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A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI
Cuvîntarea tovarășului

Stimați tovarăși,Permiteți-ml ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului să adresez un cald salut delegaților la Conferința pe țară a artiștilor plastici, tuturor pictorilor, sculptorilor, graficienilor, decoratorilor a căror artă este menită să împodobească viața, să redea frumusețile naturii, marile momente și figuri ale trecutului, realitățile societății noastre de astăzi. (Aplauze furtunoase).Partidul nostru, întregul popor a- cordă o înaltă prețuire artiștilor plastici — detașament important al intelectualității României socialiste— muncii și creației lor închinate progresului spiritual al națiunii noastre socialiste. (Aplauze).Conferința dumneavoastră a dezbătut pe larg, timp de cîteva zile, activitatea desfășurată de Uniunea Artiștilor Plastici în perioada ultimilor ani, rezultatele muncii de creație în acest domeniu, problemele fundamentale de care depinde înflorirea continuă a artei plastice românești. Caracteristica dezbaterilor o constituie ținuta înaltă, un profund spirit de responsabilitate pentru destinele culturii socialiste a țării noastre, pentru îndeplinirea înaltei meniri ce revine artistului în societatea noastră socialistă. Un aport de. seamă la clarificarea problemelor teoretice ale artei plastice, la analizarea stadiului în care se găsește creația artistică din acest domeniu, la conturarea direcțiilor ei de dezvoltare în viitor a adus și dezbaterea publică purtată în perioada premergătoare conferinței, în coloanele presei.Este cunoscut că în epoca socialismului, și cu deosebire în ultimii ani, țara noastră a cunoscut o puternică efervescență pe planul vieții și creației artistice. Arta — ca și știința și cultura în general— aduce o contribuție de mare înportanță la opera de edificarea noii orînduiri sociale, la îmbogățirea vieții spirituale a poporului, la mersul înainte al patriei noastre pe calea progresului și civilizației.Dacă ne referim numai la genurile de artă pe care le practicați dumneavoastră este de ajuns să amintim numărul sporit de expoziții de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă, de grup și personale, deschise în Capitală și în principalele centre culturale ale țării, lucrările de artă monumentală care au împodobit o serie de construcții noi ridicate în epoca socialismului, prezența, deseori elogiată, a artiștilor noștri la marile manifestări de artă plastică internaționale.în rîndul plastică din personalități de maeștri cucerit prin tuturor iubitorilor de frumos care, în pofida vîrstei înaintate, rămas în artă mereu tineri, simt ți trăiesc cu mare intensitate clocotul vieții noi a patriei noastre soc’alis- te. (Aplauze puternice). Alături d-, ei s-au ridicat generații noi ee-;.i vădesc din plin talentul și forța creatoare, dovedindu-se în stare să preia și să ducă mai departe ștafeta luminoasă a marilor tradiții ale culturii românești, să păstreze și să sporească prestigiul înaltei școli de artă plastică formată de-a lungul timpului pe meleagurile țării noastre. Tezaurul spiritual al țării noastre este opera comună a artiștilor români, maghiari, germani și de alte naționalități care au trăit pe aceste meleaguri; el a fost creat de-a lungul timpurilor și este îmbogățit în epoca socialismului cu noi opere pătrunse de suflul înnoitor al vremurilor minunate pe care le trăiește poporul nostru, contribuind la educarea patriotică, la cultivarea frăției între oamenii muncii, a internaționalismului întregului nostru popor. (Vii 
aplauze).Am vizitat expoziția retrospectivă. inaugurată cu cîteva zile înainte de deschiderea conferinței, în care ' se înmănunchează elocvent rodul muncii dumneavoastră din ultimii ani. Am putut admira cu acest prilej lucrări de inaltâ măiestrie artistică, opere inspirate din trecutul și prezentul poporului nostru, din frumusețile naturii patriei, creații de valoare aparținînd tuturor generațiilor de artiști plastici din România.Succesele în arta noastră plasti- că au fost relevate atit în presă cit și în dezbaterile conferinței și ele se bucură de aprecierea caldă a întregului popor. O serie de dele-

creatorilor de artă țara noastră există proeminente, figuri venerabili care ș:-mi operele lor admra'.'a si au

gați care au luat cuvîntul în conferință, cit și criticii și artiștii care s-au pronunțat în cadrul discuțiilor desfășurate în prealabil în coloanele presei, au evidențiat pe bună dreptate și unele neajunsuri în activitatea artiștilor plastici, au făcut critici la adresa unor lucrări neizbutite, a unor tendințe de îndepărtare de realitate, de golire a artei de conținut, de mesaj social- uman. în cadrul discuțiilor s-a subliniat necesitatea dezvoltării spiritului de responsabilitate a fiecărui artist față de rodul muncii sale, a sporirii eforturilor pentru maturizarea talentului, pentru îmbunătățirea mijloacelor de exprimare, pentru oglindirea mai pregnantă a vieții și activității poporului român, pentru contribuția tot mai activă a artei plastice la formarea omului nou al societății socialiste. (Aplauze).Aspirațiile spre perfecționare, spre desăvîrșire sînt proprii întregii noastre societăți. Congresul al IX-lea al partidului, după cum știți, a deschis perspective largi în toate domeniile vieții sociale, iar recenta Conferință Națională a dezvoltat și concretizat în mod creator directivele Congresului. în prezent, partidul nostru conduce o vastă activitate de adaptare a întregii organizări economice, administrative, a formelor și metodelor de muncă la cerințele noi ale vieții, ale practicii construcției sociale. Perioada desăvirșirii socialismului»- nu e- numai o perioadă de intensă dezvoltare a forțelor de producție, ci și de continuă perfecționare a relațiilor de producție sociale, de creare a condițiilor pentru valorificarea superioară a întregului potențial material și spiritual al națiunii noastre socialiste.După cum știți, partidul și statul iau măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei în vederea dezvoltării neîntrerupte a bazei tehnico-materiale a socialismului, a producției de bunuri materiale — sfera principală ce determină progresul social, creșterea nivelului de civilizație și bunăstare al societății. Unul din o- biectivele centrale ale partidului și guvernului îndreptate spre acest scop, care găsesc un puternic ecou în rîndurile oamenilor muncii, este ridicarea calitativă a întregii activități economice.Prin munca harnică, plină de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, se dezvoltă într-un ritm susținut industria socialistă a patriei, se ridică nivelul agriculturii de stat și cooperatiste. crește continuu avuția materială a națiunii noastre Vastul program constructiv elaborat de Congresul al IX-lea, planul cir.-inal de dezvoltare economică a patriei se înfăp-

tuiesc cu succes ; am putea spune că cu fiecare an, cu fiecare lună, cu fiecare zi ce trece, țara noastră devine tot mai bogată, România socialistă este tot mai puternică și mai înfloritoare. (Aplauze îndelun
gate).Superioritatea orînduirii socialiste constă în aceea că, desființînd exploatarea omului de către om, asigură egalitatea în fapt a tuturor membrilor societății, posibilitatea manifestării plenare a energiei și talentului fiecărei personalități în viața socială, spre binele patriei. O atenție neslăbită acordăm dezvoltării și perfecționării continue a democrației socialiste. Tot ceea ce întreprindem astăzi în țara noastră poartă girul asentimentului întregului popor, exprimă interesele vitale fundamentale ale tuturor categoriilor populației, reprezintă o chintesență a înțelepciunii și voinței colective a națiunii noastre socialiste. (Vii și puternice a- 
plauze). Una din particularitățile principale ale democrației noastre socialiste, asupra căreia partidul pune un accent tot mai puternic, este dezbaterea largă a principalelor măsuri și hotărîri care privesc destinele țării, participarea intensă a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României, la conducerea și rezolvarea multiplelor treburi ale statului. Această largă participare la viața socială, la stabilirea soluțiilor. de „dezvoltare, corespunzător., condițiilor țării noastre, (intereselor poporului român, incumbă o înaltă responsabilitate tuturor cetățenilor, închinarea tuturor eforturilor lor intereselor supreme ale patriei, dezvoltarea respectului civic față de legile țării, față de legalitatea noastră socialistă. (A- 
plauze).Cunoașteți, de asemenea, că România se afirmă tot mai activ în viața politică internațională, mili- tînd cu toate forțele în sprijinul aspirațiilor progiesiste ale tuturor popoarelor, pentru socialism, democrație și pace. Dezvoltăm legăturile de prietenie frățească cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești și cu alte forțe democratice și progresiste contemporane, lărgim colaborarea cu toate țările lum:i. indiferent de orîndnirea lor socială în întreaga sa activitate internațională țara noastră promovează cu fermitate și consecvență principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne — principii profund echitabile, a căror respectare a devenit una din problemele de bază ale contemporaneității, una din condițiile principale ale menținerii păcii în lume. Politica noastră externă corespunde intereselor naționale ale României și, în același timp, cauzei generale a socialismului, intere-

selor mișcării revoluționare, antiim- perialiste de pretutindeni. Există o unitate indisolubilă între politica internă și externă a partidului și statului, ambele reflectînd țelurile fundamentale ale patriei noastre socialiste — detașament activ al sistemului socialist mondial, al luptei pentru progres și pace în lume. 
(Vii aplauze).îndeplinindu-și misiunea sa istorică în România, partidul nostru comunist pleacă de la premisa că știința și cultura sînt părți componente indisolubile ale procesului de edificare socialistă și comunistă a țării. Răspîndirea științei și culturii în masele largi, ridicarea nivelului de cunoștințe generale ale întregului popor reprezintă o premisă hotărîtoare pentru atingerea stadiului superior al. societății noastre — comunismul, pentru crearea condițiilor ca oamenii să poată face să țîșnească din ce în ce mai bogat izvoarele avuției materiale și spirituale ale patriei noastre. Numai pe baza înfloririi neîntrerupte a artei și culturii și a propagării largi ă acestora în mase se poate accelera procesul de lichidare a vechilor mentalități, de ridicare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Socialismul este opera comună a tuturor membrilor societății, fie că lucrează cu brațele sau cu mintea, la orașe sau la sate,. rodul îmbinării armonioase a eforturilor hule Vieții sociăle. Alături de clasatiiile vieții soc'iăle. Alături de clasă' muncitoare, de țărănime, intelectualitatea țării noastre participă activ la conducerea treburilor statului, muncește cu elan, împreună cu întregul popor, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru ridicarea generală a culturii noastre, pentru edificarea cu succes a societății socialiste și comuniste. (Aplauze puternice).Așa cum s-a relevat pe drept cuvînt în cadrul conferinței, regimul nostru a creat condiții de dezvoltare a artei care nu au fost cunoscute niciodată în trecut în România. a făcut și face eforturi însemnate pentru întărirea bazei materiale a vieții cultural-artistice. în același timp, partidul și statul încurajează dezvoltarea nestînje- nită a personalității tuturor artiștilor, o amplă și laborioasă activitate de cercetare și experimentare artistică pentru perfecționarea continuă a măiestriei, a mijloacelor de exprimare, o largă diversitate de stiluri și maniere de creație care să îmbogățească și să lărgească continuu paleta artei noastre contemporane. (Aplauze). Este de la sine înțeles că, așa cum nici un domeniu al vieții sociale nu stă pe loc, nu se mortifică, ci urmează o linie de neîntreruptă dezvoltare
(Continuare în pag. a IlI-a)

la amiază au luat sfîrșit celei de-a IlI-a Confe- țară a Uniunii Artiștilor Timp de trei zile, dele- invitații au avut un rodnic de idei asupra
Vineri lucrările rințe pe Plastici, gații și schimb problemelor expuse în raportul Comitetului de conducere și au subliniat căile și mijloacele menite să contribuie la continua și deplina înflorire a plasticii românești. Conferința a aprobat noul statut al Uniunii, și a ales, prin vot secret. Comitetul de conducere alcătuit din 95 de membri, reprezentînd toate domeniile activității artei plastice și filialele din țară ale uniunii.în continuarea lucrărilor, delegații au aprobat rezoluția celei de-a III-a Conferințe pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici.La ședința de închidere luat parte tovarășii : Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer. Gheorghe Apostol. Emil Bodna- raș, Chivu Stoica. Paul Nicules- cu-Mizil. Leonte Răutu. Dumitru Popa. miniștri, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai celorlalte uniuni de creație, al ti oameni de artă și cultură.Sosirea conducătorilor partidului și statului a fost primită cu puternice și îndelungate aplauze de către participanții la conferință

auNicolae

Salutînd cu căldură prezența conducătorilor de partid și de stat în mijlocul participanților la conferință, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, pictoi'îil Brăduț Covaliu, a arătat că aceasta confirmă încă o dată grija permanentă pe care partidul și statul nostru o acordă dezvoltării culturii românești, înfloririi artelor din România socialistă.întîmpinat cu vii și puternice aplauze, a luat cUvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat Cuvîntarea, ascultată cu viu interes de către asistență a fost subliniată în repetate rînduri cu aplauze lunga te.Președintele Uniunii, Covaliu, a mulțumit, în artiștilor plastici, secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru cuvîntarea sa plină de învățăminte, pentru grija permanentă manifestată de partid și guvern pentru dezvoltarea culturii și artei românești.în încheiere, președintele Uniunii Artiștilor Plastici a dat citire mesajului adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român de participanții la cea de-a III-a Conferință pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici.

înde-Brăduț numele

Foto : Gh. VințilJsomaleziVineri dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke.Au participat președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, persoane oficiale române și somaleze.După discuții sincere și prietenești privind dezvoltarea relațiilor bilaterale și principalele probleme internaționale ce interesează cele două țări, părțile au convenit să se dea publicității un comunicat comun.în dimineața aceleiași zile, s-au semnat la Ministerul Comerțului Exterior un acord comercial anual, privind schimbul de mărfuri între - •Rdnftâîriu și; Soiiialta. pl’eeum <și un

protocol privind dezvoltarea colaborării tehnico-economice în domeniul minier, petrolier și foraj.Potrivit acordului comercial, România va furniza mașini, utilaje, produse chimice, medicamente, confecții și diferite bunuri de consum, iar Somalia va livra piei, diverse conserve, făină de pește și alte bunuri de consum.Acordul și protocolul au semnate de Gheorghe Cioară, nistrul comerțului exterior, și Mohamed Aii Daar, ministruldustriei și comerțului, și respectiv de Abdillahi Gireh Dualeh, ministrul de finanțe.La ora 11,30, președintele Republicii Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, și soția, împreună cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și soția, au sosit Ia’aei p]>ortul B&neașa, de unde oâs-

fost mi- de in-

Primirea de către tovarășul

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit, vineri după-amiază, pe Gerhard Schurer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, președinte al Comisiei de Stat a PlanificăriiCu acest prilej a avut loc o con-
vorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordialăLa întrevedere a participat Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A luat parte Ewald Moldt, ambasadorul R.D. Germane la București.

peții somalezi, încheindu-și vizita, au părăsit țara noastră.Președintele Somaliei a fost însoțit în această vizită de Abdillahi Gireh Dualeh, ministrul de finanțe, Mohamed Aii Daar, ministrul industriei și comerțului, Ismail Dualeh Warsama, ministrul resurselor naționale, Ahmed Haji Dualeh, ambasadorul Somaliei la Cairo, dr. Nicolino Mohamed, șeful de cabinet al președintelui Republicii, Ahmed Botan Dakar, director general în Ministerul Planificării, dr. Sherif Mohamed Eidarus, directorul protocolului din Ministerul A- facerilor Externe.La aeroport, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, erau prezenți, pentru a-1 saluta pe oaspete, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu ■soția; Ștefan ■Petei'-fiy Vieepre'-'edinK al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Dumitru Popa, primarul general al municipiului București, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori, ziariști români și corespondenți ai presei străine, numeroși oameni ai muncii din Capitală.Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomaticComandantul gărzii de onoare a prezentat raportul. Fanfara a intonat imnurile de stat ale celor două țări. în semn de salut au răsunat 21 salve de artilerie.Cei doi președinți au trecut revistă garda de onoare.Oaspetele și-a luat rămas bun la persoanele oficiale române șila membrii corpului diolomatic. Tinere au oferit buchete de flori.Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au salutat cu căldură pe președintele Republicii Somalia, urîndu-i drum bun.în aplauzele celor prezenți, nava aeriană, escortată deasupra teritoriului românesc de avioane ale forțelor noastre armate, și-a luat zborul.

în
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Dejunul oferit In ziarul de azi ■

de Comitetul Central al
Partidului Comunist Român

și Consiliul de Miniștri
Comitetul Cențral al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri au oferit un dejun, în sala de marmură a Casei Scînteii, cu prilejul Conferinței pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici.Au luat parte tovarășii Ceaușescu, Gheorghe Emil Bodnaraș, ChivuPaul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu Dumitru Popa, membri ai guvernului, reprezentanți ai vieții noastre culturale și artistice. ,Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al C.C. al P.C.R.,

Nîcolae Apostol. Stoica.

președintele Consiliului de Stat, a toastat pentru progresul material și spiritual al poporului român, pentru dezvoltarea creației plastice. a tuturor artelor și. literaturii, pentru creșterea prestigiului culturii naționaleîn timpul dejunului, au mai rostit toasturi președintele de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici, acad. Ion Jalea, și președintele Uniunii, • Brăduț Covaliu, pentru partid și conducătorii săi, pentru propășirea continuă a patriei noastre socialiste. (Agerpres)
Stabilirea de relații diplomatice 

intre Republica Socialistă România 
și Regatul Nepalîn dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și dezvoltării colaborării dintre Republica Socialistă România și Regatul Nepal, gu-

vernele celor două țări au hotărît să stabilească relații diplomatice, la rang de ambasadă. (Agerpresj
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★înainte de plecare, pre.ședinte’e Republicii Somalia a răspuns' .la întrebările reprezentanților Agenției române de presă, Radiodifuziunii și Televiziunii române.„Impresia mea, împărtășită și membrii delegației somaleze, urma vizitei făcute în țara dv., a spus președintele — este poporul român a obținut un greș remarcabil. Cu toate că vizita a fost scurtă, ne-am putut convinge că România s-a angajat pe un drum just, în direcția unei continue și crescînde dezvoltări economice și sociale. Ca prieteni ai acestei țări, nu putem decît să urăm guvernului și poporului român noi succeseîn ce privește rezultatele convorbirilor pe care le-am avut cu conducătorii statului român, apreciez că sînt fructuoase și pozitive. între țările noastre există relații bure care au fost consolidate și de contactele între reprezentanții celor două state : urmează acum ca acordurile comerciale și de colaborare- tehnico-economică să fie traduse în viață în interes reciproc.
★Președintele Republicii Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, a trimis președintelui Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, de la bordul avionului, o telegramă în care se soune :„Părăsind teritoriul Republica Socialiste România, aș dori să vă mulțumesc încă o dată, dv., și d-nei Ceaușescu, guvernului și poporului român, pentru cordiala primire și ospitalitate acordate delegației noastre. Vă rugăm, excelență, să primiți cea mai înaltă considerație și stimă“.

de 
încă pro

(Agerpres)
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în vagoaneConducerea fabricii „Dezrobirea" (produse zaharoase) din Brașov se găsește la ananghie. Cum, necum, trebuie să predea în acest an la D.C.A. 246 tone deșeuri de hîrtie. De unde să le scoată ? (Prin acțiunea de organizare științifică a producției, fabrica și-a propus să reducă de- șeurile, nu să le sporească !). A- bia a reușit să adune 20 de tone I Ce-i de făcut? Sînt două „alternative" : primo — o parte din hirtia și cartoanele sosite în fabrică, de la furnizori, să fie predate direct la D.C.A.; tecondo — fabrica să angajeze colectori de deșeuri, pe care să-i trimită în întreaga țară. Adică, să nu ne intereseze reducerea cheltuielilor de producție, ci... îndeplinirea sarcinii de deșeuri. Birocrația este, în acest caz, atît de crasă, încît numai din hîrtiile sale s-ar putea acoperi întreaga cantitate de deșeuri. Cînd le expediați ?
Pe șleau

»
O spunem deschis: 

înțeleg dumnealor să 
comerțul, mai bine 
obloanele ! Au creat haosul și de
bandada la cofetăria „Floreasca". 
Avînd nevoie de uri tanc de pre
parare și conservare a îngheța
tei pentru cofetăria „Opereta", 
trustul respectiv a pus ochii pe 
cel existent la „Floreasca", sin
gura cof etărie din cartier I Au 
spart vitrina (pe ușă nu încăpea) 
și l-au luat. Alaltăieri s-au răz- 
gîndit. L-au adus înapoi, dar în
tr-o stare de plîns. L-au lăsat 
dezmembrat pe trotuar, au spart 
iarăși vitrina cofetăriei și' s-au 
făcut nevăzuți, Ieri noapte pă
zeau localul fetele de la cofetă
rie. Oare cei care au dispus a- 
ceastă mișcare inutilă, degradînd 
utilajul și cofetăria, lucrează 
cumva sub » firmă falimentară ? 
Atunci, cum de s-au rătăcit în 
comerțul nostru ?

La ordine!

ducă așa 
practice 

ar trage

Ilie lui Gh.Ieri dimineață, cetățeanul Călinescu a violat locuința Adonis Pietraru din B-dul Gheorghiu-Dej nr. 16 scoțîndu-i lucrurile dintr-o cameră pe care o ocupa legal din 1965 și instalîndu-se domnia sa, în baza unui... alt ordin de repartiție e- liberat recent. (!). Culmea este că ofițerul de miliție chemat la fata locului, și procurorul . ;det." serviciu de la Procuratura Municipiului București (căruia i s-a adresat A. Pietraru) s-au mulțumit să afirme că „este o violare de domiciliu sancționată de articolul cutare, Cod Penal". Perfect. Dar... concret ? Concret. a zis tovarășul procuror, va trebui să-1 dai în judecată. Rămîi uluit.! Vasăzică, intră unul peste tine, îți ocupă locuința și nu-ți rămîne altceva de făcut, decît să-ți freci pingelele pe sălile tribunalului pînă se hotărăște — ce : că ordinul de repartiție din 1965 este valabil și că cel din 1968 trebuie anulat. Adică ceea ce știe toată lumea. Zău dacă mai înțelegi ceva — în afară de faptul că la solicitarea întemeiată și legală a cetățeanului, un ofițer de miliție și un procuror, se mulțumesc să dea sfaturi. Invităm restabilirea ordinei.
Să nu vi se 
fure 
directorul!

la

în-Un control inopinat, făcut tr-o noapte la poarta principală a Combinatului siderurgic Hunedoara, a dus la o descoperire... senzațională. Unii salariați cu vagi noțiuni despre ceea ce înseamnă avutul obștesc au cărat cu ei, spre a scoate ilicit din întreprindere, scule și piese de tot felul. Aceasta — într-o singură noapte și la o singură poartă ! (Țara lui Cremene ?■) Cei desco- periți și-au primit pedeapsa. Totuși, dacă serviciul de pază și ordine nu își va redeștepta vigilența, n-ar fi exclus să auzim, mîine-poimîine, că a dispărut u- nul dintre... directorii combinatului (Acela însărcinat cu paza și administrația e cel mai vulnerabil). V-am prevenit! Punct.
Fault

Iași. La unul dintre căminele 
studențești, un tînăr acostează 
pe primii întîlniți: „Sînt Tătara 
II. Caut, talente fotbalistice", fii 
„microbiștii" cît Sînt ei de mi
crobiști, s-au lăsat înșelați. L-au 
invitat să le fie oaspete pentru 
cîteva zile. Dar studenții mai au 
și cursuri și semiiiarii. După pa
tru zile, ospitalierele și atotștiu
toarele gazde au fost fentate / 
îmbrăcămintea lor principală, în
ghesuită în două geamantane, în
soțea „vedeta" care părăsea „te
renul". Dar nu toate drumurile 
duc la... lloma(n), unde voia să 
ajungă. In gară la Pașcani, pre
supusul fotbalist a tras în bară, 
ratîndu-și acțiunea începută pe 
cont propriu. Adică, l-a prins 
miliția, care i-a amintit că în 
buletinul de identitate poartă, 
de fapt, numele de Călin Marin, 
din București, cunoscut și talen
tat... dribleur în 
citi infractor). Și 
stă pe tușă...

Rubrică
Ștefan ZIDÂRIȚA 

cu sprijinul corespondenților 
-Scânteii"

materie (a se 
ticiim, desigur,

redactată de

DEZBATEREA PROIECTULUI NOULUI COD PENAL
Forța educativă

a influenței obștești
Dr. Ștefan DANEȘ 

procuror-șef la Procuratura 
locală a sectorului 3-București

în procesul lărgirii democrației socialiste se afirmă tot mai mult rolul opiniei publice, al colectivității, în întărirea legalității și în respectarea normelor care reglementează regulile de conviețuire socială. Opinia publică reprezintă o uriașă forță în combaterea manifestărilor antisociale. contribuind la crearea unei atmosfere de netoleranță față de încălcările de lege comise de elemente înapoiate ale societății. Pentru ca opinia publică să poată desfășura o activitate cît mai eficientă în ceea ce privește apărarea și consolidarea ordinii de drept, era nevoie de înființarea unei instituții în temeiul căreia colectivitatea să poată acționa cu bune rezultate, iar pe cale de consecință, reglementarea juridică să aibă o cît mai deplină eficiență socială. Acest însemnat deziderat este realizat de proiectul noului cod penal, care cuprinde instituția înlocui
rii răspunderii penale cu răspunde
rea care atrage aplicarea unor forme 
de influențare obștească.Deși înlocuirea răspunderii penale nu este o problemă care se pune pentru prima oară în fața noastră, menționăm totuși că cercetarea teoretică și examinarea ei sub aspect practic erau departe de a fi epuizate, iar limitele în care este consacrată legislativ au devenit prea înguste în raport cu dezvoltarea și perfecționarea relațiilor sociale. Legislația în vigoare cunoaște numai forma legală de înlocuire a răspunderii penale, adică dezincriminarea unor infracțiuni cu pericol social redus și trecerea lor în rîndul contravențiilor sau abaterilor disciplinare; în
locuirea răspunderii penale pe cale 
judecătorească, care se învederează susceptibilă de a realiza în cele mai bune condiții concordanță dintre natura și gravitatea faptelor, pe de o parte, și caracterul răspunderii pe de altă parte, o întâlnim pentru prima oară reglementată în proiectul noului cod penal. înlocuirea răspun
derii penale este de natură a intro
duce în sfera mijloacelor de apărare 
împotriva infracțiunilor măsuri noi, 
de influențare obștească, destinate a 
pune în valoare forța educativă și 
de înrîurire pozitivă pe care o exer
cită colectivitatea. Această instituție 
juridică nu va slăbi importanța sanc
țiunilor penale ci, dimpotrivă, legi
ferarea ei va crea noi posibilități or
ganelor de stat și obștești de a aplica diferențiat noua lege penală, în funcție de natura și gravitatea faptelor antisociale. în actualele condiții, cînd pericolul social al unor infracțiuni se află într-o evidentă descreștere, dar alte infracțiuni prezintă încă un deosebit pericol social, 
se impunea o reevaluare a pericolu
lui social al' tuturor infracțiunilor și o reexaminare a textelor care le pre
văd, spre a se realiza între acestea o perfectă concordanță, lucru pe care îl considerăm pe deplin realizat prin dispozițiile proiectului.Pentru a hotărî înlocuirea răspunderii penale, procurorul sau instanța de judecată vor avea în vedere întregul complex de date și situații ce caracterizează persoana . făptuitorului : modul în care muncește și se comportă în societate, felul său de viață, . antecedentele, vîrsta și sănătatea. Un loc aparte este rezervat chiar prin lege conduitei făptuitoru
lui după săvîrșirea faptei. Astfel; în articolele 94 și 95 din proiect se arată că trimiterea cauzei Ia o organizație obștească are loc atunci cînd „se constată, din atitudinea făptuitorului 
după săvîrșirea infracțiunii, că regre
tă fapta și că a depus stăruință pen
tru a repara, paguba pricinuită prin 
infracțiune". Or, o bună purtare după săvîrșirea infracțiunii constituie un puternic temei pentru a ,se putea trage concluzia că făptuitorul ar putea fi îndreptat chiar fără a i se aplica o sancțiune penală.întrucît din prevederile proiectului noului cod penal nu rezultă în vreun fel, punem în discuție problema dacă după înlocuirea răspunderii penale și trimiterea cauzei organului obștesc în vederea luării unei măsuri de influențare obștească, acest organ va mai dezbate pricina și se va mai ocupa de examinarea faptei sau va trece direct Ia aplicarea unei măsuri. Opinia noastră este că rolul 
organului obștesc nu poate fi redus 
numai la aplicarea unor măsuri de 
influențare obștească. Acest organ nu poate fi privat de dreptul de a examina și dezbate cauza sub toate aspectele si. apreciind că cel trimis în fața sa nu a săvîrșit fapta cu vinovăție. îl poate chiar absolvi de orice fel de răspundere.O prevedere deosebit de importanță a proiectului este aceea a încre
dințării făptuitorului pe garanție, u- 
nei organizații obștești. Lăsat să muncească în continuare în organizația socialistă din care face parte, aceasta va avea obligația de a lua toate măsurile pe care le socotește utile pentru îndreptarea și reeducarea celui în cauză, de a controla sistematic atitudinea sa față de muncă. comportarea’ în familie și, societate și de a-i acorda la nevoie tot sprijinul, iar cel încredințat pe garanție va trebui să respecte măsurile dispuse de organizația obștească, să' dea dovadă de sîrguință în muncă și să aibă o comportare bună, de ngtură a justifica încrederea colectivului că se poate îndrepta fără aplicarea unei sancțiuni penale.Plecînd de la posibilitățile mari pe cși-e le are colectivitatea în ceea ce privește îndreptarea individului, credem că măsura încredințării făptui
torului pe garanție unei organiza
ții obștești poate fi luată în 
cazul infracțiunilor pentru care legea 
prevede pedeapsa închisorii pînă la 
un'an (în proiect este prevăzută pedeapsa închisorii de cel mult 6 luni). De asemenea, în proiect se arată că încredințarea pe garanție. se revocă dacă organizația, constatînd că făptuitorul nu dă dovadă de îndreptare,

renunță la luarea pe garanție. Părerea noastră este că, în afară de organizația socialistă, revocarea încredințării pe garanție ar trebui să poa
tă fi dispusă și din oficiu de către 
procuror sau instanța de judecată, a- 
tunci cînd făptuitorul nu dă dovadă 
de îndreptare, urmînd ca împotriva acestuia să fie reluată, după caz, urmărirea penală sau judecata. în fine, sugerăm că măsurile de influențare obștească aplicabile de către organele competente ar putea fi : mustrarea, mustrarea cu avertisment, amenda, recomandarea către conducerea întreprinderii sau instituției de a aplica făptuitorului, dacă acesta are calitatea de angajat, retrogradarea din funcție pe timp limitat, cu reducerea corespunzătoare a salariului. Iată cîteva considerații pe care le-am socotit utile în vederea reglementării cît mai judicioase a importantei probleme pe care * dezbatem.

Ion Gh. GORGĂNEANU
doctorand în drept

Transformările profunde petrecuta în structurii societății noastre, vasta activitate politico-educativă desfășurată de către partid au determinat schimbări esențiale și în profilul spiritual al oamenilor muncii. Toate acestea impun modificări și în caracterizarea unor fapte pe care codul penal în vigoare le consideră infracțiuni. Drept urmare, proiectul codului penal supus dezbaterii publice restrînge considerabil domeniul de aplicare a constrîngerii prin sancțiuni penale. Numeroase fapte socotite în trecut ca infracțiuni sînt eliminate sau altele sînt socotite ca fiind contravenții. în același timp, proiectul codului penal, avînd în vedere creșterea continuă a rolului opiniei publice în respectarea normelor de conviețuire socială și în educarea cetățenilor, prevede forme noi de realizare a influenței colectivității. Astfel, proiectul codului penal prevede posibilitatea înlocuirii răspunderii penale cu o răspundere care atrage fie aplicarea unor măsuri de influențare obștească, fie a unor sancțiuni administrative, ideea de bază a acestei instituții fiind aceea că 
forța opiniei publice poate acționa 
eficient în educarea și reeducarea ce
tățenilor pentru respectarea tuturor 
legilor statului.Printre formele de influențare obștească propuse în proiect este și cea cu privire la încredințarea făptuitorului pe garanție unei organizații sociale. Asupra acesteia dorim să exprimăm unele considerații.

Încredințarea făptuitorului pe ga
ranție este o formă de înlocuire a 
răspunderii penale cu totul nouă în 
legislația noastră. Ea izvorăște din 
trăinicia orînduirii noastre socialisie 
și din realitățile noastre practice. Astfel, prin modul de reglementare propus se au în vedere posibilitățile multiple pe care le au colectivele organizațiilor socialiste de a contri

bui la educarea celor încredințați pe garanție. Totodată, aceasta constituie una din formele folosite de statul nostru pentru antrenarea maselor de oameni ai muncii la realizarea justiției în mod concret. Ea face să sporească atît încrederea ce se acordă de către stat colectivelor respective, cît și răspunderea ce le revine în realizarea cerințelor legii, pentru îndreptarea făptuitorului.Proiectul codului penal (art. 96) arată condițiile în care se poate dispune — de către procuror sau instanța de judecată — încredințarea făptuitorului pe garanție. Ele sînt bine reținute în fond. Credem însă că cele spuse la litera a ar putea primi o altă formulare, care să exprime și mai concret în ce situație se poate dispune măsura amintită. De aceea, am propune reformularea celor arătate la litera a în sensul ca: „fapta săvîrșită să fie una din cele prevăzute în prezentul cod, pentru care pedeapsa închisorii este de cel mult șase luni". Propunem această formulare și pe considerentul că faptele de genul celor de mai sus sînt determinate de legiuitor în mod concret în partea specială a codului.Totodată, se arată care sînt măsurile pe care trebuie să le ia colectivele organizațiilor socialiste ce primesc în garanție asemenea făptuitori, și care trebuie să fie comportarea acestora din urmă. în cazul în care făptuitorul încredințat pe garanție, înăuntrul termenului prevăzut de lege (un an), nu are o conduită bună, nu dă dovadă de sîrguință la locul de muncă și nu respectă măsurile pe care organizația le-a luat în vederea îndreptării sale, măsura se revocă. Este de la sine înțeles ca, în asemenea situații, cînd făptuitorul nu dă dovadă de îndreptare, să nu beneficieze de înlocuirea răspunderii penale. Măsura revocării — se arată în art. 97 al proiectului — poate fi disousă și dacă înăuntrul termenului de încredințare făptuitorul este condamnat pentru altă infracțiune sau dacă se descoperă că a fost anterior condamnat.Revocarea încredințării pe garanție este întemeiată și cauzele de revocare sînt just reținute. Credem însă că ar fi fost necesar ca, în finalul articolului citat mai sus, să se fi precizat situația în care se află făptuitorul după revocare. Astfel, în cazul în care organizația renunță la luarea lui'pe garanție,-să Serti^hrătăt dacă nu cumva este posibilă’aplicarea unei alte forme de influențare obștească sau o sancțiune cu caracter administrativ, dintre cele prevăzute în art. 91 și 92 din proiect. în caz că asemenea posibilitate nu există, să se fi făcut precizarea că făptuitorul este supus judecății în vederea stabilirii răspunderii penale. Avem părerea că o asemenea precizare s-ai- impune și în situația în care revocarea se dispune pe considerentul că făptuitorul, înăuntrul termenului de garanție, este condamnat pentru altă infracțiune sau se descoperă că a fost anterior condamnat. Poate, chiar mal mult, în asemenea situații să se fi făcut precizarea că individualizarea pedepsei se realizează avîndu-se în vedere — după caz — regulile de la infracțiuni sau cele de la recidivă.

Înălțimi ieșene(Foto : Gh. Vințilă)

Noile indicative 
ale numerelor 
de înmatriculare 
a vehiculelorîn urma reorganizării teritorial- administrative, indicativele numerelor de înmatriculare â vehiculelor, în funcție de denumirea județelor, voi- fi următoarele : județul Alba — Ab ; județul Arad — Ar ; județul Argeș — Ag ; județul Bacău — Bc ; județul Bihor — Bh ; județul Bistrița Năsăud — Bn ; județul Botoșani— Bt; județul Brașov — Bv ; județul Brăila — Br ; județul Buzău — Bz ; județul Caraș-Severin — Cs ; județul Cluj — Cj ; județul Constanța — Cț ; județul Covasna — Cv ; județul Dîmbovița — Db ; județul Dolj — Dj județul Galați — G1; județul, Gorj Ț— Gj; județul Harghita— Hr ; județul Hunedoara — Hd ; județul Ialorjiița — II ; județul Iași— Is ; județul Ilfov — If ; județul Maramureș — Mm ; județul Mehedinți — Mh ; județul Mureș — Mș ; județul Neamț — Nț ; județul Olt — Ot ; județul Prahova — Ph ; județul Satu Mare — Sm ; județul Sălaj — Sj ; județul Sibiu — Sb ; județul Suceava — Sv ; județul Teleorman— Tr ; județul Timiș — Tm ; județul Tulcea — TI; județul Vaslui — Vs ; județul Vîlcea — VI ; județul Vrancea — Vn ; municipiul București— B.Corespunzător acestor denumiri, în unele județe vor fi schimbate atît indicativele, cît și numerele de ordine ale vehiculelor, în altele numai indicativele. iar în cîteva. precum și în municipiul București nu se va face nici o modificare. (Agerpres)

■

Situația derizorie
a meșteșugurilor în comunele 
județului Bistrița-Năsăud

Dacă aproape în fiecare comună din județul Bis- trița-Năsăud există complexe comerciale centrale, în general bine aprovizionate, care satisfac cerințele locuitorilor, prestarea diferitelor servicii către populație nu este încă la nivelul cerințelor. în acest județ funcționează 220 secții de prestări de servicii cu 31 de profile și peste 400 de lucrători. Acestea sînt însă concentrate. în cea mai mare parte, în comunele mai dezvoltate. De pildă, la Lechința există un complex de deservire cu secții de frizerie, foto, croitorie pentru bărbați și femei, reparații radio etc. Secția de cizmărie, pe lingă reparații, produce și încălțăminte de mică serie.Acolo .unde consiliile de conducere ale cooperativelor de consum sînt mai active, au fost înființate unități de deservire și în comune mai puțin dezvoltate. La Galații Bistriței, pe lingă cele trei unități de bâză (frizerie, croitorie, cizmărie) s-a deschis de curînd un ateliei- de tricotat care execută jersee și pulovere de bună calitate și la prețuri convenabile ; în comuna Feldru funcționează un darac pentru valorificarea deșeurilor din pînză ; atelierul de co- jocărie din comuna Sper- mezeu primește comenzi pentru cojoace înflorate, specifice locului, din zeci de sate.Pe județ, însă, situația nu este corespunzătoare. Din totalul actualelor comune administrative, doar în 20 funSționează cele trei secții de bază — frizerie,

croitorie, cizmărie — în 26 comune doar cîte una sau două din acestea, iar în 21 nu sînt încă organizate nici un fel de activități de prestări de servicii. Din păcate, sînt lipsite de asemenea dotări tocmai comunele mai îndepărtate de centrul județean sau de alte orașe. Să luăm, de pildă, comuna Tîrlișua, a- șezată tocmai la poalele muntelui Țibleș, la o distantă de 95 km de Bistrița. Spre Tîrlișua gravitează șase sate, cu o populație de peste 6 000 de locuitori. Comuna este frumoasă, cu școli noi. magazin universal, cămin cultural în construcție, dispensar medical, parc etc. în ziua vizitei noastre era , tîrg săptămînal. Magazinele și tarabele erau bine aprovizionate. singurul articol deficitar, semnalat de cumpărători. fiind mașinile de cusut. (în multe județe ale țării ele stau în stoc !). în această comună lipsesc însă atelierele prestatoare de servicii. Discutăm cu mai mulți cetățeni. Ne-au vorbit cu insistență despre necesitatea unor ateliere de croitorie, cizmărie, frizerie, cojocărie, curelărie, tîmplărie, pentru ca oamenii să nu fie nevoiți să coboare de sub munte pînă la Bistrița sau în alte orașe. întrebat de ce o comună atît de mare este lipsită de asemenea servicii. președintele cooperativei, Ștefan Tolca, ridică din umeri, de parcă nu el ar fi trebuit să se ocupe de organizarea atelierelor solicitate de cetățeni. în comună a existat și o brutărie dar a fost închisă

fără motive întemeiate. Acum, pîinea este adusă de trei ori pe săptămînă tocmai de la Beclean.Ne oprim într-o altă comună, tot de munte, și anume la Rebra. Aici sînt cîteva ateliere particulare de tîmplărie și fierărie, care funcționează sporadic. Pentru reparatul cizmelor, pentru cumpăratul sau confecționarea unui cojoc etc, munteanul este nevoit să meargă la oraș. Aceeași situație există și în comunele Coșbuc, Chiuza, Chio- chiș și altele.Viața cere o diversificare mai mare a prestărilor de servicii către populația din mediul rural. Printre altele, se simte mult lipsa brutăriilor comunale. în tot județul există doar opt brutării sătești și ele nu pot satisface cerințele întregii populații. înmulțirea brutăriilor ar fi imperios necesară. Dar pentru a- ceasta trebuie să se pună ordine în alt domeniu al prestărilor de servicii și anume. în cel al morăritu- lui. în comunele de munte sînt doar cîteva mori particulare, care nu reușesc să facă față. în comuna Tîrlișua, consiliul popular comunal administrează o singură moară, și aceasta nu funcționează.La sate se -simte mare nevoie de cărămizi și țigle, în prezent, în întregul, județ nu există' nici măcar o cărămidărie. cetățenii fiind nevoiți să apeleze la comerțul de stat sau să le confecționeze singuri. Dar în ce privește înființarea unor ateliere care să le producă, .lucrurile se urnesc greu din loc, deși în

multe comune ar exista condiții, chiar și experiență. De asemenea, nu sînt suficiente ateliere de tîmplărie. Cele care funcționează în cadrul unor cooperative agricole nu pot face față nici cerințelor unităților respective, cetățeanul fiind nevoit să aducă tîmplăria din orașe.Constatările de mai sus arată cît de necesară este diversificarea prestărilor de servicii către populația din mediul rural și repartizarea lor pe teritoriul județului în raport cu nevoile locale. Tov. Emilian Pop, secretar al Uniunii cooperativelor de consum din județul Bistrița-Nă- săud, ne-a înfățișat un plan din care rezultă că în acest an vor lua ființă încă 50 secții de prestări de servicii în comune, în •anul viitor alte 73. astfel că în 1970 toate centrele de comune administrative cît și satele cele mai reprezentative să fie deservite cu activități meșteșugărești de bază. Pentru a se realiza un asemenea deziderat este necesar ca președinții. consiliile de conducere ale cooperativelor de consum din comune să dovedească mai multă inițiativă și spirit de răspundere pentru organizarea prestărilor de servicii către populație. în același timp, consiliile populare comunale au datoria să sprijine conducerile cooperativelor, să intervină pentru învingerea inerției sau a greutăților ce se ivesc.
Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

NOTA REDACȚIEI : In ultima vreme presa, inclusiv ziarul nos
tru, au semnalat în repetate rinduri fenomenul încărcării medi
cilor cu un important volum de scriptologie, de activitate biro
cratică, ceea ce le răpește o bună parte din timpul destinat consul
tării bolnavilor. In legătură cu această problemă, am primit și 
publicăm articolul de mai jos.în ultimele luni au apărut în ziar* 

o serie de articole cu privire la sistemul de evidență și raportare statistică din domeniul sanitar, majoritatea menționînd numărul mare de registre și alte formulare pe care în special medicii de circumscripție sînt obligați să le completeze. Intr-adevăr, există o supraîncărcare cu 
evidențe primare și rapoarte statis
tice care, pe lingă alte sarcini para- 
medicale. consumă, în special me
dicului de circumscripție, o parte 
însemnată din timpul afectat acti
vității medicale.Verificînd pe teren această situație, delegații Ministerului Sănătății au constatat că o marc parte din 
formularele de evidență și dările de 
seamă existente sînt nelegale, tipă
rite pe plan local sau liniate de 
mină. Mai mult de jumătate din 
dările de seamă și din indicatorii 
raportați nu au aprobarea Ministe
rului Sănătății și Direcției Centrale 
de Statistică, contravenind numeroa
selor ordine și dispoziții date în ul
timii ani de Ministerul Sănătății. Deși încă în urmă cu 3 ani, ministerul a trimis în teren tabele cu toate formularele de evidență primară și dări de seamă oficiale, acestea reprezintă doar o mică parte din numeroasele evidente, organizate după ideile proprii ale celor care dispun introducerea lor, contravenind în mod conștient dispozițiilor.Din controlul efectuat în ultimele luni de către delegații Ministerului Sănătății în. fostele regiuni: Argeș. Banat, București, Brașov, Galați, Hunedoara, Iași, Oltenia și Maramureș (în cca. 25—30 unități sanitare din fiecare regiune) s-a constatat că această stare se menține datorită faptului că unele organe sanitare, care aveau și servicii de specialitate de statistică sanitară, nu au luat măsuri de eliminare a evidențelor nelegale, permițind unor șefi de problemă (pediatrul, ginecologul, ftizio- logul, dermatologul, cardiologul, oncologul etc.) să ceară numeroase date în plus medicilor din rețeaua sanitară.Un număr important de formulare și raportări neaprobate se cer de către inspectoratele sanitare de. stat în ceea ce privește vaccinările, anchetele epidemiologice, aspecte de igiena muncii, igiena copilului etc. O cantitate mare de date statistice nelegale se completează la cererea institutelor-de cercetări sub formă de „colaborare"., care de multe, ori ia aspectul unei raportări periodice cu un număr deosebit de mare de informații statistice. Cer și primesc date statistice în plus centrele militare, organele financiare, organele comerciale, Unele organizații de masă etc. Au fost cazuri cînd și unii salariați din Ministerul Sănătății, depășindu-și atribuțiile, au dat dispoziții de raportare sau de introducere a unor evidente, fără aprobarea Direcției Centrale de Statistică. Chiar recent, în locul raportării oficiale lunare a gravidelor, Policlinica orașului .Galați cere raportări săp- tămînale de la fiecare circumscripție sanitară. La circumscripția sanitară I din Focșani au fost găsite 38 de evidențe în plus față de cele oficiale. Un număr mare de evidențe neoficiale a fost găsit și în circumscripțiile : Foltești, Mărășești, Rîmnicelu, etc., la Sibiu, Brașov, Satu Mare, Cărei și îndeosebi în orașele Cluj și București. în Capitală nu s-a reușit nici pînă în prezent scoaterea din uz a numeroase evidențe și raportări nelegale. Aproape fiecare unitate își organizează evidențele sale proprii, dublîndu-le și triplîndu-le pe cele oficiale. De ce se cere în Capitală formularul de anchetă a decesului sub 1 an în dublu exemplar și, în plus, un proces verbal pentru același deces (deci al treilea exemplar), nu se știe. Deși unii șefi de policlinică din Capitală au propus desființarea fișierului, ei au triplat acest fișier, încăr- cînd medicii cu o activitate pe care foarte bine o rezolvă registratorii în cazul policlinicilor 'bine organizate. 
In această situație, cînd 2/3 din evi
dențe sînt nelegale, nu se poate a- 
precia dacă sistemul oficial de evi
dență și raportare este sau nu în
cărcat.în colaborare cu Direcția Centrală de Statistică, încă pentru anul 1967 Ministerul Sănătății a redus nu
mărul de indicatori raportați pînă în 
acest an cu peste 50 la sută. Concomitent, a fost simplificată și evidența primară, renunțîndu-se la o serie de formulare, după cum s-a renunțat la numeroase catagrafii, care constituie adevărate recensăminte ale populației de 2—3 ori pe an, registrul de vaccinări putînd fi luat ca bază pentru evidența populației care trebuie vaccinată.O dată cu reducerea evidențelor și dărilor de seamă medico-sanitare a crescut însă volumul înregistrărilor de natură cont.abiloTadminiStra- tivă. Cele sesizate în ziare despre registrele de medicamente, comenzile de medicamente în mai multe exemplare, chitanțierele, bonurile, inventarele etc. arată că în acest domeniu s-a ajuns la un număr foarte mare de evidențe cerute de organele financiare chiar și de la circumscripții. Propunem organelor financiare să găsească o formă mult mai simplă de evidență, ca de exemplu : fixarea unor^ bareme de materiale consumabile, a unui barem de medicamente de prim ajutor, contabilizarea la nivelul spitalelor teritoriale a laptelui praf, a zahărului etc. ce se dau gratuit mamei și copilului mic, consumul la nivelul circumscripției fiind justificat numai pe baza semnăturii beneficiarilor.O altă măsură luată de Ministerul Sănătății a fost dispoziția dată orga
nelor sanitare de a scoate din circu
lație orice evidență neoficială. AcOlo unde organele sanitare au executat aceste dispoziții, rețeaua sanitară a fost degrevată . de o grea sarcină. Nu toate organele sanitare au luat însă măsurile corespunzătoare, tole- rînd această indisciplină, care transformă evidenta și informarea statistică. dintr-un instrument de cea mai mara importanță într-o formă

de birocrație, care nu poate servi în nici un fel ocrotirii sănătății.în cUrsul anilor anteriori, Ministerul Sănătății, în colaborare cu institutele de cercetări și cu numeroase cadre medico-sanitare, a studiat întreaga evidență primară, re- vizuind-o în conformitate cu cerințele actuale. Noul sistem reprezintă o mai bună raționalizare a evidentelor primare, permițînd cunoașterea de noi indicatori calitativi ai stării de sănătate, a condițiiloi- igienico- sanitare și a eficientei activității rețelei, fiind în primul rînd un instrument de lucru pentru unitatea sanitară respectivă. Totodată, fiind 
uniform pe întreaga țară, sistemul 
va permite raportarea unitară a da
telor necesare organelor sanitare. EI 
pregătește trecerea la posibilitatea 
de prelucrare și transmitere auto
mată a informațiilor.Intr-o etapă ulterioară, de Introducere a mașinilor electromecanice (există deja 2 unități de acest fel : la Ministerul Sănătății și la Direcția Sanitară a Capitalei) și a calculatoarelor electronice, va fi posibilă, în special în unitățile mari (spitale, policlinici), raționalizarea întregului sistem de organizare a activității medicale și administrativ-gospodărești pe bază de programare. In spitale 
și policlinici sînt deci condiții ca 
munca de înregistrare și informare 
statistică să fie preluată integral de 
către statisticieni, în vederea prelu
crării automate.Situația este mai dificilă la nivelul circumscripției sanitare, avînd în vedere că aceasta răspunde de toate problemele de sănătate din teritoriu, fiind necesar — așa cum există în aproape toate țările europene — un registrator medical care să preia toate sarcinile statistice și adminis- trativo-contabile. In aproximativ 290 
de circumscripții sanitare rurale și 
urbane au și fost încadrați statisti
cieni medicali și acolo unde aceștia au fost instruiți corespunzător, medicul de circumscripție este absolvit de' orice muncă de înregistrare statistică și administrativ-contabilă. în restul circumscripțiilor sanitare rurale, noul normativ prevede un post 
de soră medicală sau asistent me
dical de medicină generală Ia dis
pensar, care să preia întreaga sar
cină privind completarea evidențelor 
primare și a raportării statistice pînă la data la care experimentul privind normarea unui registrator va justifica-necesitatea acestuia; spre a putea degreva și cadrele medii sanitare de munca de înregistrare. De altfel, regulamentul circumscripției rurale, care se află, de asemenea, în stadiu final de elaborare, dispune că întreaga muncă de înregistrare statistică îi revine sorei sau asistentei medicale. Medicul de circumscripție nu completează decît diagnosticul de boală sau deces și rețetele, sarcină strict medicală și lin instrument de bază în orientarea activității sale. Scutit integral de munca de înregistrare statistică, medicul nu este, bineînțeles, scutit și de analiza statistică a stării de sănătate și a eficienței activității sanitare.Pe măsură co apar unele aspecte noi de sănătate, este necesară cunoașterea și aprofundarea, deci crearea instrumentului corespunzător de informare. A simplifica cu orice 
preț, de dragul reducerii, înseamnă 
a lichida sistemul de evidență și in
formare, fără de oare nu este posi
bilă cunoașterea stării de sănătate a 
populației și a eficienței activității 
rețelei sanitare.Din păcate, și probabil din necunoașterea problemei, în unele articole publicate au apărut astfel de tendințe de a considera statistica drept o birocrație care trebuie lichidată. Se găsesc chiar unii șefi de policlinică din Capitală care cer desființarea fișierului, care ar determina, după dinșii, aglomerarea în policlinică. După cît socotim, a- glomerarea policlinicilor nu se dato- rește fișierului, ci fișelor duble sau triple, nescoaterii fișelor celor plecați din teritoriu sau decedați, utilizării registratorilor și statisticienilor în alte munci sau încadrării cu un personal neinstruit, neprogra- mării bolnavilor pe ore de consultație (în Special prin telefon), nestu- dierii „orelor de vîrf“ în aglomerarea unor servicii și a cauzelor pentru care bolnavii revin de cîteva ori pînă li se precizează un diagnostic sau li se eliberează diferite acte.Eficienta rețelei sanitare în prevenirea, depistarea și tratamentul precoce și corespunzător nu se estimează nicăieri numai pe baza celor afirmate de medic, ci pe baza datelor statistice corect întocmite. A-i clasifica pe medici în două categorii — unii care au evidențe bune și activitate necorespunzătoare și alții care nu au evidențe bune, dar au o activitate prodigioasă — așa cum s-a încercat să se pună problema în unele articole — duce la concluzia falsă că cei care au statistici proaste sînt medici buni și invers. Aceasta ar însemna nedrep- tățirea majorității cadrelor medico- sanitare, care au o bună activitate de asistență medicală concomitent cu o evidentă corectă. Toate documentele Organizației Mondiale a Sănătății, ca și ale tuturor țărilor menționează necesitatea de a îmbunătăți și a aprofunda cunoașterea stării de sănătate, fără de care nu este posibilă nici planificarea bazei materiale și de cadre a ocrotirii sănătății, nici aprecierea eficienței acțiunilor medico-sanitare.Desigur însă că o evidență inutil încărcată este în detrimentul asistenței medicale. De aici necesitatea 
de a lichida fără nici » întîrziere 
evidențele neoficiale și a lua măsu
rile corespunzătoare contra celor ce 
instituie astfel de evidențe sau dări 
de seamă. De metoda științifică a statisticii trebuie să beneficiem, lă- sînd personalului medico-sanitar timpul de a se ocupa de ocrotirea sănătății populației.

Dr. Petru MUREȘAN 
director adjunct 
în Ministerul Sânâtâjii
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încheierea lucrărilor Conferinței pe fără a Uniunii Artiștilor

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)dialectică, tot astfel nici arta, nu se poate închide în canoane și tipare stabilite o dată pentru totdeauna, nu se poate opri din evoluția ei la un anumit stadiu. Legile progresului impun artei noastre socialiste să parcurgă un neîntrerupt proces de dezvoltare și perfecționare. Fiind puternic influențată de dinamica dezvoltării societății, de progresele obținute în domeniile atît de vaste ale cunoașterii, de evoluția gîndirii și sensibilității omului, arta progresează și se primenește neîncetat, aspirînd spre forme mereu mai înalte de exprimare, spre un conținut tot mai bogat.Numitorul comun al artei noastre socialiste este concepția filozofică mârxist-leninistă, idealul de înaltă responsabilitate socială al artistului socialist. Este de notorietate .generală faptul că semnul distinctiv al marii arte a fost întotdeauna și continuă să fie exprimarea celor mai nobile aspirații ale omenirii, confundarea artistului cu cele mai progresiste, mai revoluționare idealuri ale epocii în care trăiește și creează, cu năzuințele și interesele supreme ale poporului său, căruia trebuie să-i închine întreaga existență, întregul său talent. In cadrul conferinței, numeroși tovarăși, a- tît din rîndul generației vîrst- nice cit . și al celei tinere, au subliniat că arta trebuie închinată poporului, făuritorul tuturor valorilor sociale, că ea t~ebuie să se adreseze celor mulți; să-i a- jute și să le lumineze mintea și cugetul, să se ridice spre înțelegerea cit mai profundă a frumosului. Aceasta indică seriozitatea și profunzimea dezbaterilor, constituind în același timp o garanție că în viitor arta noastră plastică se va afirma tot mai puternic ca factor activ în progresul general ăl patriei socialiste. (Aplauze îndelun
gate).Istoria demonstrează că din lot ce s-a creat pe planul artei dc-a lungul timpurilor, umanitatea a selectat și păstrat în patrimoniul culturii universale operele în centrul cărora s-au aflat omul, viața, natura, realitatea multilaterală a existenței. Nu au rezistat în fața timpului — supremul judecător al oricărei .activități .umșpe. — .lucrările artiștilor care au ignorat realitatea sau nu au înțeles-o, card s-au închis în „turnul de fildeș", care și-au propus să creeze numai pentru o mină de „aleși"întotdeauna s-au înfruntat în artă curente și concepții diferite, opuse, însă istoria ne arată că din aceste înfruntări nu a învins moda, prin natura sa .efemeră, ei au triumfat și au dăinuit operele artiștilor în care s-au reflectat cu profunzime și cutezanță frământările societății, idealurile și aspirațiile omenirii, lucrările artiștilor care, inovînd, revoluționând arta,., au pus-o în slujba umanității, a progresului, a dreptății, libertății - și fericirii omului pe pămînt. (A- 
plauze).Lumea contemporană oferă tabloul unor puternice încleștări și ciocniri între orinduirea veche și concepția nouă despre organizarea societății umane, intre .forțele retrograde, reacționare și forțele noului, ale progresului, între ideologia proletariatului și cea a burgheziei, între diferite curente filozofice. Desigur, aceste 'adinei frămîntări sociale nu pot ăă nu se reflecteze. într-un mod sau altul, și in artă. să n.u-și pună amprenta asupra curentelor’ existente in domeniul creației artistice. Există în epoca noastră, în tcate țările lumii, artiști de.seamă căre-și închină eforturile creatoare cauzei libertății și independenței popoarelor, idealului nobil . al păcii, salvării societății umane de dezastrul unui război nuclear, care-și ridică cu putere glasul în apărarea exploataților și asupriților, împotriva forțelor reacționare ce se opun progresului social. -Artei pătrunse de responsabilitate socială i se opun însă și astăzi — și nu mă refer numai la arta plastică, ci la toate genurile artistice — curente care neagă necesitatea preocupării pentru om, care cultivă forme și imagini în sine, lipsite de orice mesaj social-uman. Cauzele care generează asemenea orientări sînt desigur complexe și e'e nu pot fi cuprinse intr-o definiție unilaterală, simplificatoare. Dar printre acestea se înscriu și concepțiile filozofice care consideră omul și existența o absurditate, un nonsens și care închide orice perspectivă de înțelegere a semnificației vieții și a luptei duse în cadrul societății umane pentru o viață mai bună. Asa cum s-a spus, oe bună dreptate, în conferință, prin asemenea concepții societatea capitalistă de azi încearcă să-i izoleze pe artiști de principalul beneficiar al creației lor — publicul larg, poporul. Ca întotdeauna însă, și în. epoca noastră, arta cu cea mai largă rezonanță este arta creată pentru om, pentru înălțarea lui spirituală, arta izvorîtă din clocotul vieții sociale, din marile frămîntări ale b- menirii contemporane, din dorința 

oamenilor de a trăi mai bine și mai frumos.Noi trăim într-o societate nouă, în care relațiile sociale dintre oameni s-au schimbat. în mod radical, în care a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om, cu întregul ei cortegiu de fenomene și manifestări nefaste. In societatea noastră exercită o puternică influență asupra gîndirii oamenilor filozofia materialistă, dialectică — principală armă ideologică a poporului în lupta pentru o viață mai bună și mai fericită. In țara noastră se afirmă cu putere principiile uma- nispmlui socialist, a cărui esență este .eliberarea de exploatare,, li- clpdărea inegalității sociale și, pe această bază, înflorirea multilaterală a personalității omului, valorificarea în- Câmpul social, spre binele colectivității, a capacității și talentului fiecărui membru al societății, a întregului potențial uman al patriei. (Aplauze).Inspirîndu-se din acest nou climat filozofic și social, arta țării noastre poate aduce în concertul internațional o bogată și valoroasă contribuție originală. Societatea noastră socialistă oferă un teren nelimitat de manifestare a - forței de creație, a talentului și ingeniozității artiștilor. Marile transformări revoluționare care au schimbat din temelii structura și înfățișarea societății, suflul înnoitor care a cuprins toate compartimentele vieții, deplasările a- dîrici care au loc în etica socială, îp viața spirituală a omului, oferă artiștilor teme și subiecte de o mare generozitate și forță emoțională. pot germina creații de măre valoare și durabilitate, în toate genurile arteiIn cadrul conferinței s-a subliniat că artistul trebuie să fie legat trup și suflet de interesele patriei socialiste, că idealul său cel mai înalt este de a crea o artă a acestei țări, a acestui popor, o artă care să răspundă necesităților acestui măreț, moment istoric pe care îl trăiește România. Aceasta oglindește înalta conștiință patriotică de c.a.re. sînt.. animați artiștii.. din„ țara, noastră, definește -crezu-l •-■■■propriu artistului cetățean. Pentru abordarea temelor majore ale actualității; pentru realizarea unor opere reprezentative ale timpului nostru, este necesar ca artistul să cunoască viața și preocupările poporului, activitatea tumultuoasă de edificare a orînduirii noi. oamenii înnobilați de" idealul socialismului, care înfăptuiesc cu elan politica partidului. ridicând pe noi culmi de civilizație patria noastră. (Aplauze). Toate acestea cer, totodată, artiștilor să participe activ la întreaga viață socială, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării.In cadrul societății românești un rol de mare însemnătate în conducerea și rezolvarea diferitelor probleme ale obștei artiștilor, în educația comunistă și cetățenească a acestora îl au uniunile de creație. Ele trebuie să organizeze dezbaterea vie a problemelor concepției despre artă, să analizeze problemele majore ce trebuie să iacă obiectul. artei noastre contemporane. Numai astfel se poate asigura progresul continuu al creației artistice, triumful concepției despre viață' a clasei muncitoare, a poporului român constructor al socialismului, concepție în stare să fertilizeze inteligența, talentul și fantezia tuturor oamenilor de artă. Fără îndoială că dezbaterile conferinței, propunerile și sugestiile de- legaților vor duce Ia îmbunătățirea activității' uniunii dumneavoastră și, în același timp, se vor resimți în mod pozitiv în noile opere 'de artă care vor vedea lumina zilei în viitor. Conferința a pus în fața comitetului nou ales, a biroului uniunii .îndatoriri de mare răspundere, de îndeplinirea cărora depinde în mare măsură dezvoltarea continuă a creației plastice din țara noastră. Permiteți-mi să felicit, în numele conducerii de partid și de stat noul comitet al Uniunii Artiștilor Plastici, biroulț pe președintele de onoare și pe președintele activ ăl uniunii, să le urez succes

Componența Biroului
Uniunii Artiștilor Plastici

In prima sa ședință, Comitetul de conducere al Uniunii Artiștilor Plastici a ales Biroul uniunii în următoarea componență : președinte de onoare — acad. _ ION 
JALEA ;. președinte — BRĂDUȚ 
COVALIU ; vicepreședinți — Vida 
Geza, Ovidiu Maitec și Ion Frun- 

în îndeplinirea sarcinilor ce le-au fost încredințate de conferință, a îndatoririlor pe care le au în fața poporului român. (Aplauze puter
nice).In conferință au fost ridicate numeroase probleme privitoare la sarcinile ce. revin' Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, unor organe centrale și locale de stat, la relațiile cu celelalte uniuni de creație; este necesar ca Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă să examineze cu atenție și seriozitate problemele ridicate, asigurînd soluționarea lor corespunzătoare ■ și la timp.In conferință s-a vorbit, de asemenea, de rolul ce revine publicațiilor culturale în viața artistică. Este de la sine înțeles că libertatea de creație, ■ garantată în societatea noastră, nu implică pasivi- . tate din partea presei, a criticii de specialitate, a uniunilor, fată ' de orientarea pe care o capătă unul său altul dintre genurile artistice,. față de conținutul operelor de artă. Critica literară și artistică, presa, radioul, televiziunea și celelalte instrumente de propagandă existente- în societatea noastră au datoria să afirme cu putere principiile înaintate ale artei, să ia atitudine critică împotriva unor tendințe nesănătoase în artă, să promoveze cu convingere și pasiune operete de valoare certă, inspirate din realitățile țării noastre, să contribuie activ la orientarea artei patriei noastre spre idealurile nobile ale umanismului socialist. Este necesar să crească spiritul de răspundere al criticilor și al organelor și instituțiilor culturale față de modul in care se dezvoltă arta noastră, față de felul cum se continuă tradițiile înaintate ale creației românești în noile condiții sociale, față de soarta dezvoltării culturii socialiste a României.Bucurîndu-se de încrederea și devotamentul întregului popor, exercitîndu-și rolul conducător încredințat de societate în toate domeniile de activitate, partidul comunist poartă răspunderea în fața națiunii pentru întreaga operă de ■ înflorire a patriei, penjtru dezvoltarea' artei și culturii, pentru îmbinarea ei armonioasă fu eforturile generale de progres și prosperitate ale României. Partidul Comunist Român va face totul pentru a-și îndeplini înaltele sale îndatoriri față de popor, față de națiunea noastră ;. soc'alistă. (Aplauze puternice, în- i 
delungate). Comuniștii care lucrează in domeniul artei au înalta datorie de a se situa în primele rîn- duri pentru propășirea artei și culturii românești m'litînd neobosit pentru o creație inspirată din viața poporului român, din tradițiile sale, din realitățile sociale noi ale patriei. Comuniștii își vor îndeplini misiunea atunci cînd toți creatorii vor milita cu pasiune.: cu un profund spirit de răspundere pentru înflorirea artei și culturii românești. (A- 
plauze).în activitatea intensă, pe care o desfășoară oamenii muncii, sub conducerea partidului, pentru de- săvîrșirea' construcției socialiste, pentru ridicarea nivelului de civilizație materială și spirituală a patriei, artiștilor plastici le revine un rol de cinste. Sîntem convinși că ei vor aduce și în viitor o contribuție valoroasă la înfăptuirea programului partidului de înflorire a patriei, vor făuri noi opere cu care poporul român să se poată mîndri, care să îmbogățească patrimoniul valorilor sale spirituale. Na vom avea nimic împotrivă dacă veți reuși să plăsmuiți opere mai bune, mai frumoase decît au creat înaintașii. Urez tuturor, din adîncul inimii. să atingeți acest țel. 
(Aplauze).Dați-mi voie să închei dorind de- legaților la conferință, tuturor artiștilor plastici din patria noastră succes deplin în această activitate nobilă, talent și forță pentru a făuri opere care să dăinuiască peste veacuri, care să îneînte și să însuflețească atît generațiile de azi, cît și cele de miine în efortul pentru propășirea națiunii noastre socialiste. (întreaga asistență se ridică, 
ovaționează îndelung).

zetti ; secretari — Virgil Almășanu, 
Marcel Chirnoagă și Patriciu Ma- 
teescu ; membri — Corneliu Baba, 
Zoltan Covacs, Alexandru Ciucu- 
rencu, Ion Irimescu, Anatol Mîn- 
drescu, Ion Pacea, Ion Vlasiu, Na
poleon Zamfir, Mimi Podeanu și 
Paul Bortnovschi, (Agerpres)

Mesajul adresat 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
de participantii la Conferința 

pe țară a Uniunii 
Artiștilor Plasticii!

Inalți și iubiți oaspeți, conducători ai partidului și statului nostru I
Am ascultat cu adîncă emoție 

'cuvîntul plin de căldură și profundă 
înțelegere pentru noi. artiștii plas
tici, rostit în fața conferinței noas
tre de secretarul- general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Vă rog să-mi permiteți, stimați 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat, să dau expresie sentimen
telor noastre de gratitudine și să 
adresez Comitetului Central mesa
jul celei de-a IlI-a Conferințe pe 
țară a Uniunii ' Artiștilor Plastici. 
Este un mesaj de dragoste și caldă 
recunoștință pentru întreaga poli
tică a partidului nostru, pentru gri
ja și prețuirea pe care le acordă in 
permanență culturii și artei, sluji
torilor ei — a spus președintele uniunii, Brăduț. Covaliu.încredințăm conducerea partidului de devotamentul nostru față de marea sa cauză și o asigurăm de hotărîrea noastră, a tuturor generațiilor de artiști, de a realiza noi opere reprezentative, consacrate istoriei de ieri și de azi a poporului nostru, marilor izbînzi obținute în toate domeniile de activitate.în năzuința noastră către o creație semnificativă de mare amploare, către o artă originală, vom valorifica tradițiile strălucite ale înaintașilor, ne vom sprijini pe permanențele culturii naționale, ilustrînd în lucrările noastre ceea ce este propriu vieții și timpului nostru, ceea ce caracterizează spiritul specific în care se dezvoltă astăzi România socialistă.In strălucitele transformări re- voluționare. înfăptuite s.ub condu-, cerea partidului, în viața plină de avînt'a oamenilor muncii noi găsim un cîmp larg de inspirație, izvorul unor creații umaniste, al unm arte pline de idei și expresivitateS'ntem convinși că legătura ștrînsă c-u viața va îmbonâți din ce în ce mai mult sensurile artei pe c-.’.re o facem, o va aoropia’ și mai mult Ide cerințele societății socialiste. de poporul nostru iubitor de frumos.Dezbaterile conferinței au arătat cît este de necesar să punem mai bine în valoare tradițiile înaintașilor. ale maeștrilor trecutului nostru plastic, precum și strălucita tradiție a artei populare. Dorind să ajungem la inima oamenilor, să comunicăm eu ei. vom promova necontenit toate talentele, vom a- juta formarea unor personalități cît mai diverse și ne vom strădui să dăm artei românești, an de an, noi străluciri, noi valori certe.învățămintele desprinse din dez-

Din cuvîntul participanților 
la ConferințăIn continuarea discuțiilor purtate în ședințele de joi a luat, cuvîntul pictorul Camilian Demetres- 

cu, care, subliniind că artiștii de astăzi sînt continuatorii generațiilor de creatori care in ultima sută de ani au făurit cultura plastică românească modernă, a insistat asupra răspunderii sociale a artistului, căruia societatea socialistă ii adresează astăzi o multitudine de solicitări, legate de arhitectură, de industrie, de. urbanistică, în genurile și tehnicile cele mai diverse O condiție importantă în vederea realizării unor opere de mare valoare artistică — bunuri spirituale de care să se bucure largi categorii de iubitori ai frumosului — este de a dezvolta schimbul deschis de opinii, dezbaterile preliminare, consultarea tuturor celor interesați. In aceeași ordine de idei, criticul de artă N. Argintescu- 
Amza a subliniat, în intervenția sa, importanța culturii plastice atît în rîndul artiștilor cît și al publicului pentru a realiza, într-un schimb reciproc, permanent de valori, a- cel climat propice nașterii și dezvoltării ideilor noi, operelor autenticeNe trebuie luciditate, seriozitate și cumpănire — a spus în continuare vorbitorul —•. pentru mărirea patrimoniului artistic național în cadrul politicii de reală înflorire culturală ce se duce astăzi în țara noastră. Poporul nostru a dat genii de primă însemnătate în cultura 

baterile conferinței reprezintă, pentru noi toți, un puternic îndemn către o muncă susținută care să ducă la noi înfăptuiri, la noi creații pătrunse de căldura și măreția vieții României de astăzi, realităților socialiste în mijlocul cărora trăim.De pe aceste poziții vom căuta cu consecvență să promovăm valorile autentice care nu au nimic comun cu improvizația, cu preluările întâmplătoare. Deschiși mesajelor altor culturi, noi vom veni în întîmpinarea lor cu o înțelegere a vieții care este a noastră proprie, militînd pentru tot ceea ce înnobilează arta, îi dă trăinicie o- riginalitate și vitalitate.Ne umple de bucurie înalta a- preciere pe care, de fiecare dată, partidul ne-a arătat-o și care se exprimă prin însăși prezența domniilor voastre în mijlocul nostru.Cuvîntul secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, rostit în fața conferinței, ne emoționează profund, trezind în noi ecoul propriei noastre conștiințe în ceea ce privește marea responsabilitate ce revine artiștilor plastici în viața culturală a țării, în strădania de a răspunde prin opere de artă solicitărilor societății noastre socialiste.Sprijinul și dragostea cu care ne înconjoară partidul, întregul popor, ne dau aripi noi în munca noastră, .ne fac să ne simțim învestiți cu o demnitate de care niciodată, în nici o altă perioadă istorică, nu s-au bucurat arta și artiștii la noi în țară.Pictorii, sculptorii, graficienii, artiștii, decoratori, . scenografii, și cfiticif ’^iHt 'con’ștmnți de clătoriă ce le" revine de a dezvolta șî mâi mult legătura lor cu publicul larg, de a oglindi în lucrările lor spiritualitatea societății noastre socialiste, frumusețile vieții noi. în forme cît mai diverse.Strînș.i uniți în jurul partidului, artiștii plastici își îndreaptă gîn- dul lor. plin de nețărmurit devotament, recunoștința lor fierbinte către Partidul Comunist Român, reafirmîndu-și deplin participarea la eforturile întregului nostru popor pentru desăvîrșirea construirii socialismului.Asigurăm Comitetul Centra! al partidului și pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,. că ne vom consacra t.ot talentul, toate'forțele noastre creatoare, grandiosului program al e- dificării României socialiste. înfloririi depline a culturii, a artei, a spiritualității națiunii noastre.

universală. In încheierea cuvîntu- lui său, N. Argintescu-Amza a a- mintit cuvintele lui Cezanne „Ma
rea artă este făcută pentru toată 
lumea".Nu-putem crede — a spus, printre altele, pictorul Traian Brădean — că ceea ce se face la noi drept artă abstractă este inedit, căci aceste formule n-au fost căutate și nici găsite, ci mai degrabă luate de-a gata Nu poți deveni o personalitate artistică renunțînd la tine însuți pentru a te remarca autentic printre străini, imitînd limba, cîn- tecul, gîndirea și simțirea lor. In cazul cel mai fericit, străinii ne-ar compătimi, dar noi n-avem nevoie de aceașta, din moment ce foarte multe talente ale poporului nostru au stîrnit, printr-o trăire profund românească, entuziasmul erudiților de pretutindeni. Unii pictori an împrumutat de la pictorii de peste hotare luciul de. oglindă al suprafe
ței foarte lustruite, dar n-au izbutit să-și oglindească în aclîncimea acelui lui-iu și propriul lor suflet, astfel că artificiul s-a văzut. Sîntem datori să preluăm cu demnitate zestrea artei noastre. Să ne amintim că primii noștri pictori de seamă Grigorescu, Andreescu. Lu- chian. care au venit în contact cu școlile de artă ale apusului au învățat tot ceea ce marile frămîntări artistice le-au putut da, dar au devenit la ei acasă fondatorii unei școli de pictură legată de tradiția artei românești. Este o mare eroa

re ca atunci cînd în viață și în natură există atîtea minuni să frunzărești prin operele altora. In acest sens, pictorul Constantin Pi- 
llută a subliniat la rîndul său : Nu spune -nimeni că chibzuințele și realizările plasticii occidentale nu sînt interesante. Dimpotrivă. Parisul, după părerea mea, este un vast și interesant șantier plastic. Descoperirile de acolo, în ce privește felul de a gîndi plastic suprafața, sînt rezultatul unei munci asidue și a unei discipline artistice ri- ■ guros respectate. Da, dar ei sînt ei și noi sîntem rioi, de aceea spun că dacă ne vom agăța, pur și simplu, de coada lor nu vom fi altceva decît ca cei ce poartă trena contesei. Niciodată arta unei țări nu va putea intra în patrimoniul universal cu surogate de import. In ce ne privește, avem datoria să alăturăm tezaurului pe care-1 moștenim, opere care să străfulgere cu pasiune și talent prezentul, ziua de astăzi. Publicul are un bun simț cu care poate selecta arta adevărată. Ecoul artei noastre ar fi și mai mare dacă ea ar fi în priză directă eu publicul care ne va înțelege, pentru că facem o artă pentru el, pentru bucuria lui.Dacă vrem să ne ocupăm locul pe care-1 merităm în cetate, așa cum ne îndemna tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să ne ocupăm calm și statornic de lucrurile mari ale cetății noastre — arăta criticul 
Dan Hăulică. Sinteza românească pe care o făurim trebuie să fie vastă și esențială Vocația culturii noastre n-a fost să dea „mici oameni mari", lorga a fost grandios. Băl- cescu și Eminescu au fost mari in toată puterea cuvîntului. Disprețul lui Brâncuși pentru dimensiuni, pentru mărime în înțelesul material, cantitativ, venea nu din vreun ; gust pentru lucrurile minore, ci dintr-un clasicism esențial, care ține la proporții, adică la cantitatea trecută în calitate ; ea și Miorița. Coloana Infinitului nu poale fi un suport pentru ieftine oara- doxuri. „Cu ea începe sculptura modernă, declara ilustrul critic Giulio Carlo Argan. Romanii ne-au lăsat Columna lui Traian, spunea el, românii au dat peste milenii, această extraordinară replică, acest echivalent de o absolută strictețe' estetică".Intr-o atare perspectivă, de exigentă mîndrie, fără false complexe, trebuie să așezăm programul nostru de artă monumentală și de urbanistică. ' Să nu prefacem așezările,-noastre ipniștăl. orașe .fărăJ&T torie, prin greșeala unor proiec- tanți pripiți, gata să demoleze fără noimă.Discutînd problematica specificului național, și importanța ei. capitală pentru noi, el a vorbit despre perspectiva largă din care trebuie să abordăm acest concept. Fideli față de marile tra-' diții ale școlii noastre naționale de artă, trebuie in același timp să ieșim curajos în arenă, să ne impunem sarcini mari și noi. ca să ne putem cere nouă înșine totul.Un randament sporit în munca artistică, organizarea ei matură, o concentrare către ținte mai vaste; o serioasă Continuitate — acestea ar fi condiții de bază ale înaintării noastre.înscriindu-și intervenția în a- ceeași sferă de probleme, pictorul 
Virgil Miu a făcut, in cuvîntul său, cîteva precizări, spunînd, printre altele : Arta modernă, in intervalul ultimilor 60 de ani. a reușit, prin reprezentanții ei de frunte, să descopere noi valențe mijloacelor de exprimare, să îmbogățească limbajul. Condiționate istoricește de un anumit mediu social, expresionismul, suprarealismul etc., modalități de exprimare orientate spre explorarea îndeosebi a subconștientului, a visului, a halucinației respiră o filozofie și o anumită viață spirituală. Opera unora dintre marii artiști ai epocii este o demonstrație a faptului că talentul autentic poate organiza într-un mod anume o suprafață despre care se poate spune cu certitudine că este operă de artă, dar care totdeauna exprimă o anumită concepție despre lume și viață.Arta noastră contemporană modernă este condiționată de un alt mediu social, care aspiră către cele mai generoase idealuri. Confundîn- du-se cu idealul societății în care trăiește, societate care urmărește adevărata renaștere umană, artistul, creația sa, reflectă această nouă realitate și nu poate fi de- cit profund umană. Acest artist, eu o conștiință evoluată nu se poate împăca cu simpla demonstrație a marilor sale calități și a înaltului său meșteșug. Capacitatea ,de a pătrunde, a descifra și a exprima sensurile și trăirile profund omenești ce constituie substanța artei este ceea ce definește în ultimă instanță pe artistul complet, cu o evoluată concepție despre lume și viață. De o asemenea artă are nevoie societatea noastră. De aceea, este regretabil exclusivismul practicat în numele artei moderne, atît în organizarea expozițiilor cît și în unele articole ale criticii de artă. Prin artă modernă înțeleg nu arta modernă în general, ci arta care se face în condițiile 

noastre sociale, în societatea noastră. Această artă se bazează pe tot ce a' dat omenirea mai de preț și continuă moștenirea națională.Mai multe intervenții din cadrul conferinței au dezvoltat unele idei în legătură cu conceptul de artă umanistă, specificul național, originalitatea actului creator. In cuvîntul său, pictorul Mihai Horea a sub-, liniat cîteva trăsături ale artei românești de-a lungul veacurilor. Trăsătura filozofică a umanismului în arta plastică românească — a spus vorbitorul — se conturează- atît prin redarea conturului exterior a lumii fenomenologice, cît și prin înțelegerea vieții, a existenței, în sensul ei intim. Altfel nu se explică cum formele și culorile a- parente ale naturii se supun unui proces de sintetizare, de transformare și devin forme definite, stabile, durabile, devin forme și culori sufletești, omenești, îneîntă- toare. Necesitatea interioară de u- manizare, simțul măsurii, al ritmului, gustul și rafinamentul formelor și culorilor, simțul echilibrului constituie puntea organică de comunicare între arta populară și arta cultă românească.Ceea, ce definește specificul artei plastice culte românești e legătura cu fenomenul plastic popular. Aceasta în adîncul fenomenului de creație, de gîndire, în atitudinea filozofică față de lume, fată de existență. Această atitudine, mereu dialogul între om si univers, plăsmuirea acestui univers în proporții, ritmuri și culori calde, apropiate de om. expresia unei necesități interioare, definesc nota umanistă a artei plastice românești.Preluare a conținutului artei plastice populare și culte românești, preocuparea pentru o artă specific românească legată de necesitățile interioare, de aspirațiile contemporanilor noștri, rămîne marea preocupare ce solicită eforturile noastre. Abordarea subiectelor sociale* istorice și contemporane, zugrăvirea chipului uman și formelor existenței omului de azi în sensul profund, nu de suprafață, nu pot decît să contureze tot mai evident continuitatea umanistică a plasticii noastre.'După ce a -transmis conferinței salutul Uniunii Arhitecților, tov. Ascanio Damian a arătat că etapa actuală solicită, conlucrarea strînsă dintre arhitecți și artiștii plastici, care năzuiesc împreună către același scop : împlinirea unor nobile cerințe materiale și spirituale ale omului. Arhitecții concep și ere- ; ează' h'u numai clădiri dar și an- ' sarribluri mari, orașe întregi, care schimbă în bine și în scurt timp viața a milioane de cetățeni ai patriei. Aceste ansambluri și așezări nu-și pot îndeplini perfect funcția lor dacă nu răspund implicit și cerințelor spirituale ale locatarilor lor, aspirațiilor acestora către frumos.In cuvîntul său. sculptorul Oscar Han, maestru emerit al artei, a abordat aspecte ale artei noastre monumentale, subliniind valoarea etică și socială a acelor lucrări care trebuie să întruchipeze ideile nobile ale vremii noastre. La riadul său Gheorghe Ivancenco, re- levînd dezvoltarea graficii românești contemporane, a amintit numeroasele distincții obținute de graficienii și artiștii noștri decoratori la diferite confruntări internaționale, insistînd. asupra calității operei de artă, sincerității în exprimare și plasticității limbajului. Un loc larg în discuții l-au ocupat referirile la învățămintul nostru artistic. în acest sens, a vorbit pictorul Costin Ioanid, care a arătat că un rol important în angrenajul procesului de creație îl joacă și învățămintul de artă care, asemenea oricărui organism viu. pe zi ce trece, are nevoie de adaptarea sâ noilor condiții generale ale societății. Referindu-se la aceleași probleme, Virgil Demetrescu-Du- val s-a ocupat in continuare și de aspecte concrete ale asigurării condițiilor de activitate ale artiștilor plastici.Referindu-se la unele aspecte ale raportului dintre artă și public, pictorii Pavel Codiță și Marius Cilievici au analizat posibilitățile de organizare a unui contact mai sistematic cu iubitorii de artă. Legat de aceasta, pictorul Mircea Vârzaru a .evidențiat îndeosebi rolul cultural al artistului în societatea actuală. .După .ce a trecut în revistă succesele scenografiei românești din ultimii ani în direcția diversificării concepțiilor și a mijloacelor dl? exprimare plastică Ștefan Norris a arătat în cuvîntul său că uneori artiștii au mers prea departe pe linia simplificării decorului, ajungînd la adevărate scheme, la o simplitate de nimeni dorită și care constituie o sărăcire efectivă a spectacolului, o golire de substanță artistică întru nimic justificată. Fenomenul e constatabil și pe plan mondial, legat de o fals înțeleasă modernitate, ca și de larma iscată în ultimul deceniu din teatrul absurdului. îl menționăm fiindcă ni se pare a fi una din primejdiile posibile pentru umanismul epocii noastre, prin secarea voită a inspirației, prin înstrăinarea publicului obligat să rezolve la spectacole a- devărate șarade.
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• Eddie Chapman, *g»nt «ecret : PATRIA — S ;
12 ; 15 ; 18 ; 21. - :.’t
• Sînt șl eu numai 6 temei a, t HțPUBLICA (com
pletare Intre două bombardamente) — '9,30 ; 11,45 ;
14.15 ; 18,30 ; 18,13 ; 21. ‘ '
• El Dorado : LJICEAWiU.L — 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20, BUCUREȘTI — * ; 10,3» ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 
21.' ’■ ■■ ■■'■ ' ■ •
• Topltapi : MELODIA — 9,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN 4-.;»,S6 ; 12,15 î 13,30 ; 18,15 ; 21.
• Eu, eu, eu», șl ceilalți • CAPITOL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,80 ; 21. ,
• Fragii sălbatici i CENTRAL (completare 
Cintece în lemn) —9 ; 11,1!) ; 13,80 ; 18 ; 18,30 ; 21.
• Samba > CINEMATECA — 1» ; 12,30.
• Praștia de aut : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ,• 18,30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30 (la ambele completare Intre două 
bombardamente).
• Pentru Cîțiva dolari. în plus : VICTORIA —9,15 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45, TOM1S — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 18 : 
20,45, FLOREASCĂ — 8,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20,30, Flamura —9; 12.'; 15.ț ii; 20,45.

• Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga 
Dușcăl) — 9 ; 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
BUCEGI (completare Dușca) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15.
• Noul locatar : BUCEGI (completare In Egiptul 
nou) — 20,30.
• valetul de pică : UNION — 15,30 ; 20,30, CRÎN- 
GAȘI (completare Salut Kenya 1) —15,30 ; 18 ; 20,30.
• Filme de animație : UNION — 18.
• Sălbaticii de pe Rîul Morții : TIMPURI NOI 
(completare Comoara) — 9-21 în continuare.
O Răpirea fecioarelor : GIULEȘTI (completare 
Flori pentru litoral) —10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
GRIVIȚA (completare Orizont științific nr. 2/1968) 
—9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Intoarce-te : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Creierul) —16 ; 18,15 ; 20,30.
• Apă curativă : EXCELSIOR (completare
Orizont științific nr. 2/1968) —9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Eroii de la Telemark ; DACIA — 8,30-15.30 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45, LUMINA — 9,30 ; 12,15 ;
15.15 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : BUZEȘTI (completare Gustav știe 
mai bine) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Hocus-Pocus : GLORIA (completare Cînd fru
mosul e util) —9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Leul african : UNIREA (completare Năică pleacă 
la București) — 15,30 ; 18 ; 20,30, LIRA (completare 
Cei doi ursuleți) — 16 ; 18 ; 20.

• Sfintul la pindă : FLACĂRA (completare Orizont 
științific nr. 2/1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS 
(completare Plinea noastră) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.
• Am întîlnlt țigani fericiți : VITAN (completare 
Orizont științific nr. 1/1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
PACEA (completare Dați-mi un calmant) — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Cele trei nopți ale unei iubiri : MIORIȚA 
(completare Flori și insecte) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30.
• Două bilete la matineu : POPULAR (completare 
Atențiune, ciuperci) — 15,30 18 ; 20,30.
• Cu toată viteza, înainte ! : AURORA (comple
tare Pepite) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : ARTA — 8-14 
în continuare ; 17 ; 20,15.
• Jocuri neschimbate : MUNCA (completare 
Lupta internă a speciilor) — 16 ; 18 ; 20.
• Blestemul rubinului negru : MOȘILOR (comple
tare O întimplare rară) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Muzicantul : VOLGA (completare Orizont știin
țific nr. 2/1968) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Noaptea nunții în ploaie: RAHOVA (comple
tare Gustav și cioara nerecunoscătoare) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Post-sezon : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20..
• Profesorul distrat : PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• împușcături pe portativ : PROGRESUL (com
pletare Cu dansatorii maghiari în Grecia) — 20,30.

• Doctorul Aumădoare : COTROCENI (comple
tare Orizont științific nr. 1/1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : FERENTARI (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O sută unu dalmațienl : VIITORUL (comple
tare Năică și veverița) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

17.30 — Pentru cei mici. Lumea copiilor
18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30 — Curs de limba spaniolă (lecția a 12-a)
19,00 — Noile aventuri ale echipajului Val-VîrteJ. 

Expediție în Nord (I).
19.30 — Telejurnalul de scară.

119,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
'20,00 — Tele-cnciclopedia.
21,00 — Intîlnire cu... Astă seară, Elena Cernei.
21.15 — Film serial, Evadatul (ultimul episod).
22,05 — Emisiune muzical-distractivă — spectacol 

de păpuși ; Numere de circ.
22,45 — Parada vedetelor (Cliff Richard).
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Telesport.

Exigențele
„ O U M ©• B O U 0$

activității brigăzilor 
științifice in satul
contemporan

CONSTRUI
Paul GEORGESCU

puncte de vedere

unei brigăzi științifice 
auditorii din sala că- 
și printre alte cuvinte 
se repetă cu insistență 
la noi", „vă așteptăm

NEGAȚII
NU SE POATE

Est* absolut «Vidiht, că nici o 
cultură nu a* po<it*>d42V61ta firesc 
fără acea confruntat* vt*ș rea
lă și deschisă: /discuția;, cu 
atît mai :rhult **. simte nece
sitatea discuției care se. de
pășește și Se corectează ea în- 
aăși pe sin* în evoluția ei concret 
istorică. O piedică în cal*â dișcu- 
tiei reale o constituie, falsele pro
blem*. Subliniez de la început 
deosebirea esențială dintre discu
ție și polemică. Polemica de idei 
presupune poziții ideologice cert», 
polemica pamfletară.— „ce mai 
ceartă de cuvinte", zicea Maiores- 
cu — * o răfuială di orgolii și in
terese. Discuția presupune insă o 
bază ideologică apropiată său co
mună, de unde stima reciprocă, 
dorința de a înțeleg* etact par
tenerul, adică efortul comun de a 
cuceri un nou adevăr, împreună. 
Aceasta presupun» eă fiecare din
tre cei ce discută, fiind sincer con
vins de părerile sale,,nilscred* că 
e Întruparea adevătuluî absolut, 
ci este chiar dispus a-și corecta 
opiniile în raport de âiijaiți con- 
locutorl ce pot să știe șî ei cîte 
ceva. Indiferent deforma discuției, 
atrag atenția asupra; unor făis.e 
„mese rotunde* la care fiece pri
madonă intelectuală iși.cfată aria 
sa, indiferent de ce spun ceilalți. 
E o surditate-psihicăr.|i>.»nibilă. dar 
frecventă, un. mod de â nega că 
și alții pot avea pateri, de care 
ne putem delimita, pe care le pu
tem aproba sau Care... ne pot 
pune pe, ^înduri. ,t)isfcuțj|a reală e 
un efort coleptfy de a te apropia 
de adevăr.-,'; ;

Dar chiar cînd nu îți ignori... 
„adevărul*, închis înfr-o superbă 
solitudine, poți-/creai'fals» proble
me care împiedică practic discuția 
teală. Nu .m.ai abiijiith'ic 'Cită■.ener
gie inutilă ■ ș-a cheltuit pentru a 
se afla dacă pro2â dțtadină e in
ferioară celei furaje' său' vice
versa : valoarea operei riti e dată 
de cadrul în care/șe desfășoară 
acțiunea... Dar să' venim ld vre
mea noastră; evident, ottee privire 
retrospectivă, a insului asupra sa; 
a cronicarului asupra unui dece
niu sau mai multe, a istoricului li
terar este inevitabil critică; Dacă 
un Cronicar ■ literar al primit cu 
bunăvoință cel» peste cincizeci de 
cărți al» ariulut, el ațe nu numai 
dreptul, ci și; datoria, ca scriind 
despre un deceniu sau două să 
privească sever și selectiv. Dar 
între a fi sever și a nega totul e o 
deosebire < ‘ 
noastră „de tranziție* este 
sens fiindcă... toate epocile sînt 
de tranziție. Nici un țabel de 
perspectivă hU podite cuprinde to
tul, dar nici elimina totul. Că s-au 
făcut greșeli de apreciere se știe: 
s-au făcut totdeauna. Dat • o fal
să problemă să netri talente evi
dente, opere sigur valoroase doar 
din plăcerea de a fi original.

Evident, măi greu • d* a scrie 
o carte serioasa- decît de a spera 
să fii celebru fiindcă ai afirmat: 
vaca are două picioare 1 In față 
unei asemenea afirmații Se' iacă 
vîlvă, se discută și „Criticul' poa
te deveni repede și fdcil celebru. 
O altă metodă — sigură — de ă

deveni celebru este de a distruge violent cărțile tuturor confraților ; metoda este elementară : proza epică nu e lirică, acea lirică nu e epică, monografia nu este eseu iar eseul nu e monografie etc. Desigur, orice critic poate prefera o modalitate sau alta, dar nu a le distruge pe toate acuzîndu-le de a nu fi ceea ce nu și-au propus să fie. Din negații. vehemente nu se construiește o operă durabilă ; este oare imposibil ca revistele literare să termine cu acele răfuieli joase și anonime prin care se întreține o agitație stearpă ? Dacă „rentabilitatea” unei reviste stă în

asemenea suburbane „lovituri" înseamnă că nimic nu va rămîne din ea. Toată energia aceasta cheltuită sterp și veninos împotriva colegilor „concurenți" ar fi mai utilă în construcția unor opere cît mai rezistente: îij spațiul literaturii noastre este 16c pentru ori- ; cîți scriitori, oricîte opere mari. Desigur, preferințe literare e firesc să existe dar ele se pot manifesta . teoretic și decent. Istoria literaturii universale dovedește că talentul nu e monopolul unei modalități (trecătoare) sau al unei generații anume : polemica generațiilor e un tip de falsă problemă, de polemică oțioasă. Există, tineri foarte ’ tale'ntafi : e firesc ! Dar cu pastișe blagiene sau barbiene nu se pot anula opere anterioare, autentice, desigur după necesara selecție ;

iar autorii de opere verbale nu pot anula „Baltagul" lui Sadoveanu. Avem răbdare — și poate prea multă... bunăvoință — dar nu se poate anula ce este în numele a ceea ce poate va fi... căci nu toți debutanții își țin promisiunile și asta nu e totdeauna vina criticului care este prietenul oricărei cărți bune, chiar de nu reușește să aibă relații civile cu autorul. Criticul e uneori somat nu numai să admire cu beatitudine opera Scriitorului Unic, dar chiar să nege pe toți ceilalți colegi ai Unicului Scriitor : or, asta nu se poate 1 O cultură nu se constituie dintr-o singură carte, oricît ar fi ea de excelentă, ci dintr-o pluralitate de modalități și diversitate de talente, chiar de nu ar fi ele de prim ordin, toate, și nu vor fi reținute, toate, de istoria literară a viitorului. Diversitatea e un grad necesar în existența unei culturi. Dar ad- mirînd diversitatea frumosului artistic — ce nu e reductibil la o singură formulă — sînt obligat de conștiința mea să adaug că în tot ceea ce literatura noastră are mai reprezentativ, ceea ce numim fie conținut, fie mesaj, fie significant, cată a face parte din viziunea socialistă asupra lumii a scriitorului. Multe probleme de estetică sînt desț chise, multe transformări ale lumii moderne trebuie examinate cu atenție, formulele simpliste nu explică și nu conving. Toate acestea necesită discuție leală, ruperea de propriile greșeli (dacă au fost), eliminarea „procesului de intenție", suspiciunii etc., dar și îndepărtarea falselor probleme ale criticii. Mai ales nu trebuie să uităm că modul nostru de a gîndi, viziunea și concepția noastră nu pot fi decît socialiste, că opera noastră cată să ajute la desăvîrșirea regimului nostru social-politic.

Cînd membrii 
se despart de 
minului cultural 
de mulțumire li 
„mai poftiți pe 
cu plăcere și altă dată", vă asigur că ei 
vor pleca cu o mare mulțumire în 
suflet. Și dacă, în sala căminului, gru
puri, grupuri de cetățeni vor comenta 
în continuare cu interes cele auzite și 
văzute, atunci cu certitudine putem 
afirma că întîlnirea brigăzii științifice cu 
locuitorii comunei a reprezentat un 
eveniment important în viața localității. 
Noutățile prezentate de vorbitori într-un 
limbaj accesibil și interesant, experien-r 
țele cu puterea lor de convingere fără 
echivoc au creat un climat în care timp 
de o oră, o 
și ascultătorii 
satisfacție.

Asemenea 
doială, în foarte multe localități din 
țara noastră, deoarece brigăzile știin
țifice — formă deosebit de atractivă, 
și în același timp eficientă, în munca 
de răspîndire a cunoștințelor cultural- 
științifice — și-au dobîndif un loc de 
cinste, binemeritat, în arsenalul forme
lor muncii cultural-educative de masă. 
Dar, reușita întîlnirilor dintre brigăzile 
științifice și locuitorii din comune și 
sate a fost și rămîne în continuare 
condiționată de o serie de factori a 
căror ignorare duce în mod inevitabil 
la ștergerea eficacității, la p'erde.-ea 
caracterului dinamic al activității bri
găzilor științifice, la transformarea ei 
într-o activitate fără orizont, activitate 
în sine, formală.

„Să avem cît 
științifice" — iată 
care lucrătorii din 
masă militează cu

oră și jumătate vorbitorii 
au trăit momente de reală

înfîmplări au foc, fără în-

Despot Vodă pe scena Teatrului de Stat din Galați

• Filarmonica de stat ,,G Enescu
Ateneu) : Concert simfonic. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : Dmitri Bașklrov 
— 20.
• Opera Română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

(Sala Comedia) : Oamfeițj și^ș.oarșd-.Țr.. 49,39; (sala' Studio) : Părinții teribili
• Teatrul „Lucia Sțurdza Bulărîdra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) 
D-ale carnavalului — 20, (sala din str. Al. Sabia nr. 76 A) : Comedie pe 
Întuneric — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Miracolul — 19,30 (sala Studio) : 
Viziuni flamande — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Morișca — 19,30.
• Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți de luni — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cei trei mușchetari — 9. Corigentă la dragoste 
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Zece frați am fost — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuciada — 17, (sala din 
str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30. 
(sala Victoria) : Varietăți "68 — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe 
pămînt — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

O Teatrul Național „I. L. Caragiale"

mai multe brigăzi 
un deziderat pentru 
domeniul culturii de 
rîvna și priceperea 

acumulate în decursul unor ani de
rodnică experiență. Numai că eforturile 
organizatorilor se consumă uneori 
unilateral. Dezideratul amintit își păs
trează în optica lor numai aspectul său 
numeric, astfel că lupta pentru un număr 
mare de brigăzi științifice care să plece 
de la. orașe (și de ce neapărat numai 
de la orașe ?) spre comune și sate a 
facilitat în unele cazuri alcătuirea „la 
înfîmplare" a brigăzilor.

Consecințele sînt lesne de sesizat, 
deoarece în adest fel se escamotează 
înseși principiile de bază ale organiză
rii activității respective : alegerea unui 
colectiv de oameni foarte’bine pregătiți, 
cu specialități cît mai diverse, cu o 
cunoaștere amănunțită, din toate punc
tele de vedere, a zonei pe care o vor 
străbate. încropite în pripă, fetișizînd 
criteriul cantitativ, brigăzile științifice 
nu vor mai putea răspunde unei cerințe 
esențiale, aceea de a lămuri problemele 
din viața satului pe baza întrebărilor 
puse de cetățeni. în ce măsură aspectele 
prezentate interesează auditoriul, cit de 
aproape sînt de preocupările localnici
lor — iată chestiuni care, din acest mo- 
ment, se ignorează cu sau fără voie, 
iar rezultatul este următorul : după 2—3

clată. A numi »poca 
» non

A V i ' V’ ' '

In turneu 
prin țară
Teatrul de estradă' .„ION. 

VASIȚESCV" din bucurești 
prezintă intre 14—2Ș aprilie, 
în cadrul unui turneu prin 
țară, concertul .folcloric ..De la 
București la vale", Itinerarul r 
cuprinde localitățile Arad, 'l- 
lia, Dobra, Hevd,f Hunedoara, 
Lupetii, Vulcan, TetrOșeni, Că 
lan, Cugir; Orăștidț Sebeș-Alba 
și Sibiu,

Colectivul artistic e.ste for- 
rhat din laicii SloerțesCu, Petre 
Guști, Tita. Hărbulescu, , Ttța 
Ștefan, Ștefan Băcanu, Mihăi 
Oprea, Veronica Georgeșcu,' 
Nicolae V'țtlpeicu, Țăc’tțy Ho- 

: gea,; Luctyq Zorfrii,, 'f.Titre' Șă-ff 
căleanu. Dina Protopopesc-u 
Ștefan . Anghel, t^icolae' Părds- 
chiii, Tudo-r Dobref Mieluță 
lordache. ’ . ’

Direcția de scena : Paul Mi
hail tonescu. Dirijor Nicolae 
Paraschtv.

îmbunătățiri in sistemul stagiuluiB

îm- 
de 

stu- 
su-

Recent, s-au adus unele 
bunătățiri programului 
practică în producție al 
denților din învățămîntul 
perior tehnic, care va încope
în jurul zilei de 1 iulie. Des
pre aceste îmbunătățiri și des
pre semnilicația lor în contex
tul pregătirii de ansamblu a 
viitorilor specialiști ne vorbeș
te profesorul universitar Gheor
ghe Buzdugan:— Experiența a demonstrat că pentru o orientare cît mai exactă în ansamblul procesului de producție și pentru o cunoaștere amănunțită a componentelor viitoarei profesiuni este nevoie de un program de activitate structurat pe elementele esențiale, în desfășurarea căruia studentul să vină în contact cu aspectele fundamentale ale profesiunii alese, program care se poate desfășura într-o perioadă mai scurtă decît în anii anteriori. In esență, fiind vorba de o eșalonare mai judicioasă a stagiului de practică, se prevede ca în locul celor 17 săptămîni — cît totaliza, activitatea în producție a studenților din anii II, III și IV de la. învățămîntul superior tehnic — practica studenților cu acest profil să se desfășoare după cum urmează : studenții din anul II vor efectua vizite de documentare la 2—3 întreprinderi, pe o durată de maximum 2 săptămîni, în scopul cunoașterii aspectelor principale ale producției și pentru a fi ajutați în însușirea disciplinelor de specialitate care urmează să fie predate în anii următori. Studenții specialităților geologie și prospecțiuni vor efectua o practică de geologie și topografie, cu o durată de patru săptămîni, iar cei de la specialitățile de construcții, silvicultură și organizarea transporturilor feroviare — o practică topografică de patru săptămîni. Cei care vor participa la practica topografică sau de geologie și topografie nu vor mai face vizita de documentare de 2 săptămîni menționată mai sus. Studenții din anul III, de la toate facultățile, vor avea în program o practică de 4 săptămîni, cu caracter de inițiere în specialitate, iar colegii lor din anul IV, de la toate facultățile, vor efectua o practică de specialitate

Inîerviul nostru 
cu prof. univ. 

Gheorghe BUZDUGAN, 
membru corespondent of Academiei, 

director general 
în Ministerul Invățămîntului

(activități în producție) de 4 săptă- mîni, care va fi completată cu o excursie de documentare cu o durată de o săptămînă. Studenții din anul V de la specialitățile arhitectură, nave și instalații de bord vor efectua, de asemenea, o practică de 4 iȘiptămîni eu caracter de specialitate.
— Cure ca fi gama activități

lor desfășurate de studenți pe 
timpul practicii ?— In cele 6 ore ale programului zilnic de practică, studenții vor lua contact cu problemele de bază ale specialității lor, se vor familiariza cu aspectele multilaterale (tehnico-șliinți- fice, economice, organizatorice etc.) ale procesului de producție pe care-l vor conduce și dirija peste cîtiva ani. De pildă, studenții din anul III vor putea fi antrenați și în unele activități de producție, efectuînd, în funcție de necesitățile întreprinderii, operații tehni- co-științifice, potrivit cu specificul locului de muncă și cu caracterul programului lor de practică. In raport cu posibilitățile existente, studenții din anul IV și, respectiv, V — din facultățile în care durata de școlarizare este de 6 ani — vor primi, de asemenea, pe timpul practicii, sarcina rezolvării unor teme legate de producție. în afară de activitatea nemijlocită în producție, studenții vor participa, pentru o cît mai bună cunoaștere a problemelor din unitatea în care fac practică, la adunări ale salariaților și la manifestările tehnico-științifice care au loc în perioada practicii. Pe această bază ei vor completa caietul de practică, după care vor susține un colocviu pentru a arăta modul în care și-au însușit cunoștințele prevăzute în programă.

Pentru studenții din anul II, vizitele de documentare vor fi organizate mai întîi în întreprinderile din localitatea unde își are sediul institutul de învă- țămînt superior. La sfîrșitul acestor vizite, ei vor redacta cîte un referat în care vor releva problemele mai importante pe care le-au reținut.— Vă rugăm să menționați 
cîfeva din cerințele de care va 
trebui să se țină seama pentru 
buna organizare șl desfășurare în 
acest an a practicii studenților.— Mai întîi, orientarea activității tinerilor spre problemele de conținut ale practicii, pentru ca după cele cîteva săptămîni petrecute în întreprinderi, studenții să dobîndească realmente un surplus de cunoaștere a specialității căreia i se consacră. Perspectiva largă, înțelegerea procesului de producție în totalitatea lui sînt obiective de strictă actualitate. în acest sens au și fost întreprinse primele măsuri. Institutele de învățămînt superior încheie în prezent convenții de practică cu diferite unități economice și totodată se întocmesc grafice de eșalonare a studenților pe serii. Pentru a reduce la maximum numărul de studenți care concomitent fac practică în aceeași întreprindere și pentru a li se asigura condiții mai bune de cazare, studenții care efectuează practica de 4 săptămîni vor fi programați în două serii (în lunile iulie și august). Se definitivează, de asemenea, planurile de pregătire a cadrelor didactice îndrumătoare și se preconizează ca pe lîngă inginerii din întreprinderi, investiți cu responsabilitatea îndrumării și controlului practicii, în această acțiune să fie antrenați și muncitori cu înaltă calificare care să se ocupe direct de instruirea practică a studenților.Reușita tuturor acestor pregătiri și a altor măsuri de acest gen — a spus ' în încheiere prof. univ. Gli. Buzdugan colaborareain încheiere prof. univ. ( — este condiționată de strînsă dintre întreprinderi și instituțiile de învățămînt superior, de convingerea studenților că fiecare element din programul de practică are o valoare specifică și tocmai de aceea se cere urmărit și îndeplinit cu conștiinciozitate și spirit de răspundere.

Mihai IORDANESCU

de cameră

Concertele formației

formeze imaginea dtictnd-o prea aproa
pe, fie să o estompeze 
pînă la dezinteres.

„Soliști di Roma", 
departe de a forța in
terpretarea într-un 
sens sau altul, acordă 
atenție in primul - rînd 
expresiei conținute în 
însuși textul muzical 
pe care-l servesc cu

baro- 
în ti
de la 
obligă 
apre- 

0 for-

Viața 
muzicală

Consacrîndu-șe prin 
însăși alcătuirea sa 
(flaut, viori, violoncel, 
clavecin) interpretării 
lucrărilor din perioa
da barocului și pro- 
priu-zis genului așa- 
numitei „sonate a tre", 
formația tinerilor so
liști italieni și-a asu
mat răspunderea de
licată de a ne restitui 
fragmente ale unei 
arte poate pe nedrept 
rămase in anticamera 
clasicismului. Sarcina 
e cu atît mai delicată, 
cu cît ceea ce de la 
distanță pare un singur 
masiv omogen, 
cui. selecționat 
mănunțime și 
autor la autor, 
la diferențieri dabile. In plus,
mație de acest gen nu 
se poate mulțumi cu 
simpla realizare a u- 
nor calități tehnice - de 
ansamblu, cum ar fi 
omogenitatea, acura
tețea, ci trebuie să ar
boreze asupra dome
niului investigat în
semnele unui stil de 
interpretare în același 
timp personal și adec
vat. Ea trebuie astfel 
să devină pentru pu
blic un amplificator al 
stilului epocii, în care 
să răzbată numai în
tr-un dozaj foarte 
pertinent contribuțiile 
de gindire survenite 
între autor și inter
pret. O „focalizare" 
exagerată sau prea ti
midă poate fie să de-

pasiune. Căldura și 
lirismul, impetuozita
tea. prospețimea cu
lorilor sînt cîteva din 
principalele trăsături 
ale grupului italian. 
Acestea insă par să 
țină mai mult de for
mația lor personală și 
de o anumită con
știinciozitate decît de 
rezultatele unei trieri 
a variantelor posibile 
de interpretare. In fe
lul acesta rămîn poate 
să ne cucerească mai 
mult savoarea și ine
ditul muzicii ca atare 
și numai în paralel 
caracteristicile de in
terpretare menționate, 
atita vreme cit nu par 
riguros justificate sti
listic.

Au părut surprinză
toare unele echivocari 
de intonație si acordaj. 
Acest neajuns este mai 
evident în piesele pen
tru corzi si clavecin.

Dimpotrivă, apariția 
flautului aduce în ge
nere un fericit echili
bru atît intonațional 
cît si timbral. Pline de 
o strălucitoare eloc
vență ne-au părut astfel allegrourile clin So
natele de Fash și Gior- 
dani. aproape întreg 
trio-ul de Stamitz. linele părți din cvarte
tul de Teleman. In 
alte piese însă absen
ța flautului nu deru
tează cu nimic stabi
litatea formației, ca în 
Sonata de Geminicni 
sau Concertul de Mo
zart. acesta din urmă, 
printre putinele piese, 
oferind si clavecinului 
nit alt rol decît cel de 
„bas obligat".

Cele două concerte 
de muzică barocă susținute de formația „I solisti di Roma" au 
părut inegale si pen
tru că majoritatea lu
crărilor evident cize
late au fost grupate în 
cea de-a doua jumă
tate a programului, 
piesele dinainte' de 
pauză multumindu-se 
— raportat la posibilitățile formației — cu o 
po-iție subalternă.

Nu e mai puțin ade
vărat că
de acest gen sînt foar
te rare și în absența 
unei tradiții efortul 
pentru consolidarea 
tuturor aspectelor in
terpretative este du
blu. Sub acest Unchi 
contribuția lor ciiltp- 
rală pp*p.

formații

întilniri, desfășurate în mijlocul interesu
lui de care aminteam, participarea în
cepe să scadă, iar problema cea mai 
grea devine mobilizarea cetățenilor.

Strîns legat de aceasta este și modul 
de a culege întrebările, de a sonda 
opinia în legătură cu cele mai stringente 
probleme care frămîniă viața satului. 
Un rol important revine Sici directorului 
de cămin cultural și celorlalți factori 
locali care se ocupă de activitatea cul- 
tural-educativă. Tendința spre o 
„maximă operativitate" recomandată cu 
insistență, pentru a se asigura „prospe
țimea" materialului, a dus însă în multe 
cazuri la „fabricarea" unor întrebări 
care, fie ca nu aveau nimic comun cu 
preocupările satului (întrebări șablon, 
de mult depășite de nivelul general de 
pregătire al locuitorilor din mediul ru
ral), fie că urmăreau să-i pună în 
încurcătură pe membrii brigăzii. In 
ambele cazuri asemenea „formule' au 
dus nu numai la cheltuirea inutilă de 
bani și energie dar și la compromiterea 
brigăzii ca formă de activitate în do
meniul răspîndirii cunoștințelor cultural- 
șfiinfifice.

Intre intelectualii care alcătuiesc 
brigada științifică și locuitorii satelor, 
care o așteaptă în cele mai multe cazuri 
cu dragoste și interes, trebuie să se 
sudeze o legătură strînsă, bazată pe în
credere reciprocă, pe dorința sinceră de 
a pune întrebări și a primi răspunsuri, 
pe prestigiul intelectualului cu o te
meinică pregătire, dornic să împărtă
șească celor din jur cunoștințele sale. 
O asemenea sudură poate lua ființă 
numai pe baza unei cunoașteri temei
nice de către membrii brigăzilor științi
fice a satului respectiv cu toată com
plexitatea lui de probleme. Expe
riența noastră ne arată că rezul
tatele cele mai bune au fost obținute 
de brigăzile șriinjifice a căror activitate 
a fost legată permanent c’e același gruo 
de localități. In asemenea cazuri, 
legătura dintre comună și brigadă este 
ținută de responsabilul brigăzii care 
stabilește direct cu torurile locale data 
și ora întîlnirii cu cetățenii. Avantajele 
unui asemenea sistem de lucru sînt 
categorice față de programarea rigidă 
de la nivelul comitetului județean de 
cultură și artă care în mod firesc nu 
poate cunoaște toate problemele spe
cifice ale fiecărei localități, toate 
acîivităjile curente ce se organizează 
în .fiecare comună. .

Discutată din acest punct de vedere, 
problema nu oferă numai un simplu 
avantaj organizatoric. Ea vizează și un 
alt aspect foarte important al activității 
brigăzilor științifice ; și anume calitatea 
răspunsurilor date la întrebările legate 
foarte strîns de specificul din localitatea 
respectivă. Este vorba în mod deosebit 
de aspectele din agricultură (dar nu nu
mai din acest domeniu) ,unde, pentru a 
se da un răspuns exact și util în activi
tatea practică, trebuie neapărat să se 
cunoască foarte bine condițiile existente.

Evoluția civilizației materiale și spiri
tuale în satul contemporan impune, cu o 
mare necesitate, revizuirea și lărgirea 
noțiunii de brigadă științifică. După 
cum am arăfaf mai înainte, pînă acum 
ea era concepută ca un instrument ex
trem de util în răspîndirea cunoștințe
lor, dar cu un itinerar avînd un sens 
unic : oraș — localitate urbană mai 
mică -— sat. lată însă că în anii din urma 
numărul intelectualilor în mediul ru
ral este în continuă creștere, calificarea 
lor, de asemenea. De ce nu am apela, 
în acest caz, și la cunoștințele lor, 
mai ales că avantajele ar fi eviden
te : o cunoaștere mult mai profundă 
a realităților locale, o economie de 
timp și bani deloc de neglijat ? Fiind 
conștienți de acest fapt, noi am 
inclus în componența brigăzilor 
venite de la oraș și pe inginerul agro
nom din comună care, pe lîngă com
petența necesară lămuririi unor. între
bări din domeniul agriculturii, avea în 
același timp posibilitatea să apară în 
fața cooperatorilor alături de alți in
telectuali bine pregătiți, lucru care con
tribuie la creșterea prestiqiului său. 
Experiența s-a dovedit bună și ne-a 
permis, în continuare, să trecem la 
alcătuirea unor brigăzi științifice cu in
telectuali numai din mediul rural 
(bineînțeles în acele comune în care 
numărul mare de cadre didactice, medici 
și ingineri permitea acest lucru). In 
acest fel s-a reușit efectuarea unor în- 
tîlniri organizate între cooperatori și 
intelectualitatea din comună în cadrul 
cărora discuțiile erau vii și concrete, 
întrebările erau puse fără sfială iar 
rodul acestor înfîlniri era cel sconfat.

în alcătuirea acestor brigăzi am ținut 
cont și de faptul că în majoritatea 
cazurilor gradul de pregătire al intelec
tualilor din mediul rural — cei mai mulți 
tineri — este același cu al intelectuali
lor din orașe. Discutind despre avan
taje, să nu uităm faptul că aceste 
brigăzi pot asigura întilniri cu țăranii 
cooperatori din satele aparținătoare 
comunei respective, lucru greu de reali
zat în cazul trimiterii de brigăzi exclusiv 
din orașele județului. Evident, folosirea 
intelectualității din aceste orașe în 
activitatea cultural-educativă la sate 
rămîne în continuare o preocupare de 
bază a comitetului de cultură, deoarece 
cerințele acestei activități permit și cer 
acest lucru.

In condițiile îmbunătățirii împărțirii ad- 
ministrativ-teritoriale a țării, cînd toate 
comunele din patria noastră vor deveni 
unități puternice din punct de vedere 
economic și cultural, posibilitatea alcă
tuirii de brigăzi științifice în marea 
majontafe a comunelor devine o reali
tate și o necesitat» în același timp. 
Noile forme de activitate în cultura de 
masă apar așadar în urma unor cerințe 
obiective. Totul este să le sesizăm la 
moment, fiind receptivi la cerințele 
vieții, la tot ceea ce ea ne sugerează.

Prof, loan GHIRAN 
președintele Comitetului județean 
de cultură și artă Brașov

.
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Reportai de Paul EVERAC
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de cuviincios ar fi organizată, nu da singură seama de trecutul unui care a constituit sediul unor impor- reviste și ziare românești (într-o

suficient la teatru. N-amAradul

i

O explicație
Aradul care

nu e lipsită de

Ce va vedeaturistulla Arad

un un de
acele blocuri de lemne la vedere,

pe Și ale .la

un profil la altul, și au șic și fără anvergură ? pe același dig de altă- malul opus am văzut o despădurită total, spre

pe 
srx'.'ir.

?u

incompletă

și utopiiEram adolescent și, mergînd pe Mureșului, imaginam dincolo, pe malul stîng, față în față cu vechiul Arad, unul nou și magnific, cu două-trei bulevarde puternic luminate reverberînd în apele rîului, cu mari clădiri moderne, hoteluri, restaurante, mișunînd de oameni tineri și studioși, 'cu parcuri naturale în păduricea aceea tufoasă, splendidă, ce înconjura vechi ruine de cetate, cu școli și academii — lin fel de „cartier latin", să zicem, dînd o nouă culoare orașului și exploatînd o posibilitate destul de rară pentru așezările noastre, un adevărat privilegiu : acela de a se afla lingă o apă mare, domoală și prietenoasă, care face parcă înadins, cu grație, favorul de a se curba aici, ca niciunde în altă parte, într-un cerc aproape total, pentru a se putea lăsa traversată de două-trei poduri și a înnobila astfel peisajul prin civilizație și artă. Și mergînd mereu pe dig mestecam binișor proiectele acestui oraș de vis. E o vîrstă în care toți sîntem un pic arhitectul Ioanide și imaginăm lucruri colosale, aruncate pe pămînt pentru a ne defini puterea de creație ; cum era să fac excepție ? Iubeam acest oraș al adolescenței mele, îl doream alb și curat, cu o piațetă în fața primăriei din dale albe de marmoră, cu primăria albă înălțîndu-și turnul ca o fuzee, cu clădirile din jurul primăriei, albe și ele, încrustate cu mică, sticlind. într-un ansamblu armonios, cu lunga magistrală, albă și luminiscentă, străjuită la un cap de palatul C.F.R și la celălalt de Teatrul orășenesc, cu mari monumente și portice și havuze (ca Ioanide, bietul) cu mari spații periferice de recreație, cu vitrine mirobolante și cu străduțele acelea strimte și tainice care-și au un farmec al lor aparte ; iubeam acest oraș frumos, încîntător și la vîrsta cînd nici un gînd nu cunoaște stavilă. rîvneam să fie mai frumos, mai încîntător, să fie cel mai frumos oraș de pe

SECVENȚE SOCIALE
ARĂDENE

pamint : cu o gara uluitoare, cu un muzeu fenomenal, cu o promenadă ca nici o alta, de-a lungul acestui larg și cuminte confident al meu, Mureșul, care se curba înadins ca o mîngîiere. ca să bucure pămîntul arădean.Am mai crescut puțin de-atunci și am învățat să ponderez lucrurile, să le readuc la scara umană a posibilităților reale, să mai cedez din mărife'ftil'gtirații aleiinagi- ■ H-nației. M-am despfln^’de^Âîad și iată' că liceul care mi s-a părut la 15 ani o mare citadelă de învățămînt s-a așezat în proporțiile unei școli ca atîtea altele, și marele, feericul patinoar ale cărui becuri colorate și incinte din țurțuri de gheață sticlind îmi dădeau fiorul basmului și dulcea amețeală a reveriei a rămas un loc obișnuit pe care îl parcurgi fără emoție, iar parcul cu stufărișurile lui, cu potecile pierdute prin iarbă mare și arbuști de liliac, cu copacii groși în a căror umbră îmi ticăia inima la „v-ați ascunselea", și-a retras din sufletul meu aura de mister și palpitație, fiind un simplu loc vegetalizat prin care mi-am agățat cind- va copilăria.Ce să fac ? Timpul nu cruță și. întorcîn- du-mă iarăși și iarăși să revăd Aradul, am ochii puțin mai uscați și gîndurile mai puțin utopice.E adevărat că între timp, din ce visasem și eu, niște lucruri se împliniseră, dar mai totdeauna în altă parte. Voiam cartiere noi, orașe noi ? Da. erau. Era Orașul Victoria și Orașul Gheorghiu-Dej. erau Piteștiul, și Bacăul, și Suceava, și Galațiul reconstruite in chiar inima lor. Voiam deplasarea centrului, schimbarea accentului edilitar ? Aveam la dispoziție Baia Mare care se instalase, dublu riverană, cele două maluri ale modestului aveam Bradul care plecase cu acc?m* tot în marginea fostului, său ^per'mmvu. Voiam ] albeață? .Voiam gări uluitoare ? N-aveam merg la Brașov și la Constanța.
O AT,, tîlim

piațetă mozaicată străin?'”! de 1 Nu era vis : lașul și ” făcuse, ic’t să “.artier latin" ? Nu era utopie : și-I durase .lujul. Voiam hotel nou de mare clasă 9 VH-1 servea orășelul Piatra Neamț, iin modest centru de raion pînă nu de mult. Adunînd toate acestea, și Tg. Mureșul și Deva și Reșița, cîte puțin măcar din fiecare. Ioanide ar fi putut fi mulțumit că n-a plănuit de-a surda si că ceea ce părea mai puțin probabil s-a împlinit cu aplomb.Dar tot atunci, ‘ntorcînd ochii spre Arad, spre acest binecuvîntat în așezarea lui oraș, ar fi văzut că el doarme încă, ațipit în armonioasa lui ’mpietrire urbanistică, în formele lui de viață edilitară. Căci așa e : cine a apucat să se simtă stabilizat în temeiurile lui vechi mai greu se mișcă, iar cînd o face, o face cu stîngăcie, cu timiditate. Nu imaginasem prostii, dimpotrivă : o vreme a împlinirilor scosese din amorțeală atîtea alte orașe mai mari și mai mici. Cînd intri pe pavajul Aradului ai impresia că se fac lucrări uriașe care să schimbe din temelie orașul, deși înnoirile arhitectonice sînt modeste, în timp ce orașe care s-au înnoit cu adevărat în proporții neînchipuite au pavaj neted și străzi nedesfigurate. Cînd intri prin parcurile Aradului ai impresia că au chelit și cînd îți cauți nălucile tinereții pe fostul teren de tenis și patinaj găsești aproape un maidan. într-o vreme cînd nesfîrșite maidane au fost transformate, în toată țara, în terenuri de recreație, sport și agrement. Ce se întîmplă ? De ce piața Aradului, altădată model, a rămas în urma altora, de ce vitrinele Aradului n-au gustul celor din alte părți (de la Brașov de exemplu), de ce localurile Aradului, cu vad vechi și tradiție ospitalieră, s-au mișcat indeterminat de la rămas puține, fără Am mers din nou dată, și privind pe suprafață bearcă, care conducea un ponton improvizat așezat la umbra pilonilor, încă solizi, ai fostului pod. ce mărturisește, de un sfert de secol aproape, că pe aici a trecut războiul, dar, în același timp, că n-a trecut ulterior și o mare mînă de edil gospodar. Am mers același dig pe care visasem portale havuze — le-am găsit în alte părți țării —. și printre ostrețe am privit Teatrul de vară, neajungere la termen a unui gînd, care n-are nici măcar măreția ruinii, ci tristețea caducă a improvizației. 

Am văzut de asemeni bordura de urne de ciment, esplanada pătrată care dublează inexplicabil și inutil pe cea circulară la mai puțin de 50 de metri, aleile care s-au geometrizat rectangular, scrîncioabele puse in serie ca într-o baterie. Ce se întîmplă ? — m-am întrebat. Am îmbătrînit, m-am schimbat așa de tare pe dinlăuntrul meu că nu văd decît scaiul ? Atunci de ce alte orașe îmi par frumoase și tresar de bucurie cînd le descopăr crescînd ? Au diminuat puterea economică a Aradului, vitalitatea lui ? Imposibil : orașul a crescut ca locuitori. a crescut intens ca industrie, s-a îmbogățit cu unități productive de primă mînă, are cea mai mare uzină de strunguri, cea mai mare fabrică de vagoane, e un important centru textil, are o faimoasă industrie de mobilă, nenumărate fabrici alimentare. Are împrejurul lui unități cooperatiste puternice, gospodării milionarei un sol fertil, oameni învătați cu munca. Are un bazin legumicol ca puține altele, sere grandioase. Premisele sînt excelente. Ce-i lipsește ?Am auzit de la nenumărați arădeni că regiunea, fosta regiune, a încetinit sau a ținut în loc dezvoltarea Aradului, favori- zind în detrimentul lui orașul Timișoara. Și din nou filmul mi s-a derulat îndărăt și mi-am adus aminte de vechea rivalitate a acestor două mari orașe încă de pe vremea cînd, copil fiind, echipa „Ripensia" venea să se înfrunte cu „Gloria". „Ripensia" venea cu muzică militară și, învingătoare sau nu, pleca sub fluierături. Sub disputa echipelor deslușeam însă disputa celor două municipii care se întreceau în fală și anvergură economică, ca două cetăți orgolioase. Pe parcurs avantajul Timișoarei a crescut, și sînt destul de convins că adju- decîndu-și produsele și valorile Aradului, n-a avut, ca stăpînă, totdeauna, culanța de-a consolida pe vechea ei rivală, ajunsă la rangul de raion (la fel ca Trușeștii sau Băileștii). Orice oraș reședință are o gravitație care devine uneori stînjenitoare și Timișoara a atras în orbita ei, adjudecîn- du-și fără preget tot ce a găsit disponibil. Așa se face că Aradul și-a văzut una cîte una instituțiile specializate luînd calea Timișoarei și a pierdut fără să zică nici cîrc cele cîteva școli superioare care puteau 

să-i dea o ușoara coloratura universitara.Dacă regiunile nu și-ar fi dovedit și deficiențele n-ar fi fost necesară recenta reformă administrativă care să cruțe, printre altele, orașe ca Aradul de această osmoză pernicioasă. Fapt este că în actualul stadiu vechea schemă își trăise traiul și că Aradul a primit cu o imensă bucurie noul său statut de județ;

De aici însă și pînă la a trage concluzia că unele neajunsuri vin de la Timișoara e o lungă, neverosimilă distanță. Nimeni nu mă va putea convinge vreodată că rec- tangulizarea parcului (după ce a fost despuiat de o parte din arbori), operație care a absorbit și ea bani, căci nu s-a făcut din grație divină, are vreo legătură cu injoncțiunea Timișoarei. O vitrină prost aranjată, un pavaj prost reparat, o instituție prost vopsită — și acestea dau aspectul imediat al unui oraș — nu țin de imperiția regiunii, ci de gospodăria proprie. Perdelele dintr-un local nu le dictează regiunea. Culoarea kaki a Sfatului popular (culoare totalmente străină sensibilității autohtone și, în general, plasticii românești) nu o dictează regiunea. Dar cine atunci ? Cine moho- răște instituțiile, cine mohorăște teatrul (nou. de două ori refăcut, înveșmîntat în sur, în timp ce teatrele din Botoșani sau Pitești rid), cine presară pe dig scuipători de ciment — regiunea ? S-au făcut case în zona gării electrice, spațiul din fața lor a rămas sterp, neîngrijit de ani de zile — tot regiunea e de vină ? Sigur, podul nu se poate repara ușor, dar Îîngă pod cu cărările de sînt edictate „de sus"?Explicația cu regiunea adevăr, dar nici completă nu e. Chiar cu bani mai puțini un gospodar se zbate, convinge, și ce făptuiește poartă amprenta unei chibzuieli, a unei rațiuni, a unei deliberări.Dincolo de dificultățile obiective s-a instalat astfel pe încetul și o psihologie a neputinței și aproximativului, un fel de „asta putem, asta facem". S-a început, de pildă, o operație măruntă, bordaj pe trotuar cu flori, s-a abandonat pe parcurs. S-a încercat revitalizarea părculețului numit „pădurice" ; a rămas ca înainte, mai puțin instalațiile pontoniere care îi făceau farmecul. Liceul la care am învățat avea o curte imensă unde se amenajase pentru elevi un stadion sportiv (teren de fotbal, de baschet, pistă de alergări etc.). A fost dezafectat, abandonat fără motiv, a adăpostit circurile vagante, a devenit parcaj de camioane, mai tîrziu poligon de conducere auto, mai tîr- ziu nimic. Gospodari locali puși pe fapte mari au început prin a-i desțîțîna și distruge gardul, apoi, mulțumiți de cît au făcut, l-au lăsat în plata domnului (Tot „regiunea" ?). Un maior cumsecade s-a apucat să refacă stadionul dar a plecat din Arad și lucrul a rămas baltă (tot regiunea ?). Practic, liceul care era foarte bine dotat nu mai are teren propriu de exerciții, locul stă viran, și se cer cîteva zeci de mii de lei (sau sute de mii), pentru a reface gardul distrus inutil. Acest frumos spirit gospodăresc care începe prin a demola un lucru bine făcut numai de dragul de a face altfel, (de a scoate ochii, de a Se afla în treabă) și care sfîrșește prin a abandona lucrul o dată demolat, nu are mare legătură, presupun, cu condiția raională pc care a avut-o orașul, ci mai degrabă cu condiția rațională a cutărui edil local. Nu se poate spune că orașul nu a fost sprijinit și dovada o constituie investițiile masive care s-au făcut, în industrie mai ales. Dar investiția e una și talentul gospodăresc e alta. Și regiunea nu putea monopoliza talentul.Nici nu l-a monopolizat de altfel. Fiindcă iată, o sumă de lucruri se prezintă în Arad agreabil, promițător. ..Plombele" care 

s-au făcut dinspre gară spre centru nu sînt urîte de loc. Magazinele, în special, cele alimentare, dar și librăriile și cele de stofe, sînt spațioase, frumos utilate, elegante pe dinăuntru. (De aceea te prinde mirarea cînd vezi dezolantul magazin de lapte din strada principală). A apărut la colțul străzii Crișan un bar relativ cochet (De aceea te prinde mirarea cînd vezi banala cofetărie a tineretului instalată pe locul unui fost local elegant). A apărut un restaurant cu profil popular „Zărandul": interesant făcut, cu o bună deservire, cu un șic aparte. (De aceea te prinde tristețea cînd vezi culorile, mobilierul și ponoseala lacto-vegeta- rianului de alături și a multor bufete penibile într-un oraș răsfăța! de o bună conduită ospitalieră) Piața Arene; s-a civilizat, ca și cîteva alte locuri (De aceea nu înțelegi cum scuarul central se prezintă mereu răvășit). Multe clădiri arată bine întreținute, prospere. (Nu înțelegi atunci de ce o casă în plin centru are vopsite numai trei sferturi din geamurile exterioare, fiindcă dincolo, la celelalte, nu mai stă instituția respectivă, deci pot rămîne oricum).Există semne bune. Există posibilități. Acum cînd Aradul și-a luat în propriile sale mîini gospodărești aceste semne se cuvine să sporească, iar justificările să se împuțineze.Cum va creste
9

Nu sînt foarte convins că pe malul stîng al Mureșului se va înălța acea înfloritoare urbe .visată. Deocamdată aflu că se va muta ștrandul, ceea ce mă lasă puțin nedumerit : de ce să mutăm în loc să clădim ? Ce s-a ales muțind în locul unor foste prăvălii un restaurant, apoi în locul restaurantului C.E.C.-ul, apoi în locul C.E.C.-ului iarăși un restaurant ? Ce s-a 

ales schimbînd spațiile sportive și pavilionul din parc în grădină de vară și alte utilități, făcînd spații verzi pe terenuri care aveau o funcție certă, dar lăsînd neexploatate sau rău exploatate terenuri fără nici o noimă ?Nu sînt deci convins că vom avea un oraș în splendida incintă a malului stîng, deși acolo crește pe, nesimțite un orășel. . în schimb'' văd, și vede oricine, cum în I centrul Aradului, atît de unitar, de legat, 1 se ridică un modern hotel turistic, splendid în sine, admirabil armonizat cu noul Piatra-Neamț, dar atît de distonant aci, unde clădirile au rămas monumentale. Am apărat totdeauna optica unității de stil, era firesc s-o fac. Am dorit, ca oricine, un mare și impunător bloc nou în mijlocul unui mare și impunător cartier nou. Dar în deplină armonie a centrului arădean, amplasarea actuală a viitorului hotel, așezat oarecum cîș, față de linia unor străzi, mi se pare ca nuca în perete. Atîta avea Aradul: puțină armonie, puțină simetrie. Atîta aveau de făcut mințile luminate : să amplaseze hotelul fără să rupă armonia, valorificînd, întregind, civilizînd, moderni- zînd un spațiu genuin, aducînd Aradul înspre hotel, nu înfigîndu-i-1 în mijlocul țestei.Piața Avram Iancu (de ce i se refuză acest nume istoric ?) e un pătrat aproape perfect, cu clădiri de nivele apropiate. Din ea pleacă spre piața de alimente o străduță care e un model de proporție cuviincioasă și de farmec vetust. Acum se înfige și acolo un alt bloc zglobiu, care taie în același timp linia pieței și a străduței, făcînd un alt contrast nejustificat, doborînd încă o armonie.Fără îndoială, soluțiile nu sînt alarmante, nu sînt catastrofale, dar te pun pe ginduri: de ce se planifică dincolo de armonie ? De ce un proiectant general acceptă ideea de talmeș-balmeș in materie de Arad ? Dar oare se planifică în adevăr ? Dar oare există un proiect general de sistematizare a orașului Arad, acum cînd se pune pe linie de stat chestiunea sistematizării pînă și a comunelor rurale ? Aflu că nu există, dincolo de cîteva schițe vagi. Aradul se construiește mai mult sau mai puțin la întîmplare (spre deosebire de nenumărate alte orașe), el se completează ici-colo, se face ba un bloc, ba un hotel, cel mult un mic cvartal inspirat în pripă. Despre o concepție generală a dezvoltării lui urbanistice nu este pînă în momentul de față vorba. Și atunci e firesc ca fiecare unde găsește un loc să trinteascâ un bloc — iar dacă nu găsește locul să înghesuie blocul în mijlocul altor linii urbanistice. Acest lucru nu mi se pare sănătos. Centrul Brașovului a fost respectat cu sfințenie, al Clujului la fel. Aradul în schimb poate fi tratat oricum, deși profilul lui central e tot așa de bine conturat. Nimeni la regiune nu s-a gîndit să spargă armonia Timișoarei. Aradul capătă în schimb o dotă grandioasă, binefăcătoare care îl desfigurează un pic.în fine să lăsăm toate acestea și să ne închipuim că ideea de armonie își va face tot mai mult loc în concepția gospodarilor Aradului și că noul hotel, chiar așa pestriț cum e în aliniamentul orașului, va aduce bune servicii turistice Aradului și tării.

Aradul e poarta țării, mi-au spus cu mîndrie arădenii. O știam, am crescut doar aici. Dar iată-mă pentru un moment turist străin, intrînd pe poartă, oprindu-mă în poartă. Ce-mi oferă Aradul ? Are el o istorie ? Fără îndoială. O istorie a luptelor, a frămîntărilor spirituale, a tendințelor spre o viată mai bună, spre unitate și frăție. A avut el personalități militar.te. animate de concept!) progresiste cărturari. 

oameni de condei, luptători pentru bine ? Fără îndoială. A cunoscut o efervescență culturală, concerte cu mari virtuozi, turnee de trupe teatrale cu nume ilustre ale actoriei românești, expoziții, conferințe ? Fără nici un fel de îndoială. A avut de asemenea publicații, reviste, a fost conex cu mișcarea de opinii din toată țara. A avut greve, mișcări muncitorești, manifestări de revoltă împotriva traiului nedrept.Din toate acestea nu se vede aproape nimic. E mai bine reprezentat paleoliticul și neoliticul arădean decît istoria lui mai recentă. Secția de istorie veche a muzeului, oricît poate oraș, tante vreme cînd nu era prea ușor să apară), obîrșia unor mari luptători pentru prefacerile sociale, pentru Unire. Statuile din fața Palatului Cultural nu vorbesc singure (nici măcar prin calitatea lor artistică). La muzeu, sala Revoluției din 1848 e în refacere. Era și cazul. Pipele și tabacherele unor generali ne interesau mai puțin decît faptele, condițiile sociale, aspirațiile și idealurile celor care, amăgiți de împărat, și-au dat sîngele pentru libertatea și ega- 'litatea națiunii lor oprimate. Prefecții și tribunii zărăndeni ai mișcării conduse de Avram Iancu aparțin Aradului. Ca și pașii lui Bălcescu pe aceste meleaguri, neobositul mediator pentru frăție între popoarele maltratate, încrîncenate. Lor li se cuvin aceste săli. Nici un cuvînt nicăieri, de asemeni, despre marile momente ale artei teatrale în ultima jumătate de secol, deși prin grija unor străduitori există material muzeistic văzut pe nici o casă din Arad vreo inscripție — ca în atîtea alte orașe —. ai zice că n-a avut istorie. Si doar nu lipsesc cercetătorii, istoricii eminenți, critici de artă, muzicologii, care să-i refacă identitatea culturală și socială.Sărăcăcioase sînt și monumentele de artă ale Aradului. Stilurile mai vechi nu sînt reprezentate aici (ca în alte locuri), iar cele contemporane se materializează în cî- teva busturi înțepenit-academice în perimetrul Palatului Cultural, într-o fîntînă

și o „Descătușare" mediocre și într-un mai recent, foarte convențional, monument al Eliberării, care nu oprește prea mult atenția. Aripa unei arte însuflețite n-a bătut și nu s-a materializat în acest Arad al marmorei de Moneasa, fîntînile nu țîșnesc în acest Arad al opulenței lichide, culorile nu farmecă în acest Arad al vegetalitătii și climei cvasi-mediteraneene. In fabricile ‘-"ridi^țsău înnoite), pe calcanele noi n-au ■' pătruns ' încă însemnele ■ ărt'fei moderne, frescele, mozaicurile sînt mari rarități, exuberanța horticolă nu e la înălțimea posibilităților. Cîte o inițiativă culturală locală își găsea cu greu drumul spre împlinire, și nu numai pentru că regiunea ar fi rămas surdă, ci și pentru că orașul nu era în stare să și-o autoargumenteze. Expoziții n-am prea văzut, cea mai interesantă e adăpostită în holul studioului de teatru. Fondul plastic nu e la vedere, mobila expusă în vitrină — celebra mobilă de Arad — e de duzină, deși fabrica face lucruri mult mai interesante, tradiția co- voarelor, scoarțelor, cusăturilor a slăbit. (Numai muzeul are o secție de artă populară incipientă. Pînă cînd se va trezi să facă și una etnografică vor dispare obiectele).

muncește
9Dar sub Aradul care se înfățișează stă Arad care se transformă în adîncime, Arad al ponderii industriale, al zecilor mii de oameni care se duc dimineața (sau noaptea) in fabrici, care vin cu trenul de pe o întinsă rază, gravitînd spre pulsația ritmică a marii industrii, și care stau acolo opt ore și în aceste opt ore eliberează energie, creează bunuri și se pun în contact, într-un fel, cu zonele înaintate ale lumii, cu toată problematica modernă a fabricării cutărui produs industrial. Și în aceste opt ore omul își schimbă încetul cu încetul condiția, reacția lui față de mediu, perspectiva lui. Din dulgherii și zugravii arădeni, din lăptarii și zarzavagiii piețari, dar în special din tinerii țărani și țărance dimprejur au ieșit în cîțiva ani de zile noi muncitori cu calificare (afară de muncitorii din tată în fiu, numeroși la Arad), oameni care s-au încetățenit în oraș, dar mai ales s-au încetățenit în modulii civilizației industriale, în problematica ei pusă la cel mai înalt nivel posibil. Adică strungurile, și vagoanele, și mobilele, și țesăturile pe care le fabrică acești oameni sînt competitive internațional. Sigur că afluxul acesta de la necalificare spre calificare nu e totdeauna simplu, că absorbția necontenită în viața unui oraș a unor oameni de mentalitate sătească, împrospătarea aceasta prelungită produce unele mutații nu numai în ritmul, dar și în calitatea civică a orașului, în dinamica, dar și în coeziunea lui morală, dînd și fenomene secundare care îl fac uneori nesigur pe profilul Iui. Aradul, din cîte mi se pare, a absorbit și asimilat destul de bine tot acest aflux, a școlarizat intens la nivel tehnic și și-a creat astfel noi cadre stabile. E un oraș care a trimis cu seriozitate spre condiția muncitorească mulți noi veniți. Cu atît mai importantă este deci activizarea lor social-culturală.Pe de altă parte întreprinderile au crescut ele însele, unele din nimic, ca fabrica de strunguri, altele dezvoltînd intr-un grad ridicat unități mai vechi, cu o marcă a fabricii acreditată. Uzina de vagoane s-a extins foarte mult, dar mai ales și-a mărit capacitatea dincolo de proporția extinderii, adică a valorificat creșterea arp- plificînd-o prin productivitate și calitate. Ea n-a crescut, convențional vorbind, de atî- tea ori în extensie de cite ori a crescut în producție. Ce înseamnă asta ? Că dezvoltarea ei este interioară, inginerească, tehnico- științifică, că ea se face pe seama inteligenței organizatoare De altfel. în scurta vizită pe care am făcut-o. acest aspect a părut cel mai sesizant, cel mai la vedere : încercarea de a obține randamente mari prin 

dispunerea cît mai științifică (deci mai economică) a fluxului tehnologic, problemă eminamente de inteligență. Of, și această creștere ponderală a factorului, „inteligență științifică organizatoare" se înscrie în graficul nevăzut al creșterii orașului. Aceeași preocupare peste drum, la fabrica de mobilă, care deși lucrează în plin, cu randamente mari, nu dă impresia de forfotă, de aglomerare, fiindcă factorul organizatoric a căpătat preț și a orînduit lucrurile. Inscriindu-se în zona parametrilor competitivi, toate aceste unități sînt obligate să alerge bine ca să nu rămînă în urma tehnologiei mondiale, lucru care nu e chiar așa de ușor astăzi cînd, pînă se instalează un utilaj, s-a și născocit un altul de mai mare productivitate. Și iată Aradul, altfel placid și pașnic, ducînd în adincul lui această bătălie permanentă cu tehnologia mondială, silindu-se zi-noapte să emuleze cu cei mai buni producători de strunguri, vagoane și mobilă, să învețe, să afle, să califice, să cîștige. Și Aradul, se poate spune, cîștigă.Cîștig bun este și noua seră arădeană, extinsă pe o mare suprafață, de unde, din puțină căldură, puțină apă și puțină (sau mai multă) atenție ies trufandale imediat vandabile pe multe piețe. Și aici s-a făcut un spor organizatoric. Aradul a fost totdeauna legumicol. Acum și-a ridicat putința lui naturală la o optimă valorificare, să zicem industrială. băgînd puțină inteligență în pămînt, ca să producă întreit. Exemplul e contagios și am văzut lâ Sîntana currî C-.A.P.-ul și-a construit și el, imediat, sere (Semn că sînt foarte rentabile) și a fost tdt așa de imediat imitat de un C.A.P. vecin, în'cît pA marginea șoselei stau, pe o parte și pe alfa; două sere concurente, odrăslite din cea de la Arad.O dată plecat pe panta valorificării intensive a pămîntului, Aradul ,î$i reclamă'uni-.. tățile industriale corespunzătoare pentru-; prelucrarea produselor agricole (printre al- • tele o mare fabrică de conserve) și sînt semne că le va avea. Și nu numai el, ci întreg județul. El e cunoscut de asemeni mai demult ca producător de carne și nu are- voie să-și dezmintă faima. Cîrnățăriile și mezelăriile Aradului, al căror miros, după mulți ani de zile, îl mai simt încă în nări (căci se făcea aici o costiță fiartă păstrată în abur, mereu îmbietoare) își pot recupera și depăși prestigiul, așa cum pîinea arădeană (de Pecica) a rămas savuroasă, așa cum pepenii „de Arad’ înseamnă a- proape o emblemă. Pasul organizatoric din industrie se poate generaliza, mintea poate fi solicitată în toate sectoarele, — și răspunde. Concepția pe care conducătorii de partid și de stat, în vizită la Arad, au lăudat-o la fabrica „Strungul", trebuie șă fie de laudă și în toate celelalte compartimente ale vieții economice și sociale arădene.Ar fi o anomalie ca statul să sacrifice milioane grele (așa cum a făcut-o), ca inginerii și muncitorii să atingă performanțe remarcabile (așa cum au făcut-o), ca fabricile, cîmpurile, serele, crescătoriile să producă intens (așa cum produc), ca să existe dotări importante social-culturale (așa cum există), — și să nu se cunoască. Aradul care își trăiește așa de din plin, de modern viața de producție și de muncă,‘ trebuie să-și trăiască la fel pe cea de confort, bunăstare și frumusețe.Un oraș
»frumos

Căci Aradul e un oraș excepțional de frumos. îl văd cu ochii minții. L-am văzut în penumbră, la ora 5 dimineața. îl văd în lumina veșnicei primăveri ^care mi-a fixat tinerețea. îl văd comparat cu, alte orașe din țară ,și din, străinătate.' Un oraș", cu adevărat frumos. rtfdhofrft,cum l-au vopsit unii)?’CâlHi?ilffWhdtfl'(f)!’'X$i nu geometric cum l-au crestat alții)'. Diurn. Cu o ușoară majestate. (Dar fără urne votive și monumente pompierești cum l-au împodobit). E un oraș în care încape mai multă viață spirituală decît are acum. Arădenii nu ies prea mult, nu au mari expansiuni. Cîțiva, nu foarte mulți, flanează pe strada principală. Ceilalți stau destul de așezați. Slujbă-casă ; slujbă-casă. Un televizor. Uneori un meci. Un joc de pietre...îi lipsește Aradului un mai pregnant accent umanist. Are o clasă muncitoare numeroasă, productivă, dar nu are, pe măsura ei, capacitatea de invenție, marile proiecte, studiile și frămîntările de anvergură, iluziile active, setea intelectuală ridicată. Oameni luminați există, profesioniști admirabili, dar nu totdeauna integrați activ în circulația marilor valori europene. Sînt și cîțiva artiști bine dotați; dar, nefiind foarte constituiți, nu fac diră mare în viața orașului. O revistă e pe cale să se nască, pe vechi și serioase tradiții, să fie într-un ceas bun ! Spiritualitatea unui oraș e o treabă subtilă, de suflu. Dacă directorul de întreprindere nu merge la teatru din proprie pornire, din foame spirituală, treaba nu e prea bine făcută. Dacă inginerul care muncește asiduu nu știe nimic despre artistul care se zbate în același oraș să prindă ficțiunea fascinantă sau dacă contabilul cumpără revista locală ca o sarcină, treaba nu e bine făcută. Trebuie dezlănțuită o aspirație către cultură, către nobil, către frumos. Trebuie mobilizat (cuvîntul sună cam militărește, dar merge) suflul omului; voința lui de bine, rîvna lui. spre mai sus.Si această rîvnă am văzut-o, am pipăit-o. Ea există. Am văzut-o la noua autoritate județeană, plină de bune și serioase intenții. Am văzut-o la mai toți oamenii cu care am venit în contact. Totul e acuma ca autoritatea și oamenii să vie mai deplin în contact ei înșiși unii cu alții-, să se înțeleagă, să se ajute. E o cerință mare, națională. A formulat-o din nou, foarte recent și foarte clar tovarășul Nicolae Ceaușescu la Tulcea, cînd a spus : „Dacă problemele generale ale dezvoltării țării noastre și ale politicii internaționale au fost și sînt dezbătute larg cu cetățenii patriei, nu întotdeauna organele locale știu să atragă larg cetățenii în găsirea soluțiilor și rezolvarea problemelor privind dezvoltarea vieții economice, culturale, științifice din județele și localitățile respective. De aceea aș ruga activul de partid din județul Tulcea, care, într-un anumit sens, începe o muncă nouă, să imprime de la început un ritm -și un spirit nou în întreaga activitate."Acest lucru e valabil peste tot, e valabil și la Arad. Trebuie consultați oamenii : .inginerii, cît privește tehnicitatea, organizarea, economiștii cît privește rentabilitatea, arhitecții și artiștii cît privește înfățișarea exterioară, urbanistică, oamenii de cultură, cercetătorii, cît privește valorificarea trecutului și perspectivele spirituale. Trebuie degajați aniihator'il și organizatorii cu adevărat calificați, gospodarii pri- cepuți. Nu mai e regiunea pe care să se dea vina acuma. Arădenii sînt foarte bucuroși să pună mjna la treabă, dacă li se creează speranța că lucrurile vor merge tot mai bine. Și sînt toate motivele să meargă mai bine. Atîția fii ai Aradului care au visat, ca și mine, pe malul Mureșului, se gîndesc cu dragoste la orașul lor și ar dori din tot sufletul să-l vadă ridicîn- du-se, asemeni altor orașe ale patriei. Nici unul, cred, nu și-ar refuza aportul ca să vadă Aradul cuprins de o nouă înflorire, în rîndul marilor noastre orașe, printre cele dintîi. Căci unde ți-e adolescența, acolo ți-e și cea mai mare parte din inimă. Și chiar dînd peste gropile caldarîmului și intrînd în localuri rău ticluite, inima îți spune că orașul tău n-are pereche și că ce ai visat, utopic, în adolescență este astăzi pe deplin posibil.
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Coreea de sud

guver- să mai de oa- anunța,

La de de La15

de chi- sută este in-

vicios. Siste- de exploatare solului face țăranilor să

O CIVILIZAȚIE MILENARĂ
SUB LESPEDEA

Arhipelagul nipon era deja departe. Avionul companiei Northwest Airways înfrunta furtuna cu toată forța reactoarelor sale. După cîtva timp însă, uitîn- du-mă pe geamul avionului am văzut o mare liniștită brăzdată de dîrele albe ale micilor vase de pescuit, dincolo de care se zărea coasta coreeană. Cîteva minute mai tîrziu am pătruns cu privirea peste linia de coastă unde se întindeau coline verzi foarte diferite de relieful japonez. O lumină tandră învăluia „Peninsula dimineții calme", care găzduiește u- nul din cele mai vechi popoare din lume.Această viziune idilică a unui pămînt care a fost scena unor lupte crîncene a dispărut imediat ce am părăsit aeroportul Kimpo. Realitatea începea să străpungă vălul decorului natural. In mijlocul cîmpu- lui, ici colo, se iveau casele mizere ale țăranilor, acoperite cu paie. Pe șosea, singurele vehicule întâlnite erau jeepuri pline cu militari înarmați. De altfel, șoseaua asfaltată ce leagă aeroportul de Seul este bine întreținută (motivul : este și arteră militară) și face ca drumul pînă la hotelul Bando din centru să dureze numai o jumătate de oră. S-a vorbit mult de acest hotel în timpul războiului coreean. Acest palat era sediul „Statului Major". Chiar dacă și-a reluat astăzi destinația inițială, în multe camere funcționează birouri de comerț care-și desfășoară activitatea 6ub ochiul vecinului din față, care ocupă 
o clădire monumentală deasupra căreia flutură drapelul „unchiului Sam".Seulul, avînd 3,5 milioa
ne de locuitori, cunoaște a- 
nimația caracteristică manilor capitale. Circulația este foarte intensă căci o 
treime din toate vehiculele țării se înghesuie pe o suprafață de numai 7 la sută 
din întinderea orașului, a- nia în care se găsesc străzi. Spațiul restrîns rezervat circulației auto provoacă învălmășeli demne de marile metropole. Și, dacă este un domeniu în care Seulul poate rivaliza cu Tokio, a- 
cesta este zgomotul. Tramvaiele parcurg străzile semnalizând î Mașinile claxonează la nesfârșit. Pietonul, indiferent la acest vacarm, traversea
ză pe unde are chef și în 
ce sens dorește, acordînd, cel mult, o privire încruntată șoferului care de-abia 
a reușit să se oprească și să nu-1 arunce sub roțile tramvaiului sau ale unui autobuz.Din vîrful celor 350 de. metri ai săi, Muntele Sudului domină capitala care îl înconjoară. De aici se pot observa și cele cîteva blocuri mari care își înalță etajele de beton spre un cer mereu albastru. Cu o rîndunică nu se face însă primăvară. Problema locuințelor se pune cu deosebită acuitate. Lipsa de locuințe și prețul foarte ridicat al celor existente face ca mulți oameni, în special vînzători și artizani, să doarmă chiar pe locul in care își desfac produsele. Guvernul știe acest lucru. Dar......Dar Coreea de sud întreține o armată regulată de 600 000 de oameni, care este modernizată și reechi- pată continuu. In afară de aceasta pe teritoriul său sint amplasați peste 60 000 de soldați americani. Concomitent cu mărirea efectivelor armatei sporesc și cheltuielile aferente. Bugetul militar a crescut de la 2,5 miliarde în 1953 la 23 miliarde woni în 1964, adică de zece ori. Numai în ultimul an cheltuielile militare directe au sporit cu 25 la sută. în afară de a- ceasta, sume mari sînt alocate pentru construcția o- biectivelor de utilitate militară : porturi, aerodromuri militare etc.Coreea de sud este împotmolită în agresiunea a- mericană din Vietnam.La 15 iulie 1964, generalul Khan, pe atunci prim- ministru al Vietnamului de sud, a cerut guvernului sud- coreean ajutor militar. In ianuarie 1965, Coreea de sud a hotărît trimiterea a 2 000 de oameni în Vietnamul de sud. Pentru a justifica această acțiune, guvernul a publicat o copie a scrisorii președintelui John- son în care cerea participarea Coreei de sud la răz boiul din Vietnam. Populația și numeroși deputați s-au opus acestei hotărâri guvernamentale aducind, pe lingă altele, și următoarele argumente : guvernul sud- vietnamez nu are sprijinul populației ; intervenția Coreei de sud în războiul din Vietnam îi va crea mari dificultăți în interiorul țării. împotrivirile au fost zadarnice. Nu dispune oare guvernul de 3 000 de legi draconice care-i pot asigura bunul plac al acțiunilor sale?! Așa se face că la numai cîteva luni guvernul sud coreean a hotărît trimiterea altor 20 000 de oameni în Vietnam. Statele Unite au cumpărat acești soldați sud coreeni la prețul de 150 milioane dolari.

De atunci participarea 
Coreei de sud la războiul 
din Vietnam a continuat

fara încetare. In 1966 Washingtonul a cerut nului sud coreean trimită alți 20 000 meni. Astfel, Seulul . , în vara anului 1966, trimiterea unei a doua divizii. Ca urmare, guvernul Statelor Unite a promis autorităților sud-coreene noi ajutoare financiare și militare. Plasamentul acestor ajutoare este evident. Nu de mult s-a anunțat că efectivele armatei regulate sud-coreene vor crește la 620 000 de oameni, iar echipamentul va fi modernizat. în acest mod guvernul sud-coreean a vînaut Washingtonului 55 000 de soldați, devenind astfel cel mai important furnizor de carne de tun pentru agresiunea americană in Vietnam. In afară de soldați, Coreea de sud a trimis în Vietnam 10 000 de oameni care muncesc la construirea fortificațiilor militare și a obiectivelor strategice. în plus, corporația pentru stimularea relațiilor cu țările de peste mări a prevăzut ca 500 de ingineri și tehnicieni sud- coreeni să. fie trimiși în insulele din Pacific unde urmează să muncească pe baza contractelor încheiate cu autoritățile militare ale S.U.A.Statele Unite realizează beneficii serioase de pe urma aliatului său sud-co- reean. Militarii sud-coreeni care se află în Vietnam costă cu aproximativ 150 000 dolari mai puțin decît un efectiv echivalent de trupe americane. Asta fără să mai vorbim că mărfurile cumpărate de la firmele sud-coreene le revin cu 30—50 la sută mai ieftin decît cele vîndute în Statele Unite. Pe de altă parte, personalul civil sud- coreean care lucrează în Vietnamul de sud primește salarii cu 30—40 la sută mai mici decît ar primi muncitorii americani pentru aceleași servicii.în condițiile cind Coreea de sud alocă pentru cheltuielile militare directe și indirecte 70 la sută din totalul bugetului său, nu este de mirare că economia merge prost. Căci economia a fost mereu copilul vitreg al regimurilor marionetă ce s-au perindat la putere la Seul.Li Sîn Man nu numai că într-una sonor. nu a întreprins nimic pentru a ridica economia națională aflată în paragină dar iși și făcuse o concepție proprie, pentru justin- care ; celor care vorbeau de dezvoltare economică le răspundea : „Vom lua ce a făcut nordul...". Cînd, la 8 aprilie 1960, Li Sîn Man a fost răsturnat, partea de sud a tării rămăsese considerabil în urma Coreei de nord. In urma unei lovituri militare de stat care a avut loc în mai 1961 a venit la putere generalul Pak.Violent anticomunist, antidemocratic, regimul militar al generalului Pak a recurs, de la începutul venirii sale la putere, la măsuri „forte" pentru a-și manifesta autoritatea. O lege promulgată rapid a legalizat arestările operate in baza învinuirii „de a fi ajutat pe comuniști". în a- celași timp a fost proclamată legea marțială. Parlamentul a fost dizolvat, iar în țară au început să curgă amenzile și pedepsele cu închisoarea.Decembrie 1962. Junta modifică constituția pentru a nu ceda puterea decît ținui guvern „forte", care să organizeze alegeri prezidențiale după gustul său. Acestea au avut loc în octombrie 1963. Ele nu au oferit surprize, iar generalul Pak și-a urmat lui însuși.în urma acestor alegeri, generalul Pak a declarat că ascensiunea sa în funcția cea mai înaltă a statului reprezintă „un mare pas înainte pe calea democratizării Coreei de sud". Lumea și chiar o serie de personalități politice marcante au arătat că victoria generalului Pak marchează începutul unei „dictaturi virtuale" și că Coreea de sud nu trebuie să se aștepte la stabilitate politică și prosperitate economică. Demonstrațiile ulterioare care au avut loc la Seul și în principalele orașe de provincie împotriva politicii economice și sociale a guvernului au dovedit de altfel cu prisosință nepopulari tatea „marele mis in rală, să vorbească și să pătrundem în interiorul țării.Călătorul care pleacă de la Seul la Inchon traversează regiuni .caracteristice. Fără îndoială tele cele mai tive ale Coreei satele. Ele se mijlocul cîmpurilor modeste de orez. Casele sint făcute din pari, pămînt, cu acoperișurile dinDeși Coreea de o țară agrară, ea să importe între 1963, 6,8 milioane tone de cereale, iar în anii următori a importat între 800 de mii și un milion tone cereale pe an. Reducerea continuă a terenurilor posedate de familiile țărănești constituie și ea o piedică în îmbunătățirea producției. Exploatarea extensivă a pămîntului, lipsa

IC TA TUR II de Bernard COUR.ET

Note de călătorie din

de mijloace moderne de prelucrare fac ca productivitatea muncii să fie extrem de redusă. Și aici începe un cerc mui ineficace a resurselor ca veniturilefie extrem de scăzute (veniturile unei familii de ță-

rani formată din cinci persoane nu depășesc echivalentul a 500 de dolari pe an). Și trebuie să ținem cont că agricultura și pescuitul absorb peste 70 la sută din populația activă.Consecințele inevitabile ale acestei situații sînt ă- cumularea datoriilor, sără

cia și perpetuarea situației prin vînzarea precipitată a recoltelor la prețuri foarte joase. Mulți din muncitorii agricoli sînt angajați zilieri sau sezonieri, fiind de fapt șomeri parțiali. Ministerul sănătății și problemelor sociale aprecia că potențialul șomerilor parțiali în

juntei. Cît despre pas înainte" pro- campania electo- lăsăm cifrele să
că c-lemen- reprezenta- de sud s,nt ridică in

paie.sud este a trebuit1953 și

O

1.

Maghernițe în care trăiește majoritatea populației din

domeniul agricol și pescuitului se ridica la 60 la sură. Anual 250 000 de țărani părăsesc satele și pleacă la oraș din cauză că lotul lor nu le poate asigura hrana necesară.Industria întâmpină și ea greutăți considerabile. Lipsesc aproape cu desăvârșire industriile de bază, cum ar fi producția de energie, industria materialelor construcții, industria mică etc. Numai 7,8 la din populația activă angajată în sectorul dustrial. în orașe șomerii domină piața muncii, o populație de 28 400 000 oameni există 7 000 000 șomeri totali și parțiali. 100 de muncitori revin șomeri. Lipsa întreprinderilor industriale, sporul natural al populației fac ca soluționarea problemei să fie extrem de dificilă. Salariile sînt foarte mici, iar durata zilei de muncă este foarte mare.Coordonatele vieții sud- coreene : militarizarea țării, penuria produselor alimentare, fluctuația prețurilor, lipsa de locuri de muncă datorită unei industrii deficitare agravează în mod inevitabil situația socială. Mult trîmbițătul ajutor a- merican care este prezentat drept, „mina salvatoare" și „balsamul rănilor economiei" este înghițit în întregime de cheltuielile militare. Acest lucru are drept consecință reducerea considerabilă a investițiilor. în domeniul economic și constituie una din principalele cauze ale inflației.Dar copiii ? Se spune că
: □ ir q I o

copiii din Asia sint cei mai frumoși din lume, dar aș putea spune, că cei din Coreea sînt cei mai frumoși din Asia. Ei înveselesc cu ghidușiile lor atît mările artere < : și ulițele vechi ale Seuiului. Pretutindeni se văd ochii lor negri pier- duți în mijlocul unei fețe care nu exprimă întotdeauna bucurie. Mulți dintre ei, maturi înainte de vreme, sint obligați să muncească pentru a-și cîștiga existența și să exercite cele mai variate îndeletniciri, care uneori le depășesc puterile.Capitala sud-coreeană nu are o înfățișare dezagreabilă, dar contrastele sint deosebit de ascuțite. Locuințele din cartierele tradiționale, adevărate insule insalubre, în care templele și monumentele abundă, stau mărturie unui trecut bogat.. Nu -poți rămîne indiferent în fața renumitei pagode cu 13 etaje sau a palatului Ciang-Kyung, construit în secolul XV de suveranii dinastiei Yi. și cu atât mai puțin în fața Grădinii Secrete cu chioșcurile sale pierdute în verdeață și care se reflectă în apele moarte, tot așa cum nu poți să nu admiri un curios pavilion octogonul din incinta palatului Kyun- gbok cu înalte acoperișuri avînd marginile întoarse in sus. Numai pareurgîr.d străzile Seulului medieval unde se văd casele tip' în stil vechipoți face o idee putut să arate „vremurile sale.
□ o o □

coreean îți de cvm a Seulul in fericite"...
□
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Cortina grea de catifea roșie, cu un stup simbolic 
spre care năvălesc albinele, se ridică încă o dată„. Pu
blicul aplaudă îndelung personajee nemuritoare din 
„Tartuffe" ; e al 2 SCO-lea sp'ccxcol-al acestei capodo
pere a lui Moliere.

Se joaca cu. același succes de , 3 reeo'e. .Săptămînttl.. 
Sîntem în „Casă lui Mbllcr'c" cu..:,'i. ș.c e:'jur.e jani.- 
liar primei Scene a țării. AMtorvj „Arari-mi" a fost 
primul ei actor șl. regizor., fondatorul Comediei Fran
ceze", în. 16S0.

De aproape 3 secole. „Comedia Franceză" coniînv.ă 
să ocupe locul' de frunte în. viața culturală a. Franței. 
Rămîne unul din primele teatre ale lumii. Gloria sa c 
întemeiată pe tradiție, actori iic înaltă Clasă,'. reper
toriu fără rival.

Ea a rămas fidelă valorilor.clasice ale teatrului, deșt 
noul bate și la ușa „Casei lui Moliere". Afișul. „Co
mediei- Franceze" e astăzi o alter; s:.'ă de clasic și 
modern. Marivaux, Beaumarchais, Hugo s-z înt'lnesc 
cu Montherlant, Feydeau, Mauriac, Labiche sau lo- nescti.

Fidelitatea supremă însă, 'l-o ' păstrează creaiorulu'. 
el: Moliăre. E de altfel și ■ autorul cel mai jucat al 
„casei". El a bătut recordul rampei in 3 secole la „Co
media Franceză" : peste .28-001) de reprezentații !

Gentilomi cu pălării â la „Cei 3 mușchetari", încinși cu săbii lucitoare, subrete viclene, doamne elegante 
și- rîvnite, notari, soldați, rîndași, donjuani, harpagoni, 
doctori și zarafi. Personaje cu care te- poți întîlni- zilnic,. 
nu numai pe scena „Comediei Franceze". Dar și în 
foaierele, culoarele și culisele ei. Chiar la bar! La 
dreapta mea, Harpagon;își oferă un whisky . între două 
replici... II aud suspinind .apoi... . Rolul i-a intrat in. 
singe. E celeb rul actor F.RANQO1S CHAUMETTE. ' Ni
căieri, ca- la „Comedia Franceză",, nu se fac, poate, 
atîtea repetiții simultan ‘ p'.nă la 13 pe zi ! Căci o sin
gură stagiune pr.ezintă pînă la .60 de piese, ț Nu zadar
nic, blazonul casei e stupul ele albine'.

„Comedia Franceză" — îmi spune d. MAURICE 
ESCANDE, — directorul ei — e un teatru de consa
crare. De continuă căutare ă valorilor permanente. A 
intra. la-„Comedia Franceză" ba. actor sau autor echi
valează cu consacrarea. -

— Cum se -pătrunde, totuși, în. „Casa lui Moliere?

Convorbire cu directorul
Comediei Franceze

Nu întâmplător se vorbește despre, „perfecțiunea" și rafinamentul funcțiilor corpului omenesc, asimilat a- deseori unei mașini caracterizate de o rigoare și sincronizare ideale, dar fără să se apropie, nepermis a- Ceste două realități distincte om-ma- șină. Deși aflate oarecum la poli opuși, trebuie să remarcăm totuși că ultimele decenii indică apariția unui complex și interesant factor de legătură între ele — cibernetica, mai precis biologia și medicina cibernetică. Subliniem că atunci cînd vorbim de medicină noi îi asociem inerent și biologia, dat fiind că aceste două discipline conlucrează și se dezvoltă într-o strînsă interdependență, în virtutea obiectivului comun — cunoașterea omului și, în consecință, apărarea sănătății sale.Practic cibernetica — această știință și tehnică ce se ocupă de mașini inteligente și roboți — a găsit în medicină, și în general în biologie, un teren de aplicare atit de rodnic incit nu este, cred, o exagerare să se afirme că ea a fost creată parcă anume ca să susțină imensul edificiu al lui Esculap, să-l împingă spre noi orizonturi, mai largi. Spre deosebire de medicina veche, care multă vreme împrumuta mai degrabă caracterul de artă decît de știință, astăzi în condițiile cibernetizării el tot mai accentuate se vorbește de dobîndirea de către medicină a unui caracter de știință exactă, cu o putere și o universalitate pe care mulți dintre înaintași n-o puteau intui.Evenimentul care a marcat sensibil inaugurarea acestui proces —■ primit de altfel cu entuziasm de către specialiști, biologi sau medici — a fost fără îndoială utilizarea pe acest teren a ordinatorilor electronici. Inițial, utilizarea calculatorului în stabilirea de diagnostice medicale și folosirea pentru definirea acestui progres a unor expresii prea vagi („mașini de pus diagnostic", „creiere electronice"- etc.) a izbit atât de puternic fantezia neavizaților îneîț s-a lăsat în unele cazuri impresia că, de pildă, medicul ar putea fi realmente înlocuit de robot. Experiența ulterioară a precizat insă rolul și importanța acestor înnoiri, indicînd că medicina cibernetică nu face decît să sporească capacitățile medicului, furnizindu-i rie de instrumente noi, mult complexe și mai perfecționate cele din trecut.Dar in ce constă avantajeletei noi discipline, pe lingă atât de cunoscutele „proteze cibernetice" ? Realmente none instrumente și metodologii bazate pe electronică — aparate pentru culegerea simptomelor și citirea automatizată a rezultatelor a- nalizelor de laborator. sintetizarea logică rapidă a mii și zeci de mii de date privind manifestările biologice, medicale ale individului, precum și automatizarea dosarelor clinice, a bir bliotecilor și serviciilor sanitare — au permis o mai largă cuprindere a sferei diferitelor maladii și o mai exactă și rapidă analizare a diferitelor lor aspecte. Tocmai pe această cale s-a putut progresa sub anumite aspecte atît de mult în cardiologie, reumatologie, neurologie și alte direcții ale medicinii contemporane. De menționat că reumatismul și cancerul sînt principalele maladii în

cane medicina cibernetică permite astăzi un substanțial aport. Pe această cale s-a constatat, de pildă, că reumatismul este consecința unei „erori" de „domeniul informației" la intrarea circuitelor de autoreglare a organismului, în timp ce cancerul se referă la fenomene similare petrecute însă la ieșirea acelorași circuite. De asemenea, s-a demonstrat că unele maladii (artrita reumatoidă, de pildă,) nu se pot dezvolta la bolnavii mintali și că cei care le au prezintă o deosebită rezistență față de cancer.Desigur, sfera medicinii ciberneticii cuprinde și alte preocupări care nu se referă numai la condițiile contracarării maladiilor și păstrarea sănătății omului, dar și la viața socială în general. Să ne gîndim de pildă la

aplicarea principiului retroacțiun’i (acțiunea reciprocă, autoechilibrare a două variabile) in domeniul economiei, al stabilirii și menținerii curentelor de schimburi de prodv.se mai ales. Se poate spune deci, că. pornind de la medicina cibernetică, se per.'.e ajunge la o concepție nouă privind universalitatea științei — tendln ă confirmată de altfel și de crea -a în cadrul Societății interncțio: aJ ? i'z medicină cibernetică, în a Comunității Mondiale a Șli' : .1. C" c-- tivele acesteia se referă hi crearea posibilităților optime do circulație a informației științifice, de stabilire a unor multiple legături culturale între popoare, de cooperare a cercetătorilor științifici de pretutindeni.
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1. MEDICINA
CIBERNETICA

de prof. dr. ALDO MASTURZO-Italia

> LUMINA
STELELOR
INVIZIBILE

laureat al premiului Nobel

2

de prof. dr. CHANDASEKHAR V. RAMAN, 
președinte al Academiei de științe din 
India

Cine n-a admirat imaginea mirifică a cerului nocturn împodobit de miliardele a ajuns însă există încă o stele a căror le face pe unele abia perceptibile iar pe altele să scape pur și simplu vederii aoastre ?ot deveni oare și acestea din urmă vizibile ? — s-av întreba- specialiștiiCercetări recente efectuate de fizicieni și astronomi din țara noastră au condus la punerea în evi-

lui de stele 1 Știința la constatarea că multitudine de alte luminozitate redusă

dența și elucidarea unor aspecte extrem de interesante ale luminii a- cestor aștri foarte îndepărtați. Ele se bazează pe faptul, de mult cunoscut de altfel, că spectrul luminiialbe este compus din șapte culori. 
Or, în cazurile de slabă lumino
zitate, s-a dovedit însă că singura 
parte a spectrului care emite o lu
mină eficientă, adică suficient de 
intensă pentru a putea fi totuși de
tectată, receptată de retina noastră 
este exclusiv culoarea verde. S-a privit cerul noaptea printr-ur filtru ce permitea trecerea numai a părții verzi a spectrului și s-a constatat că puzderie stelelo: devine mult mai densă, că în acest fel devin

mult mei bine vizibile "i slclzl mai puț -i i-iininoase, ... , :r.tele practic de .nezărit în condiții obișnuite. Uitîndu-’.e pzin-r-un alt filtru roșu sau a’bgsîru închis — am constatat că în acest fel „excesul" do aștri dispare, întrucît ast- iol de iillre as'.io..iează de regulă ca un ecran opac.Problema a trezit un firesc interes în rîndurile oamenilor de știință, a astronomilor mai ales, deoarece pe această cale se deschid perspective noi în ceea ce privește studiul corpurilor cerești, alcătuirea unor „hărți" stelare cît mai complete.Studiul aprofundat al obiectelor caracterizate de o luminozitate redusă ne rezervă și alte surprize : s-a constatat de pildă că la niveluri mai joase ale luminozității, ochiul nostru nu mai sesizează culoarea obiectelor. Să fie aceasta o consecință a naturii lu- ■ minii sau a particularităților fiziologice ale vederii noastre ? Studiile și experiențele din ultima vreme ale fiziologilor și fizicienilor, ale opticienilor și astronomilor, au întărit concluzia că între claritatea cu care sînt percepute amănuntele . 
obiectivului vizionat și gradul de 
percepere a culorii există un ra
port direct proporțional, în sensul 
că acestea cresc sau scad în ace
lași iimp — ceea ce indică că este 
vorba de o particularitate a lumi
nii, în fazele ei de slabă inten
sitate.Alte observații interesante se referă la efectele vizuale provocate de suprapunerea a două fascicule de lumină de culori diferite — firește, altele decît cele pe care le știm noi din anii de școală. S-a constaiat, printre altele, că dacă suprapunem lumina galbenă a linei lămpi cu vapori de sodiu și lumina albastră a unei lămpi cu vapori de mercur, ochiul observă o lumină de cuioare roșie-tranda- firie. Apariția acestei culori cu asemenea nuanțe a putut fi explicată prin schimbul de energie ce are 
loc între cele două raze — ca ur
mare a faptului că una dintre ele 
acumulează mai multă energie și 
f;e deplasează spre capătul roșu 
al spectrului nu în afara, ci în in
teriorul retinei umane. In același mod, două raze colorate, provenite din părți diferite ale spectrului, pot oferi perceperea unei lumini albe.Sînt doar cîteva din aspectele cercetărilor de largă anvergură ce roțin, po plan fundamental, a- tenția specialiștilor din acest domeniu al luminozității și naturii intime a luminii — care se soldează încă de pe acum cu unele date și idei noi, multe dintre ele permi- țînd să se întrevadă multiple a- plicații practice în viitor. Mă gîn- desc că asemenea rezultate se vor aplica în specia] în televiziunea în culori, pe terenul aflat în plin avînt al utilizării lasereloi. in transmiterea uno; informații luminoase la distanțe mari ca și în reclamele luminoase.

Se acceptă ori .piese create scenic la noi, în teatrul 
nostru, ori piese jucate cil cel puțin 10 ani ta urma, pe alte scene. O regulă severă. U'a g.r cl calități'-, 
i.e ,rirdă:.‘im să prezentăm și. opere clasice în regie 

' .ri.i : „ burghezul gentilom" sau „Den Juaitâ’. Dar 
co:'rcacrti.;i șl opere moderne, nevoind să rămi.icm 
... c. . j-.tic.or celor mai semnificative ale tec
ii ...ai de azi. „Setea și foamea" a lui Eugen loncscu 
a c.:.io?,.ul, acum un an, un mare succes !' Vom pre- 
zen a și arie piese ale Acestui dramaturg de valoare 

Montherlant, secondat de Feydeau sau 
Labiclte, Pirandello, Cehov își dispută afișul cu Sha
kes..cure sau Acha-rd ori Claudel.
.... or Halea actorilor celebri din Franța au fost in- 

terpreți ai „Comediei Franceze", iar unii — ^societari", 
'j'iț.ul di societar al „Comediei Franceze" e aproape 
egal cu cel de academician. Cea mai înaltă consacrare 
scenică. In 3 secole, doar 442 de societari! In afară de 
salariul obișnuit, „societarii" au dreptul și la o cotă 
parte din beneficiile anuale ale teatrului.

- SI asțăzi, vechea companie a Iții Moliere păstrează 
secretul unei maniere precise de interpretare, A unei 
dicțiuni ce exclude familiaritatea.v.uigară ca și emfaza. 
Peste 30 de actori ac mare clasă slujesc azi „Casa lui 
Moliere". Afișul e ținut de ani de zile de celebrități ca :. 
Jacques CHARRON, Douis SEIGNER, Robert HIRSCH, 
Georges CH AMARAT, Annie DUCAUX, Genevieve 
CASILE...

Regizori din afară ca Jacques FABBRI sau Antoine. 
BOURSEILLER sînt chemați să dea regiei un nou 
suflu.' In regia, celui din-urmă, „Don Jiian" într-o fac
tură nouă, a fost o adevărată .revelație scenică.

Maurice ESCANDE nu e numai director (oficial i se spune „administrator"), numit de guvern, care sub
venționează acest renumu teatru ; dar e și decanul 
trupei („societar d'e onoare").

In celebra galerie a busturilor teatrului, el îmi e- 
vocă turneele sale ineiiiorabite cu actorii teatrului 
in România dintre cele două, războaie; Apoi ultimul 
turneu din 1964. v'.— Ce a însemnat pentru dv. întllnir-ile cu publicul
românesc ? i

— Păstrez și azi 'minunate amintiri despre ta ra dv.,
de care m-am îndrăgostit în anii tinereții. T,i lornâ- nia — unde am jucat de multe ori, împreună cu aițl 
actori ai „Comediei' Franceze", ne-am sipițit întot
deauna ca la .noi acasă. Fie pe scenă,' fie pe stradii. y 
Românii sînt un public foarte receptiv. -Ne aseihăncm ■, 
mult; ’>

Dl. Escaride i-a cunoscut mai bine , pe români, în- 
sași pe scena’?,Comediei Franceze". Actori român-i ce >

Simul et
toți formează o trupă omogenă, dar fiecare, cu ori
ginalitatea lui. Românii și-au adus și ei particulari
tățile talentului în „Casa lui Moliăre" !

dulcea limbă românească! Port România > 
inimii. Ca pe o mamă pe care nu . o poți <

★
singulis ! E deviza „Comediei Franceze" :

Alexandru GHEORGHIU

săși pe scena.’?,Comediei Franceze". Actori români ce, 
și-au înscris numele cu litere de aur . în istoria tea
trului francez din ultimele 5 decenii. Maria VENTU- 
RA, YONNEL, De MAX nume-ce au ținutr zeci de 
ani afișul „Casei lui Moliere".

— De Max era un geniu — îmi Spune dl. ESCANDE. . 
Putea interpreta totul. Avea în el o poezie, un simț . 
liric absolut extraordinar. Un ‘clasicism, deosebit de ■ 
al francezilor. Și, totodată, ce roluri comice extraor
dinare a. reușit el .să' creeze !

Maria Veritura ? Ce mare, sensibilitate artistică a ' 
dovedit tînăra și frumoasa protagonistă dramatică ro- . 
mancă, in anii dintre cele două războaie ! Un joc ner- ■ 
vos, pasionat, cu ‘care a întruchipat cele mai mari ro- ' 
luri ale. ei din repertoriul modern — subliniază el. ' 

Sau Yohnel? Un demn succesor al lui De Max. j 
Dar nu o imitație a lui; Era un interpret cu joc sobru , 
și nuanțat. Uri'fidel al „Comediei Franceze", cu sim- ■ 
tul înnăscut al versului clasic.

Dar interlocutorul meu; in afară de aceste nume ' 
prestigioase românești, ce s-au consacrat pe prima ‘ 
scenă a Franței, îmi vorbește cu efuziune și de alți ac- ‘ 
tori români de mare valoare, care — ani de-a rin- . 
dul — au ocupat un Ibc de frunte pe afișele teatrelor ■- 
pariziene. Elvira Popescu, Alice Cocea...

— Ce perspective întrevedeți colaborării teatrale '
franco-române? j

— Viitorul deschide noi porii ■ colaborării noastre, . solidă și în trecut, spune dl. Escand.e. Dorim să ri- . 
d'.căm din nou cortina in România, care ne-a primit ■ . 
întotdeauna, admirabil. Dorim de asemenea să cunoaș- ■ 
tem valorile teatrului românesc, ale unei țări cu care • 
avem atîtea afinități.

Dintre cei 3 corifei români de la „Comedia Fran- j 
cezari, singurul in Viață este 'Yqrinel. După 40 de ani . 
de creație pe prima scenă a Franței' el, la 76 de ani, . ■ 
îmi înărturisește emoționat, într-o românească uimitor • 
de 'curgătoare, cu. toate că o vorbește rareori, că -e ' simte încă tînăr. j

„Pentru mine, teatrul a. însemnat totul. Sensul vie- j 
ții mele. Ca și versurile pentru marii poeți. Am trăit \ 
mii-de existente, timp de. 4 decenii, în „Casa lui Mo- • 
Here". Nu numai , cu verbul și cu creierul, dar cu in- ' 
treaga mea ființă. Tin la rolurile mele ca la ființele 
iubite: de la. primul — Rodrigue din „Cidul" și pînă ’ la ultimul — în „Regina, moartă" a lui Montherlant. . 
Francezii m-au adoptat. Le sînt recunoscător. Dar în ? 
fundul inimii inele am rămas tot român. De cite ori. C 
împreună cu De Max, pe care l-am purtat pe brațe y 
în ajunul morții sale,, nu am evocat virtuțile^ patriei noastre, în 
în adîncul 
uita".

prodv.se
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CONGRESUL INTERNATIONAL 
DE LINGVISTICĂ

Șl FILOLOGIE ROMANICĂ

Manifestări
consacrate
aniversam

Colaborarea româno viața internațională
cubaneză în domeniul Sesiunea Comisiei Economice

Cel de-al XII-lea Congres international de lingvistică și filologie romanică și-a continuat vineri lucrările, în ședințe pe secții de specialitate. Cea de-a patra ședință plenară, care a avut loc dimineața, a fost consacrată raportului '-'cu tema „Stadiul actual- al dialectologiei romanice", prezentat de prof. Manuel Alvar de la Universitatea din Granada (Spania).După-amiază, congresiștii au continuat dezbaterile în secții de lucru.A avut loc apoi Adunarea generală a Societății internaționale de

lingvistică romanică, care a ales noul birou al Societății internaționale de lingvistică romanică.Din birou fac parte: Antonio 
Badia-Margarit (Spania) — președinte ; Kurt Baldinger (R. F. a Germaniei) și Maurice Delbouille (Belgia) — vicepreședinți..Acad, lorgu Iordan (România) a fost ales președinte de onoare al Societății.Au fost aleși, de asemenea, secretarul administrativ, secretarul trezorier și consilierii societății.(Agerpres) ;

nașterii 
lui lZ I. Lenin auîn numeroase orașe din țară loc în aceste zile manifestări consacrate împlinirii a 98 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin,La Craiova, la Casa de cultură a sindicatelor, directorul cabinetului județean de partid, Cornel Oncescu, a vorbit despre viața, activitatea revoluționară și contribuția lui Lenin la dezvoltarea marxismului.

industriei extractive

Vizitele vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germaneba Comitetul de Stat al Planificării s-au încheiat, vineri, convorbirile între Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, președintele Comisiei de Stat a Planificării, și Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării.Cu acest prilej au fost examinate posibilitățile de dezvoltare în continuare a cooperării economice și a schimbului de mărfuri dintre cele două țări pe perioada 1971—1975.

★Cu prilejul vizitei în țara noastră a vicepreședintelui Consiliului de

Miniștri al R. D. Germane, Gerhard Schiirer, președintele Comisiei de Stat a Planificării, ambasadorul II. D. Germane la București, Ewald Moldt, a oferit, vineri seara, o recepție.Au luat parte Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii C.S.P., funcționari superiori din M.A.E.(Agerpres)

★în conferința prezentată de tov. Iacob Ștefan, secretar al Comitetului executiv al Consiliului municipal Tg. Mureș, la Casa de cultură a sindicatelor din localitate, au fost evocate viața și activitatea lui Lenin. Conferința a fost audiată de numeroși oameni ai muncii din întreprinderi șl instituții, oameni de artă și cultură, studenți și elevi.
leLa Casa prieteniei româno-sovie- tice din Cluj a vorbit despre aniversarea lui V. I. Lenin, prof. univ. dr. Virgil Cîmpeanu. Expunerea a fost urmată de un program muzi- cal-literar intitulat „Chipul lui Lenin în muzică și poezie".(Agerpres)

vrem ea
Cronica

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE LA CONFERINȚA 

INTERNAȚIONALĂ 
/ A DREPTURILOR OMULUIVineri dimineața a plecat la Te-«. heran delegația Republicii Socialiste Româiîia, condusă de Avrâm Bunaciu, președinte al Comisiei constituționale a Marii Adunări Naționâle, care va participa la Conferința internațională a drepturilor omului. Conferința, organizată sub egida O.N.U., în cadrul măsurilor pentru sărbătorirea Anului internațional al drepturilor omului, urmează să-și desfășoare lucrările în capitala Iranului, la invitația guvernului acestei țări, între. 22 aprilie și 13 mai. Din delegație fac parte Pavel Si lard,• ambasadorul Republicii- Socialiste' Românîa^'ifrT- Iran, juriști și experți. ba plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe,, funcționari superiori din M.A.E. A fost.de față Soltan H. V. Sanan- daji, ambasadorul Iranului la București.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
DE SPECIALIȘTI 

ÎN AGRICULTURĂ 
DIN R. S. CEHOSLOVACADelegația cehoslovacă condusă de ing. Bohumil Prouza, directorul, Departamentului 1 din Ministerul A- griculturii și Alimentației, ,și-a continuat vineri vizita pe care o face în țara noastră la invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de producție. Membrii delegației au fost oaspeții cooperativelor a- gricole din Otopeni și Bucov, precum și ai Institutului de cercetări viticole Valea Călugărească. Ei s-au interesat de unele aspecte organizatorice și economice ale cooperativelor agricole, de modul cum este

zilei
folosită tehnica și de rezultatele cercetărilor științifice efectuate în scopul creșterii producției.însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim .al Republicii Socialiste Cehoslovace la București, Karel Koma- rek,..a «organizat vineri seară, în saloanele ambasadei. o întîlnire prietenească cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației cehoslovace conduse de mg. Bohumil Prouza. Au luat parte membri ai conducerii Consiliului Superior al Agriculturii Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de producție și alte persoane oficiale.

TELEGRAME- Cir ocazia celei de-a? 23-a aniver- șaî’f 'a' eliberării Ungarief tie *Wb .jugul fascist, Corneliu Mănescu..ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Janos Peter. în răspunsul său ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare a exprimat mulțumirile sale pentru urările transmise.
★Vineri după-amiază a sosit în Capitală delegația Uniunii tineretului Comunist Leninist (U.T.C.L.), condusă de Tamara Kuțenkd, secretar al C.C. al U.T.C.L., care, la invitația C C. al U.T.C., vă face o vizită în țara noastră.
★Vineri dimineața, Ion IlieScir, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit la Comitetul Central al U.T.C. delegația Uniunii Tinerer tului Cehoslovac, condusă de Miroslav Hlăsek. vicepreședinte al Uniunii, care se află în țara noastră.(Agerpres)

Ieri în țară: vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 10 grade la Constanța, Sulina și Mangalia și 22 de grade la Sînnicolau Mare. în București : vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 20 de grade.
Timpul probabil pentru 21, 22 

și 23 aprilie. Iu țară : vreme călduroasă și în general frumoasă, îndeosebi în prima parte a intervalului. Cerul va fi mai mult senin, excepțînd jumătatea de vest a tării, unde’spre sfirșitul intervalului se vor produce unele înnourări și izolat va plouai Vint slab pină la potrivit. Temperaturile minime în nordul tării vor oscila între 2 și 8 grade și între 8 și 14 grade în sud. iâf maximele vor fi Cuprinse între 14 și 20 de grade în nord și între 20. și 26 de grade în sud, izolat mai ridicate. în Bucu
rești : vreme călduroasă1 și în ' general r frumoasă. Cerul va fiV’ mai mult senin. Temperatura în creștere. I

In construcție

la Băile „FelixCI

Un modern 
complex 
sanațorial

LUCRĂRI DE RESTAURARE LA MONUMENTUL
ROMAN CU MOZAIC

La Monumentul roman cu mozaic descoperit în urmă cu 9 ani pe faleza din fața portului Constanța, în cadrul unui vast complex arheologic, se fac în prezent lucrări pen-
DE LA CONSTANȚA

tru consolidarea și restaurarea planșeului cu mozaic. Alături de specialiști din țara noastră, la a- ceastă gingașă lucrare participă și specialiști italieni. (Agerpres)

La cunoscutele băi „Țț'eliX" de lin 
gă Oradea a început construcția u- 
nui modern complex sanațorial. El 
este compus din două corpuri de ca
zare cu 9 nivele fiecare, insumînd 
930 de locuri, o bază de tratament 
cu bazine termale proprii, cantină 
precum și un complex cultural. Tn- 
tre diversele sectoare ale modernu
lui complex, accesul va fi asigurat 
prin coridoare închise.

Se află, de asemenea. în 
strucție 
unde se 
proape 
neare.

con- șj un complex terapeutic, 
vor putea acorda zilnic a- IS00 de tratamente băi

(Agerpres)

TRAGEREA LOTO

La București s-âu încheiat tratativele care au avut loc între delegația guvernamentală română și delegația guvernamentală cubaneză privind colaborarea în domeniul industriei extractive dintre Republica Socialistă România și Republica Cuba. S-a convenit ca în cadrul acestei colaborări Republica Socialistă România să livreze Republicii Cuba utilaje pentru forajul și extracția petrolului, să asigure asistența tehnică în proiectarea, montajul și punerea în exploatare a utilajelor și să sinter ele nichel, zahăr, alte produse necesare noastre naționaleDocumentele încheiate semnate vineri dimineața: partea română de Bujor Almășan.
primeascâ cafea și economieiau

ministrul minelor, iar din partea cubaneză de Arturo Guzman, ministrul minelor, combustibilului și metalurgiei.
★Delegația guvernamentală cubaneză condusă de Arturo Guzman, ministrul minelor, combustibilului și metalurgiei,, a părăsit vineri dimineața Capitala. La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de Bujor Almășan, ministrul minelor, de reprezentanți ai conducerii unor ministere economice, ai Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică. Au fost prezenți Manuel Yepe Menendez, ambasadorul Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Deschiderea expoziției
economice

,8

olandeze

0. N. U. pentru Europa
INTERVENȚII ALE REPREZENTANȚILOR ROMANIGENEVA 19. — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite: în cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa au început discuțiile asupra rapoartelor prezentate de organele subsidiare ale comisiei.Apreciind ca pozitivă activitatea desfășurată de conferința statisticienilor europeni, delegatul român, Ste- 

rian Gheorghiu, a sugerat ca în etapa ce urmează să se pună accentul pe problemele de actualitate ale statisticii, îndeosebi în ceea ce privește tratarea electronică a informațiilor, calculele de previziune, anchetele de conjunctură și alte înregistrări speciale. Vorbitorul a propus, de asemenea, crearea unui grup de lucru pentru examinarea metodologiei căi

cuiului și indicatorilor prevăzuți în buletinele diviziei de statistică în vederea uniformizării și raționalizării acestora.La discuțiile pe marginea raportului Comitetului cărbunelui, delegatul român. Nicolae Dinu, după ce a relevat rezultatele obținute prin organizarea de simpozioane și vizite de studii, a subliniat necesitatea de a se studia în cadrul comitetului posibilitățile specifice de promovare a cooperării științifice, tehnice și industriale între țări, menite să asigure punerea în valoare de către fiecare țară a realizărilor la nivelul tehnicii mondiale. Reprezentantul român a propus crearea unui grup permanent de experți pentru studiul problemelor tratării cărbunelui.
ÎNCHEIEREA CONGRESULUI FRONTULUI 
POPULAR PATRIOTIC DIN R. P. UNGARĂ— Coresponden- Pintea, transmi-

Suplimentul 

„Scînteia“
SE GĂSESTE DE VÎNZARE LA 

CHIOȘCURI SI CENTRELE DE 
DIFUZARE A PRESEI

48 de pagini in culori-6 lei

DIN 19 APRILIE 1968
79 18
20 63

40 46 39 34
48 61 67 73Fond de premii: 1.006.747 leiTragerea următoare va avea loc vineri 26 aprilie 1968, în București.

DOUĂ
Concursul special Ponosport 

din 21 aprilie pune la dispozi
ția oricărui participant două 
șanse de cîștig: premiile obiș
nuite și cele suplimentare.

După cum s-a mai anunțat. 
Administrația de stat Loto- 
Pronosport atribuie, din fondu
rile sale speciale, 500 000 lei — 
premii suplimentare. Este vor
ba de patru autoturisme ll 
„Renault 10 Major1', 1 „Mosk- 
vici 408" — cu 4 faruri și ra
dio, 1 „Skoda 1000 M.3.“ și 1 
„Renault Gordini") și de alte 
premii de diferite categorii.

Premiile suplimentare se a- 
cordă pe baza ttnor criterii 
pronosportlstice.

Stabilirea pronosticurilor e- 
xacte pentru premiile obișnui-

Tn Pavilionul din parcul Herăstrău din Capitală, s-a deschis vineri dimineața expoziția economică „O- landa — o fereastră deschisă spre lumea modernă".I.uînd cuvîntul la festivitatea de deschidere, J. van den Bergh, președintele Centrului olandez pentru comerțul exterior, a arătat că viața industrială olandeză scontează rezultate importante de pe urma acestei expoziții, unde specialiștii și publicul vor putea să cunoască direct o serie de produse ale țării sale. El și-a exprimat convingerea că această expoziție va da un nou impuls dezvoltării favorabile a relațiilor economice româno-olan- deze.Președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste F Victor Ionescu. a subliniat în cu« vîntul său că expoziția se încadrează în ! român și olandez de a găsi mijloace eficiente pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale, urmărind direcțiile de dezvoltare a celor două state.A vorbit apoi L. J. M. van t secretar de stat al Ministerului A- faceriior Economice al Olandei. Re? zultatele numeroaselor relații stabilite intre România și Olanda în ultimii ani — a spus vorbitorul - sînt exprimate în parte de volumul schimburilor de mărfuri dintre cele două țări. Intr-adevăr/ acest volum af'Orescțm'n ■■țritimit*vinctrat,i" de aproape trei ori. Noul acord comercial între Benelux și România, parafat în toamna anului trecut, și care, sperăm, va fi semnat în cu- rînd, constituie o bază tot mai solidă pentru extinderea reciprocă a schimburilor comerciale olandezo- române. România va putea să sporească vînzările sale de produse pe piața țărilor Beneluxului, acestea la rîndul lor fiind viu interesate să-și lărgească exporturile în România.In- cuvîntul său. ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, a subliniat că autoritățile române doresc o dezvoltare viitoare a relațiilor economice cu Olanda, pornind de la premisa că există toate condițiile și posibilitățile peijtru dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării în producție și tehnico-științifieă, reciproc avantajoase, între cele două țări.

cum și . o gamă variată de bunuri de larg consum.
★Cu prilejul deschiderii expoziției olandeze la București, Victor Io- nescu a oferit un dineu la restaurantul „Pescăruș".

BUDAPESTA 19. tul Agerpres, Al. te: La Budapesta s-au încheiat vineri lucrările celui de-al IV-lea Congres al Frontului Popular Patriotic din R. P. Ungară. Timp de trei zile, participanții la congres au dezbătut activitatea desfășurată în ultimii ani, precum și sarcinile care stau în fața organizațiilor frontului. Au fost, de a- semenea, aprobate raportul Consiliului Național și noul statut.în ședința de dimineață, congresul

a fost salutat de conducătorul delegației române, Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.P..Congresul a ales noile organe conducătoare. Gyula Kallai a fost reales în funcția de președinte al Prezidiului Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic, iar Ferenc Erdei a fost reales în funcția de secretar general.în încheierea lucrărilor, a luat cu- vîntul Gyula Kallai.

e Comerț ■ România, I rt în cu- I că expoziția se încă- ■ străduințele guvernelor I ilandez de a săsi miiloa- ■

(Agerpres)

SPOR
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE TENIS DE MASĂ
La Lyon au continuat, campionatele 

europene de tenis de masă. S-au jucat 
partide contînd pentru grupele semi
finale. Echipa masculină a României a 
reușit să învingă cu 5—4 selecționata 
Cehoslovaciei. Suedia a învins cu 5—2 

i, iar Iugoslavia a dispus cu 5—1

Son, I 
a_ ■

I
■ Cehoslo 

iul I Ungaria, 
Uza ■

jWKW ’K’W "SIXMi

1 UN TURNEU MONDIAL DE 
I FOTBAL PENTRU JUNIORI ?!
I 
I 
I 
I 
I 
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>CLI5t:, ILIUU LVXU uuua țau. —Un rol deosebit consider că îl va I vea în acest sens și actuala expo- ■
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avea în acest sens și actuala expo ziție de la București, căreia îi doresc deplin succes..Printre cei prezenți la deschiderea expoziției se aflau Constantin Scar- lat, ministrul industriei chimice, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai unor ministere economice, și alte persoane oficiale. .Au fost de față ambasadorul O- landei ia București, Joost B Ha- verkorn, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului ' diplomatic.După festivitatea de deschiderea- sistența a vizitat expoziția în care 50 de firme olandeze prezintă diferite produse ale industriilor constructoare de mașini, electronice și electrotehnice, utilaje agricole și pentru prelucrarea produselor alimentare, crescătorii automate de păsări, preparate farmaceutice, pre-
ȘANSE ■ ■ •te in bani se va face ca și la 

concursurile de pină acum. 
Pentru premiile suplimentare, 
pronosticurile exacte se stabi
lesc in funcție de totalul go
lurilor marcate de ambele e- 
chipe ale fiecăruia din cele 13 
meciuri cuprinse în programul 
concursului special.

Omologarea premiilor va a- 
vea loc in ziua de 27 aprilie. 
Cîștigătorii autoturismelor vor 
fi înștiințați in scris asupra 
datei cind pot intra în pose 
sia lor.

Un buletin Pronosport com
pletat cu o bună intuiție, anti- 
cipind rezultatele exacte, poa
te să fie echivalent cu o ma
șină mult dorită sau cu alte 
premii valoroase.

de echipa Angliei. Un meci disputat au 
oferit echipele R. F. a Germaniei și 
U.R.S.S. Au ciștigat cu 5—4 jucătorii so
vietici. In competifia feminină, Ungaria 
a întrecut cu 3—2 Anglia, R. F. a Ger
maniei a dispus cu 3—0 de echipa Po
loniei, iar Cehoslovacia a învins cu 3—0 
echipa R. D. Germane.

în turneul feminin, Cehoslovacia a în
vins echipa României cu 3—1, iar in 
continuare jucătoarele noastre urmează 
să întîlnească formația R. D. Germane. 
Echipa masculină a Suediei, deținătoarea 
titlului s-a calificat pentru finală, în- 
vingînd cu 5—1 selecționata României.

I

CUPLUL ION TIRIAC
ILIE NĂSTASE
IN FINALA TURNEULUI 
DE LA PALERMOTurneul internațional de tenis ds la Palermo a programat ieri semifinalele probei de dublu bărbați. Confirmînd lorma bună demonstrată în turneele precedente, cuplul român 
ION TIRIAC — ILIE NĂSTASE 
a reușit să învingă cu 6—4. 6—3 
perechea RIESSEN — TYM (S.U.A.). Jucătorii noștri vor întîlni în finală...pe- Mulligan .și.Rieti-angdli.' care ..au . ‘ eliminat’ cu 6—0; 4—8, 6—1 perechea Alexander, Crealy (Australia). Reamintim că Ion Tiriac s-a calificat în semifinalele probei de simplu, la dublu mixt cuplurile Dron — Mariana Ciogolea și Tiriac — Gourlay au intrat în turul trei.Cu putină vreme în urmă anunțam că președintele Confederației sud- americane de fotbal a propus înființarea unei „Cupe Europa — America", pentru juniori. Iată, acum, ziarul francez „L’Equipe" merge mai departe, propunînd un turneu mondial al juniorilor, competiție care să reunească cele mai bune formații de pe fiecare continent. Fapt care va da, susține publicația amintită, un țel mai atrăgător activității celor integrați în acest sector al fotbalului. De altfel, la Cannes, membri ai conducerii F.I.F.A., prezenți acolo, și-au pus problema dacă n-ar fi mai interesant ca, în viitor, turneul olimpic să fie înlocuit cu o „competiție de vîrstă". deschisă fotbaliștilor sub 23 de ani.

ALIN SAVU (STEAUA) IN 
ECHIPA DE BASCHET A EU
ROPEIîn vederea tradiționalei întîlniri care are loc în fiecare an între o 
selecționată europeană de baschet și 

' cîștigătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni" a fost alcătuit lotul celor 14 jucători. Selecționata europeană va evolua la Belgrad luna viitoare și în primul meci va întîlni formația Real Madrid, cîștigătoarea „C.C.E.". Din lotul care a fost alcătuit de antrenorul Zagorski, face parte și baschetbalistul român Alin Savu de la Steaua. Iată componența lotului :BOBROWSKI, PISTELAK, KON- VICKA (Sparta Brno), COSIC,DJERDJA (Zadar), VAINO (Kotka Helsinki), KOLOTIKAS (Panathinai- kos Atena), MAȘINI (Simmenthal Milano), VODENITCHARSKI (ȚSKA Sofia), BUSCATO (Juventud), WIS- CHOWSKI (A.Z.C. Varșovia), MICHELET (Racing Bell Bruxelles). BELLINI (Simmenthal Milano) și SAVU (Steaua București).

Astă seară pe ringul montat 
în sala Dinamo va avea loc în- 
tîlnirea internațională de box 
dintre echipele DINAMO BUCU
REȘTI și U.E. CIVITA NOVA 
(ITALIA). Reuniunea începe la 
ora 18,

PELE NU VA MAI JUCA
IN ECHIPA BRAZILIEI!Cu prilejul unei ședințe a confederației sportive din Brazilia, președintele acestui for, JOAO HAVE- LANGE, a declarat că „Pele nu va 
mai juca niciodată în echipa Brazi
liei". „Pele nu va mai fi menținut in 
echipă pentru că nu vrem să se mai 
repete cele petrecute cu ocazia ulti
mului campionat mondial, cind el a 
fost lovit chiar cind nu avea balonul".

★După cum s-a mai anunțat, astăzi la Neapole se dispută meciul retur de fotbal dintre echipele Italiei și Bulgariei, din cadrul sferturilor de finală ale campionatului european (în primul meci au câștigat cu 3—2 fotbaliștii bulgari).

Sub fa|a
zîmbitoare
a victoriei

Elisabeta POLIHRONIADE
Maestră internațională de șah

Meciul internațional de șah România—Austria, echipe de tineret, a consemnat victoria reprezentativei noastre cu scorul de 7—5. Evident, este un rezultat bun care, ca orice victorie, ne bucură, cu a- tît mai mult cu cit ea vine după ce în ultima confruntare șahistă (e drept, la nivelul seniorilor, maeștri și mari maeștri), ce a avut loc la București, clasificarea șahiștilor noștri nu ne-a putut smulge prea multe zîmbete.Legate de acest meci de tineret se ivesc, însă, cîteva probleme care ni se par esențiale în ce privește dezvoltarea viitoare a mișcării șahiste din țara noastră. Cred că alcătuirea unui lot de se- lecționabili pentru echipele noastre de tineret, atît feminine cît și masculine, este una dintre sarcinile de urgență ce revin federației de specialitate. Antrenarea permanentă, a- tît individuală cît și colectivă a acestui lot, cu continuitate și perseverență, avînd în vedere pregătirea unor viitoare echipe naționale sub țelor gice, cu o cît mai diversă cultură de specialitate, constituie u- nul dintre dezidet ațele șahului nostru.Meciul dintre echipele României și Austriei constituie un pas

bine înzestrate raportul cunoștin- tactice și strate-

bine făcut pe linia reluării unui obicei a- proape (și pe nedrept), uitat, obicei care trebuie păstrat pentru că, în felul acesta, se poate ajunge la experiență, la valoare internațională și, de ce să n-o spunem, ia creșterea a- devărată a schimbului de mîiue în șah, a viitorilor maeștri și maestre ale șahului românesc. Cred că este util să reamintim faptul că actualele noastre echipe naționale (masculină și feminină) sînt, cu mici excepții, alcătuite din acei juniori de a- cum 14 ani, care jucau meciuri devenite în acea vreme tradiționale, cu echipele similare ale Bulgariei Cit de eficiente au fost a- cele meciuri și pregătirile pline de conținut, ce se efectuau ci: noi în acea vreme, se poate constata și din rezultatele ce Ic obținem și azi, ele avînd, fără îndoială, o rădăcină in munca din a- cea perioadă. Credem, deci, că o asemenea preocupare pentru întîlniri șahiste permanente (organizate pentru feminină uitată de organizatorii meciului România—Austria) nu sporadice, constituie una dintre căile cele mai eficace în drumul spre cucerirea măiestriei șahiste.Ni se pare că în ce privește recrutarea tinerilor talentați nu s-a

țireprezentativa

găsit încă, nu metoda, ci nici o metodă de depistare reală, în masa de tineri care sînt pasionați jucători de șal) și care ajung in concursuri sau în cluburi cu secții do specialitate doar dacă descoperă ei cluburile care-i pot adăposti și eventual învăța tainele a- cestui spoit.Fac afirmația cu autoritatea aceluia care, jucîna simultan în diferite instituții, întreprinderi etc., am întâlnit deseori tineri, dornici de a juca organizat șah nu știau cui și pot adresa. Ni că organizarea buri larg cunoscute de masele de tineri, inițierea unor meciuri- școală în instituții, licee, precum și înființarea de mult promisului club cu profil șa- histic reprezintă uiî minimum de mijloace necesare pentru concretizarea acțiunii de depistare și creștere a tinerelor talente, datorie de prim ordin a forului de specialitate din țara noastră.Acestea sînt cîteva dintre gîndarile prilejuite de urmărirea disputei internaționale dintre echipele de șah ale României și Austriei. Bucuria victoriei rămîiie neștirbită, după cum o serioasă aplecare asupra viito.’ului în șahul nostru nu poate fi amânată pentru că am obținut satisfacția acestui 7 —5.

în mod și care unde se se pare în clu-

fost.de


tviața internațională»

„S. 0. A. CAUTA PRETEXTE 
PENTRU A INTlRZIA
CONTACTELE CU R. 0. VIETNAM"
Un comentariu al ziarului „Nhan Dan"

HANOI 19 (Agerpres). — „In ciuda cererilor insistente ale unor pături largi ale opiniei publice din lumea întreagă, inclusiv din Statele Unite, guvernul S.U.A. continuă șă caute pretexte pentru a întîrzia contactele preliminare dintre reprezentanți ai R. D. Vietnam și Statelor Unite" — scrie ziarul „Nhan Dan" într-un comentariu publicat vineri.De peste 15 zile, opinia publică mondială, arată ziarul, condamnă lipsa de bunăvoință din partea Sta.- telor Unite, care nu acceptă ca loc de întîlnire nici Pnom Penh și nici Varșovia, propuse de guvernul R. D, Vietnam. în plus, guvernul S.U.A. pretinde ca sateliții și marionetele lor de la Saigon să „participe" la contactele dintre reprezentanțiiR. D. Vietnam și S.U.A.La Honolulu, se arată în comentariu, S.U.A. și aliații lor au dezbătut un plan de intensificare a războiului din Vietnam. Johnson a făcut presiuni asupra lui Pak Ci- jan Hi ca acesta să trimită o nouă divizie în Vietnamul de sud, iar
★ROMA 19. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite: Direcțiunea Partidului Comunist Italian a dat publicității o rezoluție în care se exprimă preocuparea și indignarea milioanelor de italieni față de continuarea bombardamentelor criminale a- mericane și manevrele de întîrziere cu care Statele Unite au răspuns pînă în prezent propunerilor din 3 aprilie ale guvernului R. D. Vietnam. „Lupta pentru încetarea totală și imediată a bombardamentelor a- mericane, lupta pentru inițierea convorbirilor care să redea pacea, libertatea și independența Vietnamului — este mai actuală ca oricînd", se spune în rezoluție.

★PRAGA 19 (Agerpres). — In declarația Secretariatului Federației Sindicale Mondiale, dată publicității joi la Praga, se arată că deși președintele Johnson a promis să limiteze bombardamentele asupra R. D. Vietnam și a afirmat că este gata pentru o întîlnire oricînd și oriunde cu reprezentanți ai R. D. Vietnam,S. U.A. continuă bombardamentele a- supra unei părți însemnate a teritoriului R. D. Vietnam, extind acțiunile de război în Vietnamul de sud și recurg la numeroase manevre pentru a respinge propunerile pătrunse de bunăvoință ale guvernului R. D. Vietnam.Secretariatul F.S.M., se spune în declarație, în conformitate cu hotărî- rile adoptate la sesiunea extraordinară a Consiliului General al F.S.M., cheamă organizațiile sindicale din lu- 

din ordinul Washingtonului guvernul de la Saigon a proiectat mobilizarea a încă 300 000 de oameni. Trupele americane din Vietnamul de sud și armata saigoneză continuă să comită acte de teroare împotriva populației sud-vietnameze. Aviația americană continuă să bombardeze regiuni dens populate din R. D. Vietnam, printre care provinciile Thanh Hoa și Vinh Linh și efectuează zboruri de recunoaștere dea- supta teritoriului R. D. Vietnam.Referindu-se la așa-zisa „reciprocitate" în dezescaladarea conflictului, pretinsă de Washington, care pune semnul egalității între agresor și victima agresiunii, „Nhan Dan" reamintește că poporul vietnamez a respins de multă vreme în mod categoric acest gen de argumente.„Cerem o dată în plus — scrie în încheiere ziarul — ca americanii să-și dovedească buna credință, acceptînd fie Pnom Penh fie Varșovia ca loc de desfășurare a contactelor și să înceteze definitiv și necondiționat bombardamentele și orice act de război împotriva întregului teritoriu al R. D. Vietnam".
★mea întreagă să militeze și mai activ pentru încetarea totală a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam, să lupte cu toate forțele pentru încetarea operațiunilor militare ale imperialismului american în Vietnamul de sud și pentru recunoașterea Frontului Național de Eliberare drept reprezentant autentic al intereselor oamenilor muncii din Vietnamul de sud.

Statul Mauritius 
recomandat 
pentru admiterea 
în O.N.U.NEW YORK 19 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a hotărît joi cu unanimitate de voturi să recomande Adunării Generale a O.N.U. ca statul Mauritius să fie admis în Organizația Națiunilor U- nite. O rezoluție în acest sens a fost prezentată Consiliului de Securitate de Canada, India, Pakistan, Etiopia, Senegal și Marea Britanie.Insula Mauritius, fostă posesiune engleză în Oceanul Indian, și-a proclamat independența la 12 martie a. c.Recomandarea Consiliului de Securitate va fi examinată cu prilejul reluării la 24 aprilie a. c. a lucrărilor celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
MAJORAREA
TAXEI DE 
SCONT 
ÎN S.U.A.WASHINGTON 19 (Agerpres). — Consiliul Rezervei Federale a S.U.A. a anunțat joi majorarea taxei de scont în S.U.A. de la 5 la sută la 5,5 la sută. Această majorare se va aplica, pentru început, băncilor rezervei federale din New York, Philadelphia și Minneapolis. In comunicatul dat publicității se menționează că această hotărîre a fost luată pentru „a slăbi presiunile inflaționiste aflate în creștere pe plan intern, precum și pentru a întări poziția dolarului pe plan extern".

JAPONIA VA CERE
SĂ FIE INCLUSĂ

IN COMITETUL CELOR 18TOKIO 19. — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : în cadrul sesiunii Adunării Generale a O.N.U., care își va începe lucrările la 24 aprilie, Japonia va cere în mod oficial admiterea sa ca membră în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare — a anunțat un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei. Japonia, victima bombardamentelor atomice din anul 1945 — a declarat purtătorul de cuvînt — dorește să-și aducă contribuția la promovarea cauzei dezarmării nucleare și distrugerii armelor atomice, prin participarea sa la lucră
LUCRĂRILE UNIUNII INTERPARLAMENTARE

Adoptarea unei rezoluții
privind situația

din Orientul ApropiatDAKAR 19 (Agerpres). — Agenția France Presse transmite că în cadrul Comisiei pentru studiul problemelor politice a Uniunii interparlamentare a fost adoptat un proiect de rezoluție privind situația din Orientul Apropiat. Toți reprezentanții din cele 56 de țări, printre care și cei din țările arabe și Izrael, au votat această rezoluție. Ea sprijină toate ideile rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 și în special ideea după care instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat ar trebui să prevadă aplicarea următoarelor principii: 1) retragerea forțelor armate izraeliene de pe toate teritoriile ocupate și 2) încetarea oricărei declarații de război și a stării de beligerantă, respectarea și recunoașterea suveranității, integrității teritoriale și independenței fiecărui stat din această regiune, precum și dreptul acestor state de a trăi îi) pace în cadrul unor frontiere sigure și recunoscute, la adăpostul amenințărilor sau acțiunilor de forță.Rezoluția cheamă Consiliul de Securitate și toți membrii O.N.U. să sprijine misiunea trimisului special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat.Observatorii de la Dakar, scrie France Presse, consideră că adoptarea rezoluției demonstrează în mod practic că un dialog între partea iz- raeliană și țările arabe nu este imposibil.
★In cadrul dezbaterilor din comisiile politică și juridică delegații români s-au pronunțat împotriva discriminărilor pe care Uniunea interparlamen- 

agențiile de presă transmit:

rile Comitetului celor 18. în cuvîn- tarea pe care o va rosti în cadrul A- dunării Generale, ambasadorul Tsuv ruoka va face prima declarație oficială în problema proiectului tratatului de neproliferare a armelor nucleare, prezentat Comitetului celor 18 și supus spre dezbatere apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Observatorii de la Tokio consideră că Japonia aprobă în principiu o- biectivele conținute în tratat, dar va adopta o atitudine proprie, ținînd cont de acțiunile celorlalte țări înainte, de a semna tratatul.

tară le practică față de unele țări și pentru admiterea grupurilor R. D. Germane, R. D. Vietnam, R. P. Chineze și R.P.D. Coreene în uniune.
Președintele Nasser despre

„programul de la 30 martie
CAIRO 19 (Agerpres). — Președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a rostit joi seara la Mansura un discurs cansacrat în cea mai mare parte programului de dezvoltare a R.A.U., cunoscut sub denumirea de „programul de la 30 martie". După cum se știe, obiectivele acestui program sînt „construirea unui stat modern bazat pe democrație, dezvoltarea industriei și agriculturii, eliberarea forțelor creatoare ale mișcării sindicale, buna utilizare a competențelor, apărarea revoluției în cadrul legii". In cadrul expunerii sale, președintele a anunțat din nou/că după publicarea rezultatelor referendumului de la 2 mai a- supra acesțui program va accepta demisiile prezentate de membrii conducerii Uniunii Socialiste Arabe. In cazul în care rezultatele referendumului sînt pozitive, a arătat Nasser, vor fi organizate alegeri în vederea desemnării noii conduceri a uniunii.Pronunțindu-se în favoarea progra-

Acțiuni ah 
partizanilor 
în OmanCAIRO 19 (Agerpres). — Detașamente ale partizanilor omcnezi desfășoară vaste operațiuni militare împotriva trupelor britanice d'n Oman, a declarat un purtător de cuvînt al Imamului Omanului c?~ tat de ziarul „Al-Akhbar“. Potrivit declarației sale, în ultima perioadă, forțele mișcării de eliberare națională din Oman ai scos din luptă. în cursul operațiunilor militare, peste 150 de soldați și ofițeri englezi, dintre care 50 au fost uciși.

MIXTE

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — Intre 9 și 19 aprilie a avut loc la Budapesta sesiunea a X-a a Comisiei mixte pentru aplicarea convenției privind pescuitul în apele Dunării. La lucrările sesiunii au participat delegații din R. P. Bulgaria. R.S.F. Iugoslavia, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și Uniunea Sovietică, iar ca observatori reprezentanți ai R.S. Cehoslovace și R. D. Germane.

mului, a subliniat președintele, poporul va vota pentru lichidarea abuzurilor. a încălcării legalității, a devierilor de la politica justă. Noul congres al Uniunii Socialiste Arabe, a declarat în continuare președintele, va avea drept sarcină elaborarea unei constituții definitive a țării.în partea consacrată politicii externe a R.A.U., Nasser a cerut din nou țărilor arabe să-și unească eforturile și resursele militaro-politice, exprimindu-și dezamăgirea pentru neconvocarea pînă în prezent a conferinței la nivel înalt. El a declarat că sarcina principală a arabilor este eliberarea teritoriilor ocupște de Izrael în timpul evenimentelor din iunie 1967 și, în acest sens, a salutat acțiunile întreprinse de organizația „El Fatah". „Noi am arătat deja că sprijinim aceste mișcări care constituie elemente pozitive în lupta împotriva ocupației", a spus Nasser.

taimtele 
din
Sierra leone
© Formarea unui 
„Consiliu național 
interimar" © Restric
ții de circulație în 
cursul nopțiiFREETOWN 19 (Agerpres). — Noua grupare militară care s-a intitulat „Mișcarea împotriva corupției" în urma loviturii de stat declanșată miercuri noaptea la Freetown, capitala statului a- frican Sierra Leone, a anunțat formarea unui „Consiliu național interimar". După cum transmite agenția France Presse, din acest consiliu fac parte patru ofițeri ai armatei și trei ai poliției. El își propune să restabilească cit mai curînd posibil un guvern civil. Agențiile de presă confirmă că fostul președinte al Consiliului național al reformei — organ dizolvat de autorii puciului — generalul Juxon Smith, precum și alți 40 de ofițeri superiori au fost arestați.Noile autorități au instituit restricții de circulație în tot cursul nopții. Pe de altă parte, activitatea în capitala statului Sierra Leone începe să revină la normal, iar comunicațiile cu exteriorul au fost restabilite.Postul de radio Freetown a transmis vineri o știre anunțînd numirea colonelului David Ban- gura în funcția de comandant șef al armatei din Sierra Leone. Un alt militar, colonelul Patrick Am- brosie Genda, ambasadorul statului Sierra Leone în Liberia și Coasta de Fildeș, a fost chemat la Freetown să preia postul de adjunct al lui David Bangura.Comentînd aceste numiri, a- genția France Presse consideră că prezența în fruntea armatei a celpr doi colonei pare să-deâ țnai multă greutate operației militare declanșate de grupul de subofițeri în fruntea căruia se găsește, după toate probabilitățile, sergentul major Mamadou Rogers.
@ 0 @ @

Cazul „ELDO"
CORESPONDENTA DIN LONDRA DE LA LIV IU RODESCU

Manifestanfi pe străzile orașului

Zurich (Elveția) cer încetarea a-

gresiunii S.U.A. în Vietnam

Intr-o rezoluție adoptată de 
sindicatul muncitorilor con
strictori din Finlanda se propune guvernului finlandez reluarea relațiilor diplomatice „cu ambele state germane", recunoscînd astfel „realitatea existenței a două state germane", în rezoluție se subliniază că „recunoașterea statu quo-ului va ușura situația, va elimina pretenția guvernu-

Cu numai cîteva zile înainte de reluarea activității parlamentare după vacanța de primăvară, „Cazul ELDO" prevestește dezbateri a- prinse în Camera Comunelor. Atmosfera politică a și fost creată, așa cum o arată reacțiile la hotărîrea guvernului laburist de a înceta contribuția financiară pentru „programul spațial european" (ELDO), la care mai participă Franța, R. F. a Germaniei, Italia, Belgia și Olanda.în legătură cu a- ceastă hotărîre opiniile diferă între principalii adversari — laburiștii și conservatorii — aceștia din urmă încercînd să dea cazului în speță ample proporții.Primii afirmă că retragerea din ELDO a fost determinată de serioase rațiuni economice, luîndu-se în considerare dificultățile existente și în special deficitul balanței de plăti. Calculele au arătat că actualul „proiect spațial european" — o rachetă a cărei primă treaptă ar fi britanică, în vederea lansării unor sateliți pentru telecomunicații — ar costa Londra 75 milioane lire pînă în 1971, aducînd poate satisfacția prestigiului, dar fără a oferi în schimb vreun avantaj mate- rial. Un raport al unui comitet constituit încă anul trecut la conferința ELDO de la Roma a analizat printre altele și corelația dintre cheltuieli si beneficiu, ceea ce pare să fi ajutat autoritățile britanice de a ajunge la concluzia că 
„aventura spațială" nu

se justifică din punct de vedere economic.Opinii favorabile a- cestei hotărîri sînt exprimate și în rîndul u- nor mari industriași britanici; de pildă sir Donald Stokes, directorul general al firmei „British Leyland", a apreciat că această hotărîre este o dovadă de realism și că în loc ca fondurile încă disponibile să fie irosite în tentative extraatmosferice obscure, ele ar trebui îndreptate spre dezvoltarea noii tehnologii cu aplicații practice în industrie. Proiectului ELDO i se mai reproșează și faptul că a generat un „concurs de ambiții" între statele participante, adumbrind astfel în mare parte consensul formal pe care se întemeia. „European numai cu numele — scrie „Financial Times", — proiectul nu 
a fost niciodată mai mult decît un vehicul al politicilor divergente ale statelor respective în domeniul spațial".In tabăra conservatoare răsună multe proteste și critici față de hotărîrea anunțată, re- flectînd în mare măsură nemulțumirea u- nor firme deținătoare de comenzi avantajoase in legătură cu programul ELDO. In genere se afirmă că abandonarea proiectului ar constitui episodul final al eșecului britanic în tehnologia spațială, că, drept urmare. Marea Britanie va fi limitată la un rol cu totul minor în rețeaua mondială a telecomunicațiilor moderne, lăsînd astfel terenul liber pentru o nestinghe

rită dominație americană. Repercusiunile negative ale hotărîrii a- doptate ar putea lovi in însăși ELDO, expri- mîndu-se astfel temerea că unele țări membre, ca Italia și Olanda, de pildă, s-ar putea lăsa tentate, pentru motive similare, să urmeze exemplul Londrei și să părăsească organizația. Opoziția încearcă mai ales să discrediteze o- ferta laburistă făcută mai demult pentru cooperarea tehnologică europeană, afirmînd că renunțarea la ELDO ar anula vechile promisiuni și ar întări argumentul francez potrivit căruia Marea Britanie dovedește practic că nu este suficient de atașată „cauzei europene". Ca atare — afirmă reprezentanții opoziției — șansele Angliei de a intra în Piața comună ar putea fi din nou grav afectate. In cercurile opoziției se exprimă temeri în special față de resentimente previzibile la Paris și Bonn, pe motivul că satelitul comun franco—vest-ger- man („Symphonic"), pregătit pentru proiectul ELDO amintit ar putea deveni inutilizabil în urma hotărîrii britanice.Unii observatori nu exclud posibilitatea ca hotărîrea laburistă, deși anunțată în termeni destul de categorici, să constituie în fapt o încercare de a consolida poziția britanică, obți- nînd un oarecare atu în legătură cu viitoarele negocieri cu partenerii vest-europeni ai Angliei.

I NOI ELEMENTE IN
LEGĂTURĂ CU ASASINAREA
LUI MARTIN LUTHER KINGI La 13 zile după asasinatul din ora-1 șui Memphis, căruia i-a căzut victi- Imă dr. Martin Luther King, cercetările pentru găsirea ucigașului au intrat pe un făgaș nou. Pastorul King Ia fost victima unui complot — a a- nunțat Biroul Federal de Investigații în cursul nopții de miercuri, lansînd un mandat de aducere pe numele Iunui oarecare Eric Starvo Galt, în vîrstă de 37 de ani. Semnalmentele și o fotografie a acestuia — pe care 

IF.B.I. îl acuză de „a fi organizat, cu un alt individ ce ar putea fi fratele său, un complot cu scopul de a-1 vă- Ităma, oprima, amenința sau intimida pe M. L. King — au fost difuzate, fără însă să se specifice de unde provine portretul.
! Filmul complotului ar fi următorul: în august 1967 Galt a cumpărat la Birmingham un automobil „Ford
I Mustang", înmatriculat în statul Atlanta (este mașina găsită Ia 11 a- prilie la Atlanta). Potrivit F.B.I., cri-
Iminalul a parcurs cu mașina circa 30 000 de kilometri, trecînd prin Los Angeles, New Orleans și Ciudad de I Mexico. La 20 martie a.c., tot la Birmingham, Galt a cumpărat o carabină (nu s-a precizat dacă este cea găsită lîngă locul crimei). In sfîrșit, în ! același oraș au fost puse la cale amănuntele complotului, în jurul datei de 29 martie. Semnalmentele cuprind
!și pseudonimul „John Villard", numele sub care asasinul s-a înscris la hotelul din Memphis de unde s-a
Stras asupra liderului negru.La 5 ore după anunțul F.B.I.-ului, procurorul general al statului pe teri- , toriul căruia se află orașul Memphis, 
• a lansat un mandat de arestare pe

numele lui Galt, inculpîndu-1 de „asasinat cu premeditare".Pînă la această oră sînt de reținut următoarele: mandatul procurorului nu cuprinde mențiunea F.B.I.-ului: „complot" — ceea ce ar atrage pentru făptaș o pedeapsă de zece ani închisoare — ci: „asasinat", care, în acest stat, este pasibil de pedeapsa cu moartea pe scaunul electric. Există, de asemenea, și unele nepotriviri în legătură cu recunoașterea fotografiei. Astfel, Stevens, cel care l-a văzut pe asasin și l-a descris poliției din Memphis, nu l-a recunoscut în fotografia difuzată miercuri de F.B.I. Același lucru l-a declarat și un șofer din Atlanta care, marți, recunoscuse într-o fotografie a F.B.I. pe un client ce semăna cu asasinul. Tot astfel, un proprietar din Birmingham, care-1 găzduise pe Galt anul trecut, nu l-a recunoscut în fotografia de miercuri.Pe de altă parte, biroul procurorului general al statului Missouri a dezvăluit că pastorul King figura pe o altă listă de personalități care urmau să fie asasinate de organizația extremistă de dreapta „Minutemen" în cazul în care conducătorul acestei mișcări, Robert Depugh, ar fi fost întemnițat. In noiembrie 1966, Depugh și doi din adjuncții lui au fost condamnați la cinci ani închisoare după ce în apropierea orașului Kansas City a fost descoperit un adevărat arsenal de arme de foc folosit de organizația „Minutemen" pentru pregătirea paramilitară a membrilor. Mai tîrziu, ei au fost eliberați pe cauțiune și au dispărut. Se presupune că cei trei s-ar găsi în prezent în Canada.

lui vest-german de a fi singurul reprezentant al poporului german și va pune capăt cererilor de revizuire a frontierelor actuale".
în Chile a fost format Fron

tul unit de apărare a refor
mai agrare, la care participă reprezentanți ai țăranilor, studenților, sindicatelor și ai secțiilor de tineret din partidele politice. Noul organism și-a fixat ca principală sarcină lupta împotriva cercurilor de extremă dreapta și a marilor latifundiari care intenționează să paralizeze reforma a- grară.

Ziarul turc „Demokrat Iz
mir" a publicat o declarație, semnată de 308 profesori universitari, în care aceștia se pronunță în favoarea retragerii Turciei din N.A.T.O. „în calitate de cetățeni ai țării noastre, se spune în declarație, ne adresăm deputaților și poporului turc să salveze țara de la pericolul de a fi o victimă a atomului, a bombelor cu hidrogen. și a substanțelor radioactive, să studieze și să ceară revizuirea relațiilor Turciei cu N.A.T.O. Așa cum în prezent toate popoarele își revizuiesc atitudinea față de blocul Atlanticului de nord în concordanță cu propriile interese naționale, tot așa și poporul nostru trebuie să hotărască asupra viitorului său".

Ieri, Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., care face

o vizită oficială în U.R.S.S., a fost primit de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej au fost discutate probleme internaționale, inclusiv situația din Orientul Apropiat, precum și probleme privind relațiile dintre U.R.S.S. șiR. A.U.
165 000 de funcționari al 

serviciilor telefonice din
S. U.A. au declarat grevă în semn de protest împotriva refuzului conducerii companiei „American Telephone and Telegraph Co" de a accepta revendicările lor privind majorarea salariilor.

Ambasadorul britanic Ia 
Cairo, Harold Beeley, a plecat la Bagdad, din însărcinarea ministrului afacerilor externe, Michael Stewart, pentru a discuta cu guvernul irakian problema restabilirii relațiilor diplomatice dintre Anglia și Irak. Relațiile dintre cele două țări au fost rupte în luna iunie de către guvernul irakian, cu prilejul izbucnirii conflictului arabo-izraelian.

In Grecia au fost arestați 
trei clerici, în frunte cu fostul mitropolit Philippos Tsorbas din Dramas. Ei vor fi judecați de un tribunal militar, fiind acuzați de a fi tipărit și difuzat o broșură în care este criticat actualul regim militar — a- nunță agenția France Presse.

Telefoto : U.P.I. — Agerpres

„Cosmos-215", un nou satelit artificial al Pămîntului, a fost lansat vineri în Uniunea Sovietică.
Guvernul guatemalez a pre

lungit cu încă 30 de zile „sta
rea de alarmă" decretată pe întreg teritoriul țării.

La Frankfurt pe Main a fost deschisă o expoziție de artă plastică românească intitulată „Tineri artiști români", trimisă de Uniunea artiștilor plastici din România. în cadrul expoziției sînt prezentate lucrări de pictură, grafică și sculptură.
Pe poligonul din Nevada a fost efectuată joi o nouă explozie nucleară subterană. Este a 10-a explozie de acest fel efectuată de S.U.A. de la începutul anului.
Intre Iran și Maroc au fost încheiate o serie de acorduri privind realizarea unor proiecte comune in domeniul petrochimiei. Acordurile au fost semnate cu prilejul vizitei întreprinse la Teheran de regele Hassan al II-lea al Marocului.
La 27 aprilie va avea Ioc Ia 

New York o mare manifesta
ție împotriva războiului din 
Vietnam. Manifestația se va încheia printr-un miting la care vor lu3 cuvîntul soția fostului lider al populației de culoare Martin Luther King, asasinat la 4 aprilie la Memphis, liderul sindical David Livingston, cunoscutul actor de culoare Dick Gregory și actrița Viveca Lindfors.

Municipalitatea capitalei 
britanice a anunțat oficial că Podul Londrei a fost vindut firmei petroliere „McCulloch Oil Company" din California, pentru suma de un milion lire sterline. Podul Londrei, monument istoric construit cu 133 de ani în urmă peste fluviul Tamisa, va fi reconstruit de firma cumpărătoare în orașul Lake Navasu, din statul A- rizona. în schimb, la Londra au început lucrările de proiectare a unui pod modern care va fi construit în îocul Podului Londrei.în fotografie : Podul Londrei și noul său proprietar.
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