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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

defectuoase a Ambasadorul Canadei
MacGillivray

COMUNICAT

întreprinderii

Vineri, 19 ianuarie, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

al Canadei la București, Bruce 
MacGillivray Williams, care a pre
zentat scrisorile de acreditare.

autenticității
folclorice

CHELTUIELILE PRIMIRI LA PREȘEDINTELE

NEPRODUCTIVE Ambasadorul Finlandei

rezultat al conducerii
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri pe ambasadorul Fin
landei la București. Bjorn-Olof 
Georg Alholm, în legătură cu ple-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Lon Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază, în audiență 
de prezentare, pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Canadei în Republica Socialistă

carea definitivă a acestuia din Ro
mânia.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat. într-o atmosferă prietenească, 
a participat Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

România, Bruce
Williams.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)20 000 000 lei... Este cifra de la care am pornit într-o recentă anchetă, prin întreprinderi din regiunea Do- brogea, pe tema cheltuielilor neeconomicoase. Suma aceasta, înscrisă Ia sfîrșitul- anului trecut în scriptele contabile ale principalelor întreprinderi din regiunea amintită, este impresionantă și concentrează în ea serioase elemente de risipă a fondurilor materiale și bănești.— Observația este pe deplin îndreptățită, a intervenit la începutul anchetei tov. Constantin Hagiu, directorul Sucursalei regionale Dobrogea a Băncii Naționale. Noi am analizat aceste cheltuieli cauzele lor și a rezultat un fapt incontestabil : întreaga răspundere revine, în a- test caz, conducerilor de întreprinderi. însăși structura cheltuielilor neproductive — rebuturi, amenzi și penalizări, declasări sau deteriorări de produse, pierderi din întreprinderi — „ „ _ ... .testă faptul că ele sînt consecințe ale . țiunilor în fluxul- tehnologic, încălcării disciplinei tehnologice, contractuale și de producție. Totdeauna. apariția cheltuielilor neproductive trebuie să constituie un puternic semnal de alarmă pentru conducerea oricărei întreprinderi.în fond, ele oglindesc un consum de muncă vie și trecută, care nu-și mai găsește o recunoaștere socială, nu mai are o utilitate practică, tre- cîndu-se sumele respective la pierderi și nu la beneficii, cum ar trebui și cum solicită economia națională. Așa stau lucrurile în cazul rebutului, această „plagă" nevindecată în unele întreprinderi, care reprezintă o cheltuire inutilă a capacității mijloacelor tehnice, un consum neproductiv de energie, combustibil, materii prime și materiale, de forță de muncă. Și, ca un ultim efect al producerii rebuturilor, apare un minus de producție și un plus de cheltuieli neeconomicoase, din cauza pierderilor.în anul trecut, Ia întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia s-au consemnat rebuturi în sumă de peste 2 milioane lei, iar la Trustul de amenajări și valorificări stuficole Tulcea — de circa 2,6 milioane lei. E drept, la cele două întreprinderi, din fericire, volumul mare al cheltuielilor neeconomicoase provenite din pierderi din rebuturi nu au provocat nerealizarea planului de reducere a prețului de cost. Ceea ce dovedește că acest pian nu a fost deloc mobilizator. din moment ce a permis „înghițirea" liniștită a celor peste 4.5 milioane Iei, ca pe o... nimica toată, însemnate cheltuieli neeconomicoase, provocate de rebuturi, sînt înregistrate și la fabricile de conserve. Notăm două cifre : 2 200 000 lei pierderi la I.I.S. „Munca" din Constanța și 2 650 000 lei la I.I.S. „Dunărea" Tulcea. Numai că, la cele două întreprinderi, asemenea elemente de risipă au fost considerate „mai mult decît firești". De iată părerea contabilului șef
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altfel, de la
Avem în față două scrisori sosite la redacție. In prima, două surori (Geor- geta Sălișteanu și Cornelia Gheghea din București) se plîng împotriva mamei lor, Niculina Gheghea, aducîn- du-i pe 11 coli de hîrtie învinuiri dintre cele mai teribile. Ele scriu negru pe alb că sînt victimele unui Lung sir de „nelegiuiri" să- vîrșite de ființa care le-a dat naștere și le-a crescut. După ani de zile de trai laolaltă, acum, cînd mama este bătrînă, cele două fiice au descoperit că este cu neputință să mai stea împreună. Și nu din cauza u- nor simple neînțelegeri trecătoare, iscate din te miri ce. Semnatarele recla- mației susțin că propria lor mamă este dușmanul numărul unu al fericirii lor și că, de ani de zile, ca niște adevărate duc în spate ca povară.In cealaltă semnată de Maria Bălăuță, soră cu cele două reclamante menționate mai sus. faptele sînt prezentate e- xact invers : în acest brutal conflict, ființa care suferă cu adevărat, fiindu-i călcate în picioare sentimentele cele mai gingașe și mai sfinte, este, de fapt, mama. Aceasta a devenit victima acțiunilor incalificabile ale celor două fiice.

martire, o pe o greascrisoare,

I.I.S „Munca", tov. Gheorghe Stă- uescu :— Care este volumul rebuturilor 7— In fabrica noastră nu se produc rebuturi.— Dar „bombajele" și spargerile din procesul de producție ce sînt ?— Acestea nu sînt rebuturi ci niște pierderi inerente ale procesului de fabricație.— Puteți să precizați ?— Adică pierderi de produse din cauza spargerilor în timpul fabricației, a manipulărilor, apoi datorită nerespectării regimului de sterilizare, a depozitării în condiții necorespunzătoare a produselor finite.Am meditat a- supra celor spuse de contabilul șef care, dealtfel, ne dezvăluie și ’adevăratele cauze ale pierderilor „inerente" producției de conserve, adică a „bombatelor" și spargerilor sau. mai precis, a rebuturilor. In ultimă instanță, ele se datorează neglijențelor și defec- ” ” " " ' ' ’ . chiardacă în înregistrările contabile ele sînt camuflate. De neînțeles este cum forul tutelar. Ministerul Industriei Alimentare, a admis includerea în planul prețului de cost sub forma preliminărilor a tuturor acestor „poziții" provenite din pierderi care se măsoară cu milioanele de lei.La fabrica „Munca", pierderile din rebuturi, „bombajele" și spargerile nu au afectat prețul de cost, întrucît și aici el a fost stabilit în mod defectuos. în schimb, la „Dunărea" Tulcea, volumul mare al cheltuielilor neeconomicoase a determinat — în mod implicit — nereali- zarea indicatorilor financiari. Se pune, ca urmare. întrebarea : pot fi diminuate substanțial sau chiar lichidate asemenea cheltuieli neeconomicoase provocate de rebuturi ? Răspunsurile primite în acest sens din partea organelor bancare, a unor activiști de; Ia Comitetul regional Do- brogea al P.C..R. au fost în unanimitate pozitive. Tn același timp, toți interlocutorii au fost de părere că, în cea mai mare parte, cauzele rebutului sînt de natură subiectivă și, ca urmare, consecințele ar trebui suportate de cei care le produc și admit. S-a vorbit. în repetate rîn- duri, de imputarea pagubelor provocate întreprinderii prin rebut. Numai că sancționările exemplare, ce trebuie aplicate tuturor celor implicați în „procesul" pierderilor, se lasă încă așteptate.Un mare volum de cheltuieli neeconomicoase se înregistrează la întreprinderi prin plata de dobînzi penalizatoare, majorate pentru împrumuturile restante existente la conturile înscrise în Banca Națională. în anul trecut, s-au plătit asemenea dobînzi de către Fabrica de celuloză și hîrtie Palas, în valoare de 220 000
Viorel SALAGEAN 
Vasile MIHAI

(Continuare în pag. a III-a)

Vedere parțială a instalațiilor de cazane ale celui de-al doilea grup de 315 
MW de la Centrala electrică de termoficare CraiovaFoto : M. Andreescu

Guvernele român și italian au căzut de acord ca vizita oficială în 
Italia a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe. 
Corneliu Mănescu, amînată din cauza calamităților naturale care s-au 
abătut asupra unor localități din Sicilia, să aibă loc începînd cu data 
de 22 ianuarie 1968.
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GHEȚURILOR
Articol scris pentru 
„Scînteia" de Asbjorn 
NESHEIM, profesor la 
Universitatea din Oslo

©ÎNCOTRO
TAÎLANDA ?

Reportaj scris 
pentru „Scînteia" 

de Bernard COURET, 
publicist francez

anchetă socială

Reîntîlnire cu
Orice călătorie e precedată de o 

alta, imaginară. în fața hărții desfă- 
,cuțf ,'ipe genunchi ) .încerci s“ 
prinzi elementele capabile să evoce, 
să sugereze, să te facă să visezi. 
Gorjul oferă, în această privință, un 
teritoriu nelimitat. Prin folclorul, 
miturile sale, prin istoria si prezen
tul său.

între călătoria Imaginară și cea reală se interpune, însă, un prag. Cel 
puțin cîteva voluptăți îți sînt, aici, 
refuzate. N-o să poți sfîșia nici up. 
văl, ca să descoperi vreun colț de 
viață și de civilizație incert sau obscur, pentru simplul motiv că ast
fel de văluri nu mai există de mult. 
N-o să poți încerca satisfacțiile des
cifrării de permanențe și sensuri în 
amalgamul priveliștilor cotidiene, 
pentru că totul este fișat, ordonat, 
clasat, înghețat în documente îngăl
benite, in file de carte sau stampe, 
cu acele instrumente durabile ale 
memoriei cu care operează cercetă
torul din orice domeniu. Puține ți
nuturi au atras, ca acesta, atenția 
atîtor cercetători, care ne-au oferit 
mereu, de cel puțin un secol în
coace, imagini și date de o bogăție 
fără rival. Covorul de Gorj, stîlpii 
crestați din Hobița, casa lui Antonie 
Mogoș de la Ceauru, ceramica de 
Tg. Jiu, folclorul Tismanei, Gorjul 
industrial al anilor noștri... Greu să 
mai adaugi ceva, în această paletă prea plină. Și totuși...Și totuși, ineditul rămîne. Și to
tuși, cercetătorul, specialist sau sim
plu călător, intîlnește mereu — ori 
de cîte ori își întoarce privirile spre 
aceste pământuri — surpriza

Pe noua hartă administrativă a ță
rii, propusă recent dezbaterii publi
ce, vechiul ținut, așa cum îl știm, 
își modifică larg și spectaculos di
mensiunile clasice, ocupînd spații 
noi, înglobând un teritoriu de R 915 
kilometri pătrați, cu peste o jumă
tate de milion de locuitori și cu linii 
de demarcație care ating nu numai 
Carpații, ci și Oltul si Dunărea. Sim
bol unanim acceptat al Olteniei. Gor
jul o exprimă astăzi mai viu, mai 
plenar. Două vetre teritoriale stră
vechi. fostul Mehedinți si fostul Gorj,

raionului 23 August — cele două surori s-au prezentat și la noi cu o reclamatie împotriva mamei. Invocînd motivul că aceasta este ne-
INFIRMITATE
MORALĂ
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care caută prin orice mijloace să o batjocorească și să scape de ea.Am discutat pe rind cu fiecare dintre cei în cauză, care alcătuiau cîndva o familie întemeiată pe sentimente dintre cele mai frumoase. Cit de departe este o astfel de imagine de trista realitate din această familie în care a pătruns atît de adine discordia ! Fiicele reclamante își ponegresc mama folosind cuvinte greu de reprodus pe hîr- tie ; surorile, împărțite în

tabere adverse, se prezintă reciproc în posturi dintre cele mai înjositoare, urzesc planuri diabolice prin care își subminează liniștea, își varsă veninul prin tot felul de reclamații calomnioase.în cazul de mai sus, conflictul are, de bună seamă. un mobil : scoaterea mamei, care le incomodează, din apartamentul de trei camere în care locuiesc împreună.— într-una din zile — ne relatează Hariton Corlan, procuror la Procuratura

bună (? 1), cereau sprijinul legii pentru internarea ei pe viață intr-un spital de alienați mintali. Am rămas uimit. Eram în fața unui fapt ce iese din sfera relațiilor umane. Am discutat cu mama acestor surori. Este o femeie ca toate femeile de vîrsta ei, dar îm- bătrinită prematur de griji și necazuri. Mi-a vorbit convingător și cu luciditate despre ceea ce se petrece in casa lor. De altminteri, expertiza medicală cerută de procuratură a confirmat că bătrina Niculina Gheghea nu este bolnavă psi-, hic și. în prezintă societate, ză" doar chine ale ce, care își pun mama cele mai grele morale și fizice. La aceasta se adaugă intenția lor jos-

consecință, nu pericol pentru Ea „periclitea- interesele mes- celor două fii- la încercări

imaginară. în fața hărții desfă-,*pe genunchi) .încerci să <l,es- reportaj- ds Ilie PURCARU * ziIo'Trt z-'Jr» r> n /r Tx 11 r> ort zxnzxzxr» ’ ’
fuzionează astfel sub o unică emble
mă, iar această fuziune se face prin 
nucleul incandescent — generator de 
linii și culori inedite în peisaj și în 
viața oamenilor — care e marea con
strucție socialistă.

Privit de la fundațiile ei, ținutul își înnoiește cotidian perspectiva, 
definindu-se ca o zonă în tumultuoasă 
efervescență, cu parametrii încă în 
studiu.

nică de a se autoabsolvi de toate obligațiile ce le au față de părinți/ arun- cîndu-le pe seama statului. Pentru astfel de indivizi. chestiunea e cit se poate de simplă : îți declari părintele nebun și ai scăpat de grija lui I— Acum cîteva luni — ne spune cu mîhnire Lucia Neboga, vecină cu familia Gheghea — am văzut-o pe bătrînă azvîrlită în stradă. în miezul nopții, plină de. singe. Cînd um aflat ce se întîmplase, m-am cutremurat. Fiicele ei o bătuseră și o alungaseră dezbrăcată din casă. De atunci mama lor a fost nevoită să ceară adăpost prin străini. Intr-o casă pot interveni discuții, pot apărea neînțelegeri și conflicte, au limite simț, de acceptate sociale.— însăși noțiunea de familie nu poate fi concepută în afara armoniei și a bunei înțelegeri între membrii ei — precizează psihologul Aurora Săftoin de la Centrul de neuropsihiatrie infantilă — București, lina

chiar dar toate acestea impuse de bunul normele unanim ale conviețuirii

Dumitru TIRCOB 
Alexandru STROE

(Continuare 
în pag. a II-a)

★De la ce să pornim 7Se știe mult, se știe puțin. Liniile 
noului s-au impus — și se impun zi 
de zi — cu o asemenea forță, incit ne 
vedem obligați, de la un timp, să fa
cem arheologie chiar și cu trecutul 
apropiat. Linia dreaptă care unește 
orașele Tg. Jiu, Motru și Tr. Seve
rin însemna, pînă mai acum cîțiva 
ani, o cumpănă intre două localități 
pitorești (Motrul, pe atunci, era doar 
un sat de păstori, statutul său de 
oraș datînd, oficial, din 1966), un sim
plu joc de riglă pe o hartă, tăind 
de-a curmezișul celebrul „platou al 
foamei" care era cîndva Mehedințiul. 
Linia dreaptă care unește azi Tg. 
Jiul, orașul sondelor, cu Motrul, ora
șul cărbunelui, și cu Tr. Severin, ca
pitala hidroenergeticii românești, de
semnează pe harta țării unul dintre 
traseele in care noul' se întrupează 
în proporții cu totul spectaculoase. 
O pasăre ar face drumul acesta, în 
zbor drept, în mai puțin de o oră. 
Drumul măsoară, în intensitate, prin 
amploarea prefacerilor, decenii. Pă
sările, pe aici, sînt „piăiestrele" lui 
Brăncuși. Iar „măiastră", spunea 
sculptorul, „este un proiect care tre
buie lărgit pentru a umple bolta ce
rului". Intîlnim această imagine în 
Gorjul de azi, printre obeliscuri de 
sonde și turnuri de fabrici ce cresc 
semeț către cer...

Mai întîi, însă, cifrele, faptele. Si 
mai întîi, Tg. Jiul, devenit în anii 
aceștia centrul de gravitație și a- 
tracție al întregului teritoriu de care 
ne ocupăm. Sediu al unui modern 
combinat de industrializare a lem
nului (mobilă, placaje, furnire, plăci 
aglomerate etc.) și al celui mai mare 
complex de materiale de construcții 
din tară (Fabrica de ciment 
Bîrsești), străjuit la porți de 
rile cu sonde ale Țiclenilor 
mina „la zi" de la Rovinari, 
oferă, prin toate datele sale, 
nea unui veritabil centru motor, ab
sorbind și dirijînd energie spre spa
ții vaste. Producția industrială a Tg. 
Jiului s-a cifrat, în I960, la 165 000 000 
lei. în 1965, cifra a fost mai mult decît dublă : 362 000 000 lei, pentru ca la 
sfîrșitul actualului cincinal ea să 
atingă, conform prevederilor, 
1 224 Q00 000 lei. în numai un dece
niu, între anii 1956 și 1966, populația 
orașului a crescut de la 19 61S la 
33 431 locuitori. Un spor ce merită 
consemnat, atît pentru ceea ce re
prezintă în sine, la valoarea sa ab
solută, cît și pentru implicitul său 
dialog, plin de majore și limpezi 
semnificații, cu măsurile clasice ale 
locului: sîntem în inima Gorjului, 
vechiul leagăn al migrării în masă a 
populației spre zone mai primitoare. 
Transcriind, de pe tabelele aceluiași 
oraș, dinamica construcțiilor de lo
cuințe (961 apartamente în anii 
1961—1965, 609 în 1966. 3 000 în 1970). 
luăm .încă una din coordonatele pro
prii acestor ani -în care totul, de la 
progresul industrial la cel al curbe
lor demografice, are asigurate con
diții materiale create și dezvoltate 
atent.

O evoluție la fel de spectaculoasă 
mărturisește și Motrul, uriaș depozit 
de păduri, terțiare (producție de lig
nit : I 150 000 tone la ora de față. 
3 milioane și jumătate la sfîrșitul cin
cinalului, peste 7 milioane în 1975),

și var 
dealu- 
și de 

orașul 
imagi-

Gorjul
oraș în întregime nou, cu mari 
blocuri moderne dispuse în micro- 
raioane dotate cu. subtilități ale teh
nicii și confortului $i cu o popu
lație de aproape 8 000 de suflete. O 
evoluție similară, cel puțin de ace- 

con- 
nu-

leași proporții, definește și ziua 
temporană a municipiului (să-l

(Continuare în pag. a II-a)

Binevenita aducere în blică a conceptului de _________folclorică a trezit un deosebit interes în rîndurile etnografilor și folcloriștilor profesioniști și amatori. Intr-un moment în care cercetarea științifică deliberată, organizată, ca și manifestarea folclorică de scenă, spectacolul, cunosc, sub semnul si stimulul vieții noi, o adevărată fervoare, apelul la exigență — mai cu seamă pe plan artistic — nu putea să în- tîrzie.Dacă entuziasmul ca resort individual și colectiv își are virtuțile lui motrice, el își are însă și limitele lui., Fără dublajul critic al rațiunii, fără luciditate și competență, oricit ar părea rezultatele de convingătoare prin amploarea și bogăția lor, vine o vreme a maturizării cînd ochiul nu se mai lasă impresionat nici de cantitate, nici de lustru și tarele entuziasmului necontrolat devin vizibile, stinjenitoare.Așa s-a întîmplat cu multe din manifestările artistice de folclor. Pornite viguros din inima satelor noastre, purtînd cu ele farmec originar, suflu străvechi și autentic, formațiile ~ artistice participante la primele întreceri ale amatorilor păreau scoase cu ciutura din limpezimea fără fund a fintînii istoriei celei nescrise. Pe lingă noutate, aduceau cu ele pe scenele de concurs o spontaneitate cuceritoare, un firesc cald, o cursivitate organică, naturală și o simplitate sinceră, convingătoare, chiar dacă pe undeva gustul subțiat mai deslușea și naivități. Era în a- ceastă izbucnire o autenticitate atît de evidentă, de pregnantă și de fermecătoare, îneît întîlnirile cu asemenea manifestări erau febril căutate. nu numai de spectatorii obis- nuiți, ci si de specialiști, pentru că prilejurile ofereau, pe lîngă îneîn- tare și emoție, foarte adesea și surprize documentare, valori inedite.Folclorul autentic este meșterul minunat care știe să conecteze trecutul la prezent, care poate să acordeze strunele generațiilor și poate dirija cu fața spre viitor impunătorul lor concert. Iată de ce farmecul autenticității folclorice este covîrșitor. profund emoționant.Este evident că poate fi sinonimă folclorică. Bunuri lare materiale sau spirituale pentru bunicii noștri au putut avea o anumită culoare sau formă. în funcția de valoarea dată de ei, dar părinții n-au fost simple mașini de înregistrat. ci avînd o scară a valorilor relativ modificată, alte nevoi, alta gusturi, au intervenit selectînd șl adaptînd. La rîndu-ne procedăm la fel. Ceea ce nu însemnează că anumite bunuri spirituale, care răspund unor permanente ale sufletului sau le . traduc,'nu. le ..deținem așa cum le-au avut alte generații. Autenticitatea este deci o sumă de caracteris-

discuție pu- autenticitate

autenticitatea nu cu reconstituirea ale culturii popu-

Corneliu L. DRAGOMAN

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN PREAJMA CONFERINȚEI
INTERNATIONALE DE LA DELHI

0 problemă de actualitate:
COMERȚUL
PENTRU DEZVOLTARE

de Alexandru ZAMFIR
doctor în economieTn ultimul deceniu comerțul internațional și-a sporit neîncetat rolul de factor de seamă al progresului economic în numeroase țări. Trăsăturile caracteristice ale evoluției recente a schimburilor internaționale sînt: creșterea de aproape trei ori a volumului comerțului în ultimii 15 ani (depășind nivelul de peste 400 miliarde de dolari pe an), apariția a Zeci de mii de produse noi în domeniul construcțiilor de mașini, al chimiei, al bunurilor de consum etc., practicarea unor forme tot mai variate și eficiente de cooperare economică. Tendințele din comerțul mondial au făcut ca volumul

schimburilor de mărfuri să sporească în aceeași perioadă mai repede de- cît acela al producției.Această simfonie în andante crescendo a comerțului internațional lasă însă să apară drama îngrijorătoare a comerțului pentru dezvoltare a) statelor din așa- numita „lume a treia". Dacă comerțul internațional s-a dezvoltat în- tr-un ritm vertiginos, nu este mai puțin adevărat că, în timp ce o șesime din omenire s-a bucurat de aproape 70 la sută din avantajele acestei evoluții, circa două treimi din globului nu a decît de 20 Dezechilibrul rii la binefacerile co-
populația beneficiat la sută, participă-

merțulul internațional se agravează pe măsura adîncirii decalajului între nivelurile de dezvoltare și între proporțiile de diversificare a schimburilor. Totodată, relația între prețurile produselor exportate de țările capitaliste dezvoltate (în majoritate produse industriale) și prețurile mărfurilor vîndute de țările în curs de dezvoltare (în mare parts materii prime sau semifabricate eu un grad redus de prelucrare) deteriorează continuu în favoarea primului grup de state și în dezavantajul celui dc al doilea. „Foarfecă prețuri»
(Continuare 
in pag. a VII-a)

Telegramă

se

COMITETULUI CENTRAL
rAL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român '

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Primiți sincere mulțumiri pentru felicitările adresate cu ocazia ale

gerii mele în funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia Ca și dumneavoastră, sînt convins că 
relați'ile dintre ^Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist 
Român se vor întări și pe viitor, în interesul popoarelor țărilor noastre, 
în interesul victoriei cauzei comune a tuturor partidelor comuniste.

ALEXANDER DUBCEK 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia
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Ieri la ora 9, la parterul clădirii 
școlii generale 197 din „Drumul 
Taberei"-București, ocupat de o 
secție a Direcției Centrale de Sta
tistică, s-a produs o explozie pu
ternică. Trei persoane, din cadrul 
instituției, și-au găsit moartea; 
alte 8, rănite, au 
de urgență în spitale, iar 13 sînt 
tratate ambulatoriu. Din primele 
cercetări reiese că explozia s-a 
datorat unor nemaipomenite ne
glijențe. In subsolul acestei clă
diri, care este termoficată, s-au 
acumulat gaze de la o conductă 
din imediata apropiere, folosită de 
constructor și abandonată. Stâr
nește totodată indignarea legitimă 
superficialitatea cu care adminis
trația instituției a tratat sesizările 
unor salariați care semnalau, de 
cîteva zile, că in clădire se sim
țea un puternic miros de gaze. 
Lipsa de răspundere, indolența 
de care au dat dovadă construc
torul și administrația instituției 
formează obiectul anchetei în
cepute ieri la fața locului. Pe
deapsa să fie pe măsura acestor 
fapte deosebit de grave care in
dignează, pe bună dreptate, opi
nia publică I

fost internate 
'le

deosebireci sarcină de prim ordin a Industriei locale este diversificarea sortimentului bunurilor de consum prin asimilarea de noi produse solicitate de populație. Introducerea în fabricație a unui nou produs, chiar atunci cînd este căutat de consumatori iar întreprinderea dorește să-1 fabrice, întîmpină însă o serie de obstacole care cu mari eforturi pot fi trecute. Pentru a se vedea că așa stau lucrurile socot utilă prezentarea formalităților care trebuie îndeplinite pentru realizarea unui nou produs.Se începe cu alegerea de către întreprindere a produselor „noi" la diferite expoziții de mostre organizate de organele comerciale. Odată ales lotul de mostre, întreprinderea confecționează manual prototipurile și întocmește norma internă și dosarul de preț, cu care ocazie, în cele mai multe cazuri, trebuie să facă antecalculația și pentru un produs etalon, cu care să se poată corela produsul „nou". Urmează apoi omologarea, pe plan local sau republican, refacerea normei interne conform observațiilor de la omologare, refacerea dosarului de preț conform normei interne corectate și, după toate acestea, se obține în sfîrșit aprobarea prețului. Aceasta la circa 6 luni de la pornirea acțiunii.Abia după aceasta urmează să se treacă la contractarea produselor (dacă organele comerțului mai sînt

once sector, în economie, viața obligă la mobilitate, la perseverentă și extremă operativitate. Pentru îndeplinirea acestor cerințe, socot că, în primul rînd, este necesar ca sortimentele destinate asimilării să fie stabilite cu cel mai mare simț de răspundere. Să se dea atenția cuvenită și capacității de creație în materie de produse noi, pe care o au muncitorii și cadrele tehnice din întreprindere, inițiindu-se discuții pe această temă și stimulîndu-se parti- cipanții care prezintă propuneri cu perspective de realizare. N-ar fi lipsit de interes ca, periodic, să se organizeze discuții cu cumpărătorii, aceștia fiind direct interesați în lărgirea sortimentelor de bunuri de consum.în al doilea rînd, se impune să se renunțe complet la toate formele de întocmire anticipată a normei interne, de stabilire și aprobare a prețurilor etc. înainte de a avea certitudinea că produsul va fi solicitat. întreprinderea să facă, pe propria ei răspundere, o antecalculație, stabilind prețul minim la care ar putea produce rentabil sortimentul în cauză, preț care să fie valabil și pentru unitățile comerciale. Concomitent, întreprinderea să execute, cu mijloacele pe care le are pentru mo- menț la îndemînă (fără înființarea unei' linii tehnologice speciale), lotul
Era
de așteptat

La 20 decembrie 1967 relatam 
că Gheorghe Pintilescu, secretâ
nd Comitetului regional pentru 
cultură și artă Suceava, a făcut 
speculă cu mașina pe 
cumpărat-o în rate din parcul 
disponibil al statului, 
faptă contravine flagrant poziției 
și eticei sale profesionale. Comi
tetul executiv al sfatului popular 
regional a propus destituirea din 
funcție a omului incorect. Dînd 
curs acestei propuneri juste, Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă ne-a comunicat ieri că a 
hotărît destituirea din funcție a 
lui Gheorghe Pintilescu.

care a

Această

Cîteva 
indiscreții

9în sfîrșit, după atîtea amînări, concursul pentru „botezarea" unităților comerciale inițiat de Sfatul popular al orașului București (și anunțat de noi la vreme) s-a încheiat. Din 40 000 propuneri au fost acceptate 46 denumiri (42 cîștigători). Lista cîștigătorilor a fost afișată la biroul de informații al sfatului popular din str. ing. Saligny. Cîștigălorii vor primi premiile prin poștă. Iată cîteva denumiri acceptate : „Cinci minute" — magazin cu autoservire. „Roata lumii" — restaurant, „Insula comorilor" — magazin de bijuterii. Și cîteva — mai deosebite — neacceptate. Pentru restaurante: „Hai să ne împăcăm", „Ce e mult nu-i bun", „Hai acasă puișor", „Aici m-aș cuibări", „încă una și plecăm" și multe alte asemenea reflecții.

O o

Farfuria 
zburătoareSîntem în măsură să vă informăm că misterioasa „Farfurie zburătoare" a fost văzută în Capitală. Observarea s-a făcut cu ochiul liber și în perfectă stare de vizibilitate. Ducîndu-se spre casă ziua în amiaza mare, la ora 12,04 fix (ora Bucureștiului) un cetățean serios care locuiește în „Blocul florăriei" din Piața Romană, etajul 4, a văzut limpede, mult sub plafonul norilor, geamurile apartamentului său făcute țăndări, iar pe covor — o misterioasă farfurie din tablă. Ceea ce confirmă că doi marțieni din împrejurimi, probabil soț și soție, ființe extraterestre și deci cu capul în nori, și-au transmis mesaje de dragoste și de menaj, folosind vechi procedee de pe bă- trîna noastră planetă.

în februarie 1967, adunarea generală (forul suprem) a cooperativei de consum din comuna Însurăței-Brăila a hotărî! scoaterea lui Neacșu Vlad din munca de gestionar, pentru acte imorale. Dar a început să acționeze angrenajul relațiilor. Gestionarul „s-a plîns" unhr cunoștințe de la Uniunea regională a cooperativelor de consum Galați. De aici — deci prima verigă — s-a dat dispoziție telefonică la U.R.C.C. Brăila, transmisă mai denarte președintelui cooperativei din însurăței privind încadrarea lui Neacșu Vlad în funcția de merceolog. Mai mult, deși Neacșu Vlad nu face parte din consiliul de conducere, pe aceeași cale a fost numit președinte ai cooperativei în locul celui plecat în concediu. Neacșu Cineva iubește. Vlad e desigur mulțumit, la U.R.C.C. Galați îl
Rubrică redactată de :
Stefan ZiDARIȚA
Ștefan D1NICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

A
însemnări din industria

locală ieșeană
de să care nu se pot cere decît cu cei puțin 45 zile înainte de începerea trimestrului și, în final, să se organizeze linia tehnologică de producție.Ce consecințe are această metodologie ?Alegerea mostrelor se face, de cele mai multe ori, de oameni fără spirit practic, comercial, care n-au capacitatea de a judeca produsul mai ales din punctul de vedere al posibilității practice de a plăcea și de a fi solicitat de cumpărători, în funcție de aspect, de nevoile pe care le poate satisface și de prețul de vînzare. Toată munca scriptologică următoare (la care ne-am referit mai sus) se face fără nici o bază reală, pe presupuneri și calcule teoretice, avînd doar grija ca din aceste acte să rezulte o rentabilitate la nivelul celei planificate. Totuși, pe baza dosarelor astfel întocmite, se trece mai departe : la aprobarea normei interne, fără care nu se poate face omologarea, la omologare, fără care nu se poate aproba prețul, și la aprobarea prețului, fără care nu se poate contracta produsul cu comerțul. Omologarea se face de organele comerciale, pe care le interesează foarte puțin calculele care au stat la baza dosarului de preț. Singurele lucruri care le interesează, (și pe bună dreptate) sînt : prețul concret pe unitatea de produs, aspectul acestuia si ce progres marchează el fată de produsele similare. Aceasta înseamnă că 
documentația de tipizare și preț, făcută fiindcă „se cere", nu are nici o 
valoare practică, nici pentru între
prinderea producătoare și nici pen
tru organele comerțului, iar prețul, aprobat cu mare ceremonie după un timp atît de îndelungat, n-are la bază nimic cert.în cazul fericit că organele comerciale acceptă produsul, trebuie făcută contractarea, includerea lui în plan și aprovizionarea cu materiale. Cererea de materiale se face pentru trimestrul cînd este programată producția și în limita cantităților necesare pentru această producție. Furnizorul de materiale, în special la metal și lemn, condiționează însă expedierea lor de vagonabilitate, iar expediția se face de obicei începînd din jumătatea lunii a doua a trimestrului în care trebuie să se dea producția. Aceeași poveste se repetă cu achiziționarea utilajelor. Astfel, trec lunile una după alta și cînd se lansează sortimentul nou în producție, expiră valabilitatea prețului ; din nou trebuie făcute forme pentru obținerea altei aprobări de preț, tot pe presupuneri, deoarece încă nu s-a putut trece la producția propriu- zisă.Mai intervine însă și altceva : comerțul ori nu face nici o comandă, ori face comenzi foarte prudente, în cantități neînsemnate. Dacă comanda comerțului este mică, întreprinderea este obligată să aleagă :— execută manual produsele comandate, în pierdere, pentru a nu renunța deocamdată la sortimentul respectiv ;— confecționează S.D.V.-urile și organizează linia de producție, ris- cînd o pierdere apreciabilă în cazul că produsul nu se va impune pe piață ;— nu mai trece Ia fabricație din cauza volumului mic al comenzii, considerînd-o nerentabilă.Să presupunem că totuși produsul a ajuns să se fabrice și să se pună în vînzare în magazine. De multe ori se constată, abia cu această ocazie, că nu e solicitat de populație și sporește stocurile de mărfuri nevandabile deținute de unitățile comerciale. Bineînțeles că altă comandă nu mai vine la producător și cheltuielile făcute suplimentar cu lotul executat manual sau cu linia de producție se transformă în pierdere curată.Amintim aici și faptul că prin sistemul actual de repartizare de către organul tutelar a indicatorului „productivitatea muncii", cu rată anuală progresivă, fără ca în fapt această creștere să fie' corespunzătoare și unei creșteri efective a productivității utilajelor. întreprinderea găsește din ce în ce mai greu posibilitatea de a se încadra în plan la acest indicator, fiind împinsă să prefere sortimentele care au un coeficient mic de manoperă, în dauna celor la care prelucrarea este mai pretențioasă și în rîndul cărora se găsesc în primul rînd produsele noi.Pentru a arăta ce consecințe are acest sistem de lucru sînt edificatoa- datele privind „roadele" activită- de diversificare a sortimentelor întreprinderea „Progresul" Iași : 4 ani numai 8 sortimente au ajuns stadiul producției de serie din cele de sortimente cuprinse în acțiune.

acord), în funcție de contractare se obțină materialele necesare, cap de serie, a cărei mărime poate varia, după posibilități și după dimensiunile, prețul și importanța produsului, între 5 și 1 000 de bucăți.în al treilea rînd, ar trebui ca în fiecare oraș cu sedii de întreprinderi producătoare, organele comerciale să amenajeze cît mai aproape de centru standuri speciale cu vîn- zarea pentru produsele noi propuse de întreprinderile locale. Aceste produse să se factureze comerțului, cu condiția ca, dacă nu se vor vinde într-un termen stabilit, să se înapoieze cu același preț producătorului. Standurilor să li se facă reclama comercială corespunzătoare, să aibă bine organizată evidența sugestiilor cumpărătorilor, iar vînzătorilor să li se fixeze o cotă specială de premiere din partea producătorului, în funcție de cantitatea vîndută din fiecare sortiment. în orașele mai mici, aceste standuri ar putea funcționa cuplate cu o altă gestiune de produse, avînd numai un spațiu separat, cît mai la vedere. De asemenea, orice întreprindere producătoare să poată expune în standurile din mai multe orașe, unde ar găsi de cuviință. Dacă produsul expus se vinde, și în funcție și de timpul în care se epuizează lotul cap de serie, să se treacă la elaborarea tipizării (ținîndu-se seama și de sugestiile primilor cumpărători), la definitivarea prețului, la contractarea cu comerțul și la lansarea în producția de serie.Contractării cu comerțul trebuie să i se atribuie importanța cuvenită în acest lanț de operațiuni. Dacă salariatul însărcinat cu această problemă nu muncește cu interes, toată munca celorlalți poate fi compromisă și produsul condamnat a fi părăsit. în această privință, cred că e bine să ne gîndim și la alte mijloace de a impune un produs, în afara căilor obișnuite în prezent, de exemplu la folosirea de plasatori (voiajori comerciali), care ar putea îmbina munca de plasare a produselor noi cu acțiunea de depistare a unor materiale deficitare pentru întreprinderea lor printre supranor- mativele altor întreprinderi din țară. Produsul nou va putea apărea la început nerentabil, cît tîmp cantitățile fabricate vor fi mici ; în măsura în care producția va crește, se va ajunge la rentabilizarea lui.Am încercat să schițăm, în cele de mai sus, modul de lucru care ar elimina munca absolut nefolositoare depusă de întreprinderi și cheltuielile făcute pentru sortimentele fără perspectivă și ar face ca toate forțele să fie folosite numai pentru depistarea și lansarea produselor într-ade- văr utile consumatorilor.
Grigore ONOFREI
șeful serviciului planificării 
la întreprinderea locală 
„Progresul“-lași

(Urmare din pag. I)

re ții la în la55

din funcțiile ei foarte importante constă tocmai în acțiunea de estompare a asperităților ce se ivesc între aceștia. Ea modelează sufletul omului, îi îmbogățește și-i înnobilează profilul moral, înzestrîn- du-1 cu o afectivitate pe care el nu o poate dobîndi pe nici o altă cale. între rude, în general, și între părinți și copii. în special, în mod firesc se stabilesc o seamă de legături sufletești deosebit de puternice. Cînd pe aceste căi ultra- sensibile de comunicație se produce un scurt-circuit. este nimicită în mod automat o inimă, de regulă cea mai slabă și nevinovată. în aceasta rezidă caracterul antiuman al unor astfel de fapte. De aceea, pe drept cuvînt. noi considerăm că viața în familie, comportarea individului față de oamenii cei mai apropiati lui. constituie cel mai concludent examen, garanția definitorie a comportării lui în societate. Cel ce este în stare să-și maltrateze, moral sau fizic, părinții, frații sau fiii nu se poate bucura în societate de o carte de vizită cît de cît onorabilă.Este dureros să constati că situațiile dramatice cînd unii părinți devin victimele

Propunerile Comisiei centrale de partid și de stat au fost primite cu viu interes si de populația Gheor- ghienilor. Reorganizarea administrativ teritorială a țării constituie încă o dovadă a grijii deosebite pe care conducerea partidului si statului nostru o poartă tuturor ținuturilor tării, propășirii patriei, dezvoltării ei mul; tilaterale — economice, sociale si culturale.Revoluția socialistă a creat condiții prielnice pentru înfăptuirea idealului de frăție și egalitate între . poporul român și naționalitățile conlocuitoare pe o bază economică solidă. Socialismul a înfăptuit egalitatea deplină a tuturor cetățenilor patriei.Partidul și guvernul au acordat și acordă o atenție deosebită dezvol- . tării armonioase, economice și social- culturale, a localităților în care trăiesc naționalități conlocuitoare. Ridicarea acestor regiuni și orașe, ca și a întregii țări la o bogată viață economică și social culturală, duce la un nivel de civilizație și un standard de viață în continuă creștere, face ca întregul popor să se bucure din plin de binefacerile industrializării socialiste, să-și exercite din plin dreptul la muncă.Bazinul Ciucului și zona care-i va aparține în urma delimitării teritoriale pășește într-o nouă etapă a dezvoltării sale multilaterale. Județul Harghita, care va fi creat din raioanele Odorhei, Gheorghieni, M. Ciuc, Tg. Secuiesc și Sf. Gheorghe, va dispune în viitor nu numai de un considerabil potențial economic ci, asemeni tuturor județelor țării, de largi posibilități de progres. Potrivit unor calcule, producția globală a noului județ se va cifra, în 1970, la 3,4 miliarde lei față de nivelul anului 1967, cînd producția globală s-a cifrat la circa 2,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 42 la sută ca urmare a intrării în funcțiune a noilor obiective industriale, precum și datorită modernizării și dezvoltării întreprinderilor existente. De altfel, cu prilejul memorabilei: vizite a conducătorilor de partid și de stat în regiunile Brașov și Mureș Autonomă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat măsurile ce se iau pentru dezvoltarea economică a acestor ținuturi prin construirea, încă în actualul cincinal, a unui număr însemnat de fabrici noi la Odorhei. Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Tg. Secuiesc și Sf. Gheorghe. „Politica marxist-leni- nistă a partidului nostru în problema națională — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu cu această ocazie — se reflectă și în grija pe care el o acordă dezvoltării forțelor de producție în toate regiunile țării, fapt care asigură în practică egalitate deplină între toți oamenii muncii indiferent de naționalitate".Pe teritoriul viitorului județ Harghita se vor crea posibilități largi pentru modernizarea și ridicarea eficienței economice a unei serii de ramuri economice specifice acestor meleaguri, printre care industria forestieră, prelucrarea lemnului, ramuri tradiționale în raioanele Odorhei., Gheorghieni, Ciuc, Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc și care vor ocupa, fără îndoială, un loc important în economia județului. Existența mai multor unități cu profil asemănător va crea condiții favorabile pentru o strînsă cooperare între ele, pentru specializarea producției, pentru folosirea mai bună a capacităților și a mijloacelor bănești.Viitorul județ Harghita va dispune, în afară de un important potențial industrial, și de o vastă zonă agricolă (cultivarea cartofului, zootehnie), de o rețea largă de căi de comunicație între orașul de reședință Miercurea Ciuc și celelalte localități din județ. EI este corespunzător și din punct de vedere al configurației geografice a teritoriului, precum și al legăturilor economice și culturale ale populației din această zonă. De asemenea, din punct de vedere etnografic : prin crearea sa vor fi cuprinse laolaltă 10 scaune secuiești din cele

13 care au existat în organizarea administrativă tradițională.Deoarece măsurile privind organizarea teritoriului formează un tot unic cu vasta acțiune inițiată de partid în scopul organizării științifice a producției și a muncii, a rentabilizării produselor, aș propune studierea înființării unei țesătorii pe lîngă filatura de in din Gheorghieni. Potrivit calculelor făcute, investițiile ce s-ar acorda în acest scop ar avea consecințe din cele mai favorabile.

ar contribui și mai din plin la dezvoltarea județului.Afirmăm cu deplină convingere că noua formă de organizare teritorială a țării este bine venită, ea urmînd să ducă la dezvoltarea în ritm susținut a industriei, agriculturii, a tuturor celorlalte sectoare și ramuri de activitate, la progresul general al patriei noastre.
(Urmare din pag. I)

copiilor lor au aproape întotdeauna un substrat material meschin, de multe ori abil camuflat. Orbiți de a- semenea interese meschine, acești oameni îsi pierd rațiunea, calcă totul în picioare.De un an de zile bătrînii Ion și Constanța Stăncescu trăiesc o cruntă dezamăgi-

Bajko ROZALIA
inginer tehnolog la filatura 
de in Gheorghieni

Propunerile Comisiei centrale de partid și de stat cu nrivire la organizarea județelor și municipiilor răspund unor necesități reale.Este știut că în anii construcției socialiste s-au înlăturat în mare parte disproporțiile moștenite din trecut în ce privește nivelul de dezvoltare a regiunilor. Cu toate acestea, continuă să existe și în prezent zone geografice mai puțin industrializate. Plaiurile sucevene făceau parte tocmai din acele locuri care, în trecut, contribuiau prea puțin la economia industrială a țării. Socialismul a ridicat la viața economică și social- culturală înfloritoare a- ceastă parte a nordului Moldovei. în perioada 1951—1966, regiunii Suceava i-au fost alocate fonduri de investiții de 9,7 miliarde lei, care au favorizat, în primul rînd, dezvoltarea industriei. Totuși, repartizarea fondurilor de investiții pe diferite zone și localități ale regiunii nu s-a făcut una în modul judicios.Organizarea întotdea- cel maiterito-

riului țării în județe creează condiții ca, pe baza investițiilor din actualul și viitorul cincinal, a fondurilor importante ce se vor repartiza în acest scop în perioada 1976—1980, să se accelereze procesul de eliminare a acestor disproporții și să se a- sigure o repartizare e- conomicoasă și rațională a forțelor de producție pe cuprinsul județelor și al țării întregi. Actualele propuneri vi- zînd județele Suceava și Botoșani duc la realizarea acelor unități administrativ-teritoriale complexe din punct de vedere economic și social-cultural, pe care conducerea de partid și de stat le-a preconizat. Ele sînt capabile să cuprindă, într-un sistem de legături și căi de comunicație directe și lesnicioase, orașe, centre industriale, comerciale și culturale și să asigure, pe această bază, condițiile rezolvării eficiente și cu o mai mare promptitudine a diferitelor sarcini ce îevin organelor locale, ceasta și pentru că punerile Comisiei trale de partid

stat aduc, între altele, o originală și valoroasă contribuție la eliminarea ineficientelor verigi intermediare.Aș avea și unele propuneri de făcut. Prin noua împărțire, comunele Flămînzi, N. Băl- cescu, Frumușica și altele urmează să treacă la viitorul județ Botoșani. Atît din punct de vedere al tradiției, situării geografice și a- vantajelor economice, apreciez ca bine gîndită această măsură. Cred însă că ar trebui reana- lizată situația creată comunelor Dolhasca și , Probota, care urmează să treacă în administrația aceluiași județ. A- vînd în vedere că între cele două comune și Suceava există nu numai legături tradiționale, ci și legături directe — si mai firești — de transport auto și feroviar, cred că ar mai trebui reflectat dacă soluția propusă este tr-adevăr cea mai trivită. în- po-
A- pro- cen- Traian SENCIUC 
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Poiana Brașov. Hotelul turistic „Bradul" dat

la războiul decla-nunțatrat bătrînilor, oameni înaintați în vîrstă și bolnavi. Au făcut recurs cerînd din nou instanței să-i scoată în stradă. Prin acțiunile lor, ei nu fac altceva decît să grăbească cu bună știință sfîrșitul propriilor lor părinți.— Oricine își dă seama

recent în folosință

mim de pe acum așa), Tr. Severin, 
de pe malul Dunării și al viitorului 
lac de acumulare al marii hidro
centrale.

Drumuri în Gorj, prin Gorjul ne
cunoscut... Drumuri în linie dreaptă 
(în „tăietură directă", ar spune sculp
torul din Hobița), desenînd un peri
metru spiritual ce stă sub semnul 
continuității istorice și se înscrie în 
durată. Istoria e pămînt, țărînă în 
care se împlinește, în aceste zile, sub zăpada moale a lui ianuarie, bobul 
viitoarei primăveri, crescut, ai zice, 
într-un receptacul prea delicat, prin 
serafica lui artă, ca să prepare pîine. 
Dar oamenii pe care îi întîlnim pe 
aici, pe drumurile vechi și noi din 
cîmpiile Gorjului, poartă pe chip și 
în strai — filologii pretind că și în 
limbă — o noblețe care a depășit 
truda cu lutul, ridieîndu-se la presti
giul unui ritual. La Tîrgu-Jiu, acești 
oameni au transformat pămîntul în 
receptaculul de artă de care vor
beam, într-un ogor al sensibilității 
și gîndirii lor milenare, convertin- 
du-l în formele măiestrite ale ulcio
rului și străchinii de lut ars, care 
fac din timpuri străvechi faima a- cestei zone. Culorile pastelate ce de
corează fațada marii fabrici de ci
ment de aici se extrag din același 
lut, în care acum se împlinește bobul 
de grîu. Podul aerian dintre „Coloa
na i~ finitului", de la Tg. Jiu, și gi
ganticele propilee de piatră albă în
fipte pe țărmul Dunării, la Porțile 
de Fier, lîngă Tr. Severin, podul a- 
cesta pe care pasărea lunecă în mai 
puțin de un ceas, e ridicat pe pilo
nii aceleiași hărnicii și priceperi, al 
aceluiași talent milenar, fructificate 
astăzi prin marea construcție.

Pe un astfel de drum, pe oricare 
drum gorjenesc, pașii duc repezi spre 
viitor. Scriu aceste rînduri gîndin- 
du-mă la satele pe care le știu de 
mult și ale căror înfățișări și forme 
de viață s-au schimbat radical, nu o 
dată fulgerător, în răstimp de cîțiva 
ani. Satul Bîlteiîi, de lîngă Tg. Căr- 
bunești, era cîndva o așezare tristă, 
pierdută pe-un drum lăturalnic, cu' 
pămînt de cultură puțin și sărac. 
Satul a fost cuprins în cîmpul dina
mic al noului, consecință a operei in
dustrializării. Comuna de azi, com
pusă din zece sate, numără 7 127 lo
cuitori, are o mare întreprindere mi
nieră, o fabrică de cărămidă și, în 
perspectivă, un S.M.T.; două licee, 
cîteva școli, un complex comercial 
și diferite alte magazine, un cămin 
cultural, un cinematograf, o baie pu
blică, un stadion întregesc portre
tul actualei așezări, plasîndu-l la o 
minimă diferență de trepte de cel 
al unui oraș. O altă așezare perife
rică, Izverna, adunătură de case pi
tice sub umbra masivă a munților, 
s-a transformat în numei cîteva luni, 
în lunile de cînd s-a construit con
ducta de apă Izverna — Craiova, 
într-un vast teren de construcție. Se 
construiesc blocuri, se proiectează 
edificii social-culturale moderne, se 
deschid certitudini de viață civili
zată, la nivelul de exigență al anilor 
noștri.

...Dar acesta este numai începutul, 
îmi place să trag, din nou, o linie 

dreaptă, perpendiculară pe cea a pri
mului nostru traseu. Interferența ri
dică verticala spre viitor. Intre Bîl- 
teni și Izverna, la jumătate de drum, se află o comună pe care-o știu, de 
asemeni, de foarte mult timp : Ciu- 
percenii, alcătuită din vreo 11 sate, 
dar numărînd abia 2 132 de locui
tori ; sînt unele sate care n-au decît 
50 de suflete. Atributele urbanizării, 
ale civilizației, nu pot pătrunde aici 
decît cu .greu, prin eforturi dispro
porționat de mari; numai electrifi
carea costă, aici, date fiind condi
țiile amintite, peste 2 milioane de 
lei. Sistematizarea localităților ru
rale, prevăzută de partid, va face 
însă și din această comună — cum 
sînt atîtea în Gorj — un centru pu
ternic de viață înfloritoare, plasat 
pe albia generoasă a noului.

Și Gorjul ne va fi iarăși si iarăși 
greu de recunoscut.

vincie), s-au efectuat expertize și contraexpertize, s-au cerut dovezi, acte, s-au făcut deplasări. De 15 ori s-a întrunit aparatul judecătoresc — judecători, asesori, procurori etc. — pentru a demonstra recla- manților — și pe calea legii — că acțiunea lor e profund nedreaptă și imo-

sinonimtinescu — nu este cu lipsa oricărei neînțelegeri, oricărui dezacord. Problema constă însă în intensitatea pe care o a- ting și. mai ales, în pragul pe care nu e permis să-1 depășească. în practică declanșarea sau nedeclanșa- rea acestor adversități (a- dică tocmai ceea ce este

re. Fiul lor Slelian îi poartă pe sălile tribunalelor. Pentru ce ? Nu-ți vine să crezi. Acest fiu care, în paranteză fie spus, a fost a- jutat de părinți să-și facă studii universitare, n-a e- zitat ca. în acțiunea adresată tribunalului, să ceară evacuarea bătrînilor din propria lor casă ! Tribunalul raionului 30 Decembrie din Capitală i-a respins acțiunea ca nefondată și contrarie principiilor ce stau la baza dreptului familiei. în ciuda acestui blam. Stelian Stăncescu și soția sa Lucia nu au re-

că este anormal să nu poată trăi bune cu părinții servă Silvestru președinte de Tribunalul Capitalei, atît mai bizară apare deci situația celui ce ajunge în postura de reclamant răfuiește cu părinții tribunale, amplificînd rie de conflicte care judecătorilor, ne dau te mult de lucru. Numai pentru judecarea ultimului caz menționat de dv. a fost nevoie de 15 înfățișări : au fost audiati martori tunii chemați expres din pro

ca un om în relații săi — ob-Vîrtosu, colegiu la Cuși se prin o se- nouă. foar-

rală. Ceea ce intrigă în primul rînd sînt, desigur, daunele morale irecuperabile aduse de aceștia victimelor lor. Dar cum s-ar putea recupera oare pierderile imense pe care le aduc societății astfel de indivizi care subminează temelia familiei și antrenează instituții de stat pentru a scoate la lumină adevărul. de multe ori învăluit de ei cu bună știință în- tr-un păienjeniș de falsuri și minciuni ?— Echilibrul solid al cadrului familial — remarcă sociologul Virgil Constan-

mai important) depinde în- tr-o mare măsură de legile nescrise ale familiei, de a- cele legi potrivit cărora părintele trebuie să rămînă întotdeauna în ochii copilului părinte, iar copilul, chiar dacă a ajuns om matur, rămîne în ochii acestuia — copil ! Din această reciprocitate afectivă derivă, ca o consecință firească, obligația respectului și recunoștinței necondiționate față de părinți, dreptul imprescriptibil al acestora de a nu fi jigniți, insultați sau maltratați. Conflictul dintre un fiu și părintele

său nu se rezumă niciodată— așa cum își închipuie, de multe ori cei ce sînt în cauză — la o simplă neînțelegere care privește exclusiv pe cei doi. El are implicații foarte serioase, care afectează însăși rațiunea de a fi a familiei, concepută ca o celulă sănătoasă a societății. Desigur, familia, ca instituție care îndeplinește atîtea funcții vitale pentru om și societate, dispune de nenumărate „resurse interne" capa- - bile să o împiedice să devină un izvor de morbiditate socială. Aceasta nu înseamnă însă că societatea trebuie să asiste pasivă la „consumarea" unor asemenea conflicte, cu implicații ce depășesc sfera strictă a cadrului familial. Prin toate mijloacele educative — pe calea școlii, a organizațiilor obștești, a instituțiilor care se ocupă în mod special de aceste probleme— trebuie să întreținem mereu aprinsă flacăra vie a cultului pentru familie și a respectului pentru părinți, să ostracizăm gestul nesăbuit al celor ce. trans- formînd relațiile cu proprii lor părinți într- un moral, își semnează șiși un act categoric firmitate umană.
infern ei înde in-
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In această perioadă în cooperativele agricole au loc adunări generale, care au sarcina să dezbată și să elaboreze — pe baza analizării serioase a activității desfășurate în 1967, a condițiilor economice și posibilităților materiale de care dispune fiecare unitate — programul de lucru pe un an întreg, căile de realizare a unor progrese sensibile în activitatea economică, in ridicarea nivelului de trai al membrilor cooperatori. Desfășurarea, cu acest prilej, a unor dezbateri largi, consistente, elaborarea unor planuri de producție și financiare judicioase, care să reflecte posibilitățile reale ale fiecărei unități, găsirea mijloacelor pentru valorificarea deplină a acestora și mobilizarea tuturor forțelor din cooperative în vederea îndeplinirii sarcinilor propuse vor permite ca anul 1968 să însemne un an de progrese evidente pe calea consolidării economice a cooperativelor agricole, a ridicării bunăstării țărănimii cooperatiste.Toate acestea impun o pregătire foarte serioasă a adunărilor generale, un sprijin efectiv, eficace îndeosebi acelor cooperative agricole care s-au dezvoltat mai puțin în ultimii ani, au nevoie de un ajutor mai mare pentru ca să îndrepte lucrurile pe făgașul cel bun. La pregătirea adunărilor trebuie să participe cele mai competente cadre din cooperativa agricolă, de la uniunile cooperatiste, consiliile agricole și organele Băncii Naționale, astfel ca documentele care vor fi prezentate în fața obștii (dări de seamă, proiectul planurilor de producție și financiare etc.) să stimuleze participarea activă a cooperatorilor la dezbaterea și soluționarea treburilor obștești.Avînd în vedere aceste considerente redacția ziarului nostru a organizat un raid-anchetă în regiunile Brașov, Cluj și Iași. Iată cîteva din concluziile desprinse cu acest prilej.
Esențial : pregătirea 
temeinică a dărilor de
seamă și a planurilor de 
producție

Un nou lot de strunguri produse
Io uzina din Arad

in majoritatea cooperativelor agricole vizitate consiliile de conducere, cu sprijinul organizațiilor de partid și al organelor raionale, pregătesc temeinic diferitele materiale care vor fi prezentate în cadru] adunărilor generale.„în cele mai multe unități din raionul nostru — ne spunea tov. Alexei Gasan, vicepreședinte al Uniunii raionale Iași a cooperativelor agricole — dările de seamă ale consiliilor de conducere, planurile de producție și financiare au si fost întocmite. Acum.

cu sprijinul specialiștilor de la uniunea raională și consiliul agricol se analizează principalele prevederi cuprinse în proiectul de plan, oportunitatea si eficienta acțiunilor pe care cooperatorii vor să le întreprindă în 1968. O atenție deosebită se acordă unităților agricole mai slab dezvoltate : Sinești, Grajduri, Schitu Duca. Aici au fost trimiși de multă vreme instructori și inspectori contabili ai uniunii și specialiști ai consiliului agricol, care-i ajută concret pe cooperatori să ia măsuri pentru valorificarea mai intensă a posibilităților de sporire a producției și a veniturilor bănești".Cu aceeași răspundere s-a lucrat și în alte raioane, nu numai din re

Stimulează dările de
seamă dezbaterea apro
fundată, creatoare a 
problemelor-cheie ?Dacă în unitățile puternice, bine gospodărite, consiliile de conducere, conștiente de importanța acestui eveniment, au pregătit în cele mai mici amănunte adunările generale, acest lucru era cu atît mai necesar în cooperativele agricole care de ani de zile bat pasul pe loc, sau înregistrează progrese minime. Or, așa cum am constatat, tocmai în asemenea

pentru îndreptarea lucrurilor. La toate aceste carențe, care transformă documentele respective în petice de hîrtie nefolositoare, se adaugă încă una : lipsa muncii colective.„Sînt singura care lucrez la întocmirea dării de seamă — se plîngea tov, G. Ferencz, inginerul agronom al cooperativei agricole din Catalina, raionul Tîrgu Secuiesc. Practic nu-mi ajunge timpul".Este clar că, alcătuită astfel, deci reprezentînd opinia unui singur om — oricît de bine pregătit și bine intenționat ar fi — darea de seamă nu va putea să oglindească aprofundat problemele esențiale ale cooperativei.Este de o importantă deosebită ca în această perioadă să se simtă mai mult sprijinul organelor raionale, ca

SE ASI
Raid-anchetă în cooperativele agricole

ADUNĂRILOR

TULCEA -

SAMASUF
A fost terminată construcția primei linii electrice de înaltă tensiune Tulcea-Sarinasuf, pentru alimentarea cu energie electrică a Deltei Dunării. O dată cu aceasta, s-au încheiat cu succes și probele sub sarcină ale noii artere aeriene de 110 kv, care leagă Delta Dunării la sistemul energetic național. La această linie vor fi racordate liniile electrice aeriene de 20 kv de pe traseele lazurile—Sarina- a suf și Perișor — Lejai, care vor alimenta amenajările piscicole din zonele respective ale 8 Deltei. (Agerpres)

sfeclei de Bod se află distantă) nu două plante

ei, foarte analitic, serioasă de dis- generală. Cu toate de producție a fost

giunea Iași, ci și din regiunile Brașov și Cluj. Merită reliefat modul cum s-a procedat la cooperativa agricolă din Uruiu, raionul Dej. Aici, darea de seamă a fost întocmită cu consultarea unui mare număr de cooperatori, brigadieri șl șefi de e- chipă. Conținutul va oferi o bază cuțit în adunarea că în 1967, planulrealizat și depășit atît în sectorul vegetal, cît și în zootehnie, iar veniturile bănești s-au ridicat la aproape 2 900 000 lei față de 2 700 000 lei cit fusese prevăzut, în darea de seamă și-a găsit destul loc și „o parte critică". Combaterea lipsurilor care s-au manifestat în unele sectoare — ni se preciza — a acelora care le-au dat naștere, ne va ajuta să îndreptăm lucrurile, să asigurăm bunul mers al activității în acest an. în toate sectoarele de activitate.Ancheta noastră a scos în evidență însă și aspecte de superficialitate., și rutină, practici învechite în ce privește pregătirea adunărilor generale.Foto : Gh. Vințilă

Cu 4 ani în urmă, la uzina „Colorom“-Codlea s-a dat în exploatare cea de-a doua instalație de betanaftol cu o capacitate aproape dublă față de prima instalație pusă în funcțiune anterior. Noile capacități erau destinate — cum le spune numele — sporirii producției de betanaftol, produs de bază pentru obținerea unor intermediari folosiți în întreprindere la fabricarea coloranților, ca și la obținerea cauciucului sintetic. Cele două instalații urmau să acopere necesitățile proprii de betanaftol pînă în 1970. Dar, cum în zilele noastre tehnica evoluează cu pași repezi, îmbunătățirile aduse tehnologiei de fabricație a cauciucului sintetic au a- vut, printre altele, ca efect reducerea consumului de antioxidant. Ca urmare, din „lipsă de beneficiari", în 1965 instalația veche de betanaftol a fost trecută în conservare. în ceea cc privește instalația nouă, a- ceasta nu funcționa nici ea la capacitatea proiectată.Privind lucrurile la suprafață, conducerea din Codlea n-ar fi motive să-și facă șuri. Noua situație nu-i dădea nici o bătaie de cap. Așa cum, de altfel, observa cineva, restrîngerea producției — sub acoperirea Ministerului Industriei Chimice — însemna pentru ea chiar mai puțină bătaie de cap, mai puține griji. Numai că conducerea și colectivul uzinei nu s-au complăcut în această situație. Era nerațional ca cele două instalații să nu producă Ia capacitatea eficiența economică nilor investiți de stat să se situeze la vel scăzut. La începutul a- nului 1967, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii în uzină, printre problemele „puse pe rol" a fost și aceea a instalațiilor de betanaftol. S-au întreprins studii si cercetări în direcția utilizării lor mai rentabile. Referitor la noua instalație, studiul întocmit de un colectiv de cadre tehnico-inginerești din uzină, sub conducerea inginerului șef Dumitru Dobrcscu, prevedea o serie de măsuri care să asigure creșterea capacității de producție de la 2 300 de tone Ia 3 500 de tone pe an. Dar nu nu-

uzinei avut repro-

lor, ca a ba- către un ni-

mai atît. Studiul mai preconiza măsuri privind perfecționarea tehnologiei de fabricație pentru a se asigura obținerea unui beta- naftol cu o concentrație de minimum 99 la sută și un conținut de alfanaftol de maximum 0,2 la sută, produs cerut la export.Imediat, în lunile următoare în uzină au început lucrările de sporire a capacității secției și de îmbunătățire a fabricație.s-a mers o parte, mărirea coeficienților de umplere a vaselor de reacție, ceea ce a dus
tehnologiei de Calea pe care a fost, pe de

proprii cu acest produs, dar aducînd și un surplus pentru export. Ca urmare, secția „veche" a devenit disponibilă. Ceea ce a permis cadrelor din uzină să studieze posibilitatea reprofilării ei pentru obținerea unor produse de strictă necesitate economiei naționale și anume acidul meta- nilic și metaaminofenol, ultimul produs larg utilizat în industria de medicamente, la fabricarea P.A.S.-u- lui. în 1966. IPROSIN București a întocmit documentația pentru fabricarea acestor produse prin reprofilarea secției vechi
Din experiența uzinei 

„Colorom" - Codlea

la amplificarea șarjelor, iar pe de altă parte eliminarea locurilor înguste. Lucrările principale s-au încheiat. Instalația lucrează acum cu o capacitate sporită. în anul trecut, ea a produs cu mai bine de 600 de tone betanaftol peste capacitatea pioiectată inițial. Valoarea producției suplimentare se ridică la a- proape 10 milioane de Iei. Un alt important efect : în anul trecut s-a putut livra la export o peste 1 000 naftol, față de tone cît nul inițial.La baza acestor rezultate stau mecanizarea și automatizarea producție, ductivității sută. Acest țat asupra prețului de cost, care s-a redus cu 17 la sută, ceea ce echivalează cu o economie de 7 milioane de lei față de 1966. Care a fost valoarea lucrărilor e- fectuate ? Mai puțin de 300 000 de lei. Pentru a ne face o idee asupra eficienței economice a lucrării este suficient să arătăm că de pe acum fiecare cheltuit aduce uzinei beneficiu suplimentar circa 5 lei.Dar, sporirea capacității la instalația de betanaftol II a avut și un alt avantaj, asigurînd nu numai nevoile

cantitate de de tone beta- de numai 640 prevedea pla-
procesului de creșterea pro- muncii cu 52 la fapt a înfluen-

leuunde

de fabricare a acidului H din cadrul uzinei, numai că lucrarea era evaluată la circa 16 milioane de lei, iar termenul de dare în exploatare s-a stabilit pentru 1969.Cadrele tehnico-ingine- rești și conducerea uzinei nu puteau fi de acord nici cu valoarea lucrării și nici cu termenul stabilit. Un colectiv de specialiști din uzină a venit cu soluția ca cele două produse să se realizeze în cadrul secției vechi de betanaftol, devenită disponibilă. A fost întocmit un studiu privind adaptarea acestei secții pentru obținerea celor două produse. Studiu) prezenta avantaje evidente față de cel întocmit de IPROSIN. în primul rînd, valoarea întregii lucrări era stabilită doar la 3,5 milioane de lei, deci, de Ia bun început, o economie de 12 400 000 de lei. S-a stabilit, de asemenea, ca lucrarea să se execute din fonduri de mică mecanizare. Alt avantaj constă în faptul că ea se putea efectua în numai cîteva luni. în felul acesta, uzina va asigura cele două produse cel puțin cu un an și jumătate mai devreme decît prevedea proiectul IPROSIN. Cel mai important efect îl constituie reducerea importului de metaaminofenol, începînd chiar cu 1968, fapt ce va

aduce o economie de peste 2 milioaneFirește, asemenea din partea nei eforturi deosebite, pricepere, perseverență, curaj. Atît întocmirea documentației, cît și executarea lucrărilor au ridicat numeroase probleme complexe. Una dintre cele mai dificile a constituit-o conceperea amplasării liniilor tehnologice în cadrul secției. Nu au lipsit cazurile cînd anumite utilaje au trebuit redimensionate pentru a se încadra în spațiul e- xistent. Eforturi deosebite au cerut și modificarea utilajelor, precum și adaptarea lor la noua fabricație. Ceea ce mai trebuie subliniat este și faptul că în tot acest timp nu s-a pierdut din vedere un element esențial și anume că lucrarea se ridică Ia nivelul tehnicii mondiale. O contribuție însemnată a a- dus-o colectivul uzinei UPRUC-Făgăraș, care a e- xecutat o parte din noile utilaje într-un termen scurt. Demn de subliniat este nu numai faptul că lucrarea s-a terminat cu o lună mai devreme, decît se prevăzuse, ceea ce va permite intrarea în producție mult mai devreme, dar că nivelul calitativ la care s-a executat este superior. A- ceasta este confirmată de probele care s-au desfășurat recent. De menționat că executarea lucrărilor într-un termen atît de scurt și de o calitate superioară se datorește și posibilităților de stimulare de care uzina se bucură în virtutea H C.M. nr. 1 404, ea înscriin- du-se printre cele 71 de întreprinderi care experimentează unele dintre șurile preconizate de nara C.C. al P.C.R. din octombrie 1967. Nu vor ce decît puține zile pînă cînd în nomenclatorul uzinei „Colorom“-Codlea vor fi trecute două noi produse : acidul metanilic si meta-aminofenolul. Este un nou succes al colectivului uzinei pe linia ridicării eficientei producției, obiectiv fundamental al activității economice. Este un exemplu de inițiativă creatoare, maturitate si capacitate, de înaltă răspundere pentru fondurile statului.

de lei anual, realizarea unei lucrări a cerut colectivului uzi-

mă-tre-

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

unități, unde nevoia unor măsuri de redresare energice, judicioase se pune cu mare acuitate nu s-a acordat atenția necesară bunei pregătiri a adunărilor, în așa fel incit ele să constituie un moment de cotitură în activitatea cooperativelor respective. Iată un exemplu.La cooperativa agricolă de producție Ciceu-Mihăiești, tot din raionul Dej, la sfîrșitul săptămînii trecute, darea de seamă nu era terminată, iar cooperatorii nu fuseseră încă înștiințați cînd va avea loc adunarea generală. Darea de seamă evidenția pe pagini în rile, în timp ce care au făcut ca obțină rezultate posibilităților era superficială. „Explicînd" cauzele care au determinat diminuarea producției de porumb, se arăta că sămînta n-a corespuns calitativ, că densitatea plantelor nu a fost cea normală, că nu s-au aplicat la timp unele lucrări. Dar cui poate servi o asemenea „critică" ? Normal ar fi fost să se arate de ce nu s-au respectat aceste cerințe elementare,- cine- se face răspunzător de paguba provocată, care se ridică la peste 200 kg de porumb la ha față de plan și la peste 800 kg fată de realizările cooperativei vecine, din Uruiu. Cei care au întocmit darea de seamă au trecut cu vederea asemenea aspecte esențiale. Ce, să te pui rău cu oamenii, să-i critici, cînd și ei te-pot critica !Sînt si alte exemple asemănătoare. Adunarea generală a cooperatorilor din Izvorul Crișului, raionul Huedin, a avut loc. Pe bună dreptate ei au fost dezamăgiți de modul superficial în care consiliul de conducere Ie-a înfățișat realitățile din unitatea lor. Darea de seamă n-a oferit o bază serioasă de discuții, n-a arătat adevăratele cauze ale recoltei slabe de cartofi. a producției mici de lapte, de sub 1 000 litri oe vacă furajată, a ră- mînerii pe cîmp a unor mari cantități de furaje etc. Toate acestea și multe altele au fost trecute cu vederea sau prezentate la general de către cei ce au alcătuit materialul. Ca să nu facă notă discordantă, si aceia care au întocmit raportul comisiei de revizie au păstrat un ton oarecum asemănător.Din cite am fost informați, la pregătirea dării de seamă a lucrat și tov. Alexandru Hedeș, vicepreședinte al uniunii raionale a cooperativelor agricole Huedin. în ce constă însă acest ajutor dacă lucrurile se prezintă așa cum am arătat ?Cînd am vizitat cooperativele agricole din Catalina și Moașca, regiunea Brașov, cei cărora le revenea sarcina să alcătuiască dările de seamă și rapoartele comisiei de revizie nici nu se apucaseră de lucru. Si pînă la adunarea generală nu mai rămăseseră decît 3 și respectiv 5 zile. Or, este clar că în aceste condiții și sub presiunea timpului care fuge foarte repede, nu se poate întocmi un material aprofundat, care să trateze competent problemele cooperativelor agricole și cauzele diferitelor fenomene, să indice soluții judicioase

specialiștii acestora să atragă cadrele de conducere din cooperative, pe cei mai nriceputi cooperatori la solutionarea problemelor care trebuie ridicate în adunările generale, la întocmirea documentelor ce se prezintă cu acest prilei.

șir realiză- analiza cauzelor unitatea să nu corespunzătoare foarte restrînsă.

(Urmare din pag. I)lei, T.A.V.S.-Tulcea de 716 000 lei, I.C.I.L.-Constanța 300 000 lei. Toate aceste cheltuieli neproductive au fost determinate. în principal, de slaba gospodărire a mijloacelor circulante. Ele își au izvorul în nări cu materii prime riale peste necesitățile planului de producție, ceea ce a determinat formarea stocurilor supranormative în „cantități industriale". A intervenit, în continuare, lansarea în fabricație a unor loturi de produse fără să se fi asigurat în prealabil toate cele necesare, care a dus din nou la crearea de stocuri supranormative. data aceasta de... producție nată. Iar realizarea unor fără desfacere certă, prin și contracte încheiate în a determinat — la rîndul ei — formarea și menținerea stocurilor supranormative de produse finite.— îmi stă la îndemînă un caz, ne-a relatat tov. Pavel Pîrvu, șeful serviciului de creditare a industriei din Sucursala regională Dobrogea a Băncii Naționale. E vorba de I.I.S. „Dunărea" din Tulcea. în anul trecut, această întreprindere a plătit dobînzi penalizatoare de aproape 800 000 lei. Suma s-a dovedit a fi deosebit de însemnată. întrucît ea era suficientă pentru ca întreprinderea amintită să-și realizeze planul prețului de cost. Dar. în mod inexplicabil, conducerea acestei fabrici, ori nu a sesizat însemnătatea acestei sume, ori a fost incapabilă să treacă hotărît la curmarea unei asemenea anomalii, în realitate, dobînzile penalizatoare plătite în anul trecut au constituit numai o parte a cheltuielilor neeco- nomicoase generate de una și aceeași

aprovizio- și mate-

dar de netermi- produse comenzi prealabil,

Noul program trebuie 
să asigure valorificarea 
judicioasă a posibilită
ților reale existente în 
fiecare unitate!Nu este nevoie să insistăm asupra importanței planului de producție, a necesității întocmirii lui cu discernămînt, în așa fel îneît să pună în valoare condițiile naturale, economice și tradiția existente în fie- care loc, să asigure realizarea .unor producții și venituri maxime. Cu toate că teoretic acest lucru este foarte bine cunoscut, practic în a- ceastă privință se semnalează anomalii.în primul rînd este vorba de faptul că, în unele unități, consiliile de conducere merg pe linia cea mai ușoară, planifică producții mici, sub posibilitățile reale și cifrele medii înregistrate în anii anteriori, pentru ca la finele anului să poată raporta cooperatorilor îndeplinirea sarcinilor stabilite. Asa stau lucrurile bunăoară la Izvorul Crișului, regiunea Cluj, unde pentru 1968 s-au prevăzut producții extrem de scăzute, la nivelul celor mai slabi ani : 1 400 kg porumb la hectar, 8 000 kg cartofi, 1 100 litri de lapte pe o vacă furajată ș.a.m.d. Care este urmarea unei asemenea „planificări" ? Cifrele fixate nu sînt de natură să mobilizeze nici conducerea cooperativei și nici pe cooperatori în luarea de măsuri care să ducă la obținerea unei producții superioare, fiindcă ele pot fi ușor realizate, fără eforturi. în consecință se înregistrează recolte nesatisfăcătoare, sub posibilități, zător. veniturile nu cresc corespun- cooperativa nu progresează.

Conducerea partidului a atras în repetate rînduri atenția ca în planificarea producției cooperativelor a- gricole să se tină seama de condițiile concrete ale fiecărei unități. Se constată însă că în unele raioane consiliile agricole și uniunile cooperatiste nu au reușit să aplice în practică principiile și indicațiile stabilite. Unor cooperative agricole li se cere să dezvolte ramuri de producție și să cultive plante care, în condițiile concrete locale, nu dau cele mai bune rezultate, neglijîndu-se altele care ar putea avea o eficiență economică ridicată. Iată un exemplu :La indicația consiliului agricol raional, conducerea cooperativei a- gricole din Bod a prevăzut în planul de producție pe 1968 să cultive cu grîu o suprafață mult prea mare față de posibilități, reducînd în schimb terenurile destinate bazei furajere cu încă 20 de hectare etc. O asemenea orientare, care se manifestă aici de mai mulți ani, și-a pus vizibil amprenta asupra dezvoltării sectorului taurin și a producției de lapte. Pe lîngă faptul că acesta nu s-a mai extins corespunzător condițiilor locale și tradiției, producția de lapte a scăzut de la peste 3 000 litri pe cap de vacă furajată, cît se obținea în perioada 1959—1961, la 2 200 litri în 1967. Bo- dul, care cu ani în urmă avea cele mai valoroase efective de vaci a ajuns astăzi printre unitățile cu cea mai scăzută producție de lapte din Tara Bîrsei. Din aceleași motive, cooperativa agricolă, care este situată într-o zonă foarte favorabilă cultivării cartofilor și zahăr (Fabrica da zahăr la numai un kilometru poate să extindă acestela un nivel corespunzător cu posibilitățile existente.Asemenea probleme ne-au fost ridicate și în alte unități, ceea ce denotă că consiliile agricole nu analizează aprofundat condițiile naturale si economice existente în fiecare loc, privind orientarea culturilor și a speciilor de animale, precum și ponderea acestora în ansamblul cooperativei respective, nu iau măsurile necesare pentru ca planurile de producție să oglindească posibilitățile reale ale fiecărei unități — condiție esențială pentru realizarea unor producții și venituri maxime. Așa după cum s-a arătat la Conferința Națională a P.C.R. este imperios necesar ca, împreună cu uniunile cooperatiste, consiliile agricole să efectueze studii a- profundate cu privire la orientarea și profilarea producției, la stabilirea diferențiată și concretă a culturilor și a speciilor de animale pe fiecare unitate în parte.O deosebită atenție trebuie să se acorde si planificării judicioase a cheltuielilor care se vor face în 1968. orientării fondurilor de investiții și a acelora destinate Droducției sure obiective sau activități care asigură o eficientă sporită, imediată, care sînt cel mai stringent imnuse de activitatea de zi cu zi. Or. trebuie spus că nu întotdeauna-consiliile -de conducere au în vedere asemenea criterii. Așa stau lucrurile, de exemplu, la cooperativa aericolă Ciceu- Mihăiesti, regiunea Cluj. De-a lungul anilor. în această unitate s-au primit de la stat, sub formă de credite pentru investiții, mari sume de bani. Ele n-au fost însă folosite rational în obiective și acțiuni care să fructifice.cupera rea însemnate valoarea se ridică la peste 900 000 lei si. ceea ce este mai nu are posibilitățiNormal ar fi situație să dea dit consiliului de termine să ia măsuri eficiente pentru lichidarea ei mai scurt. Or. planul pe 1968 s-a procedat așa. pune să valoare rora să ha, deși tr-o zonă deluroasă si umedă, să execute lucrări de electrificare etc.

O nouâ linie 
tehnologicăLa Combinatul chimic din Tîrnăveni se află în construcție o nouă linie tehnologică pentru fabricarea bicromatului de sodiu, produs cu largi utilizări în tăbăcării și în industria pig- menților. Prin intrarea în funcțiune a acestei linii, capacitatea de producție a instalațiilor pentru fabricarea bicromatului de sodiu se va dubla. Tot aici se fac pregătiri în vederea construirii celei de-a 5-a instalații de preparare a carbidului. Conform proiectelor, noua instalație va determina o sporire a actualei capacități cu 70 000 tone pe an.(Agerpres)

să asigure nn numai re- cheltuielilor făcute dar si cîsti^uri. Așa se face că creditelor nerambursateprost, cooperativa de rambursare.fost ca această serios de gîn- conducere. să-1 de-într-un timp cît cifrele incluse în ilustrează că nu Cooperativa îsi pro-la noi credite — înapelezede 100 000 lei cu ajutorul că- amenajeze pentru irigat 30 cooperativa este situată în-
adunările generale au avut Ioc. Mareaîn unele cooperative agricolelor majoritate însă urmează să se țină de acum încolo. Pregătirea temeinică a acestora, în așa fel îneît să constituie un eveniment important în viața cooperativelor, un factor eficient de antrenare a cooperatorilor la dezbaterea treburilor obștești și stabilirea jaloanelor activității viitoare constituie o sarcină de maximă importanță pentru consiliile de conducere. în această privință însă este necesar să se facă simțit mai mult ajutorul uniunilor cooperatiste, consiliilor agricole și organelor bancare. Ele sînt chemate să desfășoare o activitate concretă în unități, să vegheze la pregătirea amănunțită a adunărilor generale astfel îneît în cadrul acestora să se asigure respectarea neabătută a democrației cooperatiste, dezbaterea critică și autocritică a problemelor esențiale — condiție esențială pentru ca adunările generale să se soldeze cu rezultate bune, să contribuie efectiv și substanțial la progresul economic al fiecărei unități.

Radu ATANASESCU, Nicolae MOCANU, 
Alexandru MUREȘAN, Manole CORCACI

Noi tipuri 
de pompe 
în fabricație

O preocupare de seamă a constructorilor de pompe industriale din București în acest an este sporirea producției de pompe mari și foarte mari, necesare îndeosebi lucrărilor de hidroameliorații în agricultură. Față de 40 de tipuri de astfel de agregate realizate anul trecut, uzina și-a propus să fabrice anul acesta peste 100 de tipuri. Unele dintre ele sînt de acum în construcție. Ne referim printre altele la familia de pompe D.V.-D.V.R., care cuprinde 37 tipodimensiuni, în funcție de nevoile agriculturii. Aceste agregate au un debit variind între 7 000 și 11 000 mo pe oră, deși dispun de o presiune redusă. Ele pot împrăștia apa la distanțe mai mari de 10 metri.Alte pompe noi, care se vor fabrica în cursul acestui an la uzina bucureșteană, sînt destinate circulației uleiurilor de răcire la diferite motoare, evacuării apelor din mine etc.
suprastocarea produselor fidesursă :nite. Cealaltă parte a pierderilor, cîteva sute de mii lei, are la bază degradările unor mărfuri și permanentele penalizări pentru nerespec- tarea termenelor contractuale.Oricine, deci, la lectura sumară a faptelor își dă seama de intervenția factorului subiectiv în producerea și perpetuarea cheltuielilor neeconomi- coase. De fapt, însăși practica unor întreprinderi — în afară de cele a-

una din consecin-spus : „estețcle pozitive ale aplicării Hotărîrii Consiliului de Miniștri privind experimentarea unor măsuri de îmbunătățire a planificării, conducerii, finanțării și creditării întreprinderilor". Iar noi adăugăm : în evitarea acestor cheltuieli neeconomicoase se regăsește răspunderea fiecărui conducător de sector, a fiecărui muncitor pentru îndeplinirea ritmică, în perfectă concordanță cu prevederile

mintite — dovedește că așa se prezintă situația. Bunăoară, Uzina de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari. Aici, așa cum ne-a relatat contabilul șef, tov. Ștefan Bică. dacă în semestrul I al anului trecut s-au plătit dobînzi pentru împrumuturi restante în valoare de peste 200 000 lei, în semestrul al doilea ele au fost complet eliminate. Căutînd să concentreze la maximum explicația acestei situații, contabilul șef ne-a

Hotărîrii, a planului și atribuțiilor pe fluxul fabricației.Ca urmare, la U.S.A.S. Năvodari, asigurarea unei funcționări continue a mașinilor și instalațiilor prin alimentarea neîntreruptă cu materii prime si materiale a fiecărui loc de muncă, nu mai constituie deziderate ale realizării producției planificate, ci s-au transformat în certitudini, în acest mod, a dispărut pericolul neîndeplinirii planului de producție

O S O i ® oși, deci, al nerealizării sarcinii de reducere a prețului de cost, datorită creșterii cheltuielilor constant-con- venționale. Conducerea acestei uzine a știut că întreruperile în procesul de producție, indiferent de cauze, înseamnă o pierdere de capacitate și de timp productiv, cheltuieli cu forța de muncă, care în acest răstimp nu este utilizată, cu amortizarea mijloacelor fixe, adică tot atîtea surse de cheltuieli neeconomicoase. Și a acționat ca atare, lichidînd cauzele a- cestor întreruperi. Nu ar putea să procedeze în mod similar și conducerea Fabricii de celuloză și hîrtie Palas ? Punem întrebarea, întrucît, la mașina de hîrtie s-au înregistrat în anul trecut întreruperi de 480 ore, determinate în principal de proasta ei întreținere și supraveghere. Un calcul sumar arată că în acest timp s-a pierdut o producție în valoare de peste 6,5 milioane lei, care a provocat, imediat, amplificarea cheltuielilor neeconomicoase,
lîrNu am prezentat decît cîteva surse mai importante care au generat milioanele de lei cheltuieli neeconomicoase în întreprinderi din regiunea Dobrogea Ele însă sînt suficiente pentru a reliefa existenta unor factori direct răspunzători pentru menținerea și perpetuarea lor : conducerile tehnico-administrative și chiar unele organe financiar-bancare, care nu aplică sancționări drastice împotriva celor ce se fac vinovati de risipirea avutului obștesc. în acest an, în orice caz cheltuielile neeconomicoase trebuie evitate. Este un imperativ al planului ne 1968. între ale cărui obiective, reducerea sistematică a prețului de cost ocupă un loc primordial.

i



SCINTEIA sîmbătă 20 ianuarie 1968PAGINĂ 4

r

n

15,30 ; 18 j

• Război șl pace (seriile III și IV) : PATRIA — 10 ; 
16,15 ; 20.0 Un bărbat și o femele : LUCEAFĂRUL (completare 
București, oraș al muzicii) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

© Desene animate : UNION — 18.
© Manuela — File din istoria sportului românesc — 
Sănătatea mintală a copilului — Mai bine să pre
venim (Profilaxia TBC) : TIMPURI NOI — 9—21 in 
continuare.
a Prostănacul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.0 Lordul din Alexanderplatz : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 13,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 : 21.
O Comisarul X : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Efemere) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.

Cerințe
și posibilități ale

spectacol. Existenta acestui pu- de milioane, răspîndit în și sate de Pe întreg întinsul interesul suscitat de emisi- teatrale în rîndurile celor mai

Prezentată pe micul ecran, o lucra
re dramatică este văzută, într-o singură seară, de un public mai numeros decît ar putea întruni, de-a lungul mai multor stagiuni succesive, o piesă care ar face săli pline spectacol după blic orașe tării, uni'lediferite categorii de telespectatori, subliniază marea influentă socială a programelor studioului de televiziune, rolul lor educativ. Cicluri de istorie si de inițiere teatrală, spectacole transmise de pe scene din Capitală sau din provincie, piese montate în studio figurează, săptămînă de săp- tămînă, în programul TV, invederînd adeseori preocupări rodnice în direcția abordării unui repertoriu de calitate. Experiența acumulată de regizorii, operatorii, scenografii televiziunii, apelul la colaboratori talen- tati rodesc în tinuta artistică a multor emisiuni de teatru, în folosirea inspirată a resurselor tehnice, expresive, proprii acestui gen.Audiența deosebit de largă a emisiunilor la care ne referim și însemnătatea lor ca mijloc de răspîndire a culturii aduc la ordinea zilei creșterea ponderii reprezentațiilor teatrale în programele săptămînale și de perspectivă ale televiziunii. Există multe posibilități în această direcție - și, de altminteri, studioul își propune, pentru anul 1968, sporirea substanțială a frecvenței emisiunilor teatrale. E de așteptat ca pe măsura dezvoltării bazei materiale — si prin eforturile crescînde ale studioului — televiziunea să ajungă a include în programul fiecărei săptă- mîni, alături de alte emisiuni consacrate artei teatrale, cîte o premieră montată pe platourile proprii.Exigentele cresc direct proporțional cu greutatea specifică a emisiunilor de „tele-teatru". Ca și în cazul altor rubrici care se succed cu o frecvență similară pe micul ecran, speotatorul nu acceptă „umplerea" formală a spațiului de emisie cu subiecte (respectiv piese sau spectacole) nesemnificative, alese la întîm- plare sau prezentate necorespunzător. Problema problemelor o constituie, de aceea, structura și calitatea 
repertoriului, existența unei concep
ții clare și a unor criterii de selecție 
respectate riguros. Aceste criterii 
pornesc de la deosebita putere edu
cativă a televiziunii, de la înrîurirea. 
pe care ea o exercită asupra unui 
public imens în fata căruia ~ micul 
ecran este destinat să aducă, în ima
gini pline de substanță, tabloul vie-' 
ții, al actualității. De aici și sarcinile 
fundamentale ale „tele-teatrului", a 
cărui coloană vertebrală constituie 
reflectarea realității actuale, dezba
terea unei problematici umane cu 
ample rezonanțe în conștiința spec
tatorului contemporan.După cum e firesc, dramaturgia românească — clasică și contemporană — este menită să ocupe un loc central în ansamblul emisiunilor. Este un domeniu acoperit într-o măsură de retransmisii din sălile de teatru sau de realizarea, în studio, a unor spectacole din repertoriul colectivelor invitate în acest scop pe platou. Patrimoniul dramaturgiei na
ționale înmănunchează însă numeroa
se opere care pot îmbogăți repertoriul 
micului ecran, după cum există — 
scrise și publicate — lucrări ale unor 
prestigioși autori contemporani, 
de real interes pentru televi
ziune. Studioul a demonstrat valoarea șl interesul, diversitatea jrcestui patrimoniu, montînd bunăoară spectacolul cu „Suflete tari" de Camil Petrescu, prezentînd piese scurte de Tudor Arghezi sau Ion Sava, precum și alte lucrări incluse în programele ultimilor ani. Totuși, domeniul acesta a fost destul de timid abordat pînă în prezent.Dar forța emisiunilor teatrale ale televiziunii rezidă, mai ales, în piesele de actualitate construite conform cerințelor și posibilităților micului e- eran. Virtuțile expresive proprii genului pot fi astfel valorificate în tratarea unor teme și subiecte de cel mai viu interes, „tele-teatrul" răs- punzînd unor preocupări arzătoare ale marelui. public. S-au făcut unele încercări pe această linie (merită amintită, între altele, prezența cu piese inedite a dramaturgilor Paul Everac, Dorel Dorian, Ionel Hristea, Gh. Vlad ș.a.), au fost înregistrate mal mult sau mai toare, dar problema mînă deschisă.în colaborarea sa matici, este firesc

cîteva debuturi puțin promiță- continuă să ră-cu autorii dra- iirnuu, coct ca televiziunea’să stimuleze cu precădere tratarea 
acelor subiecte care corespund, în 
cea mai mare măsură, menirii mi
cului ecran de a constitui o oglindă 
vie a actualității, de a purta în 
rîndurile milioanelor de telespecta
tori mesajul celor mai vii idei con
temporane. Dimensiunile acestui „mic ecran" nu sînt cîtuși de puțin prea reduse pentru a cuprinde emoționante momente ale epopeii naționale, începînd de la luptele patriotice pentru apărarea și păstrarea independenței și pînă la evenimentele fierbinți, prezente încă în memoria tuturora, ale construcției României socialiste. Un vast și generos teren de inspirație, căruia îi vin în întîmpinare posibilitățile specifice pe care le oferă televiziunea. Aici se deschide o sferă largă de 
colaborare a redacției cu dramaturgi 
experimentați, ca și cu prozatori, 
poeți sau alți literați care pot fi a- 
trași la crearea unor piese de te
leviziune în care să fie surprin
se vibrant transformările revoluțio
nare, procesele ce au loc în conști
ința oamenilor de azi, reflecția ar
tistică a marilor bătălii purtate de 
poporul român în diferite etape. Televiziunea poate juca, în felul acesta, un important rol în dezvoltarea dramaturgiei noastre actuale.Tn realizarea unor valoroase emisiuni de tele-teatru, o contribuție ce trebuie neapărat subliniată au a- dus-o numeroși actori talentați din toate generațiile, care și-au dat concursul la reușita spectacolelor ;

punerea în scenă a fost încredințată unor regizori de specialitate ai televiziunii și altor regizori de la teatrele din Capitală și din țară, care ne-au dovedit calități reale, entuziasm și pricepere în transpunerea teatrului pe micul ecran.Atrăgînd un număr cît mai mare de autori talentați în scrierea unor piese speciale pentru televiziune, o- rientîndu-i spre o tematică centrală, studioul va pune bazele constituirii unui repertoriu specific, care poate fi îmbogățit și prin elaborarea unor scenarii și chiar seriale inspirate de istoria mai veche și mai nouă a patriei, de operele literare care o oglindesc cu cea mai mare pregnanță. 
Inițierea unor concursuri s-ar înscrie în linia preocupării de a găsi noi surse de lărgire a orizontului tematic, de a descoperi și promova condeie înzestrate. Este de mare im
portanță stabilirea unei conlucrări 
strînse, creatoare între autori, regi
zori și ceilalți specialiști ai televi
ziunii, pentru a contura coordonatele proprii ale tele-teatrului, defi- nindu-1 tot mai precis ca un gen a- parte, de sine stătător. Ne- fiind limitat la cadrul strîmt al scenei de teatru, permițînd sugestive variații de mediu și de decor, schimbări de unghiuri, supraimpresiuni, a- pelul la secvențe filmate în exterior, etc., spectacolul de televiziune creează largi posibilități de desfășurare a imaginației artistice, fiind în măsură să înlesnească autorilor dramatici îndeplinirea unei înalte îndatoriri față de publicul larg : realizarea unor opere inspirate din temporane românești.O sursă prețioasă a repertoriului este 
lucrări valoroase 
scrise în ultimii 20 s-a întîmplat, recent, rorile Boga" de Horia Lovinescu. Adaptarea pentru televiziune a unor astfel de piese ar putea constitui terenul unei colaborări fructuoase între dramaturgi și studio : adecvîndu-și lucrările la necesitățile specifice micului ecran, autorii ar avea posibilitatea de a interveni în text pentru a dezvolta o ideie, a da mai mult relief unui rol sau a face alte retușuri pe care — în perspectiva timpului — le-ar intui necesare. Grație televiziunii, o seamă 
de lucrări dramatice de valoare ar 
cunoaște, astfel, o a doua tinerețe, 
drumul spre inimile unor noi gene
rații de spectatori.O sursă generoasă pentru îmbogățirea repertoriului de teatru al televiziunii, pentru asigurarea varietății tematice și de genuri o reprezintă patrimoniul literar. Insuficient frecventate pînă acum, marile creații 
ale literaturii universale, 
literatura contemporană 
românească oferă o gamă 
largă . de sugestii pentru 
adaptări — genuri prin 
„telegenice". Ajungînd, mediul „tele-teatrului", din paginile cărților la imensul public al televiziunii, aceste valori ar putea contribui la diversificarea programelor, satisfăcînd cerințele spectatorilor de 
toate vîrstele, inclusiv ale școlarilor 
și adolescenților, cărora ar fi oportun ca studioul să le acorde, în genere, o atenție mai susținută. Și umorul, divertismentul — nu întotdeauna prezente, dar întotdeauna dorite de telespectatori — ar putea fi copios și cult slujite prin apelul mai consecvent la cea mai bună literatură de gen.Evident, repertoriul dramatic al te
leviziunii nu poate ocoli momentele 
culminante ale teatrului universal, 
operele reprezentative pentru marile 
epoci ale istoriei artei scenice, piese 
fundamentale, fără de care nu poate 
fi concepută cultura teatrală a spec
tatorului. Spectacole ca „Medeea" sau „Troienele" (în versiunea modernizată a lui Sartre), piese de asemenea, de mare interes artistic cum sînt „Don Juan" de Moliere și „Rața sălbatică" de Ibsen, au arătat, deși destul de sporadic, posibilitățile variate de montare de care dispune televiziunea ; asemenea spectacole clasice sînt așteptate să-și ocupe locul tot mai frecvent în programele emisiunilor.Dacă în materie de dramaturgie clasică se poate afirma, parafrazînd o butadă a lui Rodin, că pentru a alcătui un bun repertoriu este „suficient" să știi ce piese să lași de-o parte, reprezentarea la televiziune a creației teatrale moderne presupune o alegere activă, navigarea competentă printre piese, curente și tendințe adeseori contradictorii, în asa fel îneît într-un spațiu de emisie totuși limitat să poți insera valori autentice, creații dintre cele mai reprezentative. însuși repertoriul teatrului la televiziune — și mai cu seamă cel al „Studioului mic" — demonstrează, aici, necesitatea^unei selecții mai exigente, care să nu fie lăsată la discreția lui „ce se ivește", a improvizației. în virtutea căror criterii au fost selecționate, de pildă, „piesulețe" ca „Ora exactă" sau „Vî- nătorul de hoți" - nici celor mai slabe babil că principalul acela că cineva le-a oferit televiziunii...

Se impune, deci, cu necesitate o 
operație de selecție efectivă, conform 
unui program artistic și cultural pre
cis. De la „Mutter Courage" de Brecht sau „Neînțelegerea" de Camus, prezentate în urmă cu cîțiva ani, și pînă la „12 oameni furioși" de Reginald Rose lui Eugen Ionescu transmisă recent,

realitățile con-de îmbogățire 
reluarea 
dintre 

de ani —cu unor 
cele cum „Su-

precum și 
străină și 
extrem de. 
ecranizări, 
excelență prin inter-

— care nu rezistă exigențe ? Pro- criteriu a fost tradus și le-a

«sau la piesa „Noul locatar", „tele-teatrul" a oferit spectatorilor prilejul de a cunoaște un număr de lucrări interesante din dramaturgia contemporană, piese diferite ca grad de tate și tocmai de aceea sau succedate uneori, în prezentări edificatoare.
„Tele-teatrul" se numără printre 

emisiunile prin care televiziunea contribuie, în modul cel mai direct, la 
procesul complex de formare și edu
care a gustului public. Aceasta incumbă studioului îndatoriri și răspun-

accesibili- precedate emisie, de

O Căutațl idolul : REPUBLICA — 8,45 ; 10.45 ; 12,45
14.45 ; 17 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 
19 ; 21.
• Război și pace (seria a Il-a) : CAPITOL — 9 ; 11,15
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• Război și pace (seriile I și II) : MODERN — 9,30 
14 : 18,30.
® Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare Exer
ciții și aplicații militare) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.0 Dosarul XII : GLORIA (completare București, oraș 
al muzicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOM1S 
(completare Viața începe la 40 de ani) — 9—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.A Billy mincinosul : CENTRAL (completare Bucu
rești, oraș al muzicii) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 13,15 ; 
21.
e Povestea Barbarei : CINEMATECA — 10 ; 12,30.O Corigența domnului profesor : VICTORIA (comple
tare Despre fumat) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GRI- 
VIȚA (completare București, oraș al muzicii) — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA (completare Re
publica la 20 de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.0 Răzbunătorii : LUMINA — 9,30—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
« Martin soldat : DOINA (completare Republica Ia 20 
de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesorul distrat : UNION (completare Mitică șl 
formula lui de viață) — 15,30 ; 20,30.

© Zosia : MUNCA (completare Doi) — 14.
e Tudor : MUNCA — 16 ; 19,30.
g Regina zăpezii : MOȘILOR (completare Cei doi ursu
leți) — 15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL (completare Osta
șii pădurii) — 14,30 ; 20,30.e Treizeci de ani de veselie : PROGRESUL — 16,30 ]
18.30.
© Al șaptelea continent : PACEA (completare A sosit 
vacanța mare) — 16 ; 18 ; 20.O O fată fericită : FERENTARI (completare Invitație) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.0 Femeia necunoscută : COLENTINA
20.30.
© Escroc fără voie : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
© Dragostea unei blonde : VOLGA (completare împli
nire) — 9,45 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.0 O sută unu dalmațieni : FLOREASCA (completare 
Micii înotători) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
POPULAR — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
© Ocolul : RAHOVA (completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Jocuri neschimbate : FLAMURA (completare Numai 
șase secunde) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cea mai lungă noapte : LIRA (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Republica Skid ; DRUMUL SĂRII (completare Stir- 
cul, pasăre reptilă) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Marele restaurant : COTROCENI (completare Mlaș
tina tăcută) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Cerul începe la etajul III : CRlNGAȘI (completare 
Douăzeci de ani de comerț) — 15,30 ; 13 ; 20,30.
o Cine va deschide ușa? : COSMOS (completare Prin 
satul românesc) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Spartacus (ambele serii) : VIITORUL — 15,45 ; 19,30,

e Reîntoarcerea lui Surcouf : DACIA (completare 
Orizont științific nr. 11/1967) — 8—21 în continuare.O Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : BUZEȘTI 
(completare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Loana : VITAN (completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cînd tu nu ești : BUCEGI (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
© Un taxi pentru Tobruk : UNIREA (completare Gi
gantul înaripat) — 16 ; 18,15 ; 20,30.0 Operațiunea Crossbow : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.0 Fantomas contra Scotland Yard : MIORIȚA (com
pletare Orizont științific nr. 11/1967) 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
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Pentru biografiei militantului la aceste de publicis-
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deri deosebite, care vizează deopotrivă repertoriul, ca și ținuta artistică a fiecărui spectacol. Factura lucrărilor incluse în program, gradarea lor din punct de vedere al accesibilității, acuratețea regiei si a scenografiei de la concepție pînă la exactitatea detaliilor, ținută interpretărilor actoricești sînt elemente care e- xercită, fiecare, o influență considerabilă asupra privitorilor. De aceea, ar fi regretabil dacă lucrări mediocre ar găsi deschise porțile studioului. Consultarea unui cerc larg de 
specialiști, sondarea științifică a opi
niei publice ar trebui să devină o 
metodă permanentă de lucru, ca izvoare ale unor sugestii prețioase în sprijinul organizatorilor emisiunilor de teatru.în activitatea teatrală a televiziunii au fost înregistrate succese de prestigiu, ca și inegalități explicabile într-o măsură dacă ținem seama de complexitatea genului și de faptul că „tele-teatrul" este încă într-o fază de început, de căutare a unui profil artistic propriu. Cu atît mai necesar este, în aceste condiții, sprijinul competent al criticii. Dat fiind interesul larg, rolul însemnat ne care îl au emisiunile de teatru la televiziune este de un real folos o participare mai frecventă ’ a criticii de specialitate la sublinierea realizărilor, la analiza spectacolelor prezentate, în orientarea repertoriului de tele-teatru. Abordarea apro
fundată și într-un spirit creator, con
structiv a problemelor esențiale ale 
emisiunilor de teatru ale televiziunii 
ar trebui să-și găsească — în mod 
curent — locul în paginile revistelor, 
în rubricile de specialitate ale pre
sei. Aceste preocupări s-ar asocia e- forturilor studioului de a defini „tele- teatrul" ca un gen aparte, cu un specific marcat, ar contribui la generalizarea experienței pozitive, la punerea deplină în valoare a potențialului tehnic și artistic al „teatrului cu cei mai mulți spectatori".

0 O.S.T.A. (la Sala Palatului) : 
Concert de muzică ușoară susținut 
de Michele și Adele Maffina — 20. 
© Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ : (la Ateneu) : Concert sim
fonic. Dirijor : Constantin 
(R. P. Bulgaria) — 20.
© Opera română : Prințesa 
lui — 19,30.
0 Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
Navara — 15,30, Domnii Glembay
— 19,30, (sala Studio) : Castiliana
— 19,30.
© Teatrul de comedie : Sfîntul — 
20.
O Teatrul „Lucia Sturdza B’u- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Clipe de viață — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Sfîntul Mitică Blajinu — 
20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 17, Absența unui violoncel
— 20.
a Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Intîlnire la Senlis — 19,30.
0 Teatrul Mic : Richard al II-lea 
— 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Lucea
fărul dinspre ziuă — 9,30.
a Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 17, (la Palatul pionieri
lor) : Vrăjitorul din Oz — 17.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Prome- 
tciada — 20.
© Circul de stat : Selecțiuni de 
iarnă — 19,30.

1
iSfi

Scena din piesa „Apus de soare" de Barbu Delavrancea, în interpretarea 
artiștilor Teatrului Național din Craiova

Prin aspectul său mozai- cal, publicistica lui Mihail Sadoveanu — reunită în volumele 19 și 20 din seria de „Opere" — reprezintăo întregire a scrierilor sale Pe plan estetic, ideologic, etic, psihologic și cetățenesc. Cu publicarea lor reeditarea monumentalei creații sadoveniene se propieCele sumează idei, observații despre viață și literatură, portrete și evocări, discursuri academice, polemici pe teme estetice sau sociale, atitudini civice si confesiuni autobiografice. Sînt aici mărturii despre cărțile sale si opinii despre cărțile altora, totdeauna judicioase, caracterizind un cugetător care știe că „lumea nu începe cu noi". în secolul al șaptesprezecelea sau al optsprezecelea, Sadoveanu ar fi fost cronicar, în felul lui Ion Neculce. Ca scriitor modern, el păstrează de la cei vechi plăcerea de a povesti, utilizînd pro- pria-i experiență sau refe- rindu-se cu interes la experiența altora. în ciuda direcțiilor de investigație foarte variate, toate firele se împletesc într-o concepție organică. Comentariile observatorului social si al vieții se integrează în marea operă sadoveniană. Poartă pecetea lui Sadoveanu. E același stil de o claritate latihă, simplu și convingător, cînd grav _ ca o coardă de violoncel, cînd luminat de o rază de umor. Din unele pagini respiră ironie, din altele sarcasm.Tot ce nu fusese consemnat în Cele mai vechi a- mintiri și în Anii de ucenicie poate fi găsit aici. Sînt momente asupra cărora scriitorul a revenit de citeva ori. Reluate din perspectiva schimbătoare a virstei, lucrurile apar cu adăugiri semnificative. înlesnind meditația, aprofundarea scriitorului si social, apelul cinci decenii tică este indispensabil. Dar din cele peste o mie de pagini, uneje configurează totodată un tablou al primei jumătăți de veac. De la răscoalele din 1907 și flăcările celor două răz-

de sfîrșit.două volume reflecții despre literatură, portrete

boaie mondiale pînă la instaurarea socialismului, nici un eveniment nu scapă ochiului observatorului. Dincolo de contemporaneitate îl solicită frămîntările trecutului. Realitatea și mitul au, fiecare, lor.Pasiunea pentru a cărei revelație o tîi în școala primară „domnului Trandafir", mîne tele sufletului sadovenian. cunoașterea trecutului înlesnind adîncirea psihologiei poporului în etapele ei multiseculare. Cucerit de substanța- cronicilor, cunoscător al vechiloi’ monumente, creatorul Fraților Jderi cercetează cu cea mai mare finețe pulsația vie a legendelor. Sensibilitatea intră în acțiune pentru a scoate la suprafață adevăruri impregnate de sevă rică. „Pot spune istoricii neamul părinților noștri trage de Ia Traian si de Roma. Socotind limba un factor important de comunicare, am totuși încredințarea că trebuie să ne căutăm pe noi înșine mai în adine și mai în trecut, cînd cîntecele si legendele traduceau cu alte vocabule-aceleași sentimente. Pot spune că neamul nostru se trage de la Roma, dar mai cu seamă că se trage de la Carpați". Explicația fenomenului românesc o gă; sește scriitorul în „această regiune a sufletului popular", în cîntece si balade ; de aici necesitatea, subliniată necontenit, de a se „cufunda în mitul si sufletul autohton" (Ochiul care rîde).Pasionat de sinteze si generalizări (ca Ibrăileanu). reflexivul Sadoveanu întreprinde observații psihologice, etnografice și sociologice remarcabile prin pondere și adevăr. Drept dovadă a vitalității relevă „minunata putere de asimilare", acea „aptitudine de civilizație de esență latină..." (Nu sîntem cunos- cuți). în relația tradiție — dezvoltare, tradiția nu înseamnă a rămîne la expe-

rienta moștenită. „M-a interesat pretutindeni — zice prozatorul — omul cel vechi al pămîntului. L-am găsit pretutindeni unitar : în. cîntece și datini, în aspirații, in bunătatea-i ’înțeleaptă" (Mărturisire). Dar simpatia pentru acești oameni, care au înfruntat nefericiri fără număr, are drept corolar aspirația ca viața lor să se integreze în sfera civilizației moderne. Partizanilor vechimii, „a- vind încă în ochi viziunea unui trecut de mult perimat", li se opune rațiunea. „Ne vom ridica cu mijloacele progresului, la dreptul nostru ca popor. Vom folosi tehnica si știința și civilizația nouă ca să va-; lorificăm ce avem bun șl specific". (Răspuns unor cetățeni neliniștiți). Excepțional mînuitor al limbii populare din toate unghiu-, rile pămîntului românesc, Sadoveanu recunoaște necesitatea acceptării neologismelor ca efect al prefacerilor sociale si istorice. Poporul nu poate rămîne la forme arhaice, cum susțin „anume puriști", îngrijorați de evoluția limbii. „Nu mă . tem că se va împestrița si se. va ticăloși veche:- limbă, frumoasă și înțeleaptă 1 a părinților noștri, pentru că procesul de primenire a limbii populare e un fenomen firesc ; în evoluția ei, limba vorbită a poporului nu va accepta decît ceea ce-i trebuie pentru a îmbunătăți și clarifica exprimarea. Tot astfel în limba literară, neologismul intră firesc a- eolo unde e nevoie de el...“Impresiile unui scriitor despre alți creatori aduc uneori puncte de vedere neașteptate. E așa-numita „critică de artiști" în care, de exemplu, Goethe a lăsat admirabile considerații despre Moliere, iar Voltaire l-a contestat pe Shakespeare. Notele de lectură ale lui Sadoveanu completează cu fapte noi o biografie spirituală. Preferințele merg spre Ion Neculce, văzut ” ...............mai ca „scriitor artist" și ales spre humuleștea-
(Urmare din pag. I)tici etnografice moștenite, la care generația chestionată de culegător și-a adăugat sau nu caracteristica ei.Dacă dependența de infrastructură a faptului autentic de folclor este incontestabilă, varietatea lui zonală și chiar subzonală din cadrul aceleiași baze economice nu trebuie ma’i puțin neglijată. Aceasta cu atît mai mult, cu cît astăzi, datorită tehnicii moderne, bunurile culturale cunosc o circulație deosebită, ceea ce face inevitabile influențele și întrepătrunderile, deci pierderi treptate în specificul zonal. Nu avem însă nici un interes să grăbim acest proces. Varietatea nu este numai mult mai atrăgătoare, dar ea indică și o psihologie complexă, un depozit sensibil deosebit de larg și de bogat. Este necesar deci să promovăm nu mixturi folclorice, ci bunuri caracteristice, specifice, autentice, iar în cadrul aceleiași zone — mai ales cînd e vorba de datini — nu aglomerări eterogene, sub cuvînt că se realizează astfel spectaculozitate, ci elemente proprii ritualului respectiv. Folcloriștii știu că un același fapt folcloric, din aceeași zonă poate fi găsit într-o . serie de variante de la sat la sat. Această variabilitate nu este ceva întîmplător, ci își are explicațiile ei. Un anume profil local creat de diferențe abia sesizabile în condiții, în preocupări, în relații etc. a creat o variantă corespunzătoare. Dacă obîrșia evident comună a variantelor este ușor de stabilit, selectarea celei mai apropiate de sursă este un lucru dificil care exclude diletantismul.Iată numai cîteva aspecte care scot munca folcloristului de sub semnul improvizației și al superficialității, punînd-o sub cel al pregătirii temeinice, al studiului care să-i dea cunoștințe mai largi, sociologice, precum și jaloanele unui ascuțit discer- nămînt folcloric. Referința comparativă și perspectiva monografică trebuie să se găsească permanent în traista culegătorului competent, avid de autenticitate.Desigur, toate acestea vor părea simple truisme pentru profesioniști, ca și pentru acei amatori care au studii de specialitate dar capriciile vieții i-au plasat în alte profesii, fără însă să le slăbească crezul din anii studenției. Există însă o masă compactă de alți folcloriști amatori, învățători și profesori de pe la sate — dar și grupuri din orașe cu tradiții în domeniu — care și-au înarmat pasiunea cu unele elemente de tehnică a culegerii folclorice și conti-

nuă să-și înmulțească fișele, multi din ei organizați dar destui izolați în satele lor, modești și harnici, știuți doar de 2—3 inițiați. Toți aceștia nu au o legătură directă cu interpreții, iar cuvîntul lor — atunci cînd li se cere sfatul sau sînt chemați consultanți — nu este nici hotărîtor și adesea nici măcar orientativ. Dacă destule cadre administrative locale, raionale și regionale — ba uneori și centrale — se socotesc, ipso facto, universal competente și la vizionarea unor spectacole folclorice își rețin ultimul cuvînt, de obicei favora-

o„epatant", copiind, modificînd pe ici, pe colo cîte ceva și combinînd apoi totul după „inspirație" pentru formațiile de care răspundeau la sindicat sau la casa de cultură, oamenii aceștia — cu excepții, desigur — n-au avut ca obiectiv decît spectaculozitatea considerată cheie unică pentru porțile succesului. Cînd succesul le-a surîs — prin carențele deloc scuzabile ale unor comisii de concurs — ei au cîștigat un nesperat credit în fața oficialităților locale și au început să se considere adevărate autorități în domeniu. La con-

FARMECUL
AUTENTICITĂȚII
FOLCLORICE

bil „spectaculozității", mai există însă o întreagă armată de instructori, îne- todiști, îndrumători și diferiți alți activiști și responsabili culturali, lu- crînd fie în cadrul așezămintelor culturale, fie în sindicate, oameni care călăuzesc direct pe interpreți, care au o anumită experiență, care provin sau nu de la sate, dar au făcut parte din formații de prestigiu și au cîști- gat recunoașteri și premii în concursuri. în afară de practică, cei mai mulți dintre aceștia n-au însă nici un fel de pregătire teoretică în domeniu. Practica le-a dat o anumită ■ rutină tehnică, dar nu și cunoștințele necesare integrării și înțelegerii monografice a faptului folcloric. Entuziasmul inițial lăsat să zburde pe cîmpul manifestațiilor folclorice a început să pască tot ceea ce hrănea ambiția de afirmare cu orice preț, mai înfometată prin preajma concursurilor. Preluînd de la formațiile sătești, adoptînd de Ia alții, din cînd în cînd mai deplasîndu-se în vreun sat unde au auzit c-ar fi ceva deosebit, culegînd de unde se putea tot ceea ce era mai

'V.

cursul următor au fost trimiși la sate ca să ajute cu „idei" formațiile respective. Și grădinarii au fost obligați să cumpere castraveți urbani, sub cuvînt că întrecerile sînt an de an mai pretențioase și că numai accep- tînd „inovații" se poate izbîndi.Treptat, înlocuită zonală cu plafonarea, iar autenticitatea locală cu manierismul. Mai mult. Pentru realizarea unor spectacole folclorice mai ample, cu colaborarea mai multor tipuri de formații, a fost adus să oficieze un nou pontifice : coordonatorul profesionist, în persoana unui regizor sauactor de teatru, indiferent dacă mai avusese vreo tangență cufolclorul. Era solicitat și un folclorist local ca asistent științific, dar prezența acestuia devenea pur decorativă, pentru că principiul director era enunțat sentențios încă de la început : primează spectacularul și lui i se supun toate elementele, inclusiv autenticitatea, pantru a crea

spontaneitatea a fost prin rutină, varietatea

spectacol considerat cu „priză" public și mai ales la comisii.Argumentația cucerea comisiile locale de vizionare, iar comisiile de concurs, împărțind premii, și-o însușeau. Spectacolul devenea model copiat rapid de alții. Că acestor elemente de succes facil Caragiale le zicea „găselnițe", sau că spectaculozitatea ar fi putut fi realizată cu cel puțin două calități în plus, „firescul și tipicul" mergîndu-se pe căile autenticului și pe bogăția variantelor— că, e adevărat, mai incomode decît găselnițe pentru că cereau informare, documentare, înțelegere și vibrație, condiții opuse muncii în asalt din preajma concursurilor — ei bine, acestea erau rezerve de folclorist închistat și lipsit de imaginație, care se pulverizau în fața lustrului spectacular.Iată cum am ajuns la manifestări de adevărată virtuozitate, dar pse- udo-folclorice. Ia reprofilarea autenticității ca cenușereasă a spectacolelor folclorice, la stilizări rupte din stilul autentic popular, la aplice și excrescențe străine de tulpina sănătoasă a folclorului nostru, la suprapuneri și încălcări ale specificităților zonale și — ca o consecință a neglijării bunului gust popular — la o stare de dezinteres în sînul unor formații.Dar acestea sînt numai cîteva din cauzele regresului calitativ în manifestările folclorice. Impunerea unor teme — un crîncen dușman al autenticității a fost hibridul „dans cu temă" — recomandarea unor repertorii obligatorii, anularea oricărei inițiative sătești, intervenția unor echipe de filmare care regizau, a- doptau, restructurau o anumită desfășurare folclorică sub cuvînt că totul trebuie adus la specificul spectacular respectiv, deci subordonat gîn- dirii cinematografice sau telegenice.— iată alte cîteva cauze care au colaborat la parțiala desprindere a folclorului de rădăcinile autenticității. Pe de altă parte, la atît de bine venita reîmpărțire administrativă a țării cred că ar trebui ținut seama și de faptul că actuala împărțire rupe în două unele zone folclorice, fiecare parte gravitînd spre centrul regional— cazul Mărginimii Sibiului.Instruindu-ne, în legătură directă cu creația originară, autentică, a poporului nostru, să fim cît mai exi- g’enți și mai intoleranți față de orice manifestare folclorică în care intervin denaturări. Să nu uităm că aspectele spectaculare cele mai emoționate și farmecul cel mai cuceritor le conține în forma cea mai pură însăși autenticitatea folclorică.

un la

nul Creangă. Paginile consacrate marelui humuleș- tean depășesc cu mult, ca întindere, captivantele A- mintiri din copilărie. „Sintaxa Amintirilor, îndeosebi, e așa de complicată, balansarea perioadelor așa de artistic cumpănită, îneît a mai vorbi de literatură populară aici e cel puțin o naivitate... „Țăranii moldoveni nu vorbesc ca-n paginile lui Creangă ; totuși Creangă vorbește ca ei a- tunci cînd sînt artiști". (Ion Creangă). De menționat reflecțiile prețioase despre creația unor precursori ca Alecsandri, Eminescu și Ca- ragiale, despre Hasdeu, Vlahuță și Hogaș sau reactualizările în legătură cu Iorga, Ibrăileanu, Anghel și ceilalți, cunoscuți de a- proape. Un amplu capitol memorialistic include schițe și profiluri creionate în clipe de reverie intelectuală. Un cuvînt de bine pentru fiecare și unduirea unui regret concretizează prietenia lui Sadoveanu pentru personalități cara s-au numit Rebreanu, Is- trati, Topîrceanu, pentru folcloriști remarcabili ca Gorovei și Pamfile.Desăvîrșitul cunoscător al vieții poporului român a călătorit mult, dovedin- du-se un observatei’ perspicace al geografiei exotice și al moravurilor de pa alte meridiane. Fie după călătorii propriu-zise, fia după‘’lecturi temeinice, flecțiile în scris apar ca o necesitate morală. Scriitorul se consideră dator să pună în valoare merite sau particularități. Tot ce e nobil și generos la alte popoare, e întîmpinat cu laude ; nenorocirile altora sînt privite cu largă comprehensiune. Iată-1 deci sa- lutînd disciplina în muncă a francezilor sau cinstea e- xemplară a finlandezilor ; alături de acestea găsim considerații privind tragedia războiului spaniol (Guernica) sau cotropirea Etiopiei. Interesul1 pentru literatura altor popoare, de la Balzac și marii clasici ruși pînă la Gorki, Kipling șl Jerome K. Jero'me, are la bază aceeași tendință de a cunoaște și înțelege umanitatea în dimensiunile el reale.Cronicar pătrunzător al societății contemporane, continuînd în acest sens acțiunea lui Eminescu și Ca- ragiale, autorul Durerilor înăbușite a fost un procuror social, acuzator al oligarhiei multiple, dar și a- părător neobosit al umiliți- lor și ofensaților. „Popor al durerii... — scria el în 1919. — Acestea sînt cuvintele care îmi vin întîi, de cîte ori vorbesc despre nefericitul nostru neam... Numai democratizarea șl cultura poporului vor putea roade cu timpul, ca un val, această stîncă îndărătnică a trecutului" (Popor al durerii).Adeziunea sinceră a scriitorului la transformările revoluționare din anii Republicii a fost expresia unei vechi năzuințe spre progres. Volumele de publicistică configurează o biografie închinată democrației și luptei pentru respectul omului.
tv

17,30 — Pentru noi, fe
meile !

18,00 — La șase pași de o 
excursie. Emlsi- 
une-concurs de 
cultură generală. 

19,00 — Polo pe apă. Fi
nala cupei cam
pionilor euro
peni între echi
pele Dinamo 
București și Mla- 
dost Zagreb.

20,00 — Telejurnalul de 
seară.

20,10 — Tele - enciclope
dia.

— Melodiile anului 
1967. Muzică u- 
șoară de compo
zitori români.

— Film serial : 
vadatul.

— Studio UNO cu 
Milva, Mina, Mi- 
lly, surorile Kes
sler.

— Telejurnalul de 
noapte.

— Telesport.

21,00

21,20

23,00

23,15

E-

22,10
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rebuie să în
cepi totdeauna 
neutru" — își re
comanda un mare 
peisagist, potri- 

vindu-și paleta. Dimpotrivă, 
pornind, eu aș exclama, ca cei 
zece mii de oșteni ai lui 
Xenophon, din antichitate. 
Thalassa I cu voce înaltă, — 
pentru acest etern început, 
pentru această explozie de 
albastru magnetic, în orizon
tul privirii. Thalassa I — cu 
sentimentul abrupt al unei 
revelafii, al unei întîlniri cu 
destinul.

lată, străbateam un podiș 
înalt, nu asiatic ca acela din 
Anabasis, dar sever, cu. alburi 
stranii, de piatră, peste care 
vegetafia — cîte o tufă, cîte 
un arbust — punea accente 
aproape negre. Și dintr-o 
dată piatra a devenit buza 
văroasă a unui munte : de
asupra capului ne străjuiau, 
cuib de vulturi abandonat, 
ruinele unei fortărețe oto
mane. Iar în fafă muntele 
repezii în jos, pe sute de 
metri, într-o cădere ca de 
faleză, care antrena cu ea, 
amețitor, traseul șoselei, A- 
tinsesem coasta dalmată, — 
la orizont, glorios și imens, 
ochiul Mediteranei răsfrîngea 
milenii de soare.

★
Fierbe văzduhul, copacii și 

iarba, fierb de foșnetul ciga- 
lelor, care-și freacă parcă 
neobosit elitrele, la ceasul 
acesta de amiază. Pentru o 
clipă, derutafi, oprim mașina, 
căci motorul, și el, pare atins 
de același unanim bîzîit, de 
care trepidează căldura și 
arborii. Vara e înaltă, mer
gem spre Sud ; uite un golf 
pur, rotund desenat, în care, 
pășind, apa transparentă te 
lasă să vezi fundul de piatră, 
ca într-o baie de peruzea și 
opal, ca într-un bazin încîn- 
fat, de poveste arabă. Pe 
stînci, adolescenți în tonuri 
de aramă rîd copilărește, se 
apucă de talie și se împing 
în apă, unul pe altul, hîrjo- 
nindu-se ca niște delfini 
lunecoși. Sîntem în Medite- 
rana, unde, pe monedele 
syracusane, s-au arcuit jucăuș 
delfinii Arethusei ; un joc de 
curbe armonioase și carnale, 
un joc de suplă vitalitate, 
care-i, în fond, un joc cu 
Soarele.

★
Bestială, inocent bestială, și 

nemuritoare, zeească, așa 
străbate vîrstele sirena plăs
muită de tărîmurile siciliene 
și de geniul prințului de 
Lampedusa. Jocul cu soarele 
are aici gravitate implacabilă, 
cum grav este pămîntul arză
tor și cerul african al pri
veliștii. La Agrigenf, piatra 
templelor e de un grăunte 
qălbui și aspru, care nu în
găduie șlefuirea netă, abso
lută, continuitatea abstractă, 
proprie marmurelor de Pen- 
telic ; aici piatra seamănă 
mai degrabă cu o humă 
păioasă, în porii ei soarele 
stă prins, elementar și impur, 
laolaltă cu fecunditatea 
obscură a cîmpiei.

Confruntate cu această di
mensiune fundamentală, ce 
insignifiante par mozaicurile 
de la Piazza Armerina, un 
vast ansamblu de epocă ro
mană tîrzie, dinlăunfrul Sici- 
liei, — poate cel mai întins 
din cîte s-au păstrat în lume I 
Totul ilustrează divertismen
tele sportive, era, probabil, 
villa unui guvernator sau un 
pavilion de vînătoare al 
împăratului Maxenfiu. Nenu
mărate episoade cinegetice, 
pe mii de metri pătrați, pe
treceri nautice, femei jucînd 
mingea, în costume, curios 
moderne, de baie. Dar totul 
rămîne exterior și pitoresc, 
aceste femei în bikini nu vor 
străbate niciodată mileniile, 
precum sirena fără moarte a 
lui Lampedusa.

★
Descoperisem Palermo, plu

tind dinspre Napoli, în glo
ria unui răsărit de flăcări acute 
și roze. Sicilia venea drept 
spre noi, planturoasă și fal
nică, între căpăfîna muntelui 
Pellegrino și capul Zafferano 
se întindea, luxuriant, arcul 
cîmpiei vestite care se cheamă 
Conca d'Oro. Scoica de Aur 
își răstăfa într-o calmă undui
re, pînă departe, grădinile, 
— corn de abundentă imens, 
aruncat de zei la marginea 
mării.

Pierdute și ele, de oameni, 
nu de zei, in furtuni de de
mult, iată, se ivesc acum din 
adîncuri tezaure destoinic 
recuperate, ancore grele de 
la corăbii romane, bronzuri 
coclite, statui grecești cu o 
crustă deasă de scoici, de
pusă pe ele. Le-am privit, 
strinse într-un patio sever, 
chiar lîngă intrare, în Muzeul 
National de la Palermo. Și 
printre ele, — am tresărit — 
o inscripție îl numea pe un 
excelent arheolog-scafandru, 
pe care îl înghițise marea.

Am continuat să merg prin 
muzeu, însă nimic din ce am 
întîlnit apoi, mefopele celebre 
de la Selinunt și oricare 
prestigioase sculpturi, n-ar fi 
putut alunga umbra acelei 
sobre cruci, a înfilnirii cu 
mortul acela temerar, care se 
afundase în prăpăstiile mării, 
pentru a spori cu o fărîmă 
de trecut zestrea noastră de 
știință și de vise.

★
„Indicibilă", — se rostește 

într-un rind Homer, numind 
marea ; el, cel îmbelșugat la 
vorbă și sigur pe îndemină- 
rile limpezi ale cuvînfului I 
Cum să încapă, într-adevăr, 
în puținătatea unor silabe, 
uimirile fără de număr pe 
care le prilejuiește necuprin
sul valurilor ? De cîte ori, 
pe coastele Mediteranei, la 
suprafața apei, nu fi se pare 
că distingi, pornind spre larg, 
cărări palpabile și radioase, 
trasee așternute alburiu, pen

tru vreo Argo triumfală ? In 
grecește, unul din termenii 
ce designau marea însemna 
deopotrivă și drum.

Era un drum, pe vremea 
lui Ulysse, semănat de cap
cane multiple, de primejdii, 
insidioase sau aprige, care 
se cereau transpuse în legen
dă. Drumul spre Vest, spre 
bazinul apusean al Medite
ranei, putuse hrăni un roman 
fabulos de aventuri, precum 
poertiul Odysseii.

lată, Ulysse a fost pe aici, 
a pășit pe aceste pămînturi — 
îmi spun, de nu știu cîte ori, 
cu o emofie nostalgică și 
neîncrezătoare, cînd străbat 
coasta Tireniană ; cînd trec, 
într-o după amiază stagnantă, 
pe lîngă întinderea de sum
bră tăcere a lacului Averno — 
de unde se pornea, legendar, 

• spre lumea Umbrelor, spre 
Hades ; sau cînd merg de-a 
lungul altui ochi de apă mort, 
vechi crater devenit un lac, 
Miseno, în care anticilor li 
se părea că pot să recunoască 
Sfyxul. Mai la sud — stabi
lesc erudifii — eroul lui 
Homer înfruntase, legat de 
catarg, cîntul Sirenelor, după 
ce astupase cu ceară urechile 
vîslașilor săi ; în dreptul locu
lui vrăjit căruia geografia 
profană îi spune Sorrento. 
Privesc, Vezuviul a rămas în
dărăt, întunecat și totuși dia
fan în lumina unui ceas 
care-mi pare fără de seamăn ; 
arcul golfului se destinde cu 
o liniște visătoare, pinii sînt 
nemăsurat de înalți, peste 
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frenezia grădinilor. Și mă în
treb atunci, dacă episodul, 
tot, al Sirenelor, care-i zboară 
în jurul umărului, lui Ulysse, 
și cîntul lor irezistibil, nu-s o 
metaforă pentru frumusețea 
înrobitoare a locului.

Astfel descoperise eroul 
minunile Mediteranei : cute
zător și laolaltă precaut, dar 
mai ales curios, plin de no
bilă curiozitate ; nepregetînd 
să se vîre în Caverna Ciclo
pului, să riște grozav, pentru 
a ști, pentru a împlini o aven
tură a cunoașterii, cum sînt 
atîtea în acest poem, nimbat 
de inepuizabilă inteligentă. 
Riscuri asumate, pericole în
fruntate lucid, răscumpărînd 
feloniile — mereu norocul 
e pus la încercare deopotrivă 
cu iscusinfa, în acest itinerar 
capricios, în care exegeții pot 
astăzi identifica localizări re
velatoare. Geografiile incre
dibile, cu monștri fantastici, 
ascundeau uneori ciocniri 
concrete și dure : Scylla, de 
pildă, e un nume fenician, 
care însemna prădăciune, 
ruină.

★
Am văzut acest episod, al 

monstrului care apucă în ten
taculele lui, nesățios, cora- 
bierii, și l-am văzut pe Ulysse 
strîngînd la piept, înfrigurat, 
o statuă a Minervei, palladiu 
izbăvitor în clipa trecerii prin
tre Charybda și Scylla. Erau 
de marmură, sculpturi sur
prinzător grandioase, găsite 
într-o grotă de pe coastă, 
aproape de Gaeta : așa nu
mita „peșteră a lui Tiberius", 
unde tradifia voia să se fi 
produs o prăbușire de stînci
— povestită de Tacitus și 
Suetonius — în care împă
ratul ar fi fost la un pas de 
pieire. Aceste superbe sculp
turi — azi reconstituite scrupu
los într-un muzeu special 
construit, acolo, la Sperlonga,
— zăceau fărîme cînd le-au 
descoperit arheologii ; și nu 
din pricina vreunui alt acci
dent geologic, petrecut în 
grota lui Tiberius, ci pentru 
că fuseseră pregătite să fie 
aruncate în var, fără milă, 
într-un ev de credinfă agre
sivă, care pierduse înțelesul 
antichității.

Martori de demult, Strabo, 
de exemplu, vorbeau înfăfi
șînd coasta tireniană, despre 
„grote mărețe, care adăpos
tesc locuințe ample, luxoase". 
Explorări ca acelea de la 
Sperlonga, întreprinse în ul
timul deceniu, confirmă și ele 
descrierile antice. Construcții, 
boltite în anfractuozităfile 
stîncii, adevărate domuri pe 
oglinzi de ape, spre care se 
deschideau triclinii cu pavi
ment de mozaic, ziduri îm
brăcate cu tencuieli de stil 
pompeian și ornamente de 
cochilii, cascade susurînd și 
portice, amenajări complexe, 
mînînd peștii spre cotloane 
cînd adîncite în nisip, cînd 
pietroase — astfel marea pă
trundea, cu prada ei vie, la 
picioarele unei lumi de lux 
leneș, de sybariți care pu
teau lansa undifa stînd aproape 
în pat ; o spune Marfial, 
contemporan cu împăratul 
Domitianus, cel căruia, după 
inscripfii, îi aparținuseră 
splendorile colecției de artă 
găsită în peștera aceasta. Le 
adusese el, ori se aflau acolo 
dinainte, din timpul lui Ti
berius, și acum fuseseră nu

mai în alt chip rînduite ? Nu 
se știe încă, și nici nu e 
esenjial să știm. După cum, 
mai importantă decît sceno
grafia pe care o alcătuiau 
sculpturile în grotă — în 
scoica ei uriașă, filtrînd mis
terios luminile — este ca
litatea insăși, cîteodată ge
nială, a acestor fragmente.

*

De o invenfie neașteptată, 
suveran generoasă, grupul 
înfățișînd lupta cu Scylla 
poartă semnătura elină, ori
ginară, a autorilor : sînt meș
terii, cei trei, din Rhodos, 
Athanador, Polydor și Age- 
sandru, care au făcut și cele
brul Laocoon, socotit multă 
vreme sculptura supremă a 
antichităfii. Lessing o luase 
drept prototip și emblemă, 
pentru sistemul său de dis
tincții teoretice privind ra
porturile dintre arte, și gene
rații întregi o admiraseră 
atîta, încît uitaseră s-o mai 
privească. Altfel nu s-ar 
explica elogii ca acela al lui 
Winckelmann, ilustrul hiero- 
fant al clasicismului, din vea
cul al XVIII-lea, care, pe fața 
lui Laocoon — jalnic cuprins 
de inelele ucigașe ale șer
pilor — descoperea totuși 
triumful seninătății I... „Vezi 
seninătatea spiritului strălucind 
pe fruntea lui brăzdată" — 
scria esteticianul ; cînd, toc
mai, chipul lui Laocoon e un 
triumf al grimasei, al crispării 
ostentative : o mască aproape, 
bună să ilustreze, în manuale 
de psihologie, cu o specta

culară complezentă, efectele 
pasiunii.

Dar cu sculpturile de la 
Sperlonga ne aflăm în altă 
cheie artistică, sub semnul 
unor creafii care se cuvin 
apreciate pentru considerente 
altfel decît livrești : pentru 
patetismul lor autoritar dar 
nu spasmodic, pentru studiul 
volumelor mai robust, mai 
plin de franchețe ; fără acea 
impresie paroxistică și totuși 
incertă, de „peisaj stîncos, 
lins de ploaie", pe care o 
produce virtuozismul livid din 
Laocoon. Elanul e aici mai 
nervos, gestul larg mai preg
nant, chiar dacă hiperbolic. 
Ajunge să privești fragmen
tul admirabil articulat, din- 
tr-un trup care ar fi atins 
5—6 metri — Colosul, cum 
îi spune în muzeu — ca să 
recunoști tensiunea autentică, 
senzuală și nobilă, proprie 
acestor înfăptuiri.

înconjur cu privirea mar
mura Colosului, de un ana
tomism desăvîrșit și totuși 
imprevizibilă, cum sînt întot
deauna marile creații. Putere 
aspră, dinamism trufaș al for
melor, talpa, de pildă, e 
brutal prelungă, enormă ; dar 
pe falangele piciorului, părul 
crescut ferin se ondulează 
foarte ornamental, alcătuind 
ca un detaliu de caligrafie 
asiată. Hellada pornise către 
Asia, destinul ei artistic în
cetase de a mai fi distinct, 
el sfîrșea într-o difuzie somp
tuoasă, care cuprinsese, pe 
arii vaste, Orientul.

Infrîntă, cucerită, Grecia nu 
înceta totuși să-și biruiască, 
într-un fel, biruitorii. Alexan
dru anexa imperii, cu gestul 
unui actor care și-ar fi ales 
lumea largă drept scenă — 
obsedat însă de efectul pe 
care-l produce asupra unui 
public dificil și minuscul, a 
unor spectatori implacabili de 
la mii de kilometri distantă : 
Atenienii, din care tocmai el 
făcuse niște înfrînfi, niște 
supuși fără de viitor. Episodul 
e povestit în Plutarh — într-o 
bătălie aprigă, pe meleagurile 
asiate, sub o ploaie furioasă, 
sub trăznete care prefac oa
menii în cenușă, — fînărul, 
superbul rege ar fi exclamat, 
cu exasperare aproape umilă: 
„Oare afi putea crede, Ate- 
nienilor, cîte primejdii îndur, 
ca să-mi capăt în ochii voștri 
bun renume?" Eliminată din 
istorie, din istoria faptei 
politice, Grecia antică mu
rea nu repliindu-se retrac
til, ci desfăcîndu-și aripile, 
fecund și patetic. Așa cum 
barca aceasta a dezastrelor, 
așa cum corabia aceasta din 
peșteră — asaltată de Scylla, 
bîntuită de spaime, cu un 
timonier gata să caute scă
pare în valuri — e soră, 
totuși, cu nava Victoriei de la 
Samothrace, zeifa alb, vibrant 
însetată de spațiu.

*
Dar să ieșim în soare, din

colo de penumbra irizată a 
peșterilor ; în soarele direct 
al drumurilor larg desfășurate 
„S’en aller, s'en aller, parole 
de vivant" — sună un verset 
de Saint John Perse, poetul 
care știe să cînte marea gran
dios și familiar, precum aezii 
greci, — dar cu un accent 
de acuitate modernă în sen
zații. „Marea vîscoasă, lune- 

cînd ca o pleură", se răsu
cește spre poet „pe inelele 
ei de python negru”. Iar altă 
dată inelele ruginite de care 
stau legate corăbiile îl fac 
să se gîndească la grajdurile 
unde nechează caii Soarelui. 
Unda prelungă a mitologiei, 
care trece solemn, cu aminti
rile ei, prin această cîntare, 
se învolburează de aluviu
nile magnific disparate ale 
unui exotism fără precedent, 
luxuriant și aspru. Fastul bar
bar și cadenfa aproape mo
noton imperioasă, o progre- 
siune netemătoare a discursu
lui, vag însă niciodată ane
mic ; o pulsafie ineluctabilă, 
epică în ciuda impresiei de 
ceremonial rafinat, — o ast
fel de poezie răsfrînge com
plex legea lăuntrică a mării. 
„Ils m’ont appele l'obscur 
et mon propos etaif de mer", 
se explică poetul — precum 
un Heraclit născut pe țărmuri 
depărtate.

★
Despre Mediferana s-a 

spus că este o mare care 
gîndește : care poartă un 
dialog mereu definit și di
vers cu uscatul. Se vădește 
în ea, în dimensiunile acestui 
dialog, o măsură, capabilă 
să clarifice fără a meschiniza. 
Mare insulară, mare de mul
tiple popasuri, orizont făcut 
să ordoneze într-o dialectică 
inteligibilă materia oricîf de 
complicată a cunoașterii. Ea 
pătrunde înlăuntrul țărmurilor 
precum vita de vie care urcă 
pe ulm, — vivace, mai ex
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presiv decît oceanele : ea nu 
desparte, copleșitor și ire
mediabil, ci mai degrabă 
unește.

Elogiind Roma, un cărturar 
din Gallia veacului V așter- 
nea aceste vorbe : „Tu ai 
făcut un Oraș din ceea ce 
înainte era Universul I" Dar 
asta a tost, înainte de toate, 
opera Mediteranei : această 
conștiinfă despre unitatea 
lumii găsise, drept întîi su
port, refeaua mișcătoare a 
drumurilor de corăbii. Cum 
spune același Saint John 
Perse, părintele modern al 
Anabazei : „Același val prin 
lume, aceeași undă, pornind 
de la Troia..."

★
Provenfa e o Helladă, — 

grădina lui Renoir, pe Coasta 
de Azur, se lasă firesc ve
gheată de o Alrodită gran
dios robustă. Iar unul din 
feciorii artistului se înfățișa 
în chip de Paris, păstorul, 
într-o altă sculptură de Re
noir, o terracotta sfărîmată 
acum cîtiva ani de o furtună. 
Mitologia stă aici fără efort 
livresc, în atmosfera acestei 
grădini, prietenoasă și totuși 
venerabilă, — cum e de atî
tea ori spafiul mediteranian. 
Sîntem la Cagnes-sur-Mer, pe 
colina numită Les Colettes ; 
alei înguste, cu prundișul 
mare, te îmbie să le urci 
patriarhal, cu trăsura ; vile 
rîzător gospodărești, una se 
cheamă chiar La Riante, por
tocali, cu frunza ceruită, de 
un verde îndesat și răcoros. 
Casa pictorului este de un 
alb odihnitor, fără pretenții, 
în salon mobile roccoco sim
patic uzate, culoare blîndă, 
o mătase galben-roz. Straturi 
cu flori, într-un semi-aban- 
don, iriși, platani, un palmier, 
arbori în jur, cu păsări gu
reșe, multe.

Dar, pe nesimfite, grădina 
trece în dumbravă de măslini, 
domeniul se arată a fi o 
pădurice ; măslini pe pantă, 
cu rădăcini care coboară în 

trenă, unul, doborît, lăsat să 
se decorticheze, a prins un 
ton de ivoriu, alții au trun
chiuri grozav de chinuite. 
Asta imi aduce aminte sezi- 
sant de mîinile înseși ale 
pictorului, din anii săi de in
firmitate, petrecufi aici, între 
șevalet și scaunul pe rotile ; 
cînd se lăsa condus prin 
tărîmul de lumină argintie al 
măslinilor, pe un fotoliu de 
grădină — iată-l, păstrat tot 
aici — care ezită între lec
tică și targă. Sînt mîinile pe 
care boala le-a răsucit fără 
crufare, le-a zgîrcit lamenta
bil și care, totuși, se obsti
nează să picteze : în anii 
cînd obrazul pictorului — 
acest extraordinar pictor al 
bucuriei — părea al unui 
faun răvășit.

Ciudat destin — dintr-o 
astfel de prăbușire în mizeria 
fizică, a răsărit totuși o înăl
țare vulturească a artistului, 
în plinul mitului, în zone la 
care n-avusese acces hedo
nismul picturii impresioniste : 
bucuria, din emofie fragil 
umană, a clipei, a devenit 
o putere primară, nepieritor 
fecundă, puterea de creafie 
a pămîntului, a Geei. In nu- 
durile, pe care acum Renoir 
le modelează ca sculptor, 
răsună — senzuală palinge- 
neză — voci milenare ale 
tărîmurilor mediteraniene.

★
Legendele anticilor poves

tesc, de atîtea ori, despre 
metamorfoze care au precipi
tat fiinfa umană în regnuri 

inferioare, despre plante sau 
creaturi animale, Arachne, 
Daphne, Cyparissos, Hyacin- 
thos, — care sînt vestigiul 
unor dureri și înfrîngeri ; al 
unor încercări crunte, cărora 
imaginafia le-a convertit ast
fel înțelesul, punîndu-le sub 
semnul unei grații melanco
lice. Sînt flori, precum hya- 
cintul, care s-au născut din
tr-o plagă, din rana prin care 
se scurgea, murindă, umani
tatea unei ființe pedepsite. 
Dar iată, la Renoir, floarea 
nu-i simbolul unei căderi, ci 
al unei înălțări peste decrepi
tudine, al unei concentrări 
secrete de vitalitate. Cu mîi
nile lui înțtepenite de boală, 
cu penelul legat de încheie
tura antebrațului — trebuind 
să izbească trudnic pînza, ca 
să depună pe ea o urmă de 
culoare — Renoir întîrzie 
totuși îndelung asupra unui 
tablou care părea deja în
cheiat. „L-ai iscălit" — în
treabă Claude, feciorul său, 
convins că ghicește rațiunea 
acestui ultim efort. „Nu, am 
adăugat un trandafir" — răs
punde bătrînul. Mi-a rămas 
în minte acest episod, relatat 
de Vollard, floarea care nu 
împodobește o abdicare ci 
stă netemător și simplu, ca 
o parafă tenace, peste vicisi
tudinile unui destin. Dacă 
s-ar face o antologie a rozei 
ca motiv poetic, ca motiv de 
sensibilitate, ar trebui să fi
gureze acolo, negreșit, șt 
acest episod.

Merg pe cărările de la 
Colettes — sînt tocmai tran
dafiri cele mai multe dintre 
florile care se văd în dreapta 
și în stînga, diseminate fără 
pedanterie : la fel cum zac 
în iarbă, rumene, naramze 
căzute la piciorul copacilor. 
Ce nimfă tainică se ascunde 
aici, îngropată printre roze și 
iriși, ce zînă carnală și sub
tilă, al cărei singe pulsează 
în tulpini, impalpabil ? Visez 
fără să vreau, mă împresură 
armonia colinelor și aburul 

acestei lumini împăcate, care 
se prelinge în adîncul memo
riei.

★
Un Muzeu al Măslinului, 

asta pare, întîi, o inițiativă 
prea specială, aproape ciu
dată. Și totuși el, cu coaja 
lui bătrînă, este ca elefantul 
printre ființele mișcătoare : 
un simbol de sapientă, o 
speță venerabilă și regală. E 
arborele fundamental, de-a 
lungul Mediteranei — o re
cunoaște nu numai Homer, 
dar și Biblia, în Cartea Ju
decătorilor : „Intr-o zi, ar
borii porniră să-și aleagă un 
Rege, și-i ziseră Măslinului : 
„Porunceșfe-ne I" „A crescut 
ca' un măslin” — spune, la 
rîndul ei, despre Achile, di
vina Thetis, maica lui iubi
toare și mindră.

Vinul măslinului, untul de 
lemn •— cum se zicea cînd- 
va, cu o întorsătură arhaică —, 
este în el o întreagă bogăție 
de amintiri și de seve, o în
treagă civilizafie, augustă și 
frugală. Evocînd-o, muzeul 
despre care vorbesc ne plim
bă printre mărturii de acum 
2 500 de ani, scoase din relie
furi grecești ori de pe vase, 
darșiprinire imagini și ver
suri care merg pînă la Valery. 
Ordonatorul colecfiei a avut 
la dispoziție mijloace mate
riale modeste, de-a dreptul 
provinciale ; dar a înțeles să 
angajeze, în această prezen
tare, fibra sufletească mai 
adîncă a privitorului. Astfel, 
muzeul etnografic a devenit 

nu o colecție de fapte exte
rioare, de statistici anoste, — 
ci prilejul de a înfățișa uni
tatea intimă a unei vaste geo
grafii morale ; la cîtiva kilo
metri lîngă livada lut Renoir, 
la Cagnes-le-haut, acest mu
zeu este, de fapt, un muzeu 
despre spiritul-Mediteranei.

Arhitectura care-l adăpos
tește aparține unui castel 
auster, dominînd, pe un pi
cior pietros, peisajul : săli 
severe, în care mărturiile rus
tice, vechi prese de ulei și 
alte unelte modest patriarhale 
se așează fericit, fără vreo 
inconveniență estetică. Așa 
cum s-ar putea așeza, la noi, 
piese de lemn aspru, țără
nesc, în clădirea alb masivă 
a unora din culele Olteniei, 
recent, admirabil restaurate. 
Nu-mi pot, de altminteri, in
terzice această reflecție —, 
ce neașteptat se îniîlnesc ci
vilizațiile, în funcționalitatea 
gravă a unor unelte de inte
res primordial I Te gîndeșfi, 
pentru o clipă, la satele de 
unde a plecat Brâncuși. Stîlpi 
în forsadă, de prin secolul 
al XVII-lea, desprinși dintr-o 
presă de ulei, au ceva din 
felul venerabil și esențial în 
care știu să taie lemnul 
țăranii de la noi.

★
„Inchipuiți-vă I" ne invită 

o inscripție din muzeu, fără 
a se teme că va suna „ne
științific" — închipuiți-vă cîte 
generații au venit în jurul 
fabulei albe de piatră, din
tr-o străveche moară de ulei, 
să-și aștepte partea de aur 
fluid, licoarea vitală, stoarsă 
din fructul măslinului ! Ne 
închipuim într-adevăr, lesne, 
lîngă aceste imagini — și lîngă 
comentariul lor, care se aș
terne într-o cădere de verset 
claudelian —, de ce arbo
rele acesta generos a putut 
fi socotit simbolul păcii și 
emblema zeiței Athena : 
darul de dînsa făcut cetăfii 
iubite, pe care o proteguia ; 
de ce norul diafan al frun
zișului său, de un verde-gri, 
argintiu, cu irizări gin
gașe, a putut fi luat drept 
travestiul însuși al zeiței. 
Iar în Contrast cu acest tre
mur aburos, de lumini de
licate, desenul fiecărei frunze, 
cînd îl vezi de aproape, este 
precis, acut ca p piesă de 
orfevrărie.

★

Sînt înțelesuri care-ți vin 
în minte, cînd te găsești în 
livezile de măslini ale Me
diteranei ; cînd iei în mînă 
boabele încă sticloase, pre
cum acelea de cafea, —• 
„paume de faience", le nu
mea Eluard —, sau cînd le 
afli coapte, toamna, căzute 
în iarbă, roadă împrăștiată 
într-o frenezie de uberitate, 
boabe negre, multe pe sol, 
precum la noi dudele. E un 
simbol benefic, de care ast
fel te atașezi în chip mai 
proaspăt, cununa păcii nu 
mai apare ca o abstracție con
vențională, lîngă asemenea 
imagini concrete, care parcă 
menesc prosperitate și age
rime.

Zeița care le dăruise ar
borele acesta atenienilor nu 
era numai Fecioara cugetului 
biruitor, ea veghea și asupra 
meșfeșuguri’or, a mîinii care 
împletește coșuri de nuiele, 
umil, sau rotunjește în tăcere 
lutul de amfore. Atenienii, cei 

dîntîi, scria în vechime Pau- 
sanias — au numit-o Ergane, 
lucrătoarea, pe zeița Pallas- 
Athena. Pe zidurile temple
lor înălțate acolo în vremea 
de culme a veacului V, viafa 
cetă)ii urca generos și mul
tiplu, cu meșteșugurile ei, ca 
niciodată mai înainte. Desă- 
vîrșirea Acropolei te lasă să 
simți munca pașnică și crea
toare a unui popor, vasele pe 
care le poartă pe umăr oa
menii, în friza Panatheneelor, 
sînt ale unei lumi de meșteri 
inventivi și harnici. De aceea 
nu greșești dacă în monumen
tele lui Pericle îți pare une
ori, că marmura, infailibil lu
crată, întipărește căldura prie
tenoasă a vieții și bogăfia 
calmă a grînelor : culoarea 
ei, dealtminferi, a devenit 
blind aurie, încă Chateau
briand o asemuia cu tonul 
spicelor coapte. Nu s-a lu
crat cu sclavi, precum în 
monumentele faraonice, nici 
la Parthenon, nici la Pro- 
pylee, cercetările o arată, s-a 
folosit numai mînă de lucru 
liberă, capabilă de acea dă
ruire fericită, care preface 
rigoarea în gra/ie. Procesiu
nea cea mai firesc nobilă pe 
care a imaginat-o arta — 
vorbesc despre friza Parthe- 
nonului — nu-i un convoi 
de personaje legendare, ci 
un șir nesfîrșit de oameni ai 
cetăfii, demni fără trufie, mîn- 
dri de munca și de vrednicia 
lor. Gîndire și faptă se aso
ciază acolo exemplar, în com
poziția frizei și în detaliul 

figurilor, în cadența suveran 
ordonată și totuși necons- 
trînsă, în pasul fără- grabă și 
fără moliciune, în gestul des
tins și nervos laolaltă. „Omul 
e ființa cea mai inteligentă 
pentru că are mîini", — 
explica acum vreo 2 500 de 
ani Anaxagoras.

★
Terase către mare, oleandri 

lîngă drumuri, pe ramuri por
tocale, — urcăm spre un oră
șel cu aer italienesc, cu aco
perișuri simpatic barochi- 
zante. Ceasul e clar și bun, 
aproape de seară, sintem iute 
pe înălțimea dominatoare 
unde romanii așezaseră mo
numentul de la Turbia, închi
nat lui Augustus. O restau
rare dubioasă, prea lustruită, 
fără scrupulul asprimii expre
sive, dăunează impresiei mai 
dure pe care ar fi trebuit 
s-o lase ruina aceasta de 
puternic Tropaeum. Cel de la 
noi, de la Adamclisi, e infinit 
mai tulburător, în peisajul de 
arșiță în care și-a înfipt im
perios rădăcina. Dar locul de 
aici comandă magnific tra
versarea Alpilor și întinde
rile largi ale mării. AAi-am în
tors ochii spre sud, și de 
pe culmea aceasta — favoa
re a orei necorupt senine — 
am descoperit Corsica, al
bind departe, intangibilă, în 
zare.

Iar la Antibes, pe terasa 
castelului Grimaldi — unde 
e muzeul Picasso —, sim
țeai privirile alunecînd încă 
mai departe, spre o Africă 
nevăzută, himerică. Se lăsau 
conduse de statuile ce stră
juiesc balustrada, de bron
zurile lui Germaine Richier, 
figuri absente, oarbe, și to
tuși purtînd semnele unei 
consum,oții patetice : parcă, 
în veghea lor siderală, ar fi 
atins un zaimf care ucide, 
cînd îl contempli.

★
Dar Alexandria lui Lawrence 

Durrell, cu străzi pe care 
pașii nocturni sună parcă ar 
măsura lugubrele canale ale 
lunii ? Fosfor lunar pe în
tinderea mării, o lungă cica
trice albă — o plajă pustie, 
ploi de nisip sinistre, sub 
suflarea khamsinului, feluci 
care poartă ființe cu fața în
fășurată in cîrpe, straniu 
plutind ca niște vampiri. 
Farmec impur, senzualitate 
dureroasă, o exasperare surdă 
în senzații, „după amiezi to
ride, care asudă miere", 
luna care „alunecă parcă pe 
nervi, ca un arcuș", în nopțile 
argintii, de primăvară — cine 
ar putea uita partitura ma
gistral complexă din Justine, 
imensul sentiment de exil pe 
care-l degajă orașul acesta 
compozit și promiscuu, a- 
ceastă deznădăjduită capi
tală a plăcerilor — în pagi
nile romanului ? „Trupurile, 
notează povestitorul — ne 
erau jupuite de vînturile as
pre, arzătoare, suflînd dinspre 
deșertul african" ; și în loc 
să biruie solitudinea, îmbră
țișările nu făceau decît s-o 
exacerbeze.

Mi s-a întipărit în minte, 
indelebil, acest episod vizio
nar din romanul lui Durrell : 
cuceritorii macedoneni măr
șăluind epuizați, fără spe
ranță, infrînd în Egipt ca în- 
tr-o fatalitate fascinantă, ca 
într-un diamant negru, în 
care te pierzi... Astfel se 

simte și eroul din Justine, 
iremediabil, aproape hipno
tic alunecînd pe versantul 
unui destin fără speranță și 
fără regrete. Intr-o seară, 
aton și inutil — a ținut o con
ferință căreia nu-i dă nici o 
importanță — merge prin 
ploaie, cu hainele ude : o 
ploaie măruntă, biciuită de 
vîntul litoralului. Și dintr-o 
vitrină, pe eticheta unei cutii 
de măsline, îi răsare în ochi 
numele italian Orvieto. Intră 
în magazin, cumpără cutia, 
brusc apucat de nostalgia de 
a fi pe țărmul celălalt, „pe 
țărmul cel bun al Meditera
nei" : în fața cutiei deschise, 
„m-am pus să devorez Italia, 
carnea ei arsă de soare, solul 
fecund, vițele ei consacrate".

Insă „țărmul cel bun al 
Mediteranei" nu e numaide- 
cît acela din față ; astfel de 
opoziții pot deveni uneori 
paradoxal reversibile. Ca să 
intuiască pregnant antichi
tatea clasică și noblețea ei de 
atitudini, lui Delacroix nu-i 
trebuise tradiționala călătorie 
în Italia — pe care n-a fă
cut-o niciodată ; dimpotrivă, 
găsise Hellada în Maghreb, 
pe țărmul african, în ambi
anța cea mai exotică. „Am 
rîs grozav de Grecii lui 
David", scrie el din Maroc, 
în 1831, gîndindu-se la fic
țiunea lividă elaborată de 
pontiful neo-clasicismului : 
acea Grecie de ipsos, asep
tică și lustruită, pe care o 
apărau înverșunat pedanții. 
In schimb, observă pictorul 
— „Grecii și Romanii sînt 
aici, în fața ușii mele" : în 
mizeria și fastul solar al pri
veliștii, în neprevăzutul unei 
nobile spontaneități, în ho- 
merismul pe care-l realizează 
inconștient această umanitate 
simplă, de păstori trăind la 
marginea deșertului.

In plin orientalism ro
mantic, în zonele în care alfi 
confrați ar fi aflat numai 
prilejuri de pitoresc descrip
tiv, acestui spirit profund îi 
plăcea să ghicească o ipos
tază, surprinzătoare și frustă, 
a Greciei eterne. Europa nu 
se poate înțelege fără acest 
irepresibil tropism, rînd pe 
rînd pozitiv sau negativ, cul
tura ei se cere raportată la 
antichitatea clasică a Medi
teranei, chiar atunci cînd, 
explicit, i se opune : cultura 
europeană — s-a spus pe 
drept cuvint — este aceea 
care trăiește efectiv nostal
gia Helladei.

★
Nostalgie, uneori mai se

nină, alteori dureroasă, unită 
cu un sentiment de culpabilă 
neîmplinire. Nu se numea 
Renan pe sine „barbar ci- 
merian", pentru că se năs
cuse în spre nord, pe țăr
mul Atlanticului, departe de 
ochii Minervei ?

Fiecare epocă deploră 
pentru alte motive acest pier
dut paradis. In Rugăciunea 
pe Acropole, el apare ca un 
zenit miraculos de perfecțiune 
artistică, moment irepetibil 
înalt, de cultură a gustului : 
oricare împărat al Romei, ori- 
cit de nobil, — își închipuia 
Renan — ar fi părut un sol- 
dățoi grosolan, comparat cu 
cetățenii de rînd ai Atenei I. 
Cu un veac mai înainte, însă, 
pentru Diderot, dimpotrivă, 
superioritatea Grecilor față de 
moderni și de Romani ținea 
tocmai de prestigiile barba
riei, de „verva” genuină, mai 
puțin supusă civilizației : îna
intea lui Delacroix, în cla
sici el încerca să omagieze 
primitivitatea, puterea ne- 
constrînsă a naturii.

Dar naturalul însuși — 
avea să adauge Schiller, — 
este o categorie estetică fău
rită din absență, din conști
ința unei ingenuități pierdu
te. De aceea atașamentul 
nostru sentimental față de 
natură e mai viu, mai intim, 
mai ardent decît al Greci
lor ; pentru că avem de răs
cumpărat astfel vina unei 
opoziții, a unei distanțe care 
s-a instalat între noi și natură. 
„Anticii simțeau natural, noi, 
cei de azi, simțim natura
lul". Nostalgia Helladei, are, 
în aceste rînduri, timbrul unei 
lucidități dezabuzafe. în fond, 
pe vremea lui Schiller ca și 
mai tîrziu, Europa se caută 
pe sine — cu aspirațiile și 
problemele ei nerezolvate — 
în ideea pe care și-o alcătu
iește despre Hellada.

★
„Există o singură modali

tate de a realiza o lucrare 
unitară — pretindea Valery : 
s-o întrerupi și s-o reiei". 
Cîte o dată mă gîndesc la a- 
ceastă lume care e cultura 
mediteraniană, ca și cum 
discontinuitățile ar avea aici, 
mai mult ca oriunde, tocmai 
o asemenea funcție : să reali
zeze o unitate nesperat vie, 
mai presus de accidente.

Din Creta pînă la Toledo 
sînt mii de kilometri ; și to
tuși El Greco le adună, ca 
într-un raccourci, în aceeași 
lucrare, o cunoscută Asump- 
fiune, făcînd din ele fondul 
tabloului, unificînd magnific 
această discontinuitate spa
țială.

Iar epocile istoriei se ală
tură aici, de atîtea ori, cu un 
fel de solidaritate robustă, cu 
un orgoliu tonic ; așa cum, 
în Poarta de bronz a Caste
lului Angevin de la Napoli, 
în carnea metalului, a rămas 
prinsă ca într-un buzunar de 
cangur, cu nu știu ce umor 
stenic, o veche ghiulea — în
fiptă acolo de un asediu, a- 
cum vreo patru secole.

★
„Am compus o călătorie, 

mai degrabă decît o istorie", 
citim în Avertismentul unei 
cărți celebre despre anti
chitate, Anacharsis, scrisă în 
veacul al XVIII-lea de Barthe- 
lemy. Astfel trebuie, cred, să 
scrii și despre Mediferana : 

desfășurînd aspectele într-un 
plan sincronic, după legea 
tipologiei lor adînci, nu așe- 
zîndu-le suprapus, diacronic. 
Nu pentru că istoria n-ar me
rita aici să te intereseze la tot 
pasul, în cel mai înalt grad ; 
ci tocmai pentru că-i așa da 
inseparabil prinsă în acest 
peisaj, în articulațiile lui a- 
dînci, încît nu mai cere o 
expunere metodică, demons
trativă. Trecutul are aici 
pregnanța prezentului, de 
aceea Cezanne — sufle
tul cel mai adînc meditera
nian, dintre marii pictori ai 
ultimului secol — simțea în el 
năzuința și puterea de a face 
o artă modernă, proaspătă, 
de o mare acuitate senzorială, 
și în același timp solidă, no
bil cristalizată, asemenea ope
relor fundamentale pe care 
le admirăm în muzee. A 
atinge fără pastișă, cu direc- 
titate peisagistică, acel mare 
stil care a fost semnul clasi
cismului, — asta a izbutit 
Cezanne, asta îi dă un loc de 
răscruce în istoria artei. In 
el, Mediferana era o pre
zență definitiv înrădăcinată, 
indiscutabilă, nu un suspin 
visător, nu o ciudată expi- 
afie. O purta în sine, fără 
vreo exuberanță, cu asprimi 
și vîlvătăi dominate, ca o 
zestre naturală, de soare ar
zător și grav.

Cum aspră îți iese în fafă, 
la cîtiva kilometri de Aix-en- 
Provence, silueta muntelui 
Sainte-Victoire, spinarea pie
troasă de atîtea ori pictată 
de Cezanne. Mi-o aminteam, 
din imaginile operei, uneori 
pornită în sus, cu nu știu ca 
elan geologic, strîns și dur, 
ca o măsea rău iscată spre 
cer, alteori — linie calmă, 
destinsă, arhitectură sublimă, 
de orgă, dominînd oglinda 
apelor de la l'Estaque. l-am 
dat înconjur pe șoselele din 
preajmă, din ce în ce mai 
emojionaf. La o margine de 
drum, o stelă de piatră, deloc 
orgolioasă, omagia memoria 
zbuciumată a pictorului : pe 
unul din itinerarele pe care 
le sfrăbătea, ieșind la peisaj. 
Așa a și murit — se știe —, 
așa a contractat și congestia 
care l-a răpus : prins de o 
furtună, pe un astfel de drum.

★
Rătăcisem, într-un rind, 

drumul, mergeam spre Saint- 
Tropez, și am apucat alt tren 
decit trebuia. M-am trezit pe 
un traseu liniștit, provincial, 
scutit de ambiții ; ore în
tregi, nu mai trecea nici un 
tren prin gara în care cobo- 
risem. Insă peisajul avea o 
personalitate acuzată, de un 
farmec mai rar decit zonele 
ilustru spectaculoase, decît 
Riviera cu șosele alergînd 
paralel, pe trei etaje, la ni
veluri deosebite ale falezei, 
sau chiar decît masivul de 
stînci. rpșii, neverosimil roșii, 
care formează țărmul în spre 
Sainf-Raphael. Aici, în interior, 
mai departe de coastă, re
liefurile se arătau îndesate, 
robuste, peisajul era îndă
rătnic și totuși mai discret. 
Distingeam parcă ecouri din 
pictura liniștit rafinată a lui 
Bonnard ; din impresia aceea 
de bonomie surîzătoare, fără 
grimasă, care pe. el nu-l pă
răsește nici în momentele da 
maximă acuitate a simțirii. 
Ciudat caz, acesta, al unui 
pictor așa de atașat imedia
tului, așa de „burghez", de o 
sensibilitate așa de confor
tabilă în aparență, — și cara 
se vădește, totuși, plin de li
bertatea vastă a visului, plin 
de o lumină care cîntă I Por
nise la drum simplificînd for
mele după intuițiile unui de- 
corativism japonizant. Dar pic
tura sa corectează curînd ceea 
ce era precar și exterior în
tr-un astfel de exotism ; ea 
dobîndește o carnalitafe ad
mirabilă, făcută din lumină 
fluidă și mată. Vara, uriașa 
pînză pe care am găsit-o la 
Vence, la Fundația Maeght, a 
ca o scenografie fabuloasă, 
în primul plan, niște copii 
stau parcă pe o poliță de 
albastru, — ai spune, aban
donați pe o plajă de vis —, 
dincolo de care urmează 
fosa fantastic mîngîietoare a 
valurilor de verde și oranj 
solar, concavitafea aceasta 
caldă, care dintr-un peisaj 
de țară, de cîmpie priete
noasă, face un soi de mare 
vastă, exaltantă. Copacii care 
se apleacă peste acest colț 
de priveliște au îndoirea 
unor draperii de brumă albă
strie, o arcuire de păuni 
mirifici. Nu lipsesc detaliile 
de simpatică bonomie, cățe
lul brun, chincit lîngă copii, 
e delicios, cu capul ascuțit, 
ca de pescăruș. Căci fabu
losul lui Bonnard nu e o 
evaziune exotică, el se aliază 
tocmai cu plăcerea artistului 
de a rămîne printre lucru
rile unei ambianțe apropiate, 
cordiale. Vastitatea naște aici, 
nu dintr-un program litera- 
turizant, nu din voința expli
cită de a avea anvergură 
poetică, de a acoperi spații 
de pitorească extensie ; ea 
vine dinăuntrul senzației, din 
acuitatea ei specifică, din 
calitatea extraordinară a pri
virii. E ca o dilatare a retinei 
însăși, a văzului obsedat de 
lumină. Lînqă Bonnard, în
veți să iubești miracolele ine
puizabile și simple.

*

„O, Greci, voi sînteți tot
deauna copii", spune un 
preot din Egipt, într-un dia
log platonician. Timpul era 
tînăr în Hellada, ca și cerul 
de un albastru mereu tînăr 
care se boltește deasupra 
Egeei. In jurul coloaneior, 
„surori de necorupt", pot să-și 
rotească hora secolele și 
mileniile ; sfărîmată chiar, 
piatra lor rămîne moralmente 
intactă. Dar ce înseamnă alt
ceva clasicismul, decît să 
simți, în băfrînețea perisa
bilă a istoriei, perpetua tine
rețe a lumii î
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iIn lumea noastră contemporană, laponii reprezintă unul din popoarele care și-au păstrat un mod de viată și de gîndire apartinînd zilelor și culturilor trecute. Multi dintre ei mai trăiesc încă în strîns contact cu natura, ascultă limba acesteia și se supun cerințelor ei.Laponii trăiesc răspîndiți pe mari suprafețe. în Scandinavia de nord, Finlanda și în Peninsula Kola. Numărul lor exact este greu de apreciat din cauza procesului de dena- tionalizare. în mare, numărul lor se cifrează la ceva mai mult de 30 000, din care aproximativ două treimi se găsesc in Norvegia.După regiunea în care trăiesc și potrivit ocupațiilor lor, laponii se împart, de obicei, în patru grupuri: laponii de țărm, laponii de rîuri sau lacuri, laponii de munte și laponii din păduri.Laponii de pe țărm trăiesc pe coas
ta Norvegiei de nord. Astăzi, ei au gospodării stabile, principala lor o- cupatie fiind pescuitul și agricultura. Laponii de pe rîuri sau de lîngă lacuri trăiesc în jurul acestor ape, în părțile interioare din Finnmark, regiunea cea mai nordică a Norvegiei și în regiunile adiacente din Suedia și Finlanda. Aceștia sînt fermieri, pescari și vînători. Unii dintre 
ei stăpînesc cîtiva reni, care sînt îngrijiți de păstori de reni profesioniști, respectiv laponi de munte. De altfel, toti laponii crescători de reni din Norvegia și majoritatea celor din Suedia și Finlanda aparțin grupului de laponi munteni. în timpurile trecute. aceștia erau nomazi. Ei rătăceau cu turmele lor de reni între pășunile cu iarbă din munți și pășunile de licheni din păduri. Mulți dintre ei posedă turme de cîteva sute de animale.Laponii din pădure rămîn cu renii lor în regiunile împădurite tot timpul anului. Ei posedă mai ales reni de pădure, animale mai mari și mai bine legate decît renii de munte. Altădată, acești laponi erau vînători și pescari seminomazi, iar creșterea renilor constituia pentru ei o sursă secundară de venituri. Astăzi, multi dintre ei sînt nomazi și pot fi întîl- niți mai ales în Suedia. Drumurile lor de migratiune sînt considerabil mai scurte decît cele ale laponilor munteni, care străbat uneori distante de 400 kilometri, sau chiar mai mult.Pe măsură ce timpurile moderne pătrund în Laponia. vechile tradiții dispar sau sînt transformate. Totuși se mai păstrează încă, mai ales la

crescătorii de reni, multe particularități ale vechii societăți și culturi lapone.Să privim puțin mai de aproape viata laponilor munteni din Finnmark. Punctul nostru de plecare este o tabără de iarnă. Iată, de pildă, o familie de laponi de tip vechi. Membrii ei locuiesc într-un cort de familie. Numai copiii se află la o școală cu internat din satul apropiat. în familiile moderne, păstorii de reni locuiesc în corturi, în timp ce soțiile și copiii își duc obișnuita viată cotidiană în oasele noi. construite în sat.Coltul familial lapon are o construcție foarte interesantă, care nu se întîlnește în altă parte. Principalele elemente le constituie două garnituri de stîlpi curbați, așezați fiecare unul în fata celuilalt, legați cu trei bare orizontale și datorită cărora cortul devine spațios și încăpător. împărțirea încăperii sale se bazează, în aparentă, pe foarte vechi tradiții orientale. Locul pentru foc — vatra — se află în mijlocul podelei, avînd pe ambele părți locuri de șezut și dormit. Podeaua este acoperită cu rămurele proaspete, iar locurile de dormit cu piei de reni. Vasele de gătit sînt atîrnate deasu-

bără. iar obligațiile de pază sînt împărțite în mod egal între ele. Altădată, la paza renilor participau și copiii, chiar și în timpul nopții.Renul ajunge la licheni săpînd gropi în zăpadă cu picioarele din față. Dacă vremea se schimbă și perioadele de îngheț și dezgheț alternează, se formează o crustă de gheață care îl împiedică- pe ren să a- jungă la licheni. Animalele sînt astfel amenințate de foamete. Atunci păstorii sînt nevoiți să le dea drumul în păduri, să caute locuri cu zăpadă mai moale. Mai tîrziu, cînd iarna devine mai blîndă, laponii trebuie să depună eforturi serioase pen-

sînt cele mai importante ajutoare ale crescătorului de reni lapon. Cu lasso-ul, el prinde renul pentru a-1 marca la ureche sau pentru a-1 separa de animalele străine. în mînui- rea lasso-ului, laponii dovedesc o a- devărată măiestrie. De altfel, laponii practică aruncarea lasso-ului din copilărie. Un joc de copii foarte popular este prinderea cu lasso-ul a camaradului de joacă, devenit „ren".O imagine veridică a Laponiei trebuie să cuprindă neapărat și cîinii. N-am întîlnit familie de laponi care să nu posede măcar un cîine. Un bun cîine de pază este considerat ca o mare valoare si. într-adevăr. este. El

cunoaște și ascultă diferitele comenzi ale stăpînului, reacționează repede și deranjează turma de reni cît mai puțin cu putință.Schiurile au fost folosite de laponi încă din timpuri imemoriale. în literatura veche ei sînt denumiți „laponii cu schiuri". Cunosc laponi care străbat cu schiurile o distantă de 120 de kilometri și chiar mai mult în- tr-o zi. La cunoscuta expediție a exploratorului E. A. Nordenskiold, în Greenlandul de vest. în 1883, au luat parte și doi laponi. Rossa și Tuorda. Aceștia au fost trimiși pentru a recunoaște glaciarul din interiorul insulei. După un drum de

Avionul a trecut peste munți înalți acoperiți de junglă. Un viraj pe o aripă și coborîm pe o cîm- pie. Ici-colo, cîtiva palmieri, minuscule puncte pierdute în această imensitate.într-un ultim uruit al reactoarelor, avionul se a- șează pe pista de la Dong- Muang, aeroportul Barig- kok-ului. In stînga, impecabil aliniate, impresionante prin numărul lor, avioanele de vînătoare tailan- deze defilează în dreptul hubloului meu.Pe aeroport, vizitatorul, oricît de neavertizat ar fi, face repede cunoștință cu prezența americană privind la „boys", înalți, dezlînați și proptiți în fotoliile adînci de piele, sub imense ventilatoare. Sînt militari ve- niți în permisie de la Saigon. O dată cu lăsarea nopții, în fata lui „Troca- dero Hotel" de pe Suriwong Road începe traficul lăzilor cu wisky, al țigărilor și pachetelor cu încălțăminte și lenjerie.Cu buzunarele doldora de bahts (moneda locală), băieții — „the boys" — proaspeți și îmbujorați la față, cu cămășile larg desfăcute, se îndreaptă spre night-cluburile prevăzute cu aer condiționat, sau spre grădinile hotelului E- rawan — creație a ajutorului american. Acolo, sub ochii supraveghetori ai unui Budha lucrat din stuc alb, ei dau peste cap cîteva sticle de „small beer", în sunetele unei muzici dulci transmise prin niște difuzoare în formă de melci de mare.Oficialitățile americane, primite aici cu mare pompă, declară că Tailanda este o „oază de securitate" într-o Asie periculos agitată și aduc un omagiu „înțelepciunii" conducătorilor tailandezi. Este adevărat că Tailanda s-a situat întotdeauna de partea celui mai puternic — Marea Britanie înainte de 1940, Japonia în timpul ostilităților și din nou Marea Britanie în primii ani după război. „Noi, tailandezii, îmi spunea un înalt ;funcționar al Ministerului Afacerilor Externe, ne îndoim ca niște bețe de bambus, dar nu ne rupem". Conducătorii tailandezi a- firmă că tara lor este pașnică, în timp ce totul se mișcă în Asia de sud-est. Faptele arată însă că situația nu este chiar așa de calmă și că „stabilitatea" este pusă serios sub semnul întrebării din cauza corupției și a greutăților e- conomice rezultînd, într-o bună măsură, din participarea țării la S.E.A.T.O.Mulți din echipa aflată la putere sînt îngrijorați de evoluția luptei armate ce se desfășoară în numeroase regiuni ale țării. Unii se întreabă dacă Tailanda nu este cumva pe cale să devină un nou Vietnam ?Recent, presa din capitală a anunțat ciocniri și ambuscade rezultate cu morți și răniți în rîndul forțelor guvernamentale. Este neîndoielnic faptul că forțele patriotice și-au lărgit acțiunea chiar dacă nu intensificînd-o. cel puțin extinzînd-o.Comunicatele guvernului și articolele de presă, oferite de autoritățile de la Bangkok, procedează foarte rar la o analiză a situației în schimb, sînt grăitoare în privința interesului manifestat de autorități față de provinciile din centrul
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pra vetrei, într-un lanț fixat de bara orizontală cea mai din vîrf, „lemnul de fum" cum îl numesc laponii. Fumul iese printr-o gaură din vîrful cortului. în vremurile de demult, partea din spate a cortului era sfîn- tă. Acolo, femeilor nu le era permis accesul.Cînd vremea e senină și condițiile pentru păscut sînt bune, renii stau liniștiți- Atunci, crescătorul înconjoară cînd și cînd turma, cu schiurile, împreună cu cîinele, pentru a descoperi urmele lupilor sau ale renilor fugiți. Dacă unul sau mai multe animale s-au rătăcit, laponul pornește în căutarea lor. De obicei, două sau trei familii trăiesc împreună în ta-

tru a-și aduna renii aflați în pribegie.De cîteva ori pe an, laponii își separă renii din propria turmă de animalele venite din turmele învecinate pentru împerechere. Chiar dacă stă- pînește cîteva sute de animale, laponul muntean iși cunoaște fiecare ren și observă imediat dacă un animal străin a intrat în turma sa. De altfel. animalele sînt marcate în urechi cu un semn constînd din diferite combinații de tăieturi speciale. Fiecare lapon își are semnul său, înregistrat de supraveghetorul de stat pentru creșterea renilor din districtul în cauză.Lasso-ul. cîinele si iarna schiurile Un peisaj obișnuit în Laponia suedeză

două zile șl jumătate pe schiuri, cel doi s-au întors. Ei au parcurs o distantă de 230 km.Multi n-au crezut că este posibil un asemenea record, ceea ce l-a determinat pe Nordenskiold să organizeze în anul următor o competiție de schi pe o distantă de 110 kilometri. Opt laponi și doi țărani suedezi au participat la această competiție, care a fost cîștigată de Tuorda. El a parcurs cei 220 kilometri în 21 de ore și 22 minute. Pe locul doi s-a clasat tot un lapon, la un interval de numai 5 secunde.In partea interioară a Scandina- viei de nord temperatura este adeseori foarte scăzută. In interiorul Finn- mark-ului. de exemplu, s-au măsurat 50° sub zero. Ar fi, desigur, foarte greu să trăiești. în asemenea circumstanțe, o viață nomadă de crescători de reni, fără să folosești avantajele calităților neobișnuite de izolator, oferite de blana de ren. Aceste calități se datoresc faptului că părul lor este umplut cu aer, ceea ce explică și faptul că renul suportă ușor temperaturi joase, iar pe de altă parte nu-i place vremea călduroasă de vară.Ca străvechi vînători de reni sălbatici, laponii au observat, probabil, de multă vreme acest lucru și au început să-și facă veșmintele din piele de ren. Această tradiție este menținută îndeosebi de laponii munteni, a căror îmbrăcăminte de iarnă este așa de călduroasă încît le permite să doarmă în aer liber, dacă temperatura nu este prea scăzută.Principiul tradițional al costumului de iarnă este ca îmbrăcămintea superioară să aibă partea păroasă în afară. Haina de blană este modelată ca o tunică și se îmbracă peste cap, ca un pulover. Cele mai bune tunici sînt făcute din piele de vitei de ren și sînt împodobite cu panglici colorate de stofă în jurul gîtului, pe umeri și la marginea mînecii. La a- ceasta se adaugă jambierele de blană, adesea atașate la niște pantaloni scurti și ghetele de blană umplute cu fîn. Capul este, de asemenea, acoperit cu blană.Principala îmbrăcăminte interioară este o haină din piele de vitei de ren și care se poartă direct pe piele. Astăzi a început să se folosească ru- făria de corp convențională, din lînă. Un element surprinzător este faptul că nu se poartă ciorapi. Totuși, interiorul încălțămintei este așa de cald, încît ciorapii sînt de prisos. Condiția principală este ca fînul care tine locul ciorapilor să fie moale și uscat.Pentru laponii din Finnmark, vara nu este un sezon mort. Femeile cos și repară hainele sau pregătesc pieile de ren. Bărbații repară tot felul de unelte și ustensile sau fac vizite negustorilor pentru a cumpăra noi provizii de alimente, cafea, tutun și altele. Dacă tabăra este situată în a- propierea unui drum principal, pentru turiști, laponii confecționează a- mintiri din piele sau coarne de ren.
și din sudul țării. Acum cîteva luni, primul ministru, Thanom Kittikachorn, declara într-o conferință de presă că 252 de persoane suspectate de „comunism" au fost arestate în provinciile Suphanburi, Kanchahaburi, Rajburi, Petchburi și Prachuab Ki- rikhan, situate în cîmpiile centrale și, totodată, amenința că va aplica puterile speciale conferite de articolul 17 din Constituția provizorie care prevede e- xecutarea imediată a celor suspecți.O vizită, oricît de scurtă, în nord-estul Tailandei, este suficientă pentru a te convinge că optimismul manifestat la Bangkok nu corespunde realității. Din martie 1966, cînd am fost ultima oară acolo, am putut constata că situația a devenit mai precară și mai delicată. Mai mult de o treime din populația tai- landeză trăiește în provinciile din nord-est, iar majoritatea ei este de origine, laoțiană. în aceste regiuni, mizeria este foarte mare. Corespondentul ziarului „The Christian Science Monitor" evalua venitul anual pe cap de locuitor la treizeci de dolari.în orașe ca Ubol. Udorn, Nakhon Phanom, Khon Khaen, Korat etc. ai impresia că principalul efort constă în a satisface nevoile și plăcerile militarilor de la bazele americane. Night-cluburile și cafenelele au răsărit ca ciupercile, iar fetele din satele învecinate și-au părăsit căminele pentru a căuta alături de „G. I.’s" atît bani cît și o „dolce vita". Nu se poate nega faptul că orașele din nord-est cunosc o aparentă prosperitate care nu aduce însă nici un avantaj țăranilor. înrăutățirea situației în acest nord-est dezmoștenit și sărac justifică argumentele Frontului patriotic tailandei' și nu face decît să sporească numărul celor care-1 urmează.Pentru a încerca să rezolve o problemă umană, realmente explozivă, autoritățile centrale au organizat niște „unități mobile de dezvoltare". Alcătuite în special din militari îm- brăcați în civil, la care se adaugă cîtiva medici și a- sistenți sociali, ele sînt conduse în general de colonei. Echipele au fost expediate spre zonele rurale defavorizate pentru a dovedi interesul guvernului fată de îmbunătățirea soartei populației. Dar autoritățile au de îndeplinit o sarcină lungă și grea, dacă nu chiar imposibilă, deoarece va fi dificil să schimbi curentul față de oameni care, timp de ani de zile, au fost uitați de Bangkok și au fost maltratați de politie.Tocmai în aceste regiuni, Frontul patriotic își desfășoară principala sa activitate. Creat în decembrie 1964 „pentru a lupta împotriva guvernului tailandez și a prietenilor săi americani", conducătorii săi își organizează acțiunea în mod metodic și se sprijină mult pe învățători. Editează ziare locale, trase la șa- pirograf, pline cu știri de interes local și. relativ, puțin politizate. Propaganda politică a Frontului patriotic tailandez se bazează, în special, pe trei teme : oamenii de la Bangkok sînt corupți și lasă populația în mizerie ; militarii americani se instalează ca stă-

pîni în Tailanda, ceea ce are ca urmare o creștere sensibilă a costului vieții, iar prostituția apare peste tot unde ei se instalează ; viața țăranilor este mizerabilă și, practic, nu se face nimic pentru ei.Frontul patriotic tailandez posedă propriile sale posturi de radio-emi- sie. In timp ce emisiunile lui „Public Relations Broadcasting" din Bangkok sînt practic inauzibile la Udon, punctul cel mai a- propiat de frontiera laoția

scopuri strategice, nu există nici un drum care să lege două localități, ci numai cărări pentru bivoli. Pe de altă parte, în ciuda slăbiciunii lor numerice, luptătorii Frontului au o foarte mare libertate de acțiune.Pentru a lupta împotriva extinderii insurecției în nord-est, guvernul a cerut Statelor Unite să-i acorde o asistență militară suplimentară. în cursul vizitei pe care a întreprins-o în Tailanda. în octombrie

mod ciudat pe cea din Vietnamul de sud, din anii 1961. 1962 și 1963 — ani în care prezența americană se limita numai la „consilieri".Din concesie în concesie, Tailanda a devenit unul din principalele bastioane ale strategiei americane globale de „contai- ment" '), de acțiuni viitoare împotriva unor țări asiatice, de pildă, împotriva Laosu- lui. Pe uriașul „drum al prieteniei" care leagă Bang- kokul de Nong-Khai aflat

și mare, bruierea radarelor inamice, atacarea pozițiilor de rachete și salvarea echipajelor aflate în pericol. Se pare că forțele aeriene americane dispun în Tailanda de aproximativ șase sute de aparate, din care jumătate sînt bombardiere de diferite tipuri. Comandamentul lor se află la Udorn. dar misiunile de luptă sînt stabilite la Saigon și la Clarke Field, în Filipine.Baza de la Udorn, aflată la 40 de minute de zbor
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nă, în schimb emisiunile Frontului sînt remarcabile, în oricare oraș din nord-est este suficient să întorci butonul radio-receptorului, pentru a le capta. Bine concepute, ele sînt pe placul ascultătorilor. Buletinul lor de informații este mereu la punct cu ultimele actualități, fiind infinit superior față de ceea ce se poate găsi în presa din Bangkok. Aceste emisiuni dezvăluie marile afaceri de corupție în care sînt amestecați numeroși membri ai guvernului și oferă ascultătorilor analize competente asupra unor chestiuni cum ar fi tărăgănările privind promulgarea Constituției, rolul Tailandei în Vietnam, semnificația numeroaselor vizite ale unor personalități americane în Tailanda. într-un anumit sens, emisiunile Frontului umplu vidul existent în tară din cauza lipsei unei prese libere.Lent și cu multă răbdare, Frontul desfășoară o adevărată campanie pentru a cîștiga sufletul populației și a-i neutraliza pe aceia care, în alte condiții, s-ar afla de partea guvernului.în timp ce Frontul dezvoltă lupta de guerilă, iar ciocnirile dintre politie și grupurile armate se multiplică. guvernul de la Bangkok este practic neputincios. fiindcă numeroase provincii din nord-est sînt încă lipsite de căi de comunicație. în ciuda uriașului sprijin furnizat de americani. Dacă exceptăm marile axe rutiere destinate unor

1966, președintele Johnson a anunțat că ajutorul militar american va fi sporit de la 45 milioane dolari în 1966, la 60 milioane dolari în anul fiscal 1967. Statele Unite au trimis, de asemenea, unități speciale ale armatei americane pentru a instrui armata tailandeză în tehnica luptei antiinsu- recționale. Un mic număr de elicoptere și de echipaje au fost afectate aviației militare tailandeze și pentru transportul unităților armatei și ale poliției tailandeze care acționează împotriva luptelor de guerilă din nord-est. Amiralul Grant Sharp, comandantul forțelor americane din Pacific, a confirmat recent la o reuniune a consilierilor militari ai S.E.A.T.O. că elicoptere a- mericane participă la operațiunile împotriva „rebelilor tailandezi"La Nakhon Phanom am aflat că elicopterele esca- dronului 606 american sînt cele care participă la aceste operațiuni. în septembrie anul trecut guvernul a interzis difuzarea de știri cu privire la operațiunile care se desfășurau în a- ceastă regiune. Lucrurile au luat o nouă întorsătură. Acum „aviația americană bombardează căile de infiltrare comunistă în Tailanda" Este evident că participarea deschisă a militarilor americani în acțiunile duse împotriva Frontului patriotic tailandez dau luptei de partizani o dimensiune nouă Situația astfel creată intuiește în

pe malul fluviului Mekong, chiar în fața orașului Vientiane, capitala Laosului, circulă unitățile militare și munițiile destinate ajutorării forțelor armate • regale laoțiene, care se află într-o situație dificilă. Camioanele armatei tailandeze sînt cele care asigură, de preferință noaptea, acest gen de transporturi.Alte drumuri destinate, de asemenea, scopurilor strategice se află în construcție în numeroase provincii din nord-est, nord și centru. Am văzut nu departe de Chieng-Mai, în nord, un astfel de drum care avea peste douăzeci de metri lățime. In nord- est. principalele drumuri duc la Thakhek, Savannak- het și Pakse, orașe aflate sub controlul forțelor de dreapta din Laos. Costul șoselei care leagă Nakhon- Phanom de Nong-Khai, este apreciat la 20 milioane dolari. In nordul tării, o întreagă rețea de drumuri se îndreaptă spre provincia Shans din Birmania. La Chieng-Mai mi s-a spus că militarii americani sînt a- ceia care îngrijesc pe separatiștii din provincia bir- maneză Shans, răniți în cursul atacurilor nocturne pe care le întreprind de pe teritoriul tailandez împotriva BirmanieiBazele militare americane din Tailanda rețin în mod deosebit atenția. Ele sînt în număr de șase. 80 la sută din raidurile asupra Vietnamului de nord sînt efectuate de aparatele care își iau zborul din Tailanda.Cele șase baze americane au funcții complementare și acoperă întreaga gamă de activități aeriene : recunoaștere, fotografiere, misiuni de bombardament la înălțime mică, mijlocie
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de Hanoi, s-a specializat în recunoașterile aeriene. Avioanele de vînătoare supersonice de tipul RF—4C și RF—1 101 preced si urmează bombardierele. E- chipate cu camere de filmare, ele fotografiază țintele din toate unghiurile. Aceleași aparate au fotografiat foarte minuțios fiecare metru pătrat din Vietnamul de nord și din Laos.Nakhon Phanom este o altă bază situată la frontiera laoțiană, pe fluviul Mekong, în dreptul localității Thakhek și la mai puțin de 180 km spre vest de Dong Hoi. Acolo sînt amplasate elicopterele de tipul HH 3C. — „îngerii păzitori" ai echipajelor ale căror avioane au fost dobo- rîte deasupra Vietnamului de nord. Fiecare pilot dispune de un radio-emițător care-i permite să ceară a- jutor și să-și indice poziția. La primul apel, elicopterele protejate de avioane de tipul „Skyraider", puternic înarmate și capabile, în caz de nevoie, să zboare la o viteză foarte redusă, se îndreaptă spre locurile respective-. în încercarea de a salva pe piloți înainte ca aceștia să devină prizonieri. Această bază cunoaște o activitate efervescentă din cauza puterii de foc mereu crescînde a vietnamezilor. „Trebuie să ne a- sumăm riscuri din ce în ce mai mari, mi-a mărturisit un pilot, tn cursul raidurilor ne întîmpină focul armelor de calibru mic. amplasate pe acoperișurile caselor, ca și o gamă întreagă de alte arme Regiunea cu apărarea cea mai densă este situată, evident, în suburbia imediată a Hanoiului" E regiunea pe care piloții americani o numesc „butoiul". Un ofițer. căpitanul E Guild a a- dăugat : „Acolo ești ca într-un tunel. în care trebuie să te năpustești pur și simplu, avînd la dispoziție doar 30 de secunde pentru 
a lansa bombele...".

Urmează apoi baza de la Ubon situată, de asemenea, la mică distanță de Laos și folosită de avioanele de tipul „Phantom". „FGRC" și „F 4D“ pentru raidurile deasupra Vietnamului de nord. Zburînd cu aproape 2 000 km la oră, avioanele au nevoie numai de un sfert de oră pentru a atinge Hanoiul, situat la' aproximativ 600 km. „Phan- tom“-urile transportă șapte tone de bombe.Korat, situat la 200 km nord-est de Bangkok, adăpostește escadrilele de bom- bardiere-vînătoare de tipul „F—105" care zboară, ca și ,,Phantom“-urile, cu o viteză ce depășește de două ori pe cea a sunetului. A- vioanele „F—105“ brăzdează în fiecare zi cerul Vietnamului de nord. La Korat se află comandamentul strategic aerian, comandamentul logistic nr. 9 și importante stocuri de materiale : tunuri, tancuri, camioane, muniții.Takhli se află la 175 kilometri nord-vest de Bangkok și la 800 km de Hanoi. Această bază dispune de avioane de vînătoare și bombardament de tipul „F—105" și de avioane cu reacție de tipul „EB—66“ prevăzute cu un dispozitiv electronic capabil să descopere radarele și să bruieze ecranele. Principala lor misiune este de a deschide calea avioanelor „F— 105“ însărcinate să atace și să distrugă pozițiile antiaeriene în Vietnamul de nord.In sfîrșit, baza de la U Tapao, situată la 200 kilometri sud de Bangkok, construită pe un teren mlăștinos și care a costat 100 de milioane dolari — posedă cea mai lungă pistă din Asia de sud-est — 3 500 metri. De aici, decolează în fiecare zi „bombardierele oarbe". „B—52". Oarbe, deoarece ele își lansează încărcătura de 22 tone de bombe de la o înălțime de 13 000 metri.Sînt în curs șl alte lucrări, care vor face din complexul Sattahip — U Tapao o bază de prim ordin. Sattahip, un port care aparține flotilei a VlI-a, a costat 200 de milioane dolari și va fi în anul 1969 cea mai mare bază navală din întreaga Asie, depășind pe cea din Singapore. Sosirea masivă a materialului american în Vietnamul de sud a dus la o blocare gravă a portului Saigon. Lecția n-a fost uitată și. ca urmare, la Sattahip a început construcția unui nou port, rezervat cu prioritate armatei americane.Tinînd seama de Instalațiile portuare în curs de utilare și de legăturile rutiere cu Koratul, care sînt pe cale de a se termina, complexul Sattahip — U Tapao va constitui probabil un cap de pod indispensabil în cazul în care evenimentele ar necesita intervenția rapidă a trupelor terestre în Tailanda Se pare însă că forțele americane aflate pe teritoriul tailandez au atins efective suficiente pentru circumstanțele prezentate mai sus : patruzeci și cinci de mii oameni Aviația utilizează acum 30 000, iar restul de 15 000 sînt afectați pentru diverse sarcini : supravegherea lucrărilor de construcții ale noilor instalații de la Sattahip — U Tapao, Koraf etc., instruirea unităților tailandeze și a

poliției, însărcinate să ducă lupta contra „subversiunii comuniste" în provinciile din nord-est sau conducerea forțelor speciale tailandeze care vor trebui să acționeze pentru reprimarea luptelor de guerilă.Angajamentul tailandez în războiul din Vietnam ia acum o anumită întorsătură : 2 500 de soldați luptă alături de trupele saigo- neze, iar o divizie de 10 000 de oameni trebuie să plece anul viitor în Vietnam. Totodată, guvernul trebuie să facă față luptelor de guerilă care se extind. Recent, a fost instituită legea marțială asupra unor provincii din centrul și sudul țării. Decretul conferă largi puteri autorităților pentru a transporta populația din diverse sate și de a aresta și întemnița pe „suspecți". De altfel, în șapte provincii din nord-estul țării legea marțială este deja in vigoare de mai mulți ani.Un curent ostil începe să se afirme în rîndul diferitelor pături ale populației. Astfel, un vechi om politic (nu de stînga), care își exprima dezacordul cu metodele adoptate de guvern pentru a face față situației, mi-a declarat : „A- tîta timp cît autoritățile se vor rezuma la metode militare pentru reglementarea problemei, dependența lor față de Statele Unite va merge într-un ritm cres- cînd (este tocmai ceea ce se întîmplă în prezent), iar guvernul va pierde din ce în ce mai mult teren pe plan politic. Ar fi mai înțelept să se procedeze la promulgarea Constituției, la amnistierea tuturor foștilor conducători politici și instalarea unui guvern realmente democratic. Un mare număr de cetățeni sînt consternați să vadă că guvernul e incapabil să prevadă o soluție politică menită să răspundă aspirațiilor țării. Alții sînt șocați constatând că este incapabil să asigure tara cu o administrație corespunzătoare fără corupție, datorită angajării crescînde a tării în războiul din Vietnam, sau de a vedea continua dezintegrare socială de la orașe și din alte localități sub povara prezentei americane. Toti acești factori provoacă scepticism, descurajare și împing un numai tot mai mare de oameni să caute o altă cale Or. această „altă cale" nu este ușor de găsit. Desigur, multe lucruri depind de războiul din Vietnam. Dacă ar interveni o retragere masivă a americanilor din această regiune, guvernul ar fi obligat să reflecteze asupra unei noi politici, mai înțeleaptă, mai realistă".Este evident că în anumite cercuri ale opiniei publice tailandeze se conturează un anumit curent neutralist împărtășit nu numai de opinia de stînga. Pare însă tot atît de evident și faptul că guvernul tailandez nu se va hotărî la această politică neutra- listă decît după ce va fi epuizat toate celelalte posibilități.Prin angajarea lor în Vietnam, conducătorii tailandezi reneagă un întreg trecut, de echilibru. Este greu de imaginat ca Statele Unite să tolereze o orientare politică neutralis- tă cînd par hotărîte să se mențină în Tailanda, indiferent care va fi sfîrșitul conflictului vietnamez.

pentru a le vinde și a-și asigura, în felul acesta, un venit suplimentar.Laponii sînt dotați din punct de vedere artistic, ceea ce o atestă arta lor aplicată, obiectele lor de artizanat : linguri, catarame de curea sau teci de cuțit, costumele cu frumosul lor colorit, delicatele broderii din fir cu aliaj de cositor cu plumb și multe altele. La doi dintre artiștii și pictorii laponi, John Savie din Varan- her și Nilsson Skum din Gallivare, Suedia, geniul lapon este deosebit de remarcabil. La Savio se remarcă simțul detaliului și al mișcării. Arta lor reflectă dragostea pentru pămîn- tul natal și pentru reni.Dacă vremea este senină, vara este un timp plăcut pentru laponi. Atunci soarele strălucește ziua și noaptea și se folosește mai mult timp pentru vizite în taberele vecine. Cu prilejul vizitelor se bea cafe'a. în a- ceastă perioadă, turmele de reni se retrag în munți sau pe ghețari, singurele locuri unde animalele scapă de căldura insuportabilă pentru ele, de țînțari, muște și tăuni.In ultima parte a lunii august se efectuează și primele pregătiri pentru migrările de toamnă. Pregătirile încep cu adunarea renilor rătăciți și separarea turmelor amestecate. Animalele sînt minate în niște îngrădiri circulare, mari. Imediat ce sînt re- cunoscuți de stăpîni, renii sînt prinși cu lasso-ul și readuși în turma din care au plecat. O separare de acest gen este un spectacol foarte vesel, la care iau parte atît adulții cît și copiii. Este, totodată, și o bună ocazie pentru tineri de a se întîlni și de a flirta.Migrațiunea de toamnă începe la sfîrșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Bagajele și copiii sînt încărcați pe spinarea renilor. A- tunci, aceste raidosuri, șiruri de reni cu bagaje, pornesc spre prima stație din calea migrațiunii lor. Astăzi, femeile și copiii, de regulă, nu iau parte la migrațiunea de toamnă, dar se deplasează cu autobuzul la casa familială din satul de iarnă. Crescătorii își continuă însă drumul cu turma pînă dau de tara de iarnă pentru reni, înainte de Crăciun.Pentru existența zilnică se consumă carne de ren. In vremurile de demult, animalele erau sacrificate în apropierea taberei Astăzi, sînt duse la unul din abatoarele de stat, unde carnea este manipulată de profesioniști. ceea ce ridică și prețul ei de vînzare.Vînătoarea era un domeniu rezervat bărbaților. Gătitul cărnii era e- fectuat tot de bărbați — obicei care a supraviețuit, în parte, pînă în zilele noastre. Ursul era socotit cel mai sacru animal. Transportarea, împărțirea și fierberea cărnii unui urs doborît aveau Ioc în cadrul unui solemn ritual. O parte din acest ritual era alcătuit din cîntece speciale pentru urși, ale cărui reminiscențe mai pot fi întîlnite și astăzi. Ceremoniile au fost însă date uitării.Cînd au venit în Scandinavia, poate la începutul erei creștinismului, laponii erau vînători și pescari seminomazi, care stăpîneau cîtiva reni domesticiți și folosiți ca animale de momeală și transport. Principalul lor vînat erau renii sălbatici, însă vînau și alt fel de animale, cum ar fi urși, lupi, vulpi, castori, lutre etc. Laponii care trăiesc în apropierea Oceanului Arctic erau experți și în vînatul focilor, la fel ca eschimoșii.Vînătorii laponi trăiau în regiuni bogate în animale cu blană și a- ceastă circumstanță a dat naștere unui comerț cu blănuri care s-a extins repede. Inițial, comerțul _era o întreprindere pur particulară, care mai tîrziu a fost preluată de stat, ceea ce a generat conflicte politice. Aceste conflicte au luat sfîrșit numai cînd s-a stabilit granița între Norvegia și Suedia, în 1751, și între Norvegia și Rusia, în 1826. Taxele percepute de stat au fost o povară grea pentru laponi, deși comerțul le-a a- dus cîștiguri. în Evul Mediu, comerțul era adesea combinat cu jaful.Străvechi vînători. laponii erau organizați în grupuri, fiecare posedînd terenul său special de vînătoare. Denumirea acestei organizări — siida — este folosită astăzi pentru taberele crescătorilor de reni, care sînt constituite de obicei din două sau mai multe familii de laponi. Siida era o formă de organizare democratică. fiind condusă de o adunare care împărțea terenul între diferitele familii și apăra interesele grupului față de grupurile vecine.Cîteva trăsături caracteristice ale vechii societăți lapone mai pot fi întîlnite și azi. De exemplu, sistemul de înrudire. Tipic pentru acest sistem complicat este împărțirea pe grupuri de vîrstă. Există același nume pentru fratele tatălui și pentru vărul tatălui, pentru sora mamei si pentru verișoara mamei etc.O reminiscență a vechii societăți este diferențierea între munca bărbatului și cea a femeii, vînatul constituind o sarcină a bărbatului, în timp ce pregătirea pieilor și coaserea hainelor sînt efectuate de femeie. Se mai poate întîlni încă o rămășiță a vechiului obicei de a cumpăra mireasa.Este interesantă și moștenirea culturală, de pildă, „yoik“-ul. cîntecul lapon, care are la origine, cel puțin parțial, un caracter magic-religios. Veritabilul „yoik" este pentatonic și constă, de regulă, dintr-un text scurt care se repetă mereu, pînă cînd este întrerupt brusc. Adesea el conține un element satiric sau erotic, dar subiectul lui poate include o gamă foarte variată de teme. în rîndul laponilor crescători de reni fiecare persoană are, de obicei, „yoik“-ul său propriu. Prin cuvintele, ritmul și melodia sa. yoik-ul încearcă să dea o caracterizare a omului.De-a lungul anilor, multi laponi au renunțat la limba și cultura lor. Procesul de denationalizare continuă. Astăzi. în districte lapone pătrunde cultura modernă scandinavă sau internațională. nivelînd vechile tradiții. O puternică influentă de dezintegrare este exercitată de economia monetară și formele competitive ale vieții moderne. O parte din laponi opinează pentru abandonarea limbii materne și a altor tradiții culturale. Alții sînt de părere că nimeni nu se poate înstrăina de limba si cultura națională și că nimic nu poate să împiedice pe copii să învețe perfect norvegiana fără să renunțe la limba lor maternă. în principiu, acest din urmă punct de vedere este împărtășit și de autorități, care se străduiesc pe diverse căi să faciliteze laponilor adaptarea lor la societatea norvegiană, fără a renunța la identitatea lor națională. Copiilor laponi li se dă posibilitatea să învețe în limba maternă. Rămîne la latitudinea părinților ce școală vor urma copiii lor : școală cu limba de predare laponă sau norvegiană.Au fost înființate, printre altele, diferite organizații în scopul sprijinirii laponilor din punct de vedere economic și cultural, de pildă „Organizația națională a îngrijitorilor laponi de reni". O particularitate interesantă în acest sens, o reprezintă colaborarea care s-a dezvoltat peste graniță după război, ducînd la crearea oficială a „Consiliului lapon nordic".Deocamdată este greu de prezis care va fi soarta limbii și culturii lapone în viitor. Problema o vor rezolva generațiile viitoare.
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Telegrame

K ACBEDITABt PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DÎ STAT

)[ CĂTBE «MOI» WWHI
Cuvmtarile rostite

în cuvîntul rostit cu prilejul ce
remoniei prezentării scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul canadian a 
arătat că a fost însărcinat de către 
guvernul său să transmită președin
telui Consiliului de Stat și poporu
lui român expresia de bunăvoință 
și prietenie din partea guvernului 
și poporului canadian.

Arătînd că guvernul său acordă 
o înaltă prețuire noilor legături de 
prietenie ce se făuresc acum între 
România și Canada, ambasadorul a 
spus că este dorința guvernului său 
ca această înțelegere și cooperare 
prietenească să fie menținută, ex
tinsă și întărită în viitor. El și-a 
exprimat bucuria de a fi primul 
reprezentant al Canadei în Româ
nia. Noi. a adăugat el, sîntem în
credințați că relațiile noastre diplo
matice vor contribui în mare mă
sură la o intensificare a relațiilor, 
inclusiv a legăturilor comerciale, 
între țările noastre.

în încheiere a arătat că asumîn- 
du-și datoriile sale ca ambasador 
al Canadei se va dedica acestei sar
cini și și-a exprimat încrederea că 
se va bucura de interesul priete
nesc, ajutorul și cooperarea condu
cătorilor români.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și-a exprimat 
încrederea că stabilirea relațiilor 
diplomatice între România și Ca
nada va marca un jalon important 
în dezvoltarea colaborării între 
cele două state în spiritul păcii și 
al înțelegerii dintre națiuni. Pre-

țuincl legăturile ce se făuresc în 
prezent între țările noastre, guver
nul român împărtășește pe deplin 
dorința guvernului canadian de a 
menține și extinde înțelegerea și 
cooperarea prietenească între cele 
două țări în toate domeniile de in
teres comun.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că dezvoltarea economică 
a României și a Canadei creează 
premise solide pentru o sporire 
substanțială a schimburilor comer
ciale și a colaborării economice și 
tehnice reciproce.

Salutînd pe primul ambasador al 
Canadei în România, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru me
sajul de prietenie transmis și a ex
primat totodată sentimentele noas
tre de cordialitate pentru guvernul 
și poporul canadian, urînd ambasa
dorului canadian succes în îndepli
nirea misiunii sale și asigurîndu-1 
că în activitatea sa ca ambasador 
al Canadei în România se va bu
cura de tot concursul din partea 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și amba
sadorul Canadei, Bruce MacGilli- 
vray Williams, a avut loc apoi o 
convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat.

Întrecerea pentru buna gospodărire a orașelor

Oradea — diploma pentru locul IORADEA (corespondentul „Scîn- teii“). — în sala Teatrului de stat din Oradea a avut loc ieri festivitatea înmînării diplomei acordate de .'onsiliul de Miniștri orașului Oradea pentru locul I pe tară, ocupat în întrecerea pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor desfășurată pe 1967.Tot cu acest prilej au fost înmî- nate insigne de „Fruntași în gospo-

dărirea și înfrumusețarea orașelor" unui număr de 230 deputați și cetățeni. Pentru rezultatele obținute orașul Oradea a primit un premiu de 750 000 lei, format din utilaje edilitar- gospodărești necesare acțiunilor de înfrumusețare ce se vor întreprinde în viitor.Festivitatea s-a încheiat cu un program artistic.
vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut umedă și s-a răcit în estul tării. Cerul a fost mai mult acoperit. A nins în Moldova. în sudul tării ceata a persistat iar pe alocuri a burnițat. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din est. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între minus 6 grade la Cotnari și plus 4 grade la Sfîntu Gheorghe Deltă. în București : Vremea a fost umedă cu cerul acoperit. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit.

a ... mtj'ys “.-.iiu.Temperatura maximă a atins i grade.Timpul probabil pentru 21, 22 și 23 Ianuarie. In țară : Vreme umedă și în răcire la începutul intervalului. Cerul va fi mai mulț acoperit. Vor cădea precipitații temporare, mai a- les sub formă de ninsoare, mai frecvente în jumătatea de sud-est a tării. Vînt potrivit, cu intensificări locale. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, iar maximele între minus 6 și plus 4 grade. în București : Vreme umedă și în răcire la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult acoperit. Temporar precipitații. Vînt potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura ușor variabilă.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România. în numele Consiliului Na
țional de Eliberare, al poporului ghanez și al meu personal, vă adresez 
călduroase felicitări și sincere salutări.

Fie ca anul în care am pășit să vă aducă succese continue, sănătate 
șl fericire.

General-Locotenent 
JOSEPH ARTHUR ANKRAH 

Președintele 
Consiliului Național de Eliberare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat

București — România
Cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat 

al României, guvernul și poporul Sierrei Leone și eu personal vă adre
săm sincere felicitări și vă dorim deplin succes în noua dv. calitate.

Cu înaltă considerațiune
A. T. JUXON-SMITH 

Președintele 
Consiliului Reformei Naționale 

al Sirrei Leone
Freetown

Ieri au început

Lucrările sesiunii științifice 
a Academiei

Vineri dimineața au început lu
crările sesiunii științifice a Adu
nării Generale a Academiei Repu
blicii Socialiste România, cu tema t 
„Relațiile dintre matematică și ști
ințele naturii și ale societății". Par
ticipă acad. Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, prof. 
Manea Mănescu, președintele Con
siliului Economic, membru cores
pondent al Academiei, membri ai 
Prezidiului Academiei și ai Birou
lui Executiv al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, con
ducători ai institutelor de cercetare 
ale Academiei și departamentale, 
conducători de instituții de învăță- 
mînt superior, academicieni, profe
sori universitari, cercetători științi
fici.

Acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, a relevat în cuvîn
tul de deschidere caracterul deose
bit al acestei sesiuni, al cărei scop 
este, pe de o parte, de informare 
largă a celor interesați asupra pro
blemelor luate în dezbatere, iar pe 
de altă parte, de mobilizare a aten
ției cercetătorilor asupra marilor 
probleme ale științei, tehnicii și 
culturii. Vorbitorul s-a referit apoi 
la dezvoltarea fără precedent pe 
'căre' o cdnbă$te știința și” tehnica 
în zilele noastre, la amploarea im
presionantă a aplicațiilor matema
ticii, la contribuția acesteia în pro
gresul celorlalte științe și influența 
lor reciprocă, la tendința de dez
voltare continuă a relațiilor dintre 
matematică și celelalte discipline 
științifice.

In continuare au fost prezen
tate referatele : „Dezvoltarea mate
maticilor și procesul de matema
tizare a altor științe" — acad. Gri- 
gore Moisil; „Evoluția relațiilor din
tre matematică și științele fizice" 
— acad. Șerban Țițeica, vicepreșe
dinte al Academiei ; „Evoluția re

lațiilor dintre matematică și știin
țele tehnice" — acad. Remus Rădu- 
leț, vicepreședinte a) Academiei; 
„Matematica și științe sociale" — 
acad. Athanase Joja, vicepreședinte 
al Academiei ; „Matematica în bio
logie și medicină" — acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Academiei.

In cursul după-amiezii au avut 
loc dezbateri pe marginea referate
lor. Lucrările sesiunii continuă.

REFERATE Șl COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE

La Iași s-au desfășurat vineri lu
crările unei sesiuni de comunicări 
și referate științifice privind munca 
metodică de educație în rîndul pio
nierilor și școlarilor.

La sesiune au participat nume
roși pedagogi, sociologi, psihologi, 
cercetători științifici, comandanți de 
detașamente pionierești din locali
tate și din alte centre ale țării. Re
feratele și comunicările prezentate 
au prilejuit dezbaterea unor pro
bleme majore ale educdției pionie
rești, printre care : contribuția psi
hologiei la fundamentarea științi
fică a educației pionierești ; locul 
Organiz-ațieL.pjonierilpr în sistemul, 
factorilor educativi; practica peda
gogică ca mijloc de pregătire a vii
torilor comandanți ; rolul studiilor 
de psihologie și pedagogie în fun
damentarea științifică a activității 
pionierilor și altele.

★
In zilele de 18 și 19 ianuarie a 

avut loc la București cea de-a 3-a 
sesiune de comunicări tehnico-ști- 
ințifice a Institutului de studii și 
proiectări hidroenergetice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de ing. FI. lorgulescu, direc
torul institutului, care a făcut o 
amplă analiză a realizărilor și per
spectivelor în domeniul muncii de

Cronica 
zilei

MINISTRUL 
COMERȚULUI EXTERIOR 

A PLECAT ÎN IRAN

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala plecînd în Iran ministrul co
merțului exterior, Gheorghe Cioară, 
conducătorul delegației române la 
lucrările celei de-a III-a sesiuni a 
Comisiei mixte ministeriale româ- 
np-irâniene, ce se va desfășura la 
Teheran între 20 și 25 ianuarie. '

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Dumitru Be- 
jan, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior, și alți membri ai 
conducerii ministerului, precum și 
Soltan Sanandaji, ambasadorul Ira
nului la București.

★
In seara aceleiași zile, ministrul 

român a sosit la Teheran.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

DIN ZANZIBAR

Vineri după-amiază s-a reîntors 
în Capitală delegația guvernamen
tală română, condusă de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, care a participat 
la cea de-a IV-a aniversare a re
voluției din Zanzibar.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, vineri, la Casa de cultură 
a studenților din Cluj, a avut loc 
deschiderea expoziției „Imagini din 
Pakistan". Cele peste 100 de foto
grafii puse la dispoziție de Amba
sada Republicii Islamice Pakistan 
la București înfățișează aspecte din 
viața economică și social-culturală 
a Pakistanului.

★
Ministerul Transporturilor Auto, 

Navale și Aeriene a dispus relua
rea transporturilor de călători și 
mărfuri pe Dunăre în sectoarele 
Brăila — Galați — Sulina și Cer
navodă — Giurgiu — Calafat — Tr. 
Severin. Unitățile de resort ale Di
recției generale a navigației civile 
NAVROM lucrează în prezent 
la repunerea cît mai grabnică în 
circulație a traseelor încă neutili
zabile. Totodată, s-a reluat trecerea 
cu bacul prin punctul Brăila — 
Smîrdanul Nou, iar în cursul zilei 
de 20 ianuarie se va relua și tre
cerea pe la Giurgeni — Vadul 
Oii. (Agerpres)

„Rețeaua de apă 

a Eudjion-ului
de Rl CIAN SUN

publicist din R.P.D. Coreeană

cercetare și proiectări hidroenerge
tice. 1

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
concomitent în cadrul a patru sec
ții : hidraulică, hidrologie, hidro- 
metrie, construcții hidrotehnice; e- 
chipamente electromecanice ; stu
dii și cercetări pentru construcții 
energetice. Au fost prezentate 112 
comunicări.

„Cupa orașului București"

DEPUNERI
SPORITE
LA C.E.C.In.-ranul-1967- s-a înregistrat în -întreaga țară o creștere însemnată a depunerilor și a numărului depunătorilor la C.E.C. Soldul general al depunerilor populației — unul din indicatorii calitativi cei mai importanți, care reflectă dezvoltarea acțiunii de eco- | nomisire — a fost, la 31 decembrie | 1967, cu 26,4 la sută mai mare față S de aceeași dată a anului 1966.Folosind sprijinul acordat de stat g pentru construirea de locuințe proprie- B tate personală, un număr mereu sporit | de oameni ai muncii își păstrează în 3 acest scop economiile bănești la g C.E.C. Pînă la 1 ianuarie 1968 s-au | efectuat operațiunile necesare consti- | tuirii avansului legal la un număr de 3 aproape 38 000 de cereri pentru con- fl struirea de locuințe proprietate perso- S nală. Depunerile respective se ridică H la 1 miliard și 16 milioane lei.In ceea ce-i privește pe depunătorii pe librete de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, aceștia, pe lîngă dobînzile acordate, au cîștigat la tragerile la sorți trimestriale, în anul care a trecut, 864 de autoturisme de | diferite mărci. "

O particularitate a 
climatului din Coreea 
constă în aceea că pri
măvara e secetoasă, iar 
vara ploioasă. Înainte 
de eliberare, amenaja
rea apelor și pădurilor 
a fost pe de-a întregul 
neglijată de ocupanta 
japonezi si de proprie
tarii funciari. Unul din 
rezultatele acestor stări 
de lucruri a fost că ță
ranul, cînd îsi vedea 
pămîntul crăpat de se
ceta de primăvară nu 
se putea adresa decît 
cerului. Aceasta a fost 
pe vremuri. In momen
tul de fată, peste tot în 
satele din R.P.D. Co
reeană pot fi văzute re
țele ale canalelor de i- 
rigație. Atît cîmpiile cît 
si apele și-au schimbat 
aspectul. Transformări
le sînt grăitoare îndeo
sebi în bazinul rîului 
Siuhion, regiune înglo- 
bînd sistemul de iriga
ție „Eudjion".

Urcăm pe înălțimea 
barajului Siuhion, în 
spatele căruia a luat 
ființă un lac artificial 
— „inima" întregii rețe
le de irigație amintită. 
Scurgerea liniștită a a- 
pelor se transformă sub 
ecluze într-un torent ce 
se prăvale în canalele 
betonate. Aici Siuhion își schimbă albia. Apele sale străbat o mie de 
ri (400 km), udînd oooa- rele din împrejurimi. 
Pe lîngă irigații acest 
rezervor de apă mai 
contribuie la dezvolta
rea pisciculturii, la 
producția de energie e- 
lectrică și la amenaja
rea unor locuri de agre
ment.

Părăsim lacul si ur
măm unul din cursurile 
apei canalizate. Ea tra
versează munții, Incru- cisîndu-se cu căi ferate si sosele. în centrul o-

rașului Sariwon apa 
formează un canal, apoi 
udă cîmpia Bongsan, 
unde se află ferma co
operativă din Migok. 
De pe vîrful unei coli
ne privim lanurile stră
bătute de o rețea de 
canale aidoma unor ar
tere. Ici, colo se văd e- 
cluze si statii de pom
pare.

Aflăm de la ghid că 
lucrările au început la 
acest sistem hidrotehnic 
în 1957. Proiectul fuse
se însă conceput mult 
înainte. Creșterea pro
ducției de orez — prin
cipala cultură cerealie
ră în R.P.D. Coreeană 
— nu putea fi concepu
tă fără crearea unei 
vaste rețele de irigație, 
Prima schiță a irigării 
regiunii Eudjion datea
ză din 1949. Dar răz
boiul din 1950—1953 a 
împiedicat începerea 
lucrărilor. După război 
cînd tara s-a redresat, 
problema a fost readu
să la ordinea zilei. Sta
tul a investit fonduri 
mari în lucrări care au 
fost duse la bun sfîrșit 
cu ajutorul mașinilor 
livrate de industrie și cu concursul masiv al 
populației. îndeosebi, după Plenara din sep
tembrie 1959 a C.C. al 
Partidului Muncii din 
Coreea, care a hotărît 
extinderea orezăriilor 
irigate, pe tot întinsul 
țării au început ample lucrări de amenajare a 
unor rezervoare, diguri, 
canale, stații de pom
pare. Sistemul de iri
gare din Eudjion a fost 
terminat în numai 3 
ani.

Ogoarele fermei co
operative din Migok 
sînt străbătute azi de 
primii 8 kilometri de 
canale. Rezultatele n-au 
întîrziat să se arate.

în Brazilia
în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în Brazilia, selecționata română de fotbal a jucat la Curitiba cu formația Atletico Paranaense. Partida, viu disputată si de bun nivel tehnic, s-a terminat la egalitate 1—1. Fotbaliștii români au condus cu

la hochei„Cupa orașului București" la hochei pe gheată a continuat ieri la patinoarul „23 August" din Capitală, în deschidere, formația cehoslovacă C.H.Z. Litvinov a întrecut cu scorul de 10—3 (1—1, 4—0. 5—2) selecționata de tineret a orașului București. în
jocul vedetă, echipa sovietică S.K.A. Leningrad a învins cu 13—1 (3—0,6—0, 4—1) reprezentativa secundă a R.F. a Germaniei.Astăzi, de la ora 17, au loc partidele : București (tineret)-R.F. a Germaniei B ; București-C.H.Z. Litvinov.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Prin aceste conducte apa urcâ spre 
ogoare

Producția cerealieră s-a 
dublat fată de 195S, 
anul care a precedat a- 
paritia apei pe planta
țiile fermei.

Trecem pe cîmpiile 
Taisang din Cilbon, 
pentru a ajunge la sta
ția de pompare din Cim 
Cijou. Aici apa este ur
cată la o înălțime de 10 
metri de unde se pră
vale apoi în canalele 
care brăzdează suprafe
țele de teren. Un mur
mur ciudat se aude din- 
tr-o .clădire de o cură
țenie impecabilă. Iată 
un sir de mașini pen
tru ridicarea apei. Ele 
poartă marca uzinei 
constructoare de mașini 
din Rakweun. Fără aju
torul unei industrii pu
ternice capabilă să li
vreze excavatoare, bul
dozere, autocamioane și 
numeroase alte mașini 
necesare pompării apei 
și instalării de ecluze 
automate, n-ar fi fost 
posibilă înfăptuirea u- 
nor lucrări atît de vas
te de transformare a 
naturii.

O tînără fată, meca
nic la stația de pompa
re, ne atrage atenția că apa ce a fost ridicată 
parcurge 12 kilometri 
înainte de a ajunge la 
stația Hwandjou. Aici 
apa este din nou ridi
cată cu 15 metri pen
tru a putea fi folosită 
la irigarea cîmpiei Kin- 
deun. Acesta este punc
tul terminus al canalu
lui de 400 kilometri.

Urcăm pe o colină si
tuată în mijlocul cîm
piei. Pe povîmișurile a- 
cestei coline sterpe 
pînă nu de mult, și-au 
făcut apariția crezării 
în terase. La poalele ei 
a fost organizată o fer
mă cooperativă. Ingine
rul agronom sef, Kim 
Kwan Bin. ne relatează 
că înainte de eliberare 
în acest ținut nu se cul
tiva aproape deloc ore
zul. Dar o dată cu a- 
menajarea sistemului 
de irigație, și-au făcut 
apariția 4 000 de hecta
re de orezării. A cres
cut randamentul la 
hectar al tuturor celor
lalte culturi.

Pe întreg parcursul 
călătoriei noastre, pre
tutindeni unde se întind 
canalele de irigație din 
Eudjion, a înflorit o 
viată nouă. Această că
lătorie ne-a dus cu gîn- 
dul la atîtea alte siste
me de irigații construi
te de oamenii muncii 
sub conducerea Parti
dului Muncii din Co
reea : sistemul din
Pyeungnam cu canalele 
sale totalizînd 1 200 ki
lometri lungime, cele 
din Aprokkang și din 
Kiyang cu canalele lor 
de 800 kilometri si multe altele. Toate aceste artere de apă asigură 
an de an recolte tot mai 
mari, în ciuda condiții
lor naturale adesea ne
favorabile.

1—0 pînă în minutul 84, prin golul marcat de Ion Ionescu. în primele minute de joc. Brazilienii au egalat cu 6 minute înainte de sfîrșit prin Dorval. Meciul a fost urmărit de numeroși spectatori. După cum transmite agenția Reuter, echipa Atletico a fost întărită în acest meci cu 5 celebri jucători ai fotbalului brazilian : Djalma Santos, Bellini, Dorval, Zito si Pepe.

o După 4 runde, în turneul feminin de șah de la Beverwijk conduce Alexandra Nicolau (România) cu 3 puncte, urmată de Malypetrova (Cehoslovacia) 2,5 puncte, Kozlovs- kaia (U.R.S.S.). Vreeken (Olanda) cîte 2 puncte și o partidă întreruptă fiecare. în runda a 4-a, Nicolau a remizat cu olandeza Timmer.® La 27 ianuarie, la Trevisio selecționata de box (tineret) a Franței va întîlni echipa de tineret a Italiei în cadrul „Cupei Europei". Aceasta

In plin sezon de schi

este a doua întîlnire pe care o susține echipa franceză în cadrul competiției. în primul meci, disputat la București, echipa de tineret a României a învins cu 8—2 echipa Franței.«» Cu prilejul criteriului inter-clu- buri disputat la Paris recordmanul european de înot Mosconi a cîștigat proba de 100 m liber în 54”8/10. Proba de 100 m spate a revenit lui Baillou în 1’03’T/IO, urmat de Mosconi în l’04”2/10.• Concursul internațional feminin de schi de la Badgastein a continuat cu desfășurarea primei manșe a probei de slalom special care a fost cîș- tigată de Florence Steurer (Franța) în 43”49/100. în clasamentul „Cupei Mondiale" pe primul loc se află, la egalitate cu cîte 63 puncte, Marielle Goitschel (Franța) și Getrud Gabl (Austria).• Cea de-a 13-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șașki (dame), care se desfășoară la Tbilisi între Ku- perman și Andreiko, s-a încheiat remiză. în prezent scorul este favorabil lui Kuperman cu 7—6 puncte.e La Belgrad s-a disputat primul meci dintre Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Moscova, contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la volei feminin. Voleibalistele sovietice au obținut victoria cu 3—1 (15—9. 12—15, 15—6. 15—2).O Aseară, din opt orașe europene (Atena, Monte Carlo, Lisabona, Frankfurt pe Main, Reims, Dover, Varșovia și Oslo) s-a dat startul în cea de-a 37-a ediție a tradiționalului raliu automobilistic „Monte Carlo". Competiție de mare popularitate, „Raliul Monte Carlo" reunește în a- cest an peste 200 de echipaje din 20 de țări.

lor" a „tăiat" mereu puterea de cumpărare a materiilor prime față de produsele prelucrate, numai în ultimii cîțiva ani cu aproape 10 la sută. în acest sens este semnificativ faptul că, dacă în anul 1954 cu 14 saci de cafea se putea cumpăra un autoturism „Jeep", acum trebuie 39 de saci.Nivelul foarte coborît de dezvoltare economică a unui mare număr de țări din Asia, Africa și America Latină — nivel moștenit din timpul dominației coloniale, care a durat veacuri de-a rîndul — este ilustrat și de următorul exemplu : venitul individual al țărilor „lumii a treia" este în medie de 17 ori mai mic decît al statelor capitaliste industrializate. Studiile de specialitate arată că pentru a-și spori cu unu la sută venitul lor (care este de circa 110 miliarde dolari) țările în curs de dezvoltare au nevoie de investiții anuale de 5 miliarde de dolari. Dacă luăm în considerație o creștere cu 2 la sută a populației, trebuie investite 10 miliarde de dolari pe an numai pentru a împiedica scăderea actualului nivel foarte coborît de dezvoltare.Față de această situație, țările în curs de dezvoltare întreprind eforturi proprii de industrializare, de diversificare a schimburilor, de creștere a veniturilor din export, prin sporirea ponderii produselor prelucrate și stabilizarea prețurilor la mărfurile desfăcute în exterior. Eforturile proprii apar însă ca insuficiente, fapt ce a determinat „lumea a treia" să recurgă la sprijinul întregii comunități, astfel ca pe calea unui efort internațional (raportat la potențialul economic al fiecărei țări industrializate) să fie ameliorate substanțial condițiile de participare a statelor în curs de dezvoltare la comerțul mondial. Avantajele pe care le-ar putea obține țările în curs de dezvoltare de pe urma propunerilor și recomandărilor constructive adoptate în cadrul diferitelor foruri internaționale trebuie privite prin prisma cîtorva criterii esențiale. Unul este acela al creșterii și stabilității veniturilor din export, ceea ce ar

ISIHIApermite sporirea importurilor de bunuri de investiții și accelerarea dezvoltării economice. Dar veniturile țărilor în curs de dezvoltare au sporit în ultimii 10 ani cu numai 70 la sută și aceasta datorită mai mult creșterii cantitative a volumului mărfurilor vîn- dute care a compensat scăderea prețurilor. Președintele Băncii internaționale pentru reconstrucție și dezvoltare, Woods, arăta că dacă s-ar putea opri măcar declinul veniturilor din export ale acestor țări, ele și-ar spori cu unu la sută pe an ponderea în ca

te țările, indiferent de gradul lor de dezvoltare sau de orînauirea lor so- cial-politică. Dacă reamintim că numai reducerea tarifelor vamale cu circa 30 la sută la produsele industriale încheiată în cadrul rundei Kennedy, între țările membre G.A.T.T. (Acordul general pentru tarife și comerț) înseamnă avantaje de mai multe miliarde de dolari pentru statele participante, ne dăm și mai bine seama de importanța eliminării numeroaselor obstacole ce mai există astăzi în calea comerțului internațional.

5

drul comerțului mondial și ar cîștiga anual circa un miliard de dolari în plus față de realizările lor actuale. In vederea stabilizării veniturilor „lumii a treia" au fost propuse o serie de măsuri vizînd asigurarea unui acces mai liber pe piețele țărilor industrializate, încheierea de acorduri internaționale pe produse, obținerea de preferințe generale nediscriminatorii etc.Un alt criteriu este acela al creșterii spațiului geografic în care țările în curs de dezvoltare își pot desface mărfurile. în acest scop s-au propus măsuri pentru eliminarea restricțiilor și discriminărilor tarifare și netarifare, care constituie obstacole în dezvoltarea comerțului reciproc avantajos. Firește, aceste măsuri trebuie să asigure eliminarea restricțiilor în toate direcțiile nord-sud, est-vest, adică între toa-

Un criteriu deosebit de important pentru sporirea avantajelor participării țărilor în curs de dezvoltare la comerțul și la circuitul economic mondial este acela al creșterii capacității de investiții a acestor țări, a lărgirii accesului lor la tehnica nouă, a măririi posibilităților de a obține surse noi de venituri (din turism, transporturi maritime, activități de cooperare economică și tebnico-știin- țifică).Dacă ținem seama că, în condițiile progresului tehnic din trecut, dezvoltarea economică se măsura în secole iar la prima Conferință a O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, din 1964, s-a vorbit numai de decenii, este foarte probabil ca în curînd să fie apreciată doar în ani. în aceste condiții, sporul de doi dolari pe an, 
la un venit mediu pe locuitor de 200

@ @ O Odolari, pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare (față de 60 dolari pe an la o medie de 2 000 dolari pe locuitor pentru țările capitaliste industrializate) vorbește despre insuficiența mijloacelor proprii de a spori accesul „lumii a treia" la tehnica nouă și de imposibilitatea de a realiza economia de timp pe plan istoric.Numeroase propuneri și recomandări menite să sporească sursele de finanțare internațională, să ușureze condițiile de împrumut și de rambursare a creditelor, vin în întîmpinarca acestor cerințe. Trebuie însă subliniat caracterul constructiv al acelor propuneri care îmbină contribuția efortului propriu al țărilor în curs de dezvoltare cu sprijinul internațional, pentru a spori contribuția comerțului exterior la progresul lor economic.Recomandarea inițiată de către România și adoptată la Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare din 1964, privind livrarea de instalații pe credit cu plata în produsele instalațiilor respective sau în alte mărfuri, constituie un asemenea exemplu de cooperare multilaterală (financiară, industrială, comercială și valutară), care a dat rezultate deosebite în cadrul comerțului pentru dezvoltare, așa cum o mărturisește însăși Carta de la Alger, document de bază al actualelor revendicări ale „lumii a treia".Propunerile țării noastre în legătură cu folosirea unor noi forme do cooperare tehnico-economică și științifică și crearea de cadre naționale vor constitui, alături de propunerile altor țări, tema unor dezbateri constructive ale apropiatei conferințe pentru comerț și dezvoltare de la New Delhi.Practica a dovedit că dezvoltarea economică fără o atmosferă de pace și înțelegere internațională este a- proape imposibilă, iar pacea, la rîndul ei, fără condiții de dezvoltare economică, echitabile pentru toate țările lumii, e foarte fragilă. Amîndouă trebuie sprijinite prin dezvoltarea echitabilă a schimburilor comerciale internaționale. |
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In Comitetul CU VlNT ARE A LUI TODOR JIVKOV
A TOVARĂȘULUI celor 18

Mesajul despre „Starea Uniunii" prezentat în fața Congresului de președintele Johnson suscită numeroase comentarii ale agențiilor de presă, ziarelor occidentale, ca și ale unor personalități politice din S.U.A.îndeosebi, două probleme din mesaj au reținut atenția : partea consacrată războiului din Vietnam și măsurile monetare. în ceea ce privește conflictul vietnamez, ziarul „New York Times" subliniază responsabilitatea actualei administrații în fața

Associated Press se a- rată că guvernatorul statului Michigan, George Romney, a criticat mesajul prezidențial cu privire Ia „Starea U- niunii", în care, după părerea sa, se regăsește „același vechi mod de tratare a problemelor externe din ultimii trei ani". în domeniul politicii vietnameze, „el nu a oferit nimic nou", a spus Romney. Referindu-se la poziția expusă în mesaj față de războiul din Vietnam, senatorul republican Mark Hatfield l-a acuzat pe Johnson „că repetă a-
Comentarii ale presei interna

ționale și ale unor personalități

politice americane

poporului american și a opiniei publice mondiale, arătînd că numai de Casa Albă depinde dacă pacea va fi restabilită în Vietnam sau nu. „Președintelui Johnson și Congresului le revin să hotărască dacă ceea ce a început ca un mic război urît se va termina în mod onorabil, sau dacă el va fi extins și intensificat pînă la un risc incalculabil. Președintele și Congresul, conchide ziarul, nu pot scăpa de judecata istoriei". Un fapt remarcat de agențiile de presă este că mesajul nu aduce nimic nou față de pozițiile anterioare ale Statelor Unite în problema vietnameză.într-o primă relatare transmisă de agenția

celeași clișee vechi, care nu oferă nici o soluție". Nici unii senatori de- mocrați nu s-au arătat mulțumiți de actualul mesaj al Casei Albe. „Președintele Johnson, a declarat senatorul Eugene McCarthy, nu a adus nimic nou sau concret nici în domeniul politicii interne și nici în privința negocierilor destinate încetării războiului din Vietnam, problemă majoră care se află în fața Statelor Unite". Agenția France Presse scrie într-o corespondență din Washington : „Se lăsase să se înțeleagă că mesajul nu va comporta vreo revelație senzațională cu privire la războiul din Vietnam, dar absența totală aConvorbiri
Brown-Brandt

Vineri a sosit la Bonn pentru o zi, ministrul de externe britanic, George Brown. El a avut întrevederi cu colegul său vest-german, Willy Brandt.în comunicatul comun dat publicității șe arată că cei doi miniștri de externe au căzut de acord ca problema candidaturii britanice la Piața comună să ră- mînă pe ordinea de zi a Consiliului Ministerial al C.E.E. Se indică totodată că Brandt a declarat interlocutorului Bău britanic că guvernul R.F.G. va încerca să epuizeze, în convorbiri bilaterale, toate posibilitățile pentru a obține acordul „celor șase” în vederea lărgirii Pieței comune. Observatori politici apreciază că Brown nu și-a ascuns scepticismul în legătură cu șansele de reușită ale acestei acțiuni.Cei doi miniștri de externe au examinat și problema compensațiilor pentru cheltuielile Angliei destinate întreținerii trupelor britanice de pe Rin.

oricărui element nou a uimit și, fără îndoială, a decepționat". Ziarele arată că mesajul președintelui a demonstrat intențiile actualei administrații de a persevera pe calea primejdioasă a căutării unei soluții militare în Vietnam. „Johnson nu a lăsat poporului american nici o iluzie asupra sfîrșitului apropiat al războiului", scrie cotidianul francez „L’Au- rore". Ziarul „La Nation" menționează că „la cererile exprimate de un popor martirizat, dar mîndru, președintele Johnson pretinde noi «garanții»".Agenția Reuter scoate în evidență că una din concluziile ce se desprind din „Mesajul despre starea Uniunii" este costul mai ridicat pe care poporul american va trebui să-1 plătească în viitor pentru război. „Războiul din Vietnam va continua să-i coste pe contribuabilii americani peste 70 de milioane dolari pe zi în 1968“. Agenția citată apreciază că bugetul militar al Statelor Unite pe anul fiscal 19G8 va fi cu 3 miliarde de dolari mai mare de- cît in acest an.Referitor la problemele monetare ale S.U.A., ziarele subliniază că hotărîrea anunțată de președinte în mesaj, de a suprima a- coperirea în aur a dolarului, nu este decît un expedient care nu va rezolva „boala dolarului". în legătură cu a- ceasta, „Le Figaro" scrie : „deși era o măsură necesară, abandonarea acoperirii în aur nu constituie un succes. Ea demonstrează reculul rezervelor de aur americane și fragilitatea dolarului". „L’Hu- manite", la rîndul său arată că „decizia președintelui nu face decît să amîne cu cîteva luni boala dolarului". Iar în ceea ce privește consecințele pe plan internațional, ziarul „Paris Jours" subliniază că „a- firmația după care Statele Unite vor menține cu orice preț paritatea de 35 dolari uncia de aur și vor suprima acoperirea în aur a dolarului, va avea urmări internaționale extrem de importante. Această ho- tărîre, continuă ziarul, arată intenția S.U.A. de a-și mobiliza mai mult decît oricînd partenerii din lume în serviciul unei politici ale cărei decizii sînt luate la Washington și în care apărarea dolarului joacă un rol prioritar". în general, observatorii de presă subliniază sentimentul de dezamăgire pe care l-au produs declarațiile președintelui Johnson cuprinse în mesaj, atît în interiorul Statelor Unite, cît și în străinătate. Astfel, Nation" arată că, sajul nu a ceva decît că actuala liniște".
făcut să adînceas- stare de nc-

BUDAPESTA 19 — Corespon 
dentul Agerpres, A. Pintea, trans
mite : Vineri dimineața a sosit la 
Budapesta tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care la 
invitația C.C. al P.M.S.U. face o 
vizită de prietenie în Republica 
Populară Ungară.

La sosire, în gara Nyugati, a fost 
întîmpinat de tovarășul Komocsin 
Zoltăn, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., de 
activiști ai C.C al P.M.S.U.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și membri 
ai ambasadei.

Reprezentanții U.R.S.S 

și S. U. A. despre pro

iectul de tratat de ne-

proliferare a armelor 

nucleare

Șerban

„Este dreptul nostru sa cerem 
încetarea necondiționată

@ bombardamentelor"DECLARAȚIA CONSULULUI GENERAL AL R. D. VIETNAM LA RANGOON

despre dezvoltarea 
agriculturii bulgare

RANGOON 19 (Agerpres). — Consulul general al R. D. Vietnam în capitala Birmaniei, generalul Le Tung Song, a participat la o conferință de presă în cadrul căreia a abordat problema posibilităților începerii unor convorbiri între S.U.A. și guvernul său. Amintind că americanii sînt „agresori", generalul Le Tung Song a spus : „Este dreptul nostru să cerem o încetare necondiționată a bombardamentelor înaintea începerii convorbirilor". Totodată, consulul general al R. D. Vietnam a spus că „este necesar ca Statele Unite să dea asigurări că vor retrage trupele lor din Vietnamul de sud, dacă doresc ca convorbirile ameri-

cano—nord-vietnameze să fie rodnice". Condițiile expuse în declarația de la San Antonio a președintelui Johnson demonstrează — a subliniat el — că Statele Unite nu au intenții de pace.întrebat dacă guvernul R. D. Vietnam ar accepta medierea unei terțe țări pentru a se ajunge la o reglementare, Le Tung Song a răspuns j „Orice inițiativă, pentru a fi realistă și bine primită, va trebui să fie întreprinsă pe baza drepturilor Vietnamului de nord la independenta națională, suveranitate si integritate teritorială. Acest demers va trebui, de asemenea, să facă o distincție între agresori și victimele agresiunii. în acest caz, medierea va fi primită favorabil".

GENEVA 19 (Agerpres). — Prezen- tînd textul revizuit al proiectului de tratat de neproliferare a armelor nucleare, reprezentantul Uniunii Sovietice, Alexei Roscin, a relevat faptul că a fost introdus în proiect articolul cu privire la control. El a a- rătat că în cursul elaborării proiectului „au apărut dificultăți considerabile în legătură cu problema controlului. De aceea, a spus vorbitorul, introducerea proiectului de articol a- supra controlului reprezintă un pas înainte". Menționînd „propunerile importante de amendare a proiectului de tratat prezentate în comitet în cursul deliberărilor sale", delegatul Uniunii Sovietice a afirmat că noul proiect are acestea.Delegatul Fisher, care identic al proiectului de tratat, a spus : „Delegația mea a apreciat numeroasele comentarii chibzuite făcute de membrii comitetului, care au participat cu toții la discuția care s-a desfășurat din august anul trecut pînă acum". El a relevat că proiectul revizuit al tratatului „este recomandat discuției și negocierii în cadrul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare și examinării tuturor guvernelor". El a precizat că noul proiect nu se ocupă de problema garanțiilor de securitate, ea mînînd încă în studiu.în încheierea mitetului celor zarmare, a luat italian Roberto exprimat părerea că noul proiect de tratat reprezintă o bază de discuție. El oferă celorlalte delegații posibilitatea de a face o analiză și o apreciere globală asupra textului.

SOFIA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe leva, trans
mite : Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare, și alți conducători de 
partid și de stat au vizitat orașul 
Tolbuhin, cu prilejul înmînării 
ordinului „Gh. Dimitrov" județu
lui cu același nume, pentru obți
nerea unor bogate recolte de cere
ale în anul trecut.

După solemnitatea înmînării or
dinului, a luat cuvîntul T. Jivkov, 
care a dat o înaltă apreciere re
zultatelor obținute 
nizația de partid 
exprimat speranța

de către orga- 
locală. El și-a 
că recolta bo-

în vedere unele dintreStatelor Unite, Adrian a prezentat un text

ră-Co- de-ședinței de joi a 18 state pentru cuvîntul și delegatul Caracciolo, care și-a

din 1967 va fi urmată de al- 
și mai mari, că acest colț al

gată 
tele
Bulgariei poate și trebuie să de
vină un model al agriculturii socia
liste. Vorbitorul a arătat că Bul
garia a pășit într-o nouă etapă ca 
urmare a sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al partidu
lui, privind o mai mare eficiență a 
producției sociale, intensificarea 
acesteia, aplicarea pe scară largă 
a progresului tehnic și creșterea 
productivității muncii sociale.

T. Jivkov a subliniat că este 
necesară o mai bună organizare a 
muncii în agricultură, care să co
respundă dezvoltării ei actuale și 
să asigure condiții de folosire cît 
mai deplină a bazei tehnico-mate- 
riale.

Plenara C. C. al P. C. Francez
RAPORTUL PREZENTAT DE RAYMOND GUYOTPARIS 19. — Corespondentul A-gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : In cadrul recentei plenare a C.C. al P.C. Francez, Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Francez, a prezentat un raport asupra pregătirii conferinței internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. în prima parte a raportului său, el reamintește declarația partidelor comuniste și muncitorești privind convocarea reuniunii consultative internaționale de la Budapesta din februarie 1968. In continuare, Raymond Guyot a expus punctul de vedere al Partidului Comunist Francez cu privire la caracterul consfătuirii. A- ceasta „nu trebuie să fie considerată, a spus raportorul, ca o desăvîrșire, ci doar ca o etapă — o etapă foarte importantă — în eforturile noastre pentru a consolida unirea forțelor antiimperialiste și, în primul rînd, pentru a strînge legăturile între par-

Comitetul tripartit B O ■ B 8 s

pentru Yemen
m impasComitetul tripartit (Sudan, Maroc, Irak) pentru soluționarea problemei yemenite va solicita concursul președintelui R.A.U., Nasser, și al regelui Feisal al Arabiei Saudite. într-un comunicat publicat la Beirut, Comitetul anunță că a constatat imposibilitatea de a aplana divergențele între fracțiunile yemenite.

agențiile de presă transmit
@ ACȚIUNEA GUVERNULUI LABURIST APROBATĂ ÎN

CAMERA COMUNELOR • NOI ATENTATE IN GUATEMALA

SEUL. Reprimarea unei recente manifestații împotriva politicii antipopulare a guvernanților sud-coreeni. Polițiștii năpustiți asupra demonstranților: un aspect aproape cotidian în orașele sud-coreene.

ROMA 19. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite: Pe 
aeroportul Ciampino din Roma au sosit, vineri, primele transporturi de 
medicamente, alimente și îmbrăcăminte oferite de Crucea Roșie din 
România populației sinistrate din Sicilia. Acestea au fost predate auto
rităților italiene de către ambasadorul României în Italia, Cornel Burtică. 
Viceprefectul Romei, Timpan, a mulțumit în numele guvernului italian 
pentru ajutorul primit, care a fost imediat trimis spre regiunile sinistrate.

Guvernul laburist a obținut în Camera Comunelor. în cursul serii de joi, votul de încredere asupra politicii sale economice și de apărare. In favoarea moțiunii guvernamentale s-au pronunțat 304 deputați, iar 9 au votat împotrivă. S-au abținut de la vot 25 de deputați laburiști, în general din aripa de stînga, care protestează nu împotriva amputării cheltuielilor militare, ci a celor în domeniul social. S-a abținut de la vot și opoziția conservatoare care, deși condamnă evacuarea anticipată a bazelor britanice din Extremul Orient și Golful Persic, aprobă măsurile de economie ale guvernului în domeniul social.
Trupele americano-salgoneze, sprijinite de aviație, au 

atacat vineri postul cambodgian de la Peam Montea, din provincia Preyveng. Acesta este tunul din cele mai puternice atacuri întreprinse de aceste trupe în regiunile de frontieră, a transmis agenția A.F.P., adăugind că acest fapt poate provoca o nouă înrăutățire a relațiilor dintre Cambodgia și S.U.A. dintre Cambodgia și

tidele comuniste și muncitorești". Ea ar trebui să se limiteze la chestiunea esențială a momentului și anume : sarcinile actuale ale luptei contra imperialismului. Nu ne pare convenabil, într-adevăr, să se prevadă stabilirea unei ordini de zi generale și universale, cum a fost cazul în 1960.Trebuie să fie evident că conferința nu-și va propune în nici un mod să excludă sau să condamne vreun partid comunist, ci să creeze cele mai bune condiții coordonării eforturilor tuturor partidelor în lupta contra Imperialismului și îndeosebi contra imperialismului american. In a- ceastă privință ni se pare necesar, a spus R. Guyot, să facem o propunere pe care noi o supunem Comitetului Central : Dacă Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia nu a participat la conferința celor 81 de partide, noi consideram că reuniunea ' consultativă ar trebui s-o invite la conferința internațională și la pregătirea ei.Referindu-se la faptul că se avansează ideea de a se convoca o conferință mai largă, o conferință a diverselor forțe antiimperialiste și nu numai a partidelor comuniste și muncitorești, raportul a subliniat rolul de avangardă al partidelor comuniste. El a spus că P.C.F. este pentru o conferință internațională a partidelor comuniste și muncitorești. Dar nu s-ar putea oare — se spune în raport — ca partidele care nu sînt partide comuniste, ci partide sau mișcări naționale democratice ce joacă un rol anumit în lupta antiimperialistă șl își propun drept scop socialismul să fie prezente, de exemplu, ca observatori la o asemenea conferință ?Partidul Comunist Francez, a arătat R. Guyot, consideră că pregătirea și desfășurarea conferinței trebuie să îmbrace, în toate etapele, un caracter larg colectiv.„Toate partidele comuniste, într-adevăr, sînt independente și egale în drepturi, a spus raportorul. Nu există și nu va putea exista unul sau mai multe „centre", care să conducă activitatea partidelor comuniste. Nu •L există și nici nu vor putea exista, de asemenea, nici partide „dominante" și partide „subordonate". Nici un partid, prin urmare, nu poate să pretindă să impună punctul său de vedere altora. Dimpotrivă, prin examinarea colectivă a marilor probleme ale ceasului de față și prin definirea comună a sarcinilor majore ale mișcării, într-un spirit frățesc și în deplină democrație, se poate îmbogăți doctrina noastră comună și întări unitatea noastră de acțiune. Iată de ce noi credem că ordinea de zi a conferinței, metodele ei de lucru, forma ca se va da concluziilor ei, cît și toate celelalte chestiuni puse de pregătirea și desfășurarea conferinței ar trebui să fie fixate de către ansamblul partidelor care vor fi adoptat principiul unei asemenea conferințe".
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INGINERI ROMÂNI ÎN SAHARA
0 Colaborarea tehnică pentru valorificarea rezervelor

petrolifere din Algeria

La Alger a sosit — pe baza 
unui contract rornâno-algerian
— un grup de ingineri români. 
In cadrul Societății naționale 
algeriene de cercetare și co
mercializare a hidrocarburilor
— „Sonatrach", ei vor efectua 
lucrări de prospectări și valo
rificare a unor rezerve petro
lifere.

In cadrul cooperării tehnice 
româno-algeriene, un alt grup 
de ingineri și tehnicieni ro
mâni execută in momentul de 
față, la „El Harrach", in apro 
piere de . capitală, operațiunile 
pregătitoare montării primei

din cele patru instalații româ
nești de foraj, livrate Algeriei.

Grupul de specialiști români 
va lucra in Sahara in perime
trul El Borma, situat in apro
piere de frontiera cu Tunisia, 
pentru a începe operațiile 
propriu-zise de foraj.

In afara prospecțiunilor pe
troliere, a asistenței tehnice 
acordate la montarea și ex
ploatarea instalațiilor de foraj , 
livrate, inginerii și specialiștii 
români vor asigura și instrui
rea. în acest domeniu, a unor 
cadre algeriene.

C. BENGA

Expoziție de artă populară
românească la Roma

și oameni de 
ziariști. A fost

Ex- 
s-a

ROMA 19. — Co
respondentul Ager
pres, Giorgio Pas
tore. transmite : Joi 
seara, sub egida Mi
nisterului de 
terne italian,
inaugurat la Roma 
o expoziție de artă 
populară româneas
că, pusă la dispozi
ție de Institutul Ro
mân pentru Relații
le Culturale 
Străinătatea.

La deschidere
participat Giuseppe 
Lupis. subsecretar 
de stat la Ministe
rul Afacerilor Ex
terne italian, diplo- 
mâți, numeroși cri-

cu

au

tici 
artă, 
de față ambasado
rul Rg.mâniei la 
Roma, Cornel Bur
tică.

Aducînd salutul 
primarului Romei. 
Rinaldo Santini, a- 
sesorul pentru belle 
arte. Franco Rebec- 
chini. a arătat 
vizitînd această 
poziție, publicul 
Roma va avea 
sibilitatea să se 
propie din punct de 
vedere spiritual 
mai mult de po
porul român. Cu 
noașterea reciprocă 
și simpatia se află 
la baza schimburi-

că. 
ex- 
din 
po- 

a-

lor reciproce din ce 
în ce mai 
iar acestor 
buri li se 
noi posibilități de 
dezvoltare prin a- 
propiata vizită a 
primului ministru 
român, Maurer.

In răspunsul său. 
Cornel Burtică, am
basadorul României 
în Italia, a subliniat 
că această expoziție 
îmbogățește și mai 
mult relațiile cultu
rale dintre Italia și 
România sporește 
premisele dezvoltă
rii și mai largi pe 
viitor a acestor re
lații.

rodnice, 
schim- 

deschid

îii jurul problemelor Orientului Apropiat. Ziarul „Ai Ahram” (Cairo) scrie că G. Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., „va face un nou demers în urma puternicelor divergențe pe care le-a putut constata între punctele de vedere ale Izraelului și ale țărilor arabe privind soluționarea crizei din această parte a lumii". Ziarul afirmă că este necesar ca diplomatul suedez să studieze situația înainte de a întreprinde noi contacte la Tel Aviv și Cairo. Vineri, ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, a sosit la Damasc, prima etapă a turneului pe care îl întreprinde într-o serie de țări arabe. El a declarat ziariștilor că va examina cu oficialitățile siriene probleme referitoare la situația din Orientul Apropiat.
O intîlnire a partidelor șl mișcărilor pro

gresiste din țările bazinului mediteranean, găzduită de Roma la 22 schimb de
irP.C. Italian și P.S.I.U.P., va avea loc la și 23 ianuarie, cu scopul de a permite un opinii privind situația din regiune.

Cehoslovacia este interesată în dezvolta
rea comerțului cu statele membre ale C.E.E. — scrie adiunctul ministrului comerțului exterior, V. Babacek într-un articol din săptămînalul ministerului. Referindu-se la structura exportului de produse ale industriei constructoare de mașini, articolul menționează unele greutăți ; astfel, producția respectivă reprezintă circa 32 la sută din importul Cehoslovaciei din țările C.E.E., iar exportul produselor ei în aceste țări numai aproximativ 13 la sută.

sub semnul stării de urgență.34 de persoane după atentatele de a- Guvernului i-au fost acordate „împu-

REGELE CONSTANTIN

GuatemalaPoliția a arestat cum patru zile.temiciri speciale pentru a restabili ordinea". Poliția patrulează pe străzile orașelor dar nu a putut evita încă două atentate, printre care asupra omului de afaceri A. Alejos, care criticase regimul militar.

„Mă voi întoarce 
cînd va fi publicată 
o constituție"LONDRA 19 (Agerpres). — într-un interviu radiotelevizat acordat corespondentului din Roma al B.B.C.-ului, regele Constantin a declarat că el continuă să lie șeful statului grec și că intenționează să se întoarcă în țară. „Mă voi întoarce, a spus el, deîndată ce va fi publicată o constituție și va fi fixată data plebiscitului”. Totodată, el manifestat îndoialapra organizării unui plebiscit asupra constituției, atîta vreme cît nu este a- slgurată discutarea liberă a acesteia în prealabil. Refeiindu-se la încercarea sa nereușită de a răstur-

și-a asu-

na actualul guvern grec, regele Constantin a declarat că a părăsit țara pentru a evita vărsările de sînge și că tot din a- celași motiv nu s-a opus loviturii de stat din 21 a- prilie. La întrebarea : „Ce schimbări ar fi avut loc în Grecia dacă „contra- lovitura” sa împotriva guvernului ar fi reușit ?*, Constantin a răspuns că ar fi procedat la o remaniere a guvernului, păs- trînd majoritatea miniștrilor, în frunte cu Constantin Kollias, după care ar fi constituit un guvern din elemente tinere „pentru a dirija țara spre alegeri*.
Guvernul grec a

de persoane, a anunțat vineri Buletinul Oficial la Atena. Decizia, semnată de ministru) de interne, nu indică motivele retragerii cetățeniei acestor persoane, dintre care majoritatea au părăsit deja țara. A fost a- restat din nou vineri Christos Lambrakis, proprietar al ziarelor „To Vima" și „Ta Nea“, eliberat recent din închisoare în cadrul măsurilor de amnistie.
retras cetățenia Ia 61
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