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încheierea lucrărilor
Adunării generale a scriitorilor

Dejun oferit de C.C. al P.C.R. 
și Consiliul de Miniștri 

cu prilejul Adunării generale 
a scriitorilor

SimbSlft la amiază in sala Ateneu
lui Rom3n au luat sfirșit lucrările 
Adunării generale a scriitorilor.

La ședința de Închidere au luat 
parte tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
ton Gheorghe Maurer. Emil Bodna- 
raș Paul Niculescu-Mizil. Virgil Tro- 
’tin. Ilie Verdet Maxim Berghianu, 
Janos Fazekas losil Banc. Manea 
Mănescu Dumitru Popa Dumitru 
Popescu Vasilc Patilinet. membri ai 
CC al P.C.R miniștri, reprezentant! 
a conducerii unor instituții centrale 
ș organizații obștești conducători al 
celorlalte uniuni de creație, alți oa
meni de cultură și artă.

Sosirea conducătorilor de partid și 
de <tat a fost salutată cu puternice 
și îndelungate aplauze.

Pi - ședințele Uniunii Scriitorilor, 
a^ad Zaharia Stancu a rostit un cald 
ruv ini de salut conducătorilor parli- 
duiui și statului nostru venili in mij- 
lo ■ -.criitorilor.

întâmpinai cu vii și călduroase a- 
plauzc 3 luat cuvintul tovarășul Ni
colae Ceaușescu secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român președintele Consiliu- 
1. to stat.

Cuvîntarea a tos! subliniată de a- 
sistentă. în dese rînduri. de entu- 
ziaste și însuflețite aplauze.

Președintele Uniunii Scriitorilor, 
acad. Zaharia Stancu, exprimind cal
de mulțumiri secretarului general al 
Comitetului Central al Partidului Co
rn mist Român tovarășul Nicolae 
C. tu«eseu. pentru înalta prețuire și 
i- .-lemnul însuflelitor adresate scriito- 
rilo' 3 arătat că oamenii de litere 
sini hotăriti să realizeze acele o- 
pere puternice, interesante, valoroa
se pe care poporul și partidul le 
așteaptă cu încredere de la scriito
rimea din tara noastră.

★
■ «-UI..U. dimineții au fost anun

țate Adunării generale rezultatele a- 
leqerii prin vot secret a noului Co
mitet de conducere al Uniunii Scri
itorilor — alcătuit din 91 de membri, 
și a Comisiei de revizie.

A fost aprobat apoi un plan de 
măsun al Adunării generale a scri
itorilor.

Documentul subliniază spiritul crea
ta- in care se desfășoară activitatea 
literară unitatea tuturor scriitorilor 
în jurul partidului, a politicii sale 
de înflorire economică și spirituală 
a vieții poporului, mentionind că suc
cesele remarcabile înregistrate de li
teratura actuală au fost posibile în 
climatul stimulator creat de Congre
sul al IX-lea al partidului.

Hotăriti să-și consacre toate for- 
te'e creatoare întăririi unității între
gului nostru popor, scriitorii din toa
te generațiile iși dau adeziunea de
plină la Frontul Unității Socialiste. 
Ei sint convinși că afirmarea deplină 
3 personalității literare, crearea unor 
opere literare profunde și de înaltă 
tlnută artistică, sînt posibile numai 
printr-o orientare a literaturii noas- 
tre contemporane pe temeliile ideo
logiei marxist-leniniste.

Dind o unanimă apreciere princi
piilor viitorului statut, menite să a- 
sigurp perfectionarea si democrati
zarea activității breslei scriitoricești, 
descentralizarea ei organizatorică, 
Adunarea generală a dat mandat Co
mitetului nou ales de a sintetiza ob
servațiile si sugestiile făcute în tim
pul dezbaterilor, precum și cele ca
re vor fi propuse în secții si în fi
liale și de a prezenta în termen de 
trei luni forma lor definitivă.

Adunarea generală și-a exprimat 
convingerea că anii care vor veni 
vor însemna pentru literatura noas
tră un drum ascendent. Garanția 
viitorului literaturii române stă in 
talentele rare o ilustrează, in pa
siunea si munca celor care o scriu, 
in spiritul de responsabilitate al a- 
cestora fală de dezvoltarea spiritua
lă a societății noastre socia
liste, în grija partidului și sta
tului nostru in tot ceea ce conducă
torii tării fac cu dăruire și însufle
țire pentru fericirea poporului pen
tru viitorul României socialiste.

Aducînd mulțumiri fierbinți Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român și personal tovarășului Ni- 
colan Ceaușescu. pentru dragostea 
pe care o arată literaturii și scriito
rilor. Adunarea generală îndreaptă 
un gind de recunoștință partidului, 
poporului, tuturor cititorilor și le fă
găduiește rării toi mai valoroase.

(Agerpres)

Componența Biroului noului Comitet 
al Uniunii Scriitorilor

de conducere
In prima sa ședința, noul Co

mitet de conducere al Uniunii 
Scriitorilor a ales Biroul Co
mitetului formal din : Alexan
dru Bălăci, Cezar Baltag, Ște
fan Bănulescu, Geo Bogza, 
Radu Boureanu, Nicolae Bre- 
ban. Matei Călinescu, Dumitru 
Corbea, Ov. S. Crohmălnicea- 
nu. Geo Dumitrescu, Paul E-

verac, Laurențiu Fulga, Arnold 
Hauser. Georgeta Horodinca, 
Eugen Jebeleanu, George Ma- 
covescu, Meliusz Iozsef, Fânuș 
Neagu, Ioanlchie Oileanu, Mi
ron Radu Paraschivescu, Marin 
Preda, Aurel Rau, Marin So- 
rescu, Zaharia Stancu, Nichita 
Slanescu, Szasz Janos, Virgil 
Teodorescu.

Președinte al Uniunii Scri
itorilor a fost ales acad. ZAHA- 
RI \ STÂNCI’; vicepreședinți 
— Ștefan Bănulescu, Laurențiu 
Fulga, Meliusz Jozsef, Marin 
Preda, Virgil Teodorescu; se
cretari - Georgeta Horodincă 
și Szasz Janos.

(Agerpres)

CUVINTAREA 
NICOLAE

TOVARĂȘULUI
CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Vă rog să-mî permiteți să vă a- 
dresez dumneavoastră, scriitorilor, 
poeților, criticilor și dramaturgilor din 
România un cald salut tovărășesc din 
partea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Consiliului de 
Stat >i a guvernului Republicii So
cialiste România. Este pentru prima 
oară find toii scriitorii din tara 
noastră s-au întrunit pentru a ela
bora în colectiv programul de acti
vitate al uniunii. Prin amploarea șl 
spiritul de responsabilitate al dez
baterilor, care au abordat proble
mele fundamentale ale literaturii și 
sarcinile de viitor ale Uniunii Scri
itorilor, Adunarea Generală se va 
înscrie, fără îndoială, ca un eve
niment de seamă în viata literară 
din tara noastră, stimulînd și mai 
mult participarea scriitorilor la ac
tivitatea politică și socială, la ope
ra de edificarea societății socialisto. 
Se cuvine remarcat faptul că totali
tatea celor care au vorbit de la a- 
ceaslă tribună și-au exprimat hotă- 
iîrea de a sluji prin arta lor cauza 
socialismului, progresul patriei noas
tre. nobilele aspirații ale poporului 
român.

In cursul discuțiilor — după cum 
am fost informat — s-au formulat si 
o seric de critici dintre care multe 
îndreptățite. Consider că noua .con
ducere a scriitorilor va trebui să a- 
nalizeze cu toată seriozitatea propu
nerile șî critîcile făcute de vorbi
tori — trăgînd învățămintele nece
sare pentru activitatea de viitor a 
Uniunii Scriitorilor.

Putem spune că adunarea dumnea
voastră. a dat glas adeziunii depli
ne a scriitorilor la politica internă și 
externă a Partidului nostru comu
nist, hotărîrii lor de a-și închina ta
lentul. ridicării spirituale a maselor, 
înfloririi culturii României socialiste.

Adunarea dumneavoastră genera
lă a scriitorilor are lor într-o 
perioadă de dezvoltare viguroa
să, multilaterală a întregii noas
tre societăți, de înalt avînt crea
tor al maselor. în vastul proces 
de dezvoltare a tării și de perfei 
lionare multilaterală a organizării 
sociale, rolul hotărîtor îl are clasa 
muncitoare — rjasa rea mai avan
sată a societății - care și-a dovedii, 
atît în anii înfruntării cu capitaliș
tii și moșierii, cit și în epoca socia
lismului, for|a mobilizatoare, consec
venta revoluționară, capacitatea de 
a duce poporul neabătut pe drumul 
libertății și progresului. La teme
lia orînduirii noastre socialiste 
stă alianța de nezdruncinat a clasei 
muncitoare cu țărănimea, cele două 
mari clase ale societății noastre, 
rare cuprind marea majoritate a 
populației tării, unitatea dintre mun
citori. țărani si intelectuali fără deo
sebire de naționalitate. In activita
tea pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste sporește neîncetat rolul 
intelectualității - parte integrantă 
a poporului muncitor - care iși 
consacră cunoștințele, capacitatea 
creatoare propășirii patriei, ridicării 
poporului pe culmi tot mai înalte de 
cunoaștere, de cultură. In rindul oa
menilor de știință si cultură un lor 
de seamă il ocupă creatorii de artă, 
scriitorii. Partidul și statul acordă o 
înaltă prețuire activității lor, dau 
o apreciere deosebită aportului pe 
care-1 aduc la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor, la înnobi
larea spirituală a omului, la reali
zarea telurilor societății noi.

Poporul român se mindrește ne
drept cuvînf cu tradițiile progresis
te, patriotice ale culturii noastre. 
Istoria luptei maselor populare pen
tru păstrarea ființei naționale, pen
tru nealîrnare, pentru libertate si 
dreptate socială, centru o viată mai 
bună a consacrat pentru vecie nu
mele multor cărturari luminați, clar
văzători. Viata și activitatea celor 
mai de seamă oameni de cultură din 

trecut sini străbătute, ca de un fir 
roșu, de dragoste și devotament fa
tă de popor și patrie, de dorința 
arzătoare de a sluji idealurile celor 
mulți, de un înălțător spirit do 
jertfă pentru cauza libertății națio
nale și sociale. Ei și-au făcut o da
torie de onoare din a înfățișa lumii 
virtuțile poporului român, noblețea 
sa spirituală, modestia, hărnicia, u- 
manismul ce l-au caracterizat întot
deauna, dorul de libertate și drep
tate. Creația acestor scriitori va 
dăinui, răminînd întotdeauna unul 
din cele mai luminoase capitole ale 
culturii noastre naționale.

Merită subliniat în fa|a Adu
nării Generale în mod deosebit fap
tul că în anii regimului burghezo- 
mosieresc o serie de scriitori s-au 
alăturat mișcării revoluționare, anti
fasciste, au militat prin scrisul lor 
pentru transformarea revoluționară a 
societății, aducînd o contribuție de 
seamă la cucerirea libertății și in
dependentei patriei.

Astăzi societatea s-a schimbat din 
temelii, omul a fost eliberat de 
povara amarului, a exploatării, în 
tară s-au instaurat egalitate? socia
lă, demnitatea umană. Poporul își fău
rește în mod liber si conștient pro
priul destin, pregătind viitorul de 
aur al comunismului. Datoria scriito
rilor d" astăzi este ca. pe fundamen
tul sănătos al tradițiilor marii noas
tre literaturi clasice, să înalt? si 
mai sus arta poporului român, să 
facă din ea un puternic factor de 
proqres social, hrana spirituală a 
omului nou, constructor al socialis
mului.

Așa cum s-a arătat și în Aduna
rea Generală, de multi dintre tova
rășii care au luat cuvîntnl. putem 
afirma cu satisfacție că literatura 
noastră s-a dezvoltat în anii de du
pă eliberare pe un drum ascendent, 
înrenistrînd succese remarcabile în 
toate conurile, manifestîndu-se tot 
mai vinuros în ansamblul supra
structurii socialiste. Transformările 
revoluționare din perioada postbe
lică au confruntat conștiința scriito 
rilor noștri cu mari și răscolitoare 
probleme leaate de însuși destinul 
poporului nostru, au pus în fața 
cr»atiei literare sarcini cu totul noi. 
Este meritul marii maioritafi a scrii
torilor din tara noastră că au înțe
les aceste probleme, că au știut să 
răspundă prin operele lor comanda
mentelor fundamentale ale societă
ții. Cel mai valoroși scriitori, poeți, 
critici, dramaturgi s-au aflat alături 
de popor, au sprijinit din toate pu
terile orandioasa lui operă socială, 
au militat fără șovăire sub steagul 
partidului. In condițiile luptei în
verșunate împotriva reactiunii, a 
claselor exploatatoare, pentru cuce
rirea puterii de către proletariat, 
pentru trecerea la construcția socia
lismului ei au făcut din scri=ul lor 
o armă de luptă, o chemare patetică 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
înaintate ale societății, pentru trium
ful politicii partidului comunist, 
pentru victoria socialismului în Ro
mânia. Cele mai bune opere create 
în acest ultim sfert de veac se în
scriu, prin forța vibrației lor pa
triotice. a mesajului social, prin 
rolul pe care l-au jucat în mersul 
înainte al societății în ridicarea con
științei maselor,în înfăptuirea idea
lurilor fundamentale ale poporului 
nostru, la loc de cinste în istoria 
cultui ală a României moderne.

Merită să subliniem aportul de 
preț adus la aceste mari succese 
alo literaturii oatriei noastre de 
scriitorii aparținino naționalităților 
conlocuitoare. Trăind si muncind, de 
secole, laolaltă cu poporul român, 
pe meleagurile acestei țări, naționa
litățile conlocuitoare și-au adus con
tribuția, atît la crearea bunurilor 
care au asigurat progresul material 
al României, cît și la realizarea va
lorilor noastre culturale. Col la cot 
cu poporul român, oamenii muncii 
maghiari, germani și de alte națio

nalități făuresc acum societatea so
cialistă, noua civilizație materială și 
spirituală a tării. Operele scriitori
lor din tara noastră} fie ei români, 
maghiari, germani sau de alte 
naționalități slujesc prieteniei și fră
ției dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, muncii uni
te pentru înflorirea patriei comune, 
România socialistă. Indiferent în ce 
limbă este scrisă, literatura din ta
ra noastră, păstrind, desigur, am
prenta specificului national, se ins
piră din aceleași realități sociale, 
are drept subiect viata ți munca 
unită a tuturor celor re muncesc, 
indiferent do naționalitate, lupta lor 
pentru realizarea destinului comun 
de bunăstare și feridire.

în aprecierea creației literar-ar- 
tistice trebuie să avem întotdeauna 
în vedere condîliil» socîal-istorice 
concrete în care a fost făurită, ca
racteristicile etapei respective, ce
rințele dezvoltării Societății, intere
sele fundamentale ale celor ce mun
cesc. O analiză științifică, obiectivă 
a moștenirii culturale, cere disocierea 
clară a tot ceea ce a fost înaintat, 
valoros, a tot ceea ce a exprimat nece
sitățile progresului social, de lucră
rile și ideile inspirate din ideologia 
claselor exploatatoare. De aceea, rc- 
levînd ceea ce este prețios în lite
ratura trecutului, nu trebuie să *re- 
cem cu vederea lucrările cu tendin
țe retrograde, reflectînd concepții 
naționaliste, șovine, sau dimpotrivă 
cosmopolite, contrare uroqresului pa
triei noastțe, contrare intereselor 
patriei noastre, intereselor celor ce 
muncesc.

Si în perioada de după eliberarea 
tării, alături de lucrări valoroase, 
caro vor dăinui în literatura noas
tră, în creația scriitoricească s-au 
manifestat și o serie de minusuri, li
nele din acestea se datoresc unor 
metode qreșite folosite în îndruma
rea literaturii noastre, unor tendințe 
nesănătoase caro au avut loc în so
cietate în acea perioadă si pe care 
partidul nostru le-a criticat cu tortă 
tăria, luînd măsuri hotărîtc neutru 
a nu se mai repeta niciodată Cri
ticarea lipsurilor nu trebuie însă să 
ducă la dim-nuarea v.alorii qlobale 
a literaturii scrise în enii socialis
mului. la etichetări negativiste ae- 
neralizafoare FHcînd bilanțul artistic 
al acestei perioade qlorioase de un 
sfert do secol din istoria poporului 
nostru, trebuie: să afirmăm cu pu
tere că el este Dozitiv. înmnunînd 
o muncă rodnică, deosebit de utilă, 
depusă de scriitorimea noastră.

Tovarăși,

Deși timpul care a trecut d° la 
eliberarea tării este destul de scurt. 
România a parcurs în acest inter
val o întreagă epocă istorică, a -tră- 
bălnt cu succes drumul de la capi
talism la socialism, de la orîndui- 
rea exploatării la orînduirea liber
tății și dreptății sociale, de la îna
poiere și sărăcie la prosperitate e- 
conomică și culturală. Sintelizînd 
marile transformări săvîrșite în 
structura de clasă, în economie, în 
cultură, în organizarea socială si de 
stal, Conaresul al IX-lea al partidu
lui a elaborat proqramul dezvoltării . 
societății noastre în etapa desăvîr- 
șirii construcției socialiste, a trasat 
jaloanele proqresului multilateral al 
oatriei în viilor, a concretizat sar
cinile ce revin tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii.

Dind viață acestui program, oa
menii muncii dezvoltă intr-un ritm 
susținut economia, întăresc baza ma
terială a societății, sporesc neînce
tat forțele de productio ale tării. Ca 
urmare a îndeplinirii prevederilor 
planului cincinal, a proqresului in
dustriei și agriculturii socialiste, a 
sporirii producției de bunuri mate
riale, crește an de an nivelul de via
tă al poporului, se concretizează tot 
mai evident obiectivul suprem al 
politicii partidului — bunăstarea si 
fericirea omului, tuturor celor ce 
muncesc. Procesul desăvîrsirii cons
trucției socialiste se desfășoară pe 
planuri multilaterale, în forme deosebit 
de complexe. Paralel cu dezvoltarea 
bazei materiale a societății, el pre
supune perfecționarea relațiilor do 
producție, a raporturilor sociale în
tre oameni, lărgirea și adîncirea de
mocrației socialiste, întărirea con
tinuă a unității moral-politice a po
porului, înflorirea științei și artei, ri
dicarea nivelului do cultură al ma
selor, generalizarea eticii soc’allste, 
formarea omului nou, eliberat de 
tarele morale ale trecutului.

Este știut că în ultimii ani parti
dul a inițiat și aplicat un șir de mă

suri pentru perfecționarea organi
zării societății, pentru dezvoltarea 
democrației socialiste, pentru întări
rea forței și coeziunii orînduirii noi. 
Din acest cadru face parte și crea
rea Frontului Unității Socialiste și 
a consiliilor oamenilor muncii apar- 
tinind naționalităților conlocuitoare, 
stabilită de recenta plenară a Co
mitetului Central. Dezbaterile care 
au avut loc cu prilejul aderării di
feritelor organizații de masă și ob
ștești la Frontul Unității Socialiste 
și cu prilejul adunărilor do ■ onsti- 
tuire a consiliilor oamenilor muncii 
ai naționalităților conlocuitoare au 
confirmat pe deplin justețea măsuri
lor adoptate do Comitetul Cen
tral al partidului, au consti- 
tituit o puternică manifestare a 
atașamentului profund al tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii fa
tă do politica marxist-leninis’ă n 
partidului nostru, a hotărîrii lor -1e 
a o traduce în viață neabătut. °re- 
zența Uniunii Scriitorilor, ca și a 
celorlalte uniuni ale creatorilor de 
artă. în cadrul Frontului Unității So
cialiste oglindește rolul tot mai impor
tant și mai activ oe care aceste orga
nizații nb .‘ești rînt chemate sS-1 în
deplinească în societatea noastră, >n 
participarea oamenilor de '■ulfură, 
alături de muncitori și țărani, de 
toii cetățenii, la viata publică, ta 
conducerea statului, la întreaga o- 
peră de edificare a socialismului.

Perioada care urmează va fi mar
cată de o serie de aniversări și eve
nimente Dolitice de mare însemnă
tate în viata poporului nostru. La 
sfîrșitu! acestei luni vom aniversa 
semicentenarul unirii Transilvaniei 
cu România, act crucial în istoria 
patriei. înfăptuit orin voința una
nimă a maselor populare, a întregii 
națiuni, moment de cea mai mare 
importantă în dezvoltarea societății 
românești moderne, în închegarea 
forțelor revoluționare si progresiste 
care, în frunte cu clasa muncitoare, 
cu partidul ei marxist-leninist, au 
răsturnat regimul burqhezo-mosieresc, 
au lichidat pvploatarea si iu edificat 
orînduirea socialistă împlinirea în 
anul ce vine a unui sfert de secol 
de la eliberarea tării de sub jugul 
fascist, va prilejul trecerea în re
vistă a marilor victorii obținute de 
poporul nostru, sub conducerea par
tidului, în cea mai maro operă în
făptuită vreodată pe nămîntul Româ
niei. Aoropiatele alegeri pentru Ma
rea Adunare Națională si consiliile 
populare se vor transforma, fără 
îndoială, într-o puternică demons
trare a holărîrii poporului român $1 
a naționalităților conlocuitoare de a 
înfăptui neabătut politica de cons
trucție a socialismului într-o nouă 
și elocventă materializare a demo
cratismului nostru socialist, a exerci
tării nuferii în stat de către clasa 
muncitoare aliată cu țărănimea, a 
guvernării- l irii de către poporul în
suși.

Aceste evenimente oferă creato
rilor de artă si cultură teme de ins
pirație pentru ouere de mare va
loare artistică «i nu ne îndoim că 
scriitorii pairi • noastre vor făuri 
și în viitor asemenea opere.

în realizarea sarcinilor desăvjrșiril 
socialismului partidul nostru acordă 
o importantă deosebită stiinlei, artei 
și culturii, stimulînd gîndiro-a libe
ră, creatoare, în toate sferele acti
vității intelectuale, încurajînd și va
lor ificînd în folosul progresului ge- ■ 
neral inteligenta, talentul și fantezia, - 
deschizând acces larg spre 'unoaș- ’ 
tere cetățenilor. Realizarea idealu
rilor socialismului în tara noastră 
înseamnă alil împlinirea aspirațiilor 
spre o viată materială mai bună, cît 
și ridicarea omului la un nivel su
perior de înțelegere a rostului său 
în lume, la o aleasă și bogată viață 
spirituală.

în acest context sc înscriu și în
datoririle ce revin scriitorilor, tu
turor oamenilor de arlă. Pentru a 
puie? sluji aspirațiile și idealurile 
maselor, pentru a satisface cerin
țele spirituale ale omului muncii 
eliberat de exploatare, scriitorul tre
buie să trăiască cu maximum de 
intensitate comandamentele supreme 
ale societății noastre de azi, să în- 
teleaqă t?ndinte^ e> do dezvoltare, 
să se confunde cu dorinlele si vo
ința poporului în mîilocul căruia 
s-a născut si trăiește. Pentru a-șl 
dedica opera oamenilor, Scriitorul 
trebuie să știe ce dores'-, la ce vi
sează ei, care S’nț interesele si 
Idealurile lor, ol trebuie si pătrun
dă adine în conștiința maselor, să 
cunoască marile deplasări pe care

(Continuare In pag. a 2-a)

Comitetul Cenlral al Partidului 
Comunist Român șl Consiliul de Mi
niștri au oferit sîmbătă un dejun cu 
prilejul Adunării generale a scriito
rilor.

Au luat parte tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zii, Virgil Trofln, Iile Verdel, Maxim 
Berghianu, Janos Fazekas, Ioslf 
Banc, Manea Mănoscu, Dumitru Po
pa, Dumitru Popescu, Vasilc Patlli- 
not, membri ai C.C. al P.C.R., miniș
tri, reprezentanți ai vieții noastre 
culturale șl artistice.

în timpul dejunului, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar genera) al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, a toastat pentru înflori
rea literaturii noastre, pentru o lite
ratură combativă, rit moi variată,

Radiografia capacităților 
dc producție 

ale minei Pctrlla

I 
I

La mina Petrila. toate sectoarele 
prezintă în acest an plusuri la pro
ducțiile planificate. Pe exploatare, 
capacitatea actuală a liniei de front 
satisface. Dar oare la nivelul sec
toarelor situația prezintă aceleași a- 
tribute? Nu sint și unele verigi" 
șubrede in lanțul pregătirilor ?

.Pentru dezvoltarea capacității de 
producție a minei, comitetul de partid 
a îndrumat conducerea exploatării să 
acorde o importantă majoră execută
rii în termen a lucrărilor miniere — 
a linul să ne pună la curent tov. 
Cherecheș loan, secretarul comite
tului de partid a minei. Planul de 
'investiții a fost realizat pînă in pre
zent in proporție de aproape 115 la 
sulă. Rezerva existentă a liniei de 
front depășește prevederile cu circa 
18 la sută. Cel puțin pentru viitorul 
apropiat capacitatea de producție ne
cesară este asigurată. Evident, nu 
ne vom mărgini la atît".

Incercînd să disecăm — termen 
puțin cam pretențios pentru timpul 
avut la dispoziție — gradul de folo
sire a capacităților de producție, nu 
putem trece peste faptul că, la greu
tățile inerente extragerii, pricinuite 
de falii, luminări, suprapresiuni și al
tele, se adaugă deficiențele de or
ganizare a muncii, fluctuația efecti
velor, dezbinarea care ființează nedo
rit fn anumite brigăzi, „șuvoiul" de 
nemotivate din ultimile luni („debi
tul" înregistrat in septembrie întrece 
de patru ori pe cel de la începutul 
anului 1). Această realitate arată că 
aportul conducerii sectoarelor, a 
maiștrilor, a șefilor de schimb la lo
curile de muncă, nu a fost pe de-a-n- 
tregul la nivelul cerințelor.

Convorbirea avută cu inginerul

Poetul RADU SELEJAN 
din Petroșani prezent cu primul 

volum de poezii în librăriile 
din Valea Jiului

Zilele acestea, iubitorii artei 
poetice se grăbesc la o nouă 

și plăcută inlilnire cu poetul Radu 
Selejan. De dala aceasta dialogul 
dintre autor și public nu va 11 mij
locit de coloanele ziarului nostru 
local, ci de volumul de debut ce-și 
așteaptă cititorii in rafturile libră
riilor.

Volumul intitulat sugestiv, .Cor
turile neliniște)" poartă între scoar
țe un emoționant mănunchi din li
rica poetului. Selecția, de alllel, foar
te minuțioasă a poeziilor din volum, 
înlesnește înțelegerea și apronierea 
cititorului de sensurile, căută) Hor lui 
Radu Selejan. tn ce direcție sint 
îndreptate aceste căutări? Prin un
ghiul personal al autorului se poa
te ușor sesiza neliniștea cu care el 
investighează și explorează terito

Este deosebit de îmbucurător faptul că ziarul care, 
cu ani în urmă, găzduia primele poezii ale lui Radu Sele
jan, în numărul de față îi prezintă volumul ce cuprinde 
rodul activității poetului din ultima perioadă.

do pe pozițiile marxism-leninismu- 
lul, pentru îmbogățirea patrimoniu
lui nostru literar cu noi opere de 
valoare.

Acodemlclenlî Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, Geo 
Bogza șl Victor Eftimiu, Nogy Ist
van, membru corespondent a) Aca- 
mlel, și alți scriitori și-au exprimat, 
în toasturile lor, profundele senti
mente de devotament pe care întrea
ga breaslă scriitoricească le nutreș
te fată de Partidul Comunist Ro
mân, fală de conducerea sa, în frun
te cu secretarul general al Comi
tetului Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl și-au reafirmat hotă- 
rîrea de a sluji cu entu/iasm palria 
socialistă, nobila cauză a propășirii 
culturii românești.

(Agerpres)

șef al minei, Dimitrie Simota, nc-a 
dezvăluit unele aspecte revelatorii 
in acest sens.

„Se semnalează frecvent întîrz.ieri 
la atacările aferente noilor felii. Nu 
mai mult decît luna trecută, la sec
torul I, un caz elocvent: din cauza 
volumului de pregătiri, cu totul insu
ficient, care să asigure linia de front 
necesară pe un anumit interval de 
timp, nici mai mult nici mai puțin de 
patru abataje „golite" cereau simul
tan să fie rambleiale Elective în 
plus, piatră in plus,- dirijarea greșită 
a acestor lucrări suprapunerile ne- 
permise ale diagramelor de ramble-

Tralan MULLER

(Continuate fn r>a<i n 3-a)

In cursul zilei de ieri, tem 
peraturile maxime înregistrate 
au fost de plus 6 grade, la 
Petroșani și de plus 4 grade 
la Paring. Minimele au fost 
de plus 2 grade la Petroșani 
și, respectiv, minus 3 grade 1? 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE. Vreme închisă, cer 
mai mult acoperit. Precipitații 
slabe sub formă de ploaie.

riile pe care se înscrie veșnic ac
tuala Întrebare: de unde venim șl 
încotro mergem ? Câutind mereu sin
teza In exprimarea celor constatate pe 
acest drum, ideea este comprimată In
tr-un text ce se vrea scăpat de orice 
balast. Sensurile dezbaterii ideii 
sint, fără doar și poale, filozofice, 
ceea ce-1 conduce pe cititor la rea
lizarea supremului deziderat propuș 
de poet in cadrul dialogului pome
nit — meditația.

Reflexiv, dar nu lipsit de optimis
mul ce se plămădește in focul veș
nic viu al muncii, în „Frămlnlări" 
închinate unui prieten, poetul iși 
dezvăluie, poate, coordonata cea mai 
sensibilă a orizontului lui spiritual 
.Cioplesc mereu / și slatuile-s/ din 
zi in zi / mai frumoase. Din irimi 
de munți, / cioplesc chipul Credin
ței. / Din ochi de soare, / chipul 
nesfârșitului. / Din lacrimi de noap
te, / chipul neputinței. / Din mur
mur de izvor, / chip de dor. / Din 
zvon de furtună, / chip de femeie 
nebună./...

Elegiac și pornit intr-o îndrăznea
lă confesiune fn .De unde vine pa
sărea bălrînă?' construiește o mi
nunată frescă închinată timpului fn 
care elementul alegoric s-a dovedit 
cel mai indicat pentru tălmăcirea 
mesajului. .De unde vine pasărea 
bălrînă / cu o uscată creangă de 
măslin în cioc ? / $i undo pleacă 
pentru-întinerire / cu-n miez de 
ghioc sub aripa lovită ? / De unde 
vine pasărea bătrînă / cu-n colt de 
cioc î / $i unde pleacă pasărea bă
lrînă / cu multe pene smulse / ca- 
nlr-un joc ? / Pasărea bătrînă trece 
prin noi / pe urmele de pene colo-

Tiberiu KARPATIAN

(Continuare In Dag a 3-a)
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le-o determinat in gîndirna $1 sen- 
lor șocialistoul. Astfel.

T«r»r.»iilr. romanele, piesele de teatru 
vor putea exercit* o puternic* in
fluentă asupra mintii și inimii omu- 
hjl de azi. vor putea deveni purtă
toare de mesaj alo celei mal 
înalte etici umanismul socialist. 
Societatea noastră are nevoie de 
o literatură militanta, rare să rheme 
masele la o fot mai bogată acti
vitate creatoare, conștient*, s* mo- 
bilireze conștiințele, si contribuie 
la întărirea unitBtil moral-politlcr o 
întregului popor.

Este știut că o lege a dezvol
tării orînduirii noastre a progresu
lui în socialism este critica si au
tocritica. lupta neobosit* împotriva 
neajunsurilor, a vechiului care frî- 
nează mersul înainte, promovarea 
fermă și curajoasă a tot ceea ce 
este nou șl înaintai. Pornind dn la 
acestr principii. aria, literatura 
pol si trebuie s8-șl aducă aportul 
la combaterea $i lichidarea fenome
nelor negative din viata socială, n 
m-'otalitătilor înapoiate, a moravu
rilor reprobabile. Arta scrisului 
poate fi un sprijin eficace în lupta 
societății noastre împotriva celor 
care se suslraq de la obligațiile 
sociale, a arivismului, a manifestă
rilor de parazitism. a spiritului 
de căpătuială, a abuzurile», pentru 
afirmarea principiilor echității socia
liste în patria noastră. Forța unei 
asemenea critici va fi cn atît mal 
mare, efectul ei constructiv educa
tiv cu atît mai puternic, cu cît lite
ratura va opune tendințelor negati
ve trăsăturile elice noi ce caracteri
zează omul înaintat al so-tetfitii so
cialiste. Desigur, eroul epocii so
cialiste nu este un supraom ; el are 
și calități si defecte, trăiește șl bu
curii și amărăciuni, și izbînz.l și în- 
frÎDperi. Iubește, visează, se zbu
ciumă ca orice ființă omenească Li
teratura trebuie să-1 înfățișeze așa 
cum e în realitate, dar relevîndu-I 
lipsurile, trebuie sg pună totodată 
în evidentă cu putere ceea ce-1 ca
racterizează. sl anume faptul că 
viata sa e străbătută de patosul re
voluționar al idealului socialist că 
el pune mai presus de orice 
Interesele colectivității, că se dă
ruiește cu toată pasiunea mun
cii sale cauzei socialismului, cauzei 
poporului. Prin aceasta, întruchi
parea în literatură a acestui perso
nagiu poate exercita o înrîurire sa
lutară asupra conștiinței maselor. 
jActionînd în acest fol. abordînd 
vasta problematică a desăvîrșirii 
socialismului si transformării mora
le a omului, scriitorii noștri vor 
făuri o literatură militantă, profund 
anaaîată în măreala operă pe cate 
o întreprinde poporul român. Re- 
flertînd această experiență socială 
fără precedent în istoria umanității, 
scriitorii au posibilitatea de a Intro
duce în literatură un univers ome
nesc inedit, care poate genera ope
re de cea mal mare originalitate. 
Noul trebuie căutat în societate. în 
viată șl nu în ceva supranatural.

în acest context, cu atît mai do 
neînțeles este tendința ce se mani
festă la unii scriitori, din fericire 
putini la număr, de a Ignora proble
mele fundamentale ale existentei so
ciale, ale omului. în mod inevitabil 
un asemenea drum nu poate duce 
decît la vestejirea șl sclerozarea spi
rituală a scriitorului, la îndepărtarea 
sa de cel pentru care trebuie să 
scrie, la neputința de a comunica 
cu masele larai ale cititorilor. Este 
reqretabil că unii scriitori manifes
tă Indiferentă pentru accesibilitatea 
operelor lor, ba mai mult, măr
turisesc chiar că nu-i interesează 
Bacă sînt înțeleși de mase, că scriu 
pentru un cerc îngust de așa-ziși 
Inițiali, Iar unii spun chiar că nu 
s-au născut oameni care să-i înțe
leagă.

în legătură cu aceasta permite* 
ți-mi să vă Istorisesc o poveste ne 
rare am auzit-o și eu. Era 
de mult, ’arr- de mult, — așa 
încep de altfel toate povestiri
le — pe vremea rînd nu exis
ta nici Comitetul de Artă si Cultură, 
nici T’nliinea Scriitorilor, nici «ertia 
culturală a Comitetului Central, nici 
edituri de stat si redactori șefi de 
revisle literaro, nîci cenzură șî nici 
chiar Fondul lherar, deci nkl po
sibilitatea de a se acorda împrumu
turi «au avansuri pentru literatura 
încă nescrisă. Așa că nimeni nu în
grădea libertatea scrisului. Trăia pe 
ntnnci un noet — si cum se sou ne 
dpșpTe Făt-Frumos — nu îmolinise 
în>~ă nici %) de ani rînd începu să 
se creadă nsa de mare <-um nu <înt 
nici poeții celebrii, cu foarte multe 
versuri și cu părul alb. Si ca să pară 
si mal maro, ooetul nostru se urcă 
într-un turn înalt nu știu dacă 
ora din lut sau din fildeș — si în
cepu să citească dinlr-un carnețel. 
Ciliva trecători s-au nnril șl l-au 
ascultat, dar cei mai multi șl-au vă
zut liniștit! de drum. Unul, e drept, 
cu părul alh, după ce a ascultat, 
neîntolpqind nimic. 1-a rugat pe poet 
să traducă cele citite. Supărat, poe
tul a răspuns : cum să traduc ? Doar 
am citii în limba pe care o știe 
aici toată lumea ' Dară n-al înțeles, 
înseamnă cg tu est» vinovat, ești 
un Incult din spațiul mioritic. Poe
ziile mele nn-tî sînt adresate tie, <â 
oamenilor culti care se vor naște 
peste veacuri sau care s-au născut, 
poate, pe alte planete. Si poetul nos
tru, în trufia sa, a cerut să 1 se mal 
înalte șl mai sus tumul în care îșl 
scria poeziile. E lungă această >o- 
veste, dar se spune că la un mo
ment dat poetul a coborît cu mare 
alai din turn și s-a dus — nu știu 
dacă călare sau pe jos, deoarece 
pe atunci nu existau nici tramvaie, 
nici autobuze, nîci autoturisme per
sonale — la omul care pe atunci 
se ocupa cu transcrierea diferitelor 

acte și luc rări. Acolo ce să voii, 
poetul a dat peste cel care il as
cultase sl il ceruse sfi-șî traducă 
poeziile pentru asculWldi. Privinriu-I 
de sus. eși acum se afle pe pă- 
minl. poetul i-a spus: am vroit 
să-mi transcrii poeziile in 50 do 
exemplare, șl deoarece aceasta o 
sl dureze mai mult să-mi plătești 
imediat dreptul de autor. Proprieta
rul editurii - un particular, deoare
ce. după cum am mai «.pus. nu se 
înființaseră încă edituri de stat —- 
s-a uitat In sus la poet și l-a răs
puns . dar bine, omule, cum vrei 
să-ți transcriu aiitea exemplare cînd 
cititorii culti. pentru care scrii, nu 
s-au năsml încă ? Pentru un singur 
cititor, care ești tu însuti, e sufi
cient exemplarul pe care îl al. Dacă 
totuși dorești să-ti transcriu în 50 
de exemnlare poeziile, atunci te rog 
să-mi plătești pentru munco pe ,~are 
o depun, la acest răspuns poetul s-a 
socotit taro nedreplătit, a plecat 
supărat, s-a urcat din nou în turnul 
său și a început să se plîngă că 
nu există libertatea cuvîntiilui. Ce 
s-a mai întîtnplal apoi ru poetul 
nostru, povestea nu «pune. Probabil, 
cum se spune în toate poveștile, 
continuă să mai stea sl acum acolo. 
Noi am dori însă ca azi să nu existe 
poeți ca cel din poveste, care nu-șl 
găsesc cititori pe pămînl. printre 
trăitorii din vremea sa. Trebuie să 
spunem că. din fericire, aproape to
talitatea scriitorilor noștri înțeleg 
să scrie pentru oamenii în mijlocul 
cărora trăiesc pe înțelesul lor. A- 
dresîndu-li-se acestora, rodind cu 
talent viata, frămîntărilo și aspira
țiile lor ei pun totodată bazele trăi- 
niciei în timp a operelor pe care 
le creează, transmit un mesaj uman 
care va găsi ecou profund șl în e- 
pocile ce vor veni.

Nu trebuie uitat că în anii socia
lismului. în care cultura a cunos
cut un puternic progres. în condi
țiile cînd școlile sînt larg deschise 
întregului tineret și s-a genera
lizat nu de mult învătămîntul 
de 10 ani, în Iară s-a formal un pu
blic larg, competent, receptiv la arta 
profundă, avid de cărți care să-l 
înarioeze mintea, să-i stimuleze 
gîndiiea si fantezia, să-1 insufle 
idei și sentimente înalte. Cărțile 
care nu sînt „înțelese" de cititori 
sînt tocmai cele sărace în Idei, care 
se rezumă la jocul gratuit al formu
lelor. Asemenea cărți nu sînt cău
tate, nu circulă, nu ajung la Inima 
publicului.

Așa cum în mod just au subliniat 
aici numeroși tovarăși care au luat 
cuvîntul, linia directoare a întregii 
noastre arte, a literaturii noi este 
concepția despre lume si viată a 
clasei muncitoare — materialismul 
dialectic și istoric — ideologia do
minantă în România, aima încercată 
de luptă a partidului comunist a 
întregului ponor în edificarea orân
duirii socialiste. Filozofia mar- 
xist-leninistă — superioară prin ba
za sa profund rațională, prin carac
terul ei științific, prin faptul că 
pornește de la analiza legilor obiec
tive ale dezvoltării sociale — per
mite scriitorului să dea răspuns ma
rilor întrebări care frămîntă nmul 
contemporan, marilor probleme so
ciale și morale ale societății zilelor 
noastre.

Spre deosebire de Ideologia clase
lor exploatatoare care nu mai poate 
oferi cheia înțelegerii proceselor lu
mii contemporane, nu mai permite 
desprinderea tendințelor principale în 
evoluția societății și a omului, nu 
mai poate deschide perspective vi
itorului, materialismul dialectic și is
toric ajută pe creatorul de artă să 
descifreze legile prezentului, să scru
teze viitorul, scotînd în relief rolul 
capital pe care îl are omul în trans
formarea lumii. în realizarea progre
sului. Desigur, marxism-leninismul nu 
este o culegere de relele infailibile, 
elaborată o dată pentru totdeauna, nu 
este un ..ghid practic" pe baza că
ruia se poate acționa automat sau 
un talisman care poate feri de orice 
fel de greșeală. El este o filozofie vie 
care te obligă să gîndeșli intens, cu 
propriul cap. în orice împrejurare, să 
interpretezi în mod creator realitatea 
aflată în continuă schimbare. să-ți lăr- 
qești neîncetat orizontul cunoașterii. 
Numai acei care înțeleg marxism- 
leninismul ca un mijloc de gîndire și 
de cercetare a legilor sociale îșl vor 
putea aduce un aport la dezvoltarea 
progresistă a omenirii.

Cuprinzînd masele, marxism-leninis
mul s-a transformat în tara noastră 
într-o uriașă forță materială a pro
gresului social. Nu trebuie să uităm 
însă nici un moment că mai persistă 
încă in societate rămășițe ale concep
țiilor vechi, moștenite de la clasele 
exploatatoare, concepții idealiste, mis
tice, retrograde care mai pătrund într- 
un fel sau altul și din afară, din lumea 
capitalistă. Tocmai de aceea una din 
cerințele progresului societății noas
tre este combaterea hotărită o influ
entelor filozofice străine în toate 
domeniile vieții sociale, și mai cu 
seamă în sfera artei și lite
raturii. Profund receptivă fată de cec-a 
ce e înaintat progresist in gindirea 
socială și în creația spirituală a lu
mii, ideologia noastră nu poale ac
cepta sub nici o formă coexistenta 
pașnică cu concepțiile idealiste, mis
tice, cu filozofiile care și-au trăit 
traiul. Una din marile misiuni ale 
scriitorilor noștri este aceea de a 
contribui, prin operele, ca $1 prin 
întreaga lor activitate, la înfrânge
rea curentelor reacționare din cul
tura universală, la triumful în arta 
timpurilor noastre a Ideilor filozo
fiei marxist-leniniste, a idealurilor 
omenirii înaintate, a umanismului 
socialist.

Militînd pentru o artă angajată, 
situată ferm pe pozițiile Ideologiei 
marxist-leniniste, partidul nostru s-a 
pronunțat șl se pronunță pentru o 
largă diversitate de stiluri șl ma
niere artistice, Combătlnd anumite 
viziuni înguste din trecut, unele pS- 

rrrl rigide cu privire la caracterul 
ariei, partidul stimulează preocuparea 
-criltorilor. a tuturor artiștilor din 
|ara noastră pentru perfecționarea 
mAieslrid. pentru îmbogățirea mijloa
celor de exprimare, pentru o con
tinuă inovare creatoare. Pornim do 
]a promisa că diversitatea de stiluri 
si lormo artistice nu face docil 
«.li exprime mai pregnant conținutul, 
să-1 facă mai accesibil, omului pen
tru care este croată opeio do arlfi.

Unul din fenomenele deosebit do po
zitive ale vieții noastre literare este 
ridicarea unei pleiade largi do tineri 
prozatori, pocii, critici șl dramaturgi 
si afirmarea lor lot mai viguroasă in 
i Impui creației. în care aduc o in
fuzie proaspătă de elanuri generoa
se. A pune consecvent în valoare 
Îndrăzneala și energia tinerelului, 
a-1 promova cu curaj in viata socia
lă, in țoale domeniile de activitate 
oslo, de altfel, o caracteristică gene
rală n politicii partidului nostru. In 
artă, în HlcratiirA. ca în orice muncă, 
nici o cucerire nouă nu poale porni 
însă do la zero, ci de la cuceririle 
anterioare, nici un progres nu se 
poale clădi pe sol gol, ci pe munca, 
pe realizările înaintașilor. Aspirația 
spre mai bine — caracteristică 
tinerelului — este o lege a dezvol
tării noastre, dar ea nu trebuie să se 
manifeste prin negarea valorilor fl
cumulate pînă în prezent, ci prin 
continuarea și dezvoltarea lor în 
noile condiții. Fiecare generație Îșl 
aduce propria ei contribuție creatoa
re și țoale laolaltă înmănunchează, 
ca într-un buchet multicolor, ario tă
rii noastre. Pe bună dreptate s-a sub
liniat aici că orice tendință de sepa
rare arbitrară a artei și literaturii pe 
generații, de nesocotire a aportului 
unei generații sau alteia, dăunează 
Intereselor generale ale culturii noas
tre. Viata a demonstrai nu o dală 
că vîrsta spirituală nu o dă numărul 
anilor, ci ciocoiul vieții sufletești, 
Intensitatea participării la existenta 
poporului. Pol fi scriitori vârstnici 
care. înțelegîndu-și menirea, să ră- 
mînă mereu tineri și pot fi, în schimb, 
tineri care. datorită Ideilor învechite 
pe care le îmbrățișează și pe care lc 
cred noi, să îmbălrînească pretimpuriu. 
Poporul nostru are nevoie de o li
teratură veșnic tinără, pe care fla
căra dragostei de om și de patrie 
să nu o lase să îmbălrînească nici
odată.

Problemele legate de formarea cul
turală a tinerilor scriitori au ocupat, 
după cîte sînt informat un loc im
portant în adunarea generală. In le
gătură cu aceasta s-au făcut și pro
puneri pentru întocmirea unui pro
gram de vizite în străinătate în ve
derea informării și documentării ti
nerilor. Desigur, această dorință este 
de înțeles, deși trebuie să mențio
năm că există la unii tovarăși și o a- 
numită înțelegere greșită a procesului 
de formare intelectuală. Unii cred că 
pentru a deveni scriitor marc, artist 
mare, trebuie să treci neapărat prin 
occident. Desigur, cunoașterea cultu
rii internaționale este imperios nece
sară oricărui intelectual, dar tara 
noastră oferă azi posibilități largi de 
instruire tinerelor generații. învăță- 
minlul nostru ridieîndu-se la nivelul 
exigentelor științei și culturii mo
derne mondiale. In această ordine 
de idei sperăm să se ivească și ini
țiativa întocmirii unui program de 
vizite ale tinerilor scriitori în pro
pria noastră tară. Cunoașterea rea
lității noastre sociale, a vieții po
porului, a muncii sale eroice este 
o școală înaltă pentru tînărul crea
tor de artă, o sursă inepuizabilă de 
inspirație, de idei, de instrucție in
dispensabilă pentru literatura cu a- 
devărat militantă, umanistă.

Drumul unic de afirmare a tinere
lului în literatură, ca în orice alt 
domeniu de activitate, este nu con
testarea gălăgioasă a înfăptuirilor 
celor mai în virstă. ci munca har
nică, pătrunsă de înaltă responsa
bilitate pentru opera pe care o oferă 
societății. Fără muncă intensă, fără 
dăruire, nu se poale crea nimic ma
re și durabil. Fără un maximum con
sum de inteligentă, de pasiune, de 
talent, lucrările de artă sînt condam
nate să rămînă minore și chiar dacă 
vor pilpii penlfu un moment, se vor 
stinge la prima adiere a vieții, a tim
pului.

Este știut că socialismul, lichidind 
exploatarea omului de către om rea
lizează egalitatea în drepturi între 
toți cetățenii, creează condiții pentru 
manifestarea nestînjenită în viața so
cială a fiecărui om al muncii. Una 
din marile cuceriri ale orînduirii 
noastre socialiste este asigurarea 
condițiilor pentru exprimarea liberă 
a opiniei celor ce muncesc, pentru 
participarea lor tot mai activă la e- 
laborarea politicii partidului, a tu
turor botărîrilor care privesc viito
rul națiunii, la conducerea treburilor 
statului. Măsurile luate în ultimii ani 
de partid și guvern au lărgit drep
turile și libertățile cetățenești, au a- 
sigurat intensificarea schimbului de 
ldc-i în sinul societății, participarea 
tot mai vie a maselor la stabilirea 
căilor mersului nostru înainte. O la
tură fundamentală a democrației so
cialiste este răspunderea fiecărui ce
tățean fată de Interesele generale ale 
societății, ale poporului. Este știut că 
in concepția marxism-leninlsmulul li
bertate înseamnă necesitate înțelea
să. Omul devine liber în orînduirea 
socialistă nu pentru că iese de sub 
acțiunea legilor sociale, ci pen
tru că, întelegîndu-le necesita
tea imperioasă, acționează în spi
ritul lor pentru construcția con
știentă a societății. De aceea liber
tatea individului nu vine în contra
dicție cu cerințele și Interesele gene
rale ale societății, ci dimpotrivă slu
jește aceste interese. De aceea a- 
tunci cînd se întîmplă să aibă loc 
acțiuni de nesocotire a Intereselor 
generale, societatea este îndrep
tățită să ia măsurile necesare 
pentru ca aceste Interese, care 

comlițloneai* și Inlcreselo fie
cărui om al muncii, să nu lie cu ni
mic prejudiciate, pentru ca nimeni 
să nu dăunfcze colectivității prevaltn- 
du-sc de liț»ertă|ile asigurate de re
gimul nostru pentru realizarea 
bunăstării întregii societăți. De
mocrația socialistă oferă nameni- 
nilor do artă un câmp larg de mani
festare, posibilitatea de a participa 
activ la viața politică și socială, do 
a-șl aduce contribuția la mersul nos
tru înainte la întărirea și perfecțio
narea continuă a orînduirii noi.

Trăim într-o 4pocS do mari prefa
ceri socialo, epoca unei profunde re
voluții științifico $i culturale, în caro 
omul so afirmă cu tot mai multă for
ță ca stăpîn al propriilor sale des
tine. In această epocă omul patriei 
noastre, eliberat do Exploatare și o- 
suprirc, iși conslriiiralo în mod con
știent viata. J viitorul! luminos, pro
pria-! istorie* Omul 'societății socia
liste dorește să acționeze în deplină 
cunoștință și, în sfera croației spiri
tuale, dorește făurirea unei culturi 
caro să fie nu rodul activității in- 
limplătoare, ti al necesității înțelese, 
o cultură nouă. Inspirată din realis
mul societății noi. din umanismul so
cialist, închinată poporului și numai 
poporului.

Stimați tovarăși,

Rolul Partidului comunist de forță 
politică conducătoare a societății se 
manifestă cu |putere în tara noastră 
în toate domeniile de activitate, în 
promovarea a ceea ce este nou și 
înaintat, în dinamizarea factorilor de 
progres atît în sectoarele producției 
materiale, în perfectionarea organizării 
societății și desfășurarea vieții pu
blice, cît și în activitatea științifică 
și artistică, în întreaga cultură so
cialistă. Rolul de conducător al so
cietății, partidul nostru l-a cîșligat 
prin lupta sa plină de abnegație 
pentru cauza poporului, dovedind 
că pune mai presus de orice dezvol
tarea civilizației în patria noastră, 
înflorirea națiunii socialiste. înscrie
rea în Constituție a acestui rol nu 
are sensul unei măsuri administra
tive, ci face doar să confirme o 
realitate de fapt, creată ca urmare 
a dezvoltării istorice obiective, a 
meritelor pe care șl le-a cîșligat 
partidul nostru. Conducerea și în
drumarea de către partidul nostru a 
artei este o necesitate imperioasă, 
ea este menită să asigure ca artă 
și literatura din tara noastră să ser
vească cauzei socialismului și pro
gresului. înțelegem realizarea acestui 
rol îndrumător în dezvoltarea artei nu 
piin impunerea unui anumit stil sau 
unei anumite maniere de creație, ci prin 
desfășurarea unei largi activități po- 
litico-ideologice, prin grija pentru 
îndeplinirea misiunii sociale a artiș
tilor, a scriitorilor, pentru fuziunea 
deplină a literaturii, a tuturor arte
lor, cu marile preocupări ale po
porului nostru, cu grandioasa operă 
socială pe care o întreprind oame
nii muncii din țara noastră. Reali
zarea cu succes a acestei îndatoriri 
Importante a partidului față de po
por, față de viitorul său luminos, de
pinde în mare măsură de calitatea 
muncii politice și ideologice pe care 
o desfășoară organele și organizați
ile de partid, de felul în care fie
care comunist tși îndeplinește sarci
nile ce-l revin. Scriitorii comuniști 
au un rol hotărîlor în îndeplinirea 
menirii literaturii de factor activ în 
transformarea revoluționară a socie
tății, în ridicarea conștiinței socialis
te a maselor, în perfecționarea mo
rală a omului; ei trebuie să militeze 
cu pasiune și convingere pentru si
tuarea fermă a artei scrisului pe po
zițiile ideologice ale partidului, pen
tru unirea tuturor detașamentelor 
oamenilor de artă într-un singur șu
voi în îndeplinirea rolului ce le re
vine în societatea noastră.

Sarcini de seamă în îndrumarea 
Ideologică și artistică a creației de 
artă, a activității scriitorului. în o- 
rientarea literaturii spre subiectele 
fundamentale ale vieții sociale, revin 
criticii. In țara noastră critica lite
rară are vechi și puternice tradiții 
progresiste, rădăcini adînci în miș
cările de idei înaintate ale trecutu
lui. Criticii noștri cei mai de seamă 
au contribuit la crearea în literatu
ră a unui climat intelectual de în
țelegere a cerințelor dezvoltării so
ciale, climat ce s-a dovedit deosebit 
dc fecund pentru marile talente ar
tistice. Mulți dintre scriitorii noștri 
clasici de frunte s-au inspirat din 
ideile lor progresiste, și-au lărgii vi
ziunea asupra menirii artei, reușind 
să se confunde astfel cu interesele 
și idealurile poporului. Marii noștri 
critici din trecut nu se fereau să 
atace frontal problemele literaturii, 
nu se sfiau să se pronunțe clar a- 
supra unei opere literare, să discoar- 
nă ceea ce are ea bun sau rău în 
cuprinsul ei. Din păcate, aceasta nu 
prea se întîmplă cu critica noastră 
de astăzi. Numai cu generalități nu 
se poate face rriliră' Am deschis 
zilele acestea „Istoria literaturii ro
mâne* a Iul Călinescu, scrisă, ml se 
pare, în 1941, și am dat peste cri
tica pe care o face lui Robrcanu 
pentru romanul „Gorila". Subliniind 
minusurile mari ale acestei cării, 
Călinescu spune că ea este sub- pu
terea de creație a lui Rcbreanu. că 
reprezintă o scădere a valorii scri
sului lui. Călinescu nu s-a sfiit să-1 
critice pe Rebreanu, care era un 
scriitor mare și cred că Rebreanu 
nu s-a supărat. Spun toate acestea 
pentru că socot necesar ca în viitor 
critica noastră literară să nu estom
peze problemele și să nu se opreas
că nici în fala numelui scriitorului, 
nici în fata gălăgiei pe care o poate 
stîrni atitudinea ei fermă, deschisă.

Criticii marxist-leniniste de azi îi 
revine îndatorirea do a crea în sfe
ra literaturii un puternic curent de

Idei, izvor it dm principiile funda
mentale ale materialismului dialectic 
și istoric, care să rodească puternic 
în creație, să stimuleze elabora
rea unor opere cu caracter militant. 
Afirmi nd In mod convingător și ar
gumentat principiile ideologiei mar
xist-leniniste. critica are datoria de 
a face o profundă analiză filozofică 
fiecărei crrajii literare, rclcvînd ceea 
ce este înaintat, combălînd cu pu
tere teoriile și influentele străine. 
Crilioa se cere să fie un factor activ 
in selecția valorilor literare, dezvă
luind ceea ce este superficial, mi
nor, indiferent de maniera de croa
ție. O răspundere deosebită în pro
movarea literaturii noastre noi au 
revistele literare, care trebuie să 
fie un ferment al dezbaterilor, al 
schimbului principial de idei, al opi
niei înaintate pe lărîmul literaturii. 
Este necesar ca revistele literare să 
dovedească o înaltă exigentă ideolo
gică și artistică. $8 militeze activ 
împotriva oricărei influente a filo
zofiei străine, pentru promovarea 
principiilor materialismului dialec
tic și istoric.

Trebuie să se înțeleagă clar, tova
răși, criticarea unor lucrări nu în
seamnă excomunicarea scriitorului. 
Dimpotrivă, critica trebuie să-1 aju
te să publice lucrări mai bune șl 
mai multe. Atitudinea do indiferen
tă sau de estompare a minusurilor 
unor lucrări nu servește nici scriito
rilor nici cauzei unei culturi înain
tate, umaniste în patria noastră.

Adunarea Generală a pus sarcini 
do mare răspundere în fata Uniunii 
Scriitorilor, a încredințat importante 
îndatoriri noii sale conduceri, și 
dați-mi voie ca să adresez cele mal 
calde felicitări noii conduceri pe 
care aii ales-o. Comitetului executiv 
șl președintelui, tovarășului Zaharia 
Stancu. Măsurile organizatorice care 
s-au discutat, si în mod deosebit, 
hotărlrea de a se crea organizații 
locale ale scriitorilor, corespund pe 
deplin cerințelor dezvoltării continue 
a vieții obștești a oamenilor de artă, 
sînt în consens cu procesul general 
de dezvoltare a democrației socia
liste în România. Un efect pozitiv 
asupra dezvoltării creației scriitori
cești vor avea și descentralizarea 
activității editoriale, crearea unor e- 
diluri cu profiluri diferite, atît în 
Capitală rît $i în alte centre cultu
rale ale țării.

Datoria Uniunii Scriitorilor, a aso
ciațiilor literare, a editurilor și re
vistelor este aceea de a asigura dez
voltarea unui spirit sănătos, de emu
lație, în întreaga noastră literatură, 
de a-I stimula pe scriitori, poeți, 
dramaturgi să atace cu curaj marile 
teme și subiecte ale realității socia
liste, să exprime idealurile poporu
lui, telul său socialist, contribuția 
sa specifică la civilizația lumii con
temporane. Descentralizarea organi
zatorică preconizată de Adunarea 
Generală, crearea organizațiilor scrii
toricești în tară vor permite condu
cerii Uniunii Scriitorilor să se con
sacre mai mull dorit pînă în pre
zent problemelor de orientare a crea
ției, organizării unor ample dezba
teri Ideologice în rîndul scriitorilor, 
îndeplinirii rolului el do îndrumă
tor în viața literară. O preocupare 
de seamă a Uniunii trebuie să fie 
cultivarea unor relații tovărășești, 
colegiale între toți scriitorii, indife
rent de generație sau de genul pe 
care-1 practică, combaterea spiritu
lui de grup, a oricăror manifestări 
care contravin eticii noastre socia
liste, dezvoltarea criticii și autocri
ticii principiale, colaborarea rodnică 
a tuturor, în interesul general al li
teraturii. Plecînd de la premisa că 
scriitorii sînt nu numai artiști, ci și 
cetățeni cu drepturi și obligații ega
le cu ale celorlalți oameni ai mun
cii. Uniunea Scriitorilor trebuie să 
stimuleze totodată participarea mem
brilor ei la întreaga viată nolitică 
și socială a tării, la eforturile po
porului pentru desăvârșirea construc
ției socialiste.

Stimați tovarăși,

Literatura, activitatea de creație 
artistică din tara noastră nu se 
dezvoltă izolat, ci în roniart cu în
treaga cultură mondială — și în 
primul rînd cu literatura din țările 
socialiste, călăuzită de aceeași ideo
logie, cn literatura înaintată din 
toate țările lumii. Croatia literară 
din România se afirmă în lume 
azi ca un. factor activ în lupta pen
tru progres. Hind purtătoarea unor 
idei și aspirații nobile d" prietenie 
între popoare, de pace si colaborare 
internațională, de solidaritate cu toate 
forțele avansate ale societății con
temporane. In arest cadru, scriitorii, 
creatorii de artă sînt chemați să 
aducă o contribuție efectivă la în
făptuirea politicii externe a partidu
lui și statului nostru pusă în slujba 
luptei mondiale pentru socialism, 
pentru democrație, pentru proares și 
pace.

Este bine știut că în centrul politicii 
si activității Internationale a Parti
dului Comunist Român șt a guver
nului tării noastre stă preocuparea 
pentm dezvoltarea șî Intensificarea 
continuă a colaborării trăiești cu 
țările socialiste - de care ne lea
gă comunitatea orînduirii și a ideo
logiei, interesele si telul suprem co
mun. Este o datorie nobilă pentru 
schiorii noștri de a milita și în 
viitor pentru întărirea prieteniei si 
unității dintre țările noastre, pentru 
dezvoltarea solidarității lor pe baza 
principiilor marxism-leninisroului, a 
egalității și frăției, a internaționalis
mului socialist.

După cum știți tovarăși, originea 
cuvîntului „internaționalism" este 
latină — ol se compune din par
ticulele „inter" și „națio" — și 
etimologic înseamnă colaborare in
tre națiuni. Este firesc să concepem 
internaționalismul ca relații de co

laborare Intre națiuni socialiste fră
țești, libere și Independente.

Numai intre națiuni independente 
se poale vorbi de o colaborare egală 
in drepturi, dc adevăratul internatio
nalism socialist. Dezvolllnd relații re
ciproce cu adevărat internaționaliste, 
relații de tip nou, Intre națiuni li
bero și suverane, egale în drepturi, 
țările socialiste oferii lumii un mo
del însufletitor șl în același timp 
pun o temelie trainică solidarității 
șl unității forțelor progresiste, anti- 
Imprrlaliste din lumea întreagă.

Unul din obiectivele importante 
ale politicii externe a României, pe 
caro scriitorii îl pot sluji eficient, 
este lărgirea colaborării cu toate 
statele lumii, Indiferent de orindui- 
rca lor socială, pe baza respectării 
independentei sl Suveranității națio
nale, a egalității în drepturi, n nea
mestecului in treburile interne. Ta
ra noastră. România, depune eforturi 
susținute pentru Instaurarea în lume 
a spiritului de încredere și prietenie 
între popoare, pentru recunoașterea 
dreptului inalienabil al fiecărei na
țiuni de a urma drumul pe care îl 
dorește, de a se dezvolta de sine 
stătător, fără nici un amestec din 
afară. Un punct important în poli
tica de destindere internațională pro
movată dc țara noastră este realiza
rea securității europene, instaurarea 
între națiunile de pe acest conti
nent a unor relații normale, elimina
rea surselor de încordare si animo
zitate care pol periclita pacea. Sa 
facem totul pentru a nu se mai re
peta stările de lucruri din trecut 
care au dus tn două rînduri, în de
cursul acestei jumătăți de secol, la 
conflagrații mondiale. Ne exprimăm 
hotărîrca de a milita si în viitor cu 
botărîre pentru înfăptuirea securită
ții europene, aceasta corespun
zând atît Intereselor poporu
lui nostru, cit și intereselor tuturor 
țărilor socialiste, ale tuturor țărilor 
de pe continentul european, întregit 
lumi.

Parti'dul și statul nostru, întregul 
popor acordă un sprijin neprecupețit 
popoarelor care luptă pentru elibe
rarea națională, pentru cucerirea 
și consolidarea independentei și 
suveranității, pentru dezvoltarea ne
stingherită pe drumul progresului și 
civilizației. Este o cauză nobilă pen
tru oamenii de artă și literatură să 
susțină cu ardoare aspirațiile spre 
o viată nouă a popoarelor care s-au 
eliberat sau încă mai luptă pentru e- 
liberarea de sub jugul colonial, să 
militeze pentru abolirea definitivă a 
acestui monstruos sistem de robie a 
popoarelor, astfel ca epoca noastră 
să intre în istorie drept epoca liber
tății tuturor națiunilor de pe glob.

Partidul nostru pornește de la pre
misa că atîta tim» cît mai există în 
lume imperialismul, se, vor menține 
pericole de agresiune și război, 
ceea ce impune întărirea vigilentei 
și combativității popoarelor, a capa
cității lor de apărare. Scriitorilor, tu
turor artiștilor le revine îndatorirea 
do a-și ridica glasul, alături de în
treaga omenire progresistă, împotriva 
imixtiunilor imperialiștilor in viața 
popoarelor, împotriva pretențiilor a- 
ceslora la dominația mondială, pen
tru respectarea normelor dreptului 
international. Viața demonstrează că 
în zilele noastre politica amestecu
lui în treburile altor state — sursă 
de grave pericole la adresa păcii, 
izvor de conflicte și tensiuni per
petue — este sortită eșecului. 
Exemplul războiului imperialist 
împotriva poporului vietnamez este 
pe deplin elocvent. El arată că un 
popor animat de dragoste de patrie, 
însuflețit de idealul libertății și inde
pendenței naționale, hotarît să-și a- 
pere suveranitatea și ființa națională, 
nu poale fi îngenunchiat. Conside
răm că încetarea bombardamentelor 
americane împotriva Republicii De
mocrate Vietnam este o măsură po
zitivă în direcția soluționării proble
mei vietnameze. Este necesar să se 
reia în cel mai scurt timp tratativele 
de la Paris, să se ajungă la holărî- 
rea retragerii trupelor străine din 
Vietnam singura cale de a se asi
gura poporului vietnamez posibilita
tea de a-și hotărî singur destinele, 
fără nici un amestec din afara. Țara 
noastră va acorda in continuare tot 
sprijinul său poporului vietnamez, în 
lupta sa dreaptă.

Imperativul suprem al epocii noas
tre este preîntîmpinarea unui nou 
război mondial care. în condițiile 
tehnicii militare moderne, ar repre
zenta un dezastru pentru întreaga

Concurs pe tema 
actului unirii 
Transilvaniei 
ca România

în cinstea celei de-a 50-a 
aniversări a marelui act al 
unirii Transilvaniei cu Româ
nia, conducerea Liceului din 
Hațeg a organizat un reușit 
concurs pe tema : „Alba- 
lulia, leagăn al continuității 
poporului român". Cu acest 
prilej, elevii particioanți au 
dat dovadă că au studiat cu 
multă atenție materialul bi
bliografic indicat, dind 
răspunsuri fenrte bune.

N. SBUCHEA 
corespondent 

omenire, pentru civilizația materială 
și spirituală a lumii. Acest tel ma
jor al zilelor noastre trebuie slujit 
cu energie do toți oamenii lucizi, <le 
conducătorii șl oamenii politici de 
forțele progresiste ale societății și, 
nu în ultimul rînd, de exponentit 
spirituali ai fiecărei națiuni - oame
nii do arta și cultură.

Cred că îșl păstrează deplină ac
tualitate cuvintele adresate do Gor
ki oamenilor de artă : „Cu cine sln- 
teți voi, maeștri oi culturii?’ Oa
menii de cultură români, ca și cel 
din întreaga lume nu pot să nu-șl 
pună întrebarea : „Do partea cui 
sinlem ?" do partea progresului, a 
intereselor poporului muncitor, a li
bertății șl Independentei popoarelor, 
sau de partea acelora rare Un să 
fngenunche și să lichideze liberta- 
tea popoarelor ? Răspunsul poalo ff 
unul singur: oamenii de cultură șl 
artă sînt dc partea progresului, a 
cauzei libertății și independentei po
poarelor. A scrie cu pasiune și con
vingere despre acest deziderat aiză- 
tor al contemporaneității Înseamnă 
a face o literatură cu adevărat mi
litantă, a-ti pune condeiul în slujba 
Intereselor supreme ale umanității 
șl în slujba progresului.

Poporul român constructor al so
cialismului, nu precupețește nimia 
pentru ca. realizînd telurile politicii 
Interne a partidului de desăvirsira 
a construcției socialismului, să-și a- 
ducă in același timp contribuția e- 
fectivă la destinderea internaționala, 
la frînarca planurilor agresive ale 
Imperialismului, la preinlimpi narea 
unui nou război mondial.

Partidul și guvernul. întregul nos
tru popor militează neobosit pen
tru depășirea actualelor dificultăți 
existente în relațiile din cadrul sis
temului socialist, dintre partidele co
muniste, pentru realizarea unității de 
voință și acțiune a tuturor țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste sl 
muncitorești internalionale. a între
gului front antiimperialist. Con
siderăm că aceasta constituie 
o îndatorire do onoare pentru fie
care partid comunist, pentru fiecare 
comunist. Trebuie să facem toiul pen
tru a se ajunge la lichidarea neîn
țelegerilor do astăzi, pentru resta
bilirea unității mișcării noastre re
voluționare. Desigur, la temelia a- 
cestei unități trebuie pus principiul 
marxist-leninist al egalității în drep
turi, al independentei fiecărui partid 
comunist, a dreptului său de a-și ho
tărî singur politica internă și exter
nă. Numai pe această bază se va 
realiza o unitate nouă, cu mult su
perioară unității din trecut — noi 
sîntem convinși că această unitate 
va triumfa. Adeziunea deplină a ma
selor muncitoare, a țăranilor, mun
citorilor sl intelectualilor din ta^a 
noastră la politica externă întărește 
si mai mult hotărîrea Partidului Co
munist Român de a face tot ce de
pinde de el pentru realizarea mă
rețelor teluri ale păcii și progre
sului.

Stimați tovarasu

In încheiere, vreau să exprim încă 
o dată convingerea conducerii parti
dului $i statului nostru, că .Aduna
rea generală a scriitorilor va deter
mina un nou și puternic avînt al li
teraturii patriei noastre, va marca 
un moment important în realizarea 
înaltei misiuni ce revine creației li
terare în societatea socialistă. Fără 
îndoială că, împreună cu întregul po
por, în frunte cu clasa muncitoare, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, scriitorii români și cei apar- 
ținînd naționalităților conlocuitoare 
din patria noastră vor milita cu ho- 
tărîre și elan pentru înflorirea vie
ții materiale și spirituale a națiunii 
noastre, pentru făurirea înaltei civi
lizații a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României. Scriitori
mea patriei noastre numără destule 
valori, posedă suficiente talente pen
tru a făuri noi și noi opere domne 
de munca minunatului nosteu popor, 
dn oooca nlorioesă a desăvîrșirii so
cialismului în patria noastră. Nu ne 
îndoim că în România se vor crea 
și în viitor opere literare de înaltă 
valoare artistică.

Vă urez dragi tovarăși, tuturor, 
succes deplin pe acest drum măreț, 
satisfacții cît mai mari în munca de 
croație șl în viata personală.

(Cuvintarea a fost subliniată de 
asistență, in dese rinduri, de entu
ziaste și însuflețite aplauze).

Festival cultural 
artistic al pionierilor

Azi, are loc la Deva și Hune
doara Festivalul cultural artis
tic al pionierilor. Participă for
mațiile artistice ale pionierilor 
din tot județul.

Din cadrul municipiului Pe
troșani participă la festival 
peste 300 de pionieri: forma
ția de cor a Scolii generale 
nr, G Petroșani ,• un grup vocal 
de la Școala generală nr. 5 
Petrila; formația de dansuri ci 
Liceului din Uricani; formația 
de teatru a Școlii generale nr. 
1 Lupeni; brigada artistică a 
Școlii generale din Iscroni; o 
formație de fluierași din Cim- 
pa,- soliști și instrumentiști, re
citatori și povestitori artistici.

Festivalul va fi un bun pri
lej de afirmare a tinerelor ta
lente, de confruntare cu pio
nierii din întregul județ.
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Exploatare» minieră lupeni, 
mai mate mină din țară, se prezintă 
«■* în «tf-st an ru realizări d<*OM»bite 
în producție.

Pp cele 10 luni, planul la eilrac- 
Vh urbunelui a Icxl depășit cu 52 084 
tone, productivitatea muncii a cres
cut cu 119 kg/past Iar economiile 
la prețul de cost s-au ridicat la 
2 509 000 lei. Aceste rezultate au fost 
posibil*- datorită perseverentei cu 
care colectivul minei, mobilizat de 
comitetul de paitid. a muncit pen
tru o cil mai bună organizare a pro- 

tehnologic penlTu utilizarea 
rațională a capacităților de producție, 
pentru folosirea <u maximum de 
randament a utilajelor din dotare, 
la obținerea acestor rezultai?, așa 
cum a reieșit din darea de seamă 
prezentată de lo\ Ion Raczek. secre
tarul corni teiului de partid al minei, 
cu ocazia conferinței de partid pe 
exploatare, o contribuție sub
stanțială an adus-o briqăzile conduse 
de vom 4ii Sălâjan Dlnilă Jurj 
Gheorghc- Onul Ion Oprea Nicolae. 
Petre Constantin, Bulnaru Victor. 
L’nqureanu Nicolae și alții.

Comitetul de partid a manifestat 
preocupare pentru întărirea continuă 
a organizațiilor de 
membrilor de partid între cele două 
conferințe a crescut cu 227 membri. 
In prezent forța organizației de 
pa'tid a minei Lupeni este Ilustrată 
pe deplin prin taptul că din trei sa
lariat! unul este membru de partid.

Lucrările conferinței, prin cuvîntul 
participantilor. au scos în evidentă 
?i alte aspecte ale activității comi
tetului de partid de la E. M. Lu
peni. au scos In relief și unele lip
suri pentru eliminarea cărora noul 
comitet va trebui să aibă o continuă 
preocupare.

Astfel tovarășii Bursuc Vasile. Ju
pan Ion. Miclea Florian. Rușitoru 
Vasile și alții au subliniat. în cuvîn- 
iid k>r. faptul că disciplina de par
tid, disciplina de producție, au fost

cea

bază; numărul

vinovat! au fost 
în discuția orga- 

sau n-au (ost dis- 
s-a acordat sufi-

încălcate prea des și de prea multi 
tovarăși, iar cei 
cu întindere puși 
nitaliilor do bază 
cutați deioc Nu
cientă atenție muncitorilor tineri ca
re nu au încă dezvoltat spiritul de 
răspundere lată de colectiv o spus 
In cuvîntul sflu tov. Năstase Con
stantin.

Al|i participând la discuții printre 
iarp tov. Farcaș losil. Rusu Mihal.

Conferința
organizației de partid

a E. M. Lupeni

Tivig Nicolae, Severinean Constan
tin. Ciriperu Vasile, au arătat nece
sitatea perseverentei pentru utiliza
rea din plin a utilajelor, pentru res
pectarea cu strictele a N.T.S., pentru 
continua întărire a disciplinei, fac
tori de seamă în realizarea sarcini
lor de plan pe anul în curs și pe 
1969. De asemenea, a fost subliniată 
necesitate îmbunătățirii calității 
producției care, deși a fost mereu 
pe agenda preocupării 
de partid, 
punzător 
acest an 
tone.

Sarcinile minei Lupeni pentru anul 
viitor prevăd creșterea producției cu 
70 000 tone fată de planul acestui 
an. De asemenea, se prevede ca pro
ductivitatea muncii să ajungă la 1.557 
tone/post. Din cuvîntul vorbitorilor 
s-a desprins cu certitudine faptul că 
sarcinile de plan pe 1969 sînt mobi
lizatoare. posibile de realizat în mod 
ritmic, cu maximum de eficientă e-

comitetului 
nu s-a îmbunătățit cores- 

posibilităților. rebutul din 
ajungînd la peste 35 000

DUMINICA 17 NOIEMBRIE

LUNI 18 NOIEMBRIE

Varietăți cu Ion Sjoian, 
Cosma Brașoveanu. Mi- 
haela Mihai, Acvilina Se
verin. Dinu Lucian. Mihai 
Mereuță; formația „Stu- 
dio-5" șî un grup de ba
lerini de la Opera Ro-

studio : „Co
rupție Ia palatul de jus
tiție" de Ugo Beții. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

J.30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ? Gimnastica de 
înviorare.

8.40 Pentru copii și școlari : 
Film serial: Wilhelm Tell. 
La șase pași de o ex
cursie — emisiune con
curs.

10,00 Ora satului.
1130 Tv. pentru specialiștii din 

agricultură.
12.10 De strajă patriei.
12.40 Telex Tv.
’2.45 închiderea emisiunii de 

dimineață.
4,00 Fotbal: Petrolul — Dina

mo București. Transmisiu
ne de la Ploiești.

17.15 Selecțiuni de îilme muzi
cale și distractive.

8.05 Interviu cu interpret! ai 
filmului „Columna".

8.20 Fihn de aventuri: 
nanza.

19.10 „Atelierul Iui Brâncuși" 
(film).

19,30 Telejurnalul de seară. 
1930 Telesport.
20.15 Muzică populară româ

nească.
0.40 Cronica duminicală.

Bo-

17.30 Pentru noi, iemeile ! 
cuprins: Activitatea 
meilor în comisiile de 
decată. Ultima parte 
concursului T 
organizat de 
noastră, între elevele Șco
lii profesionale a Fabricii 
de confecții și tricotaje 
București. Reportajul nos
tru : Filatura Daria. Ce 
e nou în moda de sezon.

18.00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză. 
19,00 Șoimii — emisiune pentru

tineret.
1930 Telejurnalul de seara.
19.45 Handbal masculin: Româ

nia — Iugoslavia (repriza 
a D-a).

20.15 Varietăți folclorice: ..Pa
tru viori". Dirijor F. Eco
nom u.

20,35 Ce-ați dori să revedeț! I 
Ciută Amalia Rodriquez.

20.50 Tele-unlversitatea. Istoria 
civilizațiilor:

21,20 Film artistic 
schimbate".

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

lo 
fe- 
ju- 

a 
de croitorie

• emisiunea

..India".
..Jocuri ne-

LUNI 18 NOIEMBRIE

PROGRAM! L I :

5.00 Bule Lin de știri; 5.05—6,00 
T ogram muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri; 6.00 Buletin de știri; 
6 05—a00 Muzică și actualități; 0.30 
Buletin de știri. 7 00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rulier.- 8,00 Sumarul 
presei? R.08 Jocuri populare,- 8.30 
Moment poetic; 835 La microfon, 
melodia preferată; 9.00 Buletin de 
știri; 905 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Revista literară radia 
(reluare).- 10.10 Curs de limba engle
ză; 10.30 Muzică populară. 11,00 Bu
letin de știri.- 11.05 Concert distrac
tiv; 11.45 Sfatul medicului: 12.00 Me
lodiile anotimpurilor; 12.30 Intiluire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 13.20 Avanpremieră 
cotidiană,- 1330 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 14.15 File de le
gendă; 14.50 Muzică populară,- 15.00 
Buletin de știri. Buletin meteo-rulier; 
15,05 Formația Alexandru Avramo- 
vici; 15,15 Radiorachela pionierilor,- 
16,00 RadiojurnaL Sport. Buletin me
teorologic; 16.15 Valsuri celebre,- 
J6.30 Opinii, dezbateri; 16.45 Melodii 
populare; 17.00 Muzică ușoară de 
Ștefan Kardoș și Petre Mihăiescu; 
17,15 Antena tineretului; 17.45 Să-n- 
vfităm un cîntcc: „A ruginit frunza 
din vii" de Dumitru Chiriac,- 18 00 
Buletin de știri, 18,02 Orizont ști

ințific; 13,20 Itinerar folcloric mu
zical; 19.00 Radîogazeta de seară; 
19.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră.■ 20,00 Buletin de știri; 20,05 
Rampa; 20.25 Piese de estradă,- 20.55 
Noapte bună, copii; 21.00 Muzică; 
21,05 Teatru scurt. Premieră : ..Barca 
vine de pe lac' de Alessandro de 
Stefan!; 2MQ Muzică ușoară de pre
tutindeni; 22,00 Radiojurnal. Buletiu 
meteorologic. Sport,- 22,20 Capodope
re ale genului liric: ..Aida" de Verdi; 
22.40 Moment poetic,- 22,45 Metronom 
'63; 24 00 Buletin de știri,- 0.05—5.00 
Estrada nocturnă. Buletine de știri 
și meteo-ruliere la orele 1.00 și 2.00? 
Sumarul presei și Buletin de știri 
la ora 4 00

PROGRAMLL II:

7,00 Ctniece și jocuFi populare,-
7.10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri),- 7.30 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rulier,- 8.30 Buletin de 
știri; 9.10 Muzică populară; 930 Pa
gini alese de muzică ușoară; 10.00 
Bul'ti'i de știri. 10 iO Cadran cul
tural; 11 15 Pe plaiul oltenesc cu cîn- 
lec și joc; 11.45 Formația Sergiu Ma- 
lagamba,- 12.00 Buletin de știri. Bule
tin meteorologic: 12.05 Avanpremie
ra cotidiană; 12,15 Concert de prinz,- 
13.00 De toate pentru toii,- 14,00 
Radiojurnal. Buletin meteo-rulier;
14.10 Cinlă Rodica Dima si Dumitru 
Poloroac.i; 14,35 Muzică ușoară; 15,15 
Prelucrări de folclor; 15,35 Muzică

conomică. Pregătirile la nivelul pla
nului din 1969 au fost efectuate din 
timp oxislind astfel toate condițiile 
necesare îndeplinirii sarcinilor.

După ce a felicitat conferința 
numele Comitetului județean 
paitid Hunedoara, tov ing. șt 
Almâsan, secretar a) Comitetului ju
dețean de partid a spus: „Bilonțul 
pe care-l facem astăzi este bogat în 
rezultate pozitive, aceasta ca urma
re a mobilizării de către comitetul 
de partid a tuturor salariaților. Este 
necesar însă, ca planul de produc
ție pe anul in curs să fie realizat 
de către toate sectoarele. Sînt încă 
multe rezerve interne nevalorificatc 
îndeajuns.

Comitetul de partid, conducerea 
exploatării au obligația să se preo
cupe și mai mult de latura organi
zării științifice a producției și a 
muncii, de utilizarea rațională a for
ței de muncă, îmbunătățirea calității 
producției, probleme care oferă un 
cimp vast de acțiune, tuturor cadre
lor tehnice. întregului colectiv al mi
nei. Se impune, de asemenea, redu
cerea prețului de cost în vederea în
cadrării lui în cel prevăzut în S.TJc.

In activitatea de partid, a arătat 
în continuare vorbitorul, mai sînt 
carențe privind nivelul politic al u- 
nor membri de partid, respectarea 
disciplinei de partid. Trebuie muncit 
mai mult pe linia educării membri
lor de partid, este necesară mai mul
tă preocupare pentru pregătirea ce
lor care cer să intre în partid. De 
asemenea, se impune îmbunătățirea 
învățămîntului de partid, a muncii 
politice pentru mobilizarea colectivu
lui la realizarea sarcinilor".

Pentru succesele obtiDute. colec
tivul minei. în frunte cu organizația 
de partid, a fost felicitat de către tov. 
dr. Ing. Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul minelor. In 
continuare tovarășul ministru a dat 
prețioase îndrumări privind activita
tea de viitor a noului comitet de 
partid, a conducerii minei, pentru 
realizarea cu succes a sarcinilor tra
sate de partid.

215 acțiuni cu cartea
Bibliotecile de pe lingă așezămlntele 'ulturak- din 

Valea Jiului (rare totalizează un fond de aproape 50 000 
volume) nu înscris, de ia începutul’anului pină-n pre
zent, în .fișele personale’ peste 3 600 cititori. Numă
rul volumelor lectorate de acești cititori se ridică la 
Impresionanta cifră de 37 000.

Pentru impulsionarea lecturii șl pentru atragerea 
do noi Iubitori ai literaturii înspre rafturile bibliote
cilor așezămintelor culturale, in acest an au fost ini
țiale și s-au desfășurat în condiții optime, 251 acțiuni 
cu cartea (comemorări, prezentări de noi apariții edi
toriale, șezători literare, recenzii ale reior mai îndră
gite volume literare etc.).

Tn cursul ultimelor luni fondul de cărți n| bibhnfe- 
cilor a fost îmbogățit cu aproape 3 000 volume, in va
loare do peste 21 000 lei. De asemenea, toate bibliote
cile de pe lîngfl căminele culturale din Valea Jiului 
au fost înzestrate cu abonamente la ziare M reviste, 
centrale sau locale.

Rusalln BALȘAN

Poetul
De pe platforma 

de încărcare a mi
nei Dilja, banda 
deversează cărbu
nele prețios in va
goanele qala de 
plecare.

RADU SELEJAN
din Petroșani

prezent cu primul
volum de poezii

în librăriile

Joacă tragică

l-a sunat ceasul

Ca secretar al comitetului de par
tid a fost reales Iov. Ion Raczek.

lor 
ca- 
era 
S-o 
bea

R. SELEJAN

(Urmare din nag. 1)

din Valea Jiului

(Urmare din pag 1)

lere. creează situații extrem de difi
cile. conturbă desfășurarea normală 
a proceselor tehnologice. Există de
ficiente și în aprovizionare. Lipsesc 
armăturile TH. piatra concasată (400 
mc trebuia să fie în depozit pentru 
Iarnă). Și, apoi, prea multe absente 
Demotivate, foi de boală. Medicii ar 
trebui să fie mai atenti, cu mai mult 
discernămînt; să ne ajute mai mult, 
să nu mai dea apă la moară tuturor 
acelora care nu sînt suferinzi, ci vor 
numai să se odihnească... pe bază 
de certificat medical. încă ceva: nu 
avem pînă acum siloz de avarii la 
putui centru. Strangulările frecven
te ne dau multă bălaie de cap. E o 
„boală veche" pentru care trebuie 
găsit un remediu. Căci capacitatea 
de producție e în creștere continuă..."

Revenind la problema pregătirilor, 
credem că sînt necesare anumite 
precizări. Nu e deajuns ca în anu
mite zone aceste lucrări să se des
fășoare normal, în vreme ce în al
tele să fie sub nivelul cerințelor.

ușoară,- 16 15 Muzică; 16.20 Sfatul 
medicului; 16.25 Voci, orchestre, me
lodii,- 17.00 RadiojurnaL Sport. Bule
tin meteorologic; 18.20 Muzică ușoa- 
ră; 18,30 Amfiteatru literar,- 18.55 Bu
letin de știri; 19,00 Piese instrumen
tale de compozitori spanioli,- 19.30 
Curs de limba engleză; 19,50 Lucrări 
de Haydn; 20,30 Ora specialistului. 
Știința conducerii întreprinderii; 20,50 
Muzică populară,- 21.00 Buletin de 
știri; 21,05 Muzică franceză veche,- 
22.00 Pagini celebre din opere,- 22,15 
Muzică ușoară; 23,00 Radiojurnal; 
23,33 Muzica ușoară; 0.55 — 1,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier.

MARȚI 19 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I :

5.00 Buletin de știri; 5.05—6.00 
Program muzical de dimineață; 5.30 
Buletin de știri; 6,00 Buletin de știri; 
6,05—8.00 Muzică și actualități; 6,30 
Buletin de știri; 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meleo-rutier; 8,00 Sumarul pre

Cu o săptâmină in urmă, ii< 
gara din Lupeni a fosl găsii 
un copil care dormea pe băn
cile sălii de așteptare. Între
bai de ce nu doarme acasă, 
ce motive are să hoinărească 
șl sd înnopteze acolo, s-a aflat 
că numele lui este Friederik 
loan, zis Hanzi. S-a mai aflat 
și altceva: câ împreună 
frafii Nagy Iuliu și 
furat porumbei și-o 
cijiva iepuri. Acum. 
Vulcan, se găsesc 
care-și așteaptă cu 
stăpinul...

Dar cei trei „hulubașU care 
hoinăresc pe străzi lipsiți de 
supravegherea părintească, ca
re se lin de furturi și dorm 
pe unde apucă, nu-și au un 
stăpin ? Hanzi este elev tn 
clasa a Vl-a. profesorii lui tre 
buie să cunoască și preocupă

rile lui exlrașcolare, nocturne 
iar părinții să le controleze 
ocupațiile cu atenjle. Nu de 
alia dar azi un porumbel, 
mline un purcel, plnă cînd 
nhulubașii" cu pricina vor a- 
junge... în colivie.

T. S.

la alta pină a ajuns la cea
suri. El se uita la ceasuri, Iar 
ceasurile la el. Unul parcă-l 
privea nu-ștlu-cum. După ce 
l-a întrebai ce vrea, iar nea 
Slan a răspuns că nimic, vin- 
zătorul s-a îndepărtai. $i a- 
lunci Slan a luat ceasul care 
se uita urii la el. Le-a luai 
și pe cele vecine; ca să nu 
se supere cumva unele pe al
lele. Apoi a plecai. Dar n-a 
ajuns prea departe pentru că 
l-au prins: li sunase ceasul...

cu 
Carol au 
cușcă cu 
la mililia 
porumbeii 
nerăbdare

Tn dimineața zilei de 29 oc
tombrie, Dobre Stan s-a trezit 
din somn mai llr2iu ca de 
obicei. Avusese vise frumoase 
și mai trăia sub impresia 
paradisiacă. S-a uitat prin 
meră, apoi pe fereastră, 
o zi frumoasă, fi plăcea. 
îmbrăcat și a plecat să
una mică, apoi una mare... Se 
cam afumase. T se părea că e 
ceafă, nu prea vedea, mergea 
pe bljbfite. S-a abătut pe la 
magazinul de produse metalo- 
chimice. Poale o mai 11 ceva 
nou, ceva care să-l interese
ze și pe el. A privii la una,

Fell la a luat 'de mină Iră- 
(iotul de 1 an și șaple luni și 
au plecat să se joace. Au a- 
Juns in cele din urmă pe ma
lul Riului Mare. Crezind pro
babil că apa-i fine deasupra 
ca pe ra(e și gișle, au intrat 
tn apă. Fetita a fost salvată 
de mama ei. Doar pe micu
lui Adrian nu l-a mai putut 
scăpa nimeni...

Caz petrecut de curind 
apropiere de Hafeg, In familia 
cetățeanului E.D.

Copiii dumneavoastră, 
pe malul apei obișnuiesc să 
se joace ?

rate / și noi rămînem unul cile u- 
nul / în gînd cu miezul de ghioc, 
plingind că nu-I cunoaștem / jocu
rile toate./*.

In creai la literară <i lui Radu 
Selejan poezia nu servește numai 
prilej de exprimare a sentimentelor, 
nu e numai un limbaj de comun‘ra
re In ritmul trepidant al vieții co
tidiene. Lecturlnd cu alen/ie ’n/u- 
mul recent apărui se rotunjește nă- 
rerea șl se cimentează convince’ea 
că, pentru aulor, incursiunea r lu
mea plină de fantastic a poezie1 r^. 
te ceva mai mult. Este pur și simniu 
un lei de a fl. un fel de a trăi nrin 
decantarea în versuri rindulle cu a- 
curalele, a sensurilor existentei, sen
suri aspirate odată cu aerul realită
ții zilelor In totalitatea lor. care ll- 
milează de un capăt șl altul, viata.

fnlr-un ungher plin de farmec nl 
Parnasului modern a apărut deună
zi un cort. Cel ce i-a bălul țărușii 
ne așteaptă să-l pășim praqul si sâ-l 
ascultăm destăinuirile: „Două (pr-s- 
tre / am la cortul meu / Una pc’irii 
soare / si una pentru lună / Soa
rele / intră ca un hoț pe fereastra 
lunii / și luna / ca o ușuratică. I 
pe fereastra soarelui. / Numai noap
tea intră pe amîndouă./'

PETROȘANI

Trebuie să existe un anumit echili
bru între sectoare. De exemplu, la 
sectorul V sînt patru fronturi nepla
sate. In luna octombrie lot cam a- 
tîtea abataje au fost sub plan. (Oare 
□u e prea mare suprasolicitarea ce
lorlalte fronturi din cadrul sectoru
lui ?). Desigur e bine să existe linie 
de front suplimentară, de rezervă 
dar acest lucru trebuie să se vă
dească la toate sectoarele.

Lipsa de efectiv poate 
un Impediment la intrarea 
tiune a unor fronturi. Dar
rea minei trebuie să purceadă Ia o 
redistribuire mai judicioasă a efecti
velor existente. Se manifestă încă 
multă risipă de forță de muncă, lu
cru care a fost subliniat în darea de 
seamă a recentei conferințe de partid 
de la mină.

Ing. Ștefan Octavian, șeful servi
ciului organizării muncii ne-a dat cî- 
teva relații în legătură cu preocupă
rile pentru folosirea rațională a ca
pacităților de

„Căutăm să aplicăm norme cores
punzătoare și

constitui 
in func- 
conduce-

producție.

să organizăm munca

sei; 8.08 Melodii populare; 8,30 Mo
ment poetic; 8,35 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia preferată; 
9.30 Miorița; 10,10 Curs de limba 
franceză,- 10,30 Muzică populară; 
11,00 Buletin de știri; 11.15 Vedete 
și șlagăre; 11.45 Sfatul medicului; 
12,00 Portrete muzicale; 1230 Intîl- 
nire cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic,- 13,20 Avanpremie
ra cotidiană; 13,30 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 14.10 Expedi
ție pionierească; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.- 15,05 Pot
puriuri de muzică ușoară,- 15.15 Bi
bliotecă de literatură română: An
ton Holban,- 16,00 Radiojnrnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,15 Melodii 
vechi, ritmuri noi; 16.30 Agenda ju
dețeană,- 17,00 Succese ale muzicii 
ușoare; 17,15 Antena tineretului; 
17.45 Muzică ușoară de Remus Teo- 
dorescu și Titel Popovich 18,00 Bu
letin de știri; 18.02 Revista econo
mica.- 13.20 Muzică populară și ușoa
ră; 19.00 Radiogazeta de seară; 19.30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20 00 Buletin de știri; 20.05 Mu
zee și expoziții; 20,20 Pentru prie
tenii magnetofonului; 2035 Noapte 
hună, copii; 21.00 Muzică,- 21,05 Tă
rii. inima șî versul; 21.20 Mozaic mu
zical; 2.2,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Jazz,- 22,40 
Moment poetic; 22,45 Melodii maga
zin; 24,00 Buletin de știri; 0,05—5,00

brigăzilor pe bază de grafice ciclice, 
urmărindu-le zilnic realizările. Stu
diile efectuate privind capacitățile de 
□roduc tie și gradul de utilizare al a- 
cestora, modul de folosire a resurse
lor umane, a timpului de muncă a 
condus la creșterea substanțială a 
producției și productivității muncii. 
Normele cerute au înregistrat creș
teri continue și realizările au (ost în 
consonantă cu acestea (în proporții 
cuprinse între 117,6 la sută și 119 la 
sută). Producția anului 1969 va spori 
cu 9.26 la sută față de nivelul anu
lui 1968. La 1 ianuarie 1969 mina 
va avea rezerve pregătite pentru 1,05 
ani, Iar la finele lui 1969 pentru 
ani. Este în curs de elaborare 
studiu al raționalizării lucrărilor 
pregătire pe straiele 3 și 5".

Atingerea obiectivelor de mai sus 
presupune o preocupare susținută din 
partea conducerii minei, îndrumată 
de organele și organizațiile de partid 
pentru dirijarea corectă a lucrărilor 
de pregătire la nivelul sectoarelor, 
întărirea omogenizării brigăzilor și 
a disciplinei în rîndurile acestora.

angajează

Merceolog I
salariu 1025-1275 lei

Magazioner alimente
salariu 925 lei

Informații se pot obține de la Biroul personal 
zilnic între orele 7-15. Telefon 1050,

1.9
un 
de

Estrada nocturnă. Buletine de știri și 
meteo-ruliere la orele 1,00 și 2,00. 
Sumarul presei și Buletin de știri 
la ora 4,00.

PROGRAMUL II :

7.00 Muzică populară; 7.10 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri),- 7,30 
Buletin de știri. Buletin metco-ru- 
tîer,- 7,37 Marșuri și polci,- 830 Bu
letin de știri; 9.10 Muzică populară;
9.30 Atlas de muzică ușoară,- 10,00 
Buletin de știri; 1030 Roza vîntu- 
rilor,- 11.15 Vorbește Moscova,- 12.00 
Buletin de știri. Buletin meteorologic.- 
12,05 Avanpremieră cotidiană; 12.15 
Concert de prînz,- 13.00 Melodii 
populare; 13,30 Radiomagazinul fe
meilor,- 14.00 RadiojurnaL Buletin 
meteo-rutier; 14.10 Din muzica po
poarelor; 14,30 Melodii... melodii; 
15,40 Muzică populară; 16,00 Muzică 
ușoară; 16,20 Sfatul medicului; 17.00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic,- 18,00 Ascultătorii ne cer... mu
zică din opere; 18.30 Concurs cu pu
blic; 13,55 Buletin de știri; 1930 Curs 
de limba franceză; 19.50 Muzica în 
viata spirituală a societății noastre;
20.30 Forum științific,- 20 40 Melodii 
cu Margareta Pîslarti și Ray Charles; 
21,00 Buletin de știri; 21.05 Jazz, 2130 
Atențiune, părinți h 23,00 Radiojur
nal; 23.07 Mari pianiști; 23,45 Mu
zică ușoară; 0,55—1.00 Buletin de 
știri. Buletin meleo-rutier.

PETROȘANI
ANUNȚĂ PUBLICUL CONSUMATOR CĂ LA DATA DE

17 NOIEMBRIE, ORELE 9, SE VA REDESCHIDE

RESTAURANTUL „MINERUL” DIN PETROȘANI, COMPLET 
RENOVAT

IN ZIUA REDESCHIDERII SE VA ORGANIZA Șl O EX
POZIȚIE DE ARTĂ CULINARA Șl COFETĂRIE CU VINZARE

CONSUMATORII VOR PUTEA GĂSI UN SORTIMENT 
BOGAT DE MINCARURI. BĂUTURI ALESE DIN CARE SE 
REMARCA VINURILE I.A.S.

CONCERTEAZĂ ZILNIC ORCHESTRA MUNTEANU 
DEZIDERIU.

REFRENE VOCALE GIOCONDA LEFTER DIN BUCU
REȘTI.

In codrul „Lunii preparatelor culinare" - 1-30 no
iembrie — se organiiearâ expoziții cu vinzore Io urmă
toarele restaurante și cofetării :

• RESTAURANTUL .CARPAȚC - PETROȘANI

• RESTAURANTUL „PARINGUL” - CARTIERUL AERO
PORT PETROȘANI

• RESTAURANTUL .STRAJA” - VULCAN

• RESTAURANTUL „PROGRESUL" - LUPENI

• RESTAURANTUL EXPRES .HAI LA NOI" - PETROȘANI

• RESTAURANTUL „TRANSILVANIA" - PETRILA

• COFETĂRIA „NUFĂRUL" - PETROȘANI

• PATISERIA „MINERUL" - PETROȘANI

• COFETĂRIA „SCALA" - PETRILA

• COFETĂRIA „TRANDAFIRUL" - VULCAN
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S^siunea O.N. . Sosirea unei
Dezbateri in comitete

ale Adunării Generale
delegații 

guvernamentale

Congresul al V-lea
al P. M. u. P

11 
de

mele economice si financiare 
Adunării Generale a O.N.U. a 
pre

NEW YORK 16 — Trimisul spe
ri-’1: Agerpres, Nicolac lonescU. trans
mite: în Comitetul pentru proble- 

nl 
fost

entnt proiectul de rezoluție pri
vind .Cooperarea internațională pen
tru rolocirea computerelor si tehni
ci lo- de calcul in scopul dezvol
tării’. initial de delegația română. 
Printre coautorii proiectului de re
zoluție se număra delegațiile Fran
ței. Iranului. Tunisiei sî statului 
Chite.

Reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U, ambasadorul Gheor- 
gbc Dinconescu, a subliniat în cuvîn- 
tarva rostită că folosirea calculatoare
lor electronice in cele mai variate 
domenii dc activitate are o deosebi
tă 
le 
de 
cu
cantități de informații, a adăugat el. 
calculatorul electronic constituie in 
prezent un auxiliar de neînlocuit a 
mintii omenești, o veritabilă 
lunqire* a capacității de 
omului, un amplificatei ul 
tatii de inlorrnare si dc

Reprezentantul român e
poi că rapiditatea extinderii calcula
toarelor electronice, surprinzătoare 
chiar și pentru specialiști, este re-

zultatul contactului pe care clo 
nu cu cele mal diferite domenii 
activitate. Aplicabilitatea lor largă, 
faptul că prin ele se poate asigura 
o conducere optimă a unor activități 
complexe ale producției, au scos 
invenția calculatorului din labora
toarele savanlilor și au prcdal-o • 
plicării practice mai rapid docil
in cazul multor altor descoperiri 
majore științifice din ultimele două 
secole.

★

române la Cairo
și-a încheia! lucrările

însemnătate pentru mersul inain- 
al societății. Prin capacitatea sn 
a înmagazina și de a prelucra 
o viteză extraordinară uriașe

,pre- 
ilcul o 

posibili- 
dec izie. 
arătat a-

NEW YORK 16 (Agerpres). — Un 
număr de 40 de state afro-asiatice, 
cărora II s-au alăturat R.S.F. Iugo
slavia și Trinidad — Tobago, au pre
zentat Comitetului Adunării Gene
rale a O.N.U. pentru teritoriile ne
autonome și sub tutelă un proiect 
de rezoluție prin care condamnă re
fuzul Portugaliei de a respecta drep
tul la autodeterminare șl independen
tă al Angolei. Mozambicului și Gui
neei Portugheze. Proiectul atrage a- 
tenția Consiliului de Securitate 
supra situației grave care există
aceste teritorii și avertizează asupra 
consecințelor . violării de către Por
tugalia a integrității și suveranității 
statelor independente africane", pre
cum și a colaborării Portugaliei cu 
regimurile din Africa de Sud și Rho
desia.

GA1RO 16. — Corespondentul A- 
gerpres, 
invitația 
sosit la 
mentală 
glie Cioară, ministrul comerțului ex
terior. Delegația va participa la lu
crările celei dc-a lV-a sesiuni a Co
misiei guvernamentale mixte româno- 
egiptene șl va semna protocolul și 
listele do mărfuri privind schimbul 
comercial dintre cele două țări pe 
anul I960

C. Oprică, transmite: La 
guvernului R.A.U., vineri a 
Cairo o delegație guverna- 
română condusă de Gheor-

VARȘOVIA 16. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumilrașcu, transmite: 
La 16 noiembrie au luat sfîrșit lu
crările Congresului al V-lea al 
P.M.U.P. Delegații la Congres au 
ales noile organe de conducere ale 
partidului — Comitetul Central șl 
Comisia CentrMă de Revizie.

In prima sa ’ședință plenară, noul 
Comitet Central a
litic alcătuit din : W. Gomulka, 
Cyrankicwicz, M.
Gierek, B. Jaszczuk, S. Jcdrychowski, 
Z. Kliszko, S. Kociolck, W. Kruczek,

ales Biroul Po-
J.

Spychalski, E.

a- 
în

NEGOCIERILE HISPANO-AMERICANE
VOR FI RELUATE

Simbă-MADRID 16 (Agerpres). — 
tă a sosit la Madrid în vederea re
luării negocierilor hispano-ameri- 
cane privind bazele militare ale 
Sta, lot Unite pe teritoriul Spaniei, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk. El v a avea in capitala Spaniei 
discuții cu ministrul de externe, 
Fernando Maria Casliella, și cu alte 
oficialități ale guvernului spaniol. 
La aceste tratative vor participa, de 
asemenea, din partea S.U.A. minis
try aviației. Harold Brown. și gene
rai.<1 Earle G. Wheeler, președintele 
Comitetului mixt al șefilor de stat 
major Observatorii consideră că 
prezenta simultană a acestor trei 
personalități americane in Spania 
atestă interesul pe care americanii 
îl au pentru aceste tratative. Se știe, 
de altfel, că guvernul spaniol a pus, 
în<ă din luna iulie, patru condiții 
în vederea reînnoirii acordului din
tre Spania și S.U.A. : transformarea 
..acordurilor executive" hispano-ame- 
ricane actuale in tratat de apărare: 
sporirea ajutorului militar de la 120 
milioane dolari, cit este în prezent, 
ia un miliard dolari pentru următo
rii cinci ani ; un statut juridic spe
cial pentru forțele americane în 
Spania, care să confere tribunalelor 
spaniole dreptul de judecare a mi
litarilor americani pasibili de delicte 
de drept comun,
ceplarea Spaniei de 
vest-europene cărora 
restricțiile ordonate 
(Johnson îd ianuarie 
țiiJor de capital in

Se pare că Washingtonul ar fi ce
dat ultimelor două condiții puse de 
Madrid, refuzind însă pe celelalte. 
Negocierile se anunță foarte dure.

BRUXELLES 16 (/Ygerpres). — Sîm- 
bătă s-a încheiat la Bruxelles sesiu
nea Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
In comunicatul dat publicității sînt 
reafirmate obiectivele cunoscute ale 
pactului nord-atlanlic. lnvocînd pre
textul „apărării 
al „promovării 
calul pune un 
întărirea lorlei 
preconizind noi 
sporirii 
militar 
nu s-a 
vire la 
se știe, 
militare ale pactului). In legătură cu 
afirmația din Comunicat, că pactul 
nord atlantic are o „durată nelimi
tatădelegația franceză a formulat 
rezerve, precizînd că „guvernul fran
cez consideră alianța nord atlantică 
drept necesară atit timp cit în rela
țiile dintre Est și Vest nu va inter
veni o schimbare fundamentală". Mă
surile militare preconizate, se arată 
în comunicat, vor fi definitivate în 
ianuarie 1969, in funcție de ..dega
jarea resurselor suplimentare", cu 
prilejul prezentării planului de or-

membrilor alianței", 
stabilității", comuni- 
accent deosebit pe 

militare a N.A.T.O., 
măsuri în vederea 

efectivelor și echipamentului 
al acestei organizații. Franța 
asociat la paragrafele cu pri- 
măsurile militare, (după cum 
ea s-a retras din organismele

i X
a forțelor militare pentru
1969—1973.

ganizare 
perioada

După încheierea sesiunii, secretarul 
general al N.A.T.O., care s-a referit 
la „anumite divergente”, manifestate 
in cursul deliberărilor Consiliului 
ministerial, a anunțai că nu va tine 
nici o conferință, de presă. Viitoarea 
sesiune a Consiliului niinisterial al 
N.A..T.O se va Jține la" Washington 
la 10—11 aprilie' 1969 îâr 
reuniune a 
vea loc la

I. Loga-Sowinski, R. Strzelecki și 
Tejchma. Ca membri supleant! ai Bi
roului Politic au fost aleși : M. 
Jagielski, P. Jaroszewicz, M. Moc- 
zar și J. Szydlak.

Wladislaw Gomulka a fost reales 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. In 
secretariatul C.C. au mai fost 
aleși: B. Jaszczuk, Z. Kliszko, M. 
Moczar, S. Olszowski, A. Starowicz, 
R. Slrczelecki, J. Szydlak, J. Tejchma.

In încheierea lucrărilor celui de-al 
V-lea Congres ol P.M.U.P., W. Go
mulka a rostit o cuvintare în < are 
a făcut bilanțul lucrărilor Congre
sului și a vorbit despre sarcinile pu
se de acesta in fata partidului și a 
poporului polonez.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a mulțumit reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești fră
țești prezente la Congres pentru sa
lutul adus poporului polonez.

un aspect de 
din Nuevilas

REPUBLICA CUBA: Imagine care surprinde 
pe șantierul termocentralei ..Ignacio Agramonte" 
(nordul provinciei Camaguey).

viitoarea 
miniștrilor apărării va a- 
16 ianuarie la Bruxelles.

—•—

Măsuri de precauție
MIAMI 16 (Agerpres). — Ca ur

mare a unei cereri a serviciilor se
crete americane, .Biroul federal al a- 
viației civile a interzis zborurile a- 
vioanelor sau elicopterelor, fără un 
permis special, deasupra unei regiuni 
din dreptul locuinței ocupate de pre
ședintele ales al S.U.A., Richard Ni
xon. la Key Biscayne (Florida). De
cretul a intrat în vigoare vineri 
pentru o perioadă nedeterminată.

ASALTUL COSMOSULUI
In U.R.S.S. a fost lansată

cosmica 
automată

MOSCOVA 16 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că, la 16 noiem
brie, în U.R.S.S. a fost lansată stația 
cosmică științifică automată „Proton- 
4", cea mai mare din lume. Greuta
tea utilă totală plasată pe orbită (fără 
ultima treaptă a rachetei purtătoa
re) este de aproximativ 17 tone, din 
care 12,5 tone reprezintă greutatea 
aparatajului științific al stației.

Orbita pe care a fost lansată sta-

pen

Cea mai mare stație 
știin 
„Proion-4“ 
(ia are apogeul la 495 km șl
geul Ia 255 km de suprafața Pămin- 
tului.

„Prolon-4" este destinată continuă
rii cercetărilor începute de primele 
trei stații cosmice științiîice din se
ria „Proton" in domeniul naturii ra
zelor cosmice cu energii înalte și su
per înalte și a Interdependenței lor 
nucleele atomice.

cil

sfîrșit, ex- 
lista țărilor 

se aplică 
președintele

și, in
pe

li
de
asupra invesli- 
străinătate.

Cronica
VIZITELE OFICIALE.

...pe care le-a 
a nouă guverne 
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, s-au încheiat cu un bogat bi
lanț. Au fost semnate cu acest pri
lej intre România și țările vizitate 
acorduri de cooperare economică, 
tehnico-știintifică si culturală, s-au 
creat unele comitete mixte menite 
să studieze modalitățile aplicării a- 
ceslor acorduri și au fost stabilite 
relații diplomatice la rang de amba
sadă intre România, Peru și Ecuador.

In toate țările vizitate — Mexic, 
Columbia, Venezuela, Chile. Brazilia, 
Argentina, Uruguay, Peru și Ecua
dor — după convorbirile oficiale a- 
vutc- de ministrul afacerilor externe 
al României cu omologii săi din ță
rile respective au fost date publici
tății comunicate comune. In toate a- 
ceste comunicate comune s-a subli
niat convingerea părților că relațiile 
dintre state, indiferent de sistemele 
lor social-politice. trebuie să fie în
temeiate pe principiile respectării 
suveranității și independentei națio
nale, recunoașterii egalității în drep-

efectuai la invitația 
latino-americane mi-

Unele amănunte privind 
proiectele programului 

american „Oameni pe Lună*
WASHINGTON 16 (Agerpres). — Samuel Phillips, șeful programului a- 

In cadrul unei întîlniri cu reprezen- merican „Oameni pe Lună", a prezen- 
lanții presei americane, generalul lat unele amănunte privind proiec-

tele in acest domeniu. El a arătat că 
primul echipaj american care va de
barca pe Lună, probabil în iunie 
1969, va petrece între 20—26 de ore 
pe satelitul natural al Pămîntului. 
Cosmonautii vor rămîne numai trei 
ore in afara cabinei lor. pășind pe 
solul lunar.

Echipamentul care va ti transpor
tat pe Lună a fost redus* considera
bil. El va cuprinde un seismometru, 
care va înregistra și retransmite pe 
Pămint cutremurele lunare pe o pe
rioadă pină la un ân. un reflector 
optic destinat retransmiterii spre Pă- 
mînt a semnalelor unui emițător pe 
bază de laser și un conteiner de a- 
luminiu pentru captarea heliului, ar
gonului, neonului,' cripton'ului și ze- 
nonului. gaze care sînt angajate în 
timpul furtunilor solare.

La rîndul său, cosmonautul W. 
Cunningham, care a fost de față la 
această întilnire a menționat că e- 
chipajul primei nave spațiale ameri- 
care care va debarca pe Lună va 
încerca să probeze diferite sisteme 
de transport pe solul lunar, precum 
și .modulul lunar". un vehicul desli- 
nat ajungerii pe Lună și a menține
rii legăturii cu racheta purtătoare 
care va rămîne pe o orbită circum- 
lunară.

evenimentelor săpfămînii
turi a tuturor țărilor, neamestecului 
în treburile interne ale altor state 
și avantajului reciproc.

Dincolo de bilanțul bogat concreti
zat în urma acestor vizite a fost 
ilustrat încă o dată rolul activ al Ro
mâniei pe plan extern, a ieșit în e- 
videntă contribuția tării noastre la 
dezvoltarea și întărirea legăturilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările lumii, la instaurarea unui di- 
mat de cooperare și- destindere inter
națională.

ALEGEREA LUI
RICHARD NIXON...

...după spectaculoasa cursă prezi
dențială este pusă de majoritatea 
comentatorilor politici pe seama do
rinței cetățenilor americani de a im
pune schimbări in politica internă și 
externă a S.U.A. De fapt, acest lu
cru e9te recunoscut de însuși Ri
chard Nixon. Intr-un interviu acor
dat revistei „U.S. News and World 
Report”, Nixon afirmă: „Victoria 
mea se datorește in primul rînd ne
mulțumirii provocate de războiul din

Vietnam și lipsei de populatilale a 
unor măsuri interne luate de admi
nistrația Johnson”.

Rămîne insă de văzut in ce mă
sură va li schimbată atitudinea gu
vernului american pe plan intern și 
extern de către noul președinte ales. 
Deocamdată, în S.U.A. are loc ceea 
ce agențiile de presă denumesc „pro
cesul de dezintegrare” a vechii ad
ministrații. Pe de-o parte și-au anun
țat deja demisiile Henry Fowler, mi
nistrul finanțelor și Nicolas Katzen- 
bach, subsecretar de stat al S.U.A. 
Pe de altă parte, noul președinte a 
avut cîteva întrevederi cu Lindon 
Johnson și se consultă intens cu alte 
personalități politice americane in 
vederea constituirii viitorului lui ca
binet. Aplecînd urechea la 
piniei publice președintele 
xon, a declarat că este de 
încheierea războiului din
dar nu a precizat modalitățile solu
ționării conflictului.

Ultimele telegrame ale agențiilor de 
presă ne informează că președintele 
Richard Nixon a numit in viitorul 
său cabinet particular pe Brice Har
low, expert în relațiile din cadrul 
Congresului, în postul de asistent 
special pentru problemele legislative 
șl pe Bob Halderman, actual vicepre-

unei impoitante firme pu
ri 1 os Angeles. în funcția 

■r pentru probleme admi
și de personal' al Casei

CRIZA RHOOESIANA...
incepjpd cu săptămina

glasul o- 
ales, Ni- 
acord cu 
Vietnam,

...a intrat 
trecută în cel de-al patrulea ah de 
la declanșarea ei, fără să se între
vadă posibilitatea satisfacerii cere
rii drepte a populației băștinașe de 
a participa la conducerea treburilor 
tării. Guvernul rasist al lui Ian 
Smith continuă să sfideze cererile 
africanilor de a forma un guvern 
pe baza principiului reprezentării 
proporționale.

Reînceperea dialogului dintre 
George Thomson, ministrul britanic 
fără portofoliu și premierul rliode- 
sian Ian Smith, are loc într-o at
mosferă lipsită de sperantb. In ceea 
ce privește 
tativelor — 
numai dacă 
lament care 
reprezentativ de deputați ^africani — 
divergentele se men|in. In afară de 
sancțiunile economice aplicate de că-

problema cheie a tra- 
acordarea independentei 
se va constitui un- par- 
să includă și un număr
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© NEW YORK. — Acad. Elie Caraioli, care a fost ales 
președinte al Congresului internațional de astronautics — ale 
cărui lucrări s-au desfășurat recent la New York — a susți
nut o serie de conferințe în mai multe institute de învățămint 
superior din Statele Unite.

La invitația universităților din New York, Berkeley și 
Maryland, acad. Carafoli a ținut cursuri și conferințe în pro
blemele aerodinamicii aripilor de avion în curent supersonic 
și hipersonic, ale detașării vîrlejurilor dorsale la aripile Delta 
in curent supersonic ele.

A
învinuire nefondată

ROMA. — Un tribunal din Roma 
hotărit că învinuirea adusă cunos- 

itului trompetist Nino Rossi, privind
a
cui
plagierea bucății muzicale „Liniște", 
este nefondată. Completul de judo-

cată a dat această sentință după ce 
mai multi experti au declarat că pie
sa muzicală pe care se pretinde că 
ar fi plagiat-o Rossi este o varia- 
tiune a unui marș militar.

scurt:
llobo|i-vînzâtori

LONDRA. — O firmă britanică a 
început producția de roboti-vinzători. 
Aceștia sînt destinați unităților co
merciale pentru desfacerea a tot fe
lul de mărfuri. Roboții-vînzători pre
zintă mărfurile disponibile, fac cu
noscute cumpărătorilor caracteristici
le lor. prețul de vînzare etc. Prin 
atașarea la robotul electronic a u- 
nor dispozitive de comandă, acesta 
poate îndeplini, in ordinea corespun
zătoare. diferite sarcini stabilite. Una 
din caracteristicile construcției ro- 
botului-vînzător electronic constă in 
aceea că el intră în funcțiune auto
mat numai dacă cumpărătorul sta
ționează în apropierea lui ceva mai 
mult decit intervalul de timp stabilit

<£)

<£>
<£)

<£>

WELLINGTON. — Uniunea marinarilor din Noua Ze- 
clandă a anunțat că nici unul din membrii acestui sindicat 
nu va conduce remorcherele care vor trebui să aducă luni in 
rada portului Wellington nava porl-avion americană „U.S.S. 
America", programată să facă o vizită în această țară. Boico
tul va avea loc în semn de protest față de rolul jucat de 
S.U.A. șl Noua Zeelandă in războiul dus împotriva poporului 
vietnamez.

Guvernul S.U.A. dă asigurări
WASHINGTON. — Departamentul 

de Stat al S.U.A. a anunțat că a tri
mis la 8 noiembrie un mesaj guver
nului Cambodgiei în care se dau a- 
sigurări prințului Norodom Sianuk 
că trupele americane din Vietnamul 
de sud „se străduiesc și se vor stră
dui să evite incidentele ce ar putea 
provoca pierderi și daune Cambod
giei”. Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului, Cari Bartch, a declarat

însă că nu va face nici un fel de 
comentarii cu privire la cererea prin
țului Norodom Sianuk ca președintele 
L. Johnson să-i redută un mesaj per
sonal, prin care să dea garanții si
gure că trupele americane nu vor 
mai viola în viitor frontierele Cam
bodgiei.

# BONN. Gerhard Schroder a fost 
desemnat candidal al Uniunii creș
tin— democrate in alegerile pre
zidențiale din R. F. a Germaniei 
care vor avea loc in 1969. G. Schro
der, in vîrstă de 58 de ani, a deținut 
din 1953 portofoliile Ministerului de 
Interne, al Ministerului Afacerilor 
Externe și al Ministerului Apărării 
sub cancelarii Adenauer, Erhard și 
Kiesinger. In viitoarele alegeri, el 
va avea ca adversar pe actualul mi
nistru al justiției, Gustav Heinemann, 
în vîrstă de 69 de ani, candidat al 
Partidului social-democrat

R.

• BERLINUL OCCIDENTAL. — 
Sîmbătă s-a deschis in Berlinul oc
cidental conferința de toamnă a Bi
roului Internaționalei socialiste.

• LOS ANGELES. — Ramon Na
varro, steaua filmului mut american, 
victima unui asasinat la vîrsta de 
69 de ani, a lăsat o moștenire de 
500 000 de dolari celor patru frați, 
patru surori și un secretar personal.

• NEW YORK. Ahmed Na- 
mer, unul din cei trei cetățeni 
arestați sub acuzația de a fi 
complotat asasinarea președin
telui ales al S.U.A., Richard 
Nixon, a fost pus în libertate 
provizorie vineri în schimbul 
unei cauțiuni de 25 000 dolari. 
Fiii lui Namer, Hussein și Abdo, 
care au fost inculpați împre
ună cu tatăl lor de „complot 
criminal și deținere ilegală de 
arino". continuă să rămină în
chiși. S-a precizat că cei 25 000 
dolari plătiți drept cauțiune au 
fost puși la dispoziția avocatu
lui celor trei acuzați de o so
cietate 
York.

„Arsenalul casnic" 
al unor americani

de asigurări din New

WASHINGTON. - „Arsenalul cas
nic" al unor americani cuprinde ia 
prezent și mitraliere alături do pis
toale și puști. Majoritatea lor au fost 
aduse ca „amintiri" de soldalii a- 
mericani din Coreea de sud și Viet
namul de sud. Autoritățile — deo
sebit de îngăduitoare fată de dețină
torii de arme ușoare — au cerut 
proprietarilor de mitraliere să Io în
registreze. Dar, după cum a consta
tat Biroul veniturilor al S.U.A. i- 
cesf apel a găsit ecou doar în ria
dul a aproximativ 1 500 de deținători 
de mitraliere, în timp ce numărul lo: 
este apreciat la zeci do mii.

recoman-
insti-

tre Anglia și caro încep să fie resim
țite in Rhodesia, aciuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tai o rezoluție în - care se
dă tuturor. țărilor membre să 
tuie un embargo economic tolal îm
potriva Rliodesiei, ceea ce constituie 
un pericol real pentru regimul rasist 
al Iui. lan Smith.

Situația se complică și măi mult 
datorită poziției reprezentanților miș
cării do rezistență din Rhodesia. Cei 
doi lideri ai Uniunii Poporului A fd- 
can Zimbabwe, deținuți în închiso- i 
rile din Rhodesia — reverendul Sit- 
hole și losua Nkomo — pe care e- 
misarul britanic George Thomson l-a 
vizitat recent, au respins propunerile 
formulate de premierul Harold Wil
son cu privire la so'uțîonarea crizei.

Hotăriți să se aperc de uneltirile 
neocolonialiste, care i .-măresc să le 
nesocotească drepturile legitime, băș
tinașii din Rhodesia au inițiat o am
plă mișcare de eliberare națională, 
împotriva căreia regimul rasist de la 
Salisbury nu mai poate acționa du
pă bunul lui plac, așa cum proce
dează în cadrul tratativelor cu An
glia, rămase fără rezultat timp de 
patru ani. Luptele de partizani or
ganizate de mișcarea de eliberare 
națională în Rhodesia iau amploare 
tot mai mult, deoarece de partea I 
populației negre băștinașe se află o ■ 
cauză dreaptă, care in cele din urmă i 
va triumfa. |

V. STRÂUȚ

Omul viitorului
• • V electronica

— Omul viitorului va
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PARIS.
utiliza calculatoarele electroni
ce și cu lasere de'mică putere 
aproape in toate împrejurările 
vieții cotidiene, de la notele 
de plată, pină la obținerea in
formațiilor necesare in diverse 
cazuri. Acesta este tipul de 
„lume super-electronică" ima
ginat de Alphonse Ouimet, un 
membru al delegației canadie
ne la U.N.B.S.C.O., intr-un ra
port prezentat în fața Confe
rinței generale a acestui orga
nism.

După părerea lui Ouimet, 
prima fază a „revoluției" in 
domeniul comunicațiilor o va 
constitui instalarea in marile 
așezări urbane a unor vas
te centre de „super-crclerl" e- 
lectronlci cu misiunea de a dis
tribui tot felul d.< Informații

in locuințele orășenilor. Aceste 
centre de informații vor fi le
gale înlre ele, fie prin inter
mediul sateliților de telecomu
nicații, fie prin cabluri subte
rane sau transoceanice care 
vor utiliza lasere puternice pen
tru transmiterea datelor. Ast
fel, fiecare om va putea vi
ziona acasă programul de te
leviziune sau radio preferat 
dintre sute de programe recep
ționate din toată lumea. Din 
locuința sa, fiecare va putea 
să consulte cele mai mari bi
blioteci „la fața locului", 
ziarele și publicațiile vor 
tea fi ,. 
mat 
ce-l 
vor 
nrin 
lor.

iar 
pu- 

,.tipărite" acasă, în for- 
redus. reținind numai ceea 
Interesează Cumpărăturile 
fi, de asemenea, efectuate 
intermediul calculatoare-
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