper
cusiuni la Dublin, atunci cînd 
au anunțat capturarea unor 
transporturi de arme destina
te extremiștilor catolici 
din Ulster și expediate de re
țeaua „Armatei republicane 
irlandeze". Afacerea a provo
cat o mind-criză în cabinetul 
de la Dublin, guvernul pre
mierului Lynch fiind afectat 
de faptul că doi din membrii 
săi au fost suspectați de a fi 
fost amestecați în traficul de 
arme cu destinația London
derry, patronat de I.R.A.

Este greu de apreciat în ce 
măsură noile acuzații aduse 
acum la Belfast în legătură cu 
„Armata republicană irlande
ză" sînt reale. Actuala rundă 
de tulburări are, cel puțin 
după indiciile de pînă acum, 
aspectul unei reacții a extre
miștilor catolici. Este, însă, 
tot atît de adevărat că acti
vitatea extremiștilor protes
tanți a cunoscut, pe parcursul 
ultimei perioade, o intensifica
re (ei simțindu-se întăriți de 
existența guvernului conserva
tor de la Londra, socotit „mat 
ia dreapta" și mai legat de 
„protestanții duri" de la Bel
fast).

Un lucru este însă limpede : 
dincolo de existența și activi
tatea extremiștilor — catolici 
«au protestanți — esența fră- 
mîntărilor care zguduie de ani 
de zile, cu intermitență, Irlan
da de nord este de ordin so
cial. Tulburările din orașele 
uord-irlandeze au o tangență 
redusă cu apartenența națio
nală (printre protestatarii ca
tolici foarte puțini sînt adepțl 
ai unificării cu Republica ir
landa) șî chiar cu deosebirile 
religioase. Ceea ce se impune 
este înfăptuirea unor reforme 
în domeniul economic și so
cial, atenuarea discriminărilor 
care grevează situația minori
tății catolice.

b Bruxelles
Marți seara s-a înche

iat la Bruxelles reuniu
nea de două zile a Con
siliului Ministerial al 
C.E.E.

Consiliul a dezbătut problema 
adaptării proiectatei uniuni eco
nomice și monetare. După mai 
multe runde de tratative, desfă
șurate din decembrie 1969, un 
compromis a fost, în sfîrșit, rea- 

.lizat marți. Consiliul Ministerial 
a hotărît ca Uniunea economică 
și monetară să fie realizată în 
două etape. Prima, avînd exclu
siv un caracter preliminar, înce
pe la 1 ianuarie 1971, urmînd să 
ia sfîrșit la 1 ianuarie 1974, iar 
a doua etapă în cazul cînd se va 
hotărî aplicarea ei, este eșalonată 
pe o perioadă de 7 ani. în pri
mii trei ani se va încerca o a- 
propiere între sistemele finan
ciare, monetare și economice 
ale „celor șase“, în prezent 
destul de diferențiate.

Unii observatori soot în evi
dență faptul că soluționarea pro
blemelor cheie, legate mai ales 
de transferarea în perspectivă în 
competența viitoarei instituții co
munitare a unor atribute ce țin 
de -suveranitatea statului, a fost 
amînată pentru etapa a doua. De 
asemenea, nu încape îndoială că, 
prin acest compromis, s-a făcut 
o concesie Franței, care, după 
cum se știe, nu este cîtuși de 
puțin dispusă să înoredințeze 
conducerea economiei și politi
cii sale unor organisme suprana- 
ționale.

Stabilirea unei etape pregăti
toare pentru realizarea comuni
tății este în general apreciată 
drept o modalitate de a amina 
pînă în 1974 discutarea proble
melor de fond.

GREVA ȘI...
FILATELIA

îndelungata grevă a celor 
peste 200 000 de saiariați ai 
serviciilor poștale și telegra
fice din Anglia a produs gu
vernului Heath una din cele 
mai mari dificultăți de la in
stalarea sa. După cum se știe, 
pentru expedierea trimiteri
lor importante și urgente s-a 
recurs chiar la armată, lucru 
care nu a împiedicat nici 
blocarea oficiilor cu plicuri

lor. Oferta ncputînd satisface 
cererea, prețui acestor mărci 
speciale, dintre care unele 
poartă mențiunea „greva 
poștală", a crescut vertiginos, 
ele devenind un adevărat o- 
biect de speculă filatelică. 
Potrivit revistei vest-germane 
DER STERN, noile valori se 
vînd în prezent, cu condiția 
ca eie să se fi aflat realmen
te în circulație, deja la un

„Am ucis-o, am lovit-o 
pumnalul și ea a căzut. Apoi am 
lovit-o din nou. Nu știu de cîte 
ori am lovit-o și nici de ce am 
făcut acest lucru" — a mărturisit 
Susan Atkins, în cursul depoziției 
sale, care a produs o profundă 
tulburare membrilor juriului. Ne- 
luînd în seamă intervenția pro
priului său avocat, Irving Kana- 
rek, Susan Atkins a continuat 
declarînd că tot ea l-a ucis, pen
tru a-1 apăra pe Charles Manson, 
pe instrumentistul Gary Hinman, 
crimă de care a fost acuzat un 
alt membru al „familiei" de 
hippies, Robert Beausoleil. Potri
vit mărturiei sale, asasinatele de 
la vilele Polanski și Labianca au 
fost comise cu scopul de a orien
ta poliția, care îl arestase deja pe 
Beausoleil, pe o pistă greșită. 
Susan Atkins a afirmat că ideea 
comiterii crimelor a aparținut 
Lindei Kasabian — principalul 
martor al acuzării — care dorea 
să-l salveze astfel pe Beausoleil.

Susan Atkins este cea care, 
prin mărturisirile făcute unei co
lege de celulă, sub 
L.S.D.-ului, a furnizat poliției 
primele dovezi pentru 
grupului de hippies.

CU

influența

arestarea

și colete, nici uncie efecte 
amuzante cauzate de lipsa de 
experiență a soldaților 
mînuirea expedierilor 
orientare în labirintul 
al marilor orașe.

Un Interesant efect 
nai s-a produs șl în domeniul 
filatelie!. Pentru spargerea 
grevei, o serie de firme par
ticulare au organizat, cu per
misiunea guvernului, servicii 
proprii de expediere și distri
buire a poștei, obținind chiar 
autorizația de a emite mărci 
poștale. Seria, evident re
dusă, a acestor emisiuni spe
ciale a provocat o adevărată 
alertă în rîndul filateliștiior, 
dornici de a intra în posesia

în 
sau do 
stradal
margi-

preț de pină la DOUA SUTE 
DE ORI mai mare decit cel 
nominal. Se înțelege de la 
sine că reluarea normală a 
activității poștale și dispari
ția serviciilor particulare va 
duce la noi creșteri de pre
țuri, probabil spectaculoase, 
ale valorilor ieșite astfel din 
uz. Sînt deci toate perspecti
vele să auzim peste un dece
niu relatindu-se despre zgu
duitoarea criză morală a cu- 
tărui cunoscut colecționar fi- 
Iatelist care, în ciuda tuturor 
străduințelor, n-a reușit să 
intre în posesia unei „London 
Parcel" sau „Inner Man of 
Kent" !

B. ȘT.

LUI JA-• IN PREZENȚA___ ____
NOS KADAR, Jeno Fock, Pal 
Losonczi și a altor conducători 
de partid și de stat, la Buda
pesta s-au desfășurat miercuri 
lucrările Adunării de Stat a 
R.P. Ungare. După prezentarea 
raportului de activitate a Con
siliului Prezidențial al Repu
blicii, deputății au adoptat noua 
lege a sfaturilor.

„Se poate spune. — constată 
într-un amplu articol revista 
„RINASCITA — că în întreaga 
Italie există foarte puține insti
tute care n-au cunoscut în ulti
ma perioadă ocupări, de săli, 
greve, adunări, întruniri colecti
ve studențești. Multe sute de 
tineri sînt atrași în vreun mod 
oarecare, într-o mare dezbate
re politică. Este vorba de o 
mișcare foarte variată, de la 
experiențele de unitate cu mun
citorii din Palermo, din provin
ciile Puglia, Lucania și jrpinia, 
de la angajamentul tinerilor 
din Genova în urma inundații
lor și a încetinelii cu care au 
acționat autoritățile, la acțiuni
le pentru mai multe săli de 
cursuri, cantine și burse, pentru 
deplina folosire a absolvenților 
și lichidarea șomajului".^ Rele- 
vînd — pe baza analizării di
feritelor moțiuni și rezoluții re
vendicative studențești că „o 
importantă categorie de nemul
țumiri se referă la incapacita
tea autorităților de a înfăptui o 
politică școlară care să țină 
pasul cu avîntul crescînd al 
școlarizării în masă" și la „ter
giversarea unei reale reforme 
structurale a universității", Rlj 
NASCITA atrage atenția că 
„mișcările tineretului .școlar și 
universitar depășesc incinta li
ceelor, universităților", apreciind 
că „în rîndul noilor generații 
studențești italiene există un 
mare potențial de luptă demo
cratică pe frontul social". Re
vista remarcă, în sprijinul aces
tei aprecieri, că în anul trecut 
au avut loc experiențe origina
le de inițiativă studențească în
deosebi în trei puncte funda
mentale : solidaritatea activă 
cu luptele mișcării muncitorești, 
accentuarea în Mezzogiorno (în 
sudul mai puțin dezvoltat eco- 
nomicește) a unor acțiuni pro
testatare comune muncitorești— 
țărănești — studențești și ale 
șomerilor și, în sfîrșit, acțiunile 
împotriva „costurilor sociale" 
(pentru stăvilirea scumpirii 
transporturilor, cantinelor, că
minelor, cărților). Toate aceste 
acțiuni, care au antrenat zeci 
de mii de tineri din toate cen
trele universitare conclude RI
NASCITA — „constituie dova
da tendinței și capacității miș
cării studențești italiene de a 
depăși platforme exclusiv anti- 
autoritare și de a găsi primele 
moduri de abordare a marilor 
probleme sociale legate de cri
za școlii, împreună cu forțele 
organizate ale oamenilor mun
cii".

Exprimînd optica unui cu to
tul alt sector al vieții politice 
italiene, revista L’ESPRESSO

constată că, după trei ani de 
mișcări studențești în sprijinul 
unei reforme profunde de struc
tură a universităților, mișcarea 
„începe să apară în dimensiu
nile sale reale, adică depășind 
sfera reformei universitare". Re
vendicările tinerilor — notează 
revista — depășesc problemele 
legate de caracterul școlii și 
conținutul învățămîntului și pun 
accentul pe roiul lor în societa
te. „Ca orice mișcare — scrie 
L’ESPRESSO — mișcarea stu
dențească își are extremiștii ei. 
Nu putem însă să ignorăm că, 
în ceea ce are esențial și re
prezentativ ea constituie o pri-

EVOLUȚII ACTUALE 
ÎN MIȘCAREA 

STUDENȚEASCĂ 
DIN ITALIA

COMENTATE 
OE PRESA STRĂINĂ

• -Siî-

vire lucidă asupra tarelor 
umbrelor societății italiene 
astăzi". Este interesantă în 
cest sens ampla referire a 
vistei la o anchetă întreprinsă 
în rîndurile studenților și a 
proaspeților absolvenți ai facul
tăților italiene. „Majoritatea ce
lor chestionați — notează L’ES
PRESSO — consideră monopolu
rile și, în genere, industria par
ticulară printre centrele de pu
tere cele mai autoritare și de 
conștrîngere, chiar înaintea po
liției. Ei consideră că actuala 
gestiune a puterii și deciziei în 
întreprinderile proprietatea gru
purilor financiare lovește și to
cește energiile potențiale și ca
pacitățile creatoare... Tinerii a- 
cuză două feluri de frustări : 
prima rezultînd din organiza
rea întreprinderii, cu mitul ca
rierei verticale care înhibă po
sibilitățile și capacitățile reale; 
a doua, rezultînd din funcția 
socială a întreprinderii — tine
rii cer atingerea unor obiective 
sociale valoroase și nu numai 
profit".

Abordînd, la rîndul lor, unele 
evoluții și preocupări ale miș
cării. studențești din Franța, zia
re și publicații franceze relevă 
că momentul actual se remarcă 
prin nemulțumirea studenților 
față de faptul că multe probleme 
de fond au rămas nesoluționate 
după recenta reformă universi-

?î 
de 
a- 
re-

tară. Despre una din sursele 
actualelor insatisfacții vorbește 
prestigiosul cotidian LE MONDE 
intr-unui din numerele sale re
cente. Ziarul reproduce frag
mente din rapoartele pregăti
te de un grup de reputați uni
versitari pentru un colocviu pe 
tema „Viața activă și pregăti
rea universitară". Trebuie re
marcat, de la început, că iniția
tiva universitarilor urmează u- 
nui șir întreg de acțiuni ale stu
denților (seminarii, adunări, mi
tinguri) prin care aceștia își ex
primă nemulțumirea față de 
ceea ce numesc „limitele îngus
te ale reformei universitare"; ei 
constată că, deși au fost făcuți 
pași spre modernizarea școlii 
superioare franceze, funcția so
cială a universităților a rămas 
neschimbată și școala superioa
ră este, în continuare, un instru
ment al „marilor interese finan
ciare" (cum s-a afirmat la re
centul seminar național studen
țesc de la Grenoble). Autorii 
rapoartelor publicate de LE 
MONDE relevă „prelungirea 
masivă a studiilor superioare 
de la 25 de ani încolo" și no
tează că această prelungire a 
duratei studiilor superioare se 
încadrează „în politica și in
teresele patronatului". In pri
mul rînd, constată ei, „patroniii 
visează în permanență să an
gajeze din facultăți produse cît 
mai finite și care să poată fi 
oricînd schimbate între ele". In 
al doilea rînd, „universitatea 
tinde tot mai mult să joace un 
rol nou în societate : să-i men
țină pe tinerii intelectuali și 
tehnocrați cît mai mult în afara 
circuitului productiv. Apariția 
pe piață a unui număr prea 
mare de diplomafi ar risca să 
zguduie, să repună . brutal în 
cauză situații dobîndite și anu
mite privilegii. Pe de altă parte, 
întîrziind vîrsta medie a anga
jării licențiaților, patronii speră 
să poată recruta tineri specia
liști mai așezați, care își vor fi 
evacuat agresivitatea față de 
societate în cursul lungii lor pe
rioade universitare. • Aceasta 
joacă rolul unui veritabil loc de 
parcare". Dacă adăugăm la 
toate acestea remarca autorilor 
rapoartelor că „prelungirea 
studiilor superioare se face, de 
fapt, cu fonduri finanțate în 
cea rnai mare parte ' '
modeste și de miile 
muncitori caro și-au 
studiile la 14 sau 15 
intrat să lucreze în 
deri " înțelegem mai ___  _
mulțumirea tinerilor francezi și 
cerințele lor insistente pentru 
o reformă mai profundă, structu
rală a școhi superioare, refor
mă care să vizeze funcția so
cială a universității. Sînt cerin
țe care exprimă, în fond, do
rința unei întregi categorii de 
tineri de a putea, fără opreliști 
și fără „parcări" forțate, să-și 
folosească aptitudinile, talen
tele, puterea de creație în viața 
socială activă.

de familii 
de tineri 
terminat 

ani și au 
întreprin- 
bine ne-

• PREȘEDINTELE R.
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
va face o vizită oficială în Repu
blica Arabă Unită între 14 și 20 
februarie a.c., la invitația preșe
dintelui R.A.U., Anwar El Sa
dat, anunță agenția Taniug.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R. S. CEHO
SLOVACE, Jan Marko, a avut o 
întrevedere cu Andră Fort- 
homme, ambasador al Belgiei cu 
împuterniciri extraordinare ți 
plenipotențiare în problemele 
securității europene, dezarmării 
și relațiilor Est-Vest. Agenția 
C.T.K. precizează că discuțiile 
s-au referit la convocarea confe
rinței europene în problemele 
securității, precum și la rela
țiile bilaterale.

e AGENȚIA CHINA NOUA a- 
nunță că la 9 februarie un avion 
militar al S.U.A. a pătruns în 
spațiul aerian al R. P. Chineze, 
deasupra Insulei Sisha din. pro
vincia Guandun. In legătură cu
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aceasta, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost au
torizat să dea un avertisment.

• LA INVITAȚIA Consiliului 
Central al Uniunii Tineretului 
Liber German din R.D.G., o de
legație a Uniunii Tineretului 

•Muncitor Socialist din R.F.G. a 
făcut o vizită la Berlin.

• BILANȚUL PROVIZORIU 
al cutremurului care a zguduit 
marți regiunea Los Angeles este 
următorul : 35 de morți și peste 
850 de răniți, pagube materiale 
în valoare de cîteva sute de mi
lioane de dolari, alimentarea cu 
energie electrică și comunicațiile 
telefonice întrerupte. Cauza a- 
cestei catastrofe •— o alunecare 
verticală a staturilor de roci, 
probabil în zona munților San
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Gabriel. Intensitatea cutremuru
lui a fost de 6,6 grade Richter, 
echivalentă cu puterea exploziei 
unei cantități de un milion de 
tone trinitrotoluen.

Președintele Nixon a declarat 
zona afectată de cutremur „re
giune de dezastru". Vicepreșe
dintele Spiro Agnew a plecat la 
fața locului.

• LA LIMA A AVUT LOC o 
consfătuire a miniștrilor învăță- 
mîntului din Peru, Chile, Colum
bia și Bolivia. Constatînd pro
centul mare al analfabetismului 
din țările respective, participan- 
ții la consfătuire au evidențiat 
necesitatea colaborării interna
ționale în domeniul învățămîn- 
tului, științei și culturii. ,
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