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Adunarea generală

a compozitorilor și muzicologilor

Vineri la amiază a avut loc, 
în sala mică a Palatului Re
publicii, încheierea lucrărilor 
Adunării generale a compozi
torilor și muzicologilor din Re
publica Socialistă România.

La sosirea în sală, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Janos Fazekas, Ștefan 
Voitec, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Gheorghe Stoi
ca, âu fost salutați cu puter
nice și îndelungi aplauze. La 
ședința de închidere au fost, 
de asemenea, prezenți, mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
reprezentanți ai conducerii u- 

’* < - nor instituții centrale și orga
nizații obștești, conducători ai 
altor uniuni de creație, oa
meni de cultură și artă.

Președintele Uniunii Com
pozitorilor, Ion Dumitrescu, a 
salutat cu căldură prezența, în 
mijlocul muzicienilor, a con
ducătorilor de partid și de 
stat.

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat.

Cuvîntarea a fost subliniată 
de asistență, în repetate rîn- 
duri, prin vii și prelungite a- 
plauze.

Mulțumind pentru frumoa
sele cuvinte adresate Adună
rii generale a compozitorilor 
si muzicologilor, președintele 
Uniunii a arătat că. în acest 
prag de nouă etană în munca 
muzicienilor, cuvintele parti
dului, rostite cu at-îta căldură. 
înțelegere si competentă. sânt 
noi îndemnuri, voi Unii d.irec- 

ifaa.re care vor călăuzi arti.nt- 
I gtoten. do viitor a. Uniunii Com

pozitorilor.
★

In dimineața zilei de vineri 
au fost anunțate Adunării ge
nerale rezultatele alegerii, 
prin vot secret, a noului Co
mitet de conducere al Uniunii 
Compozitorilor, alcătuit din 41 
de membri, și a Comisiei de 
revizie.

în hotărîrile aprobate de 
Adunarea Generală a compo
zitorilor și muzicologilor se a- 
preciază că muzica româneas
că contemporană se distinge 
prin înflorirea fără precedent 
a diferitelor genuri, stiluri', 
modalități de creație, prin a- 
firmarea deplină a talentelor 
aparținînd tuturor generațiilor, 
prin perfecționarea continuă a 
măiestriei artistice.

Aceste rezultate — se arată 
în hotărîrile Adunării — au 
fost posibile datorită condițiilor 
create de partidul și statul 
nostru pentru dezvoltarea li
beră a personalității umane, 
pentru realizarea comuniunii 
spirituale dintre artist și na
țiunea căreia îi aparține. Sub
liniind puternica rezonanță so- 
cial-politică și educativ-patrio-

(Continuare în pag. a IV-a)

In timpul lucrărilor adunării (Foto : Gh. Vintili)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.

Adunarea Generală a compozito
rilor și muzicologilor din România 
constituie un moment de seamă în 
viața cultural-artistică a patriei 
noastre. Cu acest prilej doresc să 
vă adresez tuturor un cald salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri, (vii a- 
plauze).

Dezbaterea în acest cadru larg, 
într-un spirit exigent și construc
tiv, a problemelor esențiale ale 
creației și criticii muzicale, a ac
tivității de difuzare a muzicii, a 
muncii Uniunii Compozitorilor, bo
gatul schimb de idei și de expe
riență care a avut loc aici vor 
exercita, fără îndoială, o înrîurire 
pozitivă asupra dezvoltării artei 
noastre muzicale — artă care gă
sește un tot mai profund ecou în 
rîndurile cercurilor largi ale iubi
torilor de frumos din țara noastră.

După cîte am fost informat, în 
cursul dezbaterilor s-au evidențiat 
rezultatele bune obținute în ultimii 
ani și, în .acela,?! timp, _ș-au adus 
o serie de critici — se pare că 
în cea mai mare parte îndreptă
țite— referitoare la unele neajun
suri, atît în ce privește creația mu
zicală propriu-zisă, cit și activita
tea conducerii Uniunii. Fără îndo
ială că problemele ridicate, propu
nerile și criticile făcute de partici- 
panții la discuții vor trebui studia
te cu atenție și spirit de răspunde
re de noua conducere a Uniunii 
Compozitorilor, de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și de 
celelalte instituții cultural-artistice, 
astfel îneît ele să-și găsească o cît 
mai judicioasă și rapidă soluționa
re, în interesul propășirii continue 
a artei muzicale din țara noastră. 
Chiar dacă despre unele instituții 
nu s-au făcut referiri directe, sau, 
din anumite considerente, s-a omis 
nominalizarea lor în criticile ex
primate aici, consider suficient că 
aceste instituții au fost, într-o for
mă sau alta, vizate, pentru ca și 
ele să tragă toate concluziile și în
vățămintele necesare și să acțio
neze în direcția îmbunătățirii 
muncii lor.

Aș vrea-să subliniez în mod deo
sebit caracterul principial al dez
baterilor, care au prilejuit afirma
rea poziției filozofice materialist
dialectice pe care se situează com
pozitorii și muzicologii din țara 
noastră, exprimarea-limpede a vo
inței lor de a făuri o artă închi
nată cauzei desăvârșirii socialismu
lui, o artă care să contribuie la 
făurirea omului nou al societății 
noastre socialiste, (vii aplauze). Se 
poate spune că Adunarea Genera
lă a constituit o vie ilustrare a 
atașamentului și adeziunii creato
rilor noștri de muzică, a tuturor 

muzicologilor, Ia idealurile nobila 
ale socialismului, la politica inter
nă și externă a partidului, o ma
nifestare puternică a dorinței și 
hotărîrii acestui important detașa
ment al intelectualității românești 
de a-și aduce contribuția, împreu
nă cu toți oamenii de artă și cul
tură, cu întregul popor, la înfăp
tuirea programului de înflorire 
materială și spirituală a patriei 
noastre socialiste, (aplauze înde
lungate).

Partidul și guvernul dau o înaltă 
apreciere bogatei și rodnicei acti
vități desfășurate de compozitorii 
și muzicologii din țara noastră — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — valorosului lor 
aport la dezvoltarea noii noastre 
culturi, la întreaga viață artistică 
a României socialiste. Am convin
gerea că și în viitor veți răspun
de cu cinste cerințelor poporului 
nostru, intereselor construcției 
socialiste, (aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Adunarea- Generată a compozi
torilor și muzicologilor are loc 
într-un climat de profundă efer
vescență social-politică, de mun
că însuflețită a întregului po
por pentru realizarea programu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste elaborat de Congre
sul al IX-lea si de Conferința Na
țională a partidului. Transpunerea 
în viață a măsurilor adoptate de 
partid și de statul nostru socia
list pentru punerea tot mai largă 
în valoare a potențialului uman și 
material al țării, a superiorității 
orînduirii noastre socialiste, asi
gură rezultate tot mai bune în 
toate domeniile de activitate, in
tensificarea producției industriale 
și agricole, a creației cultural-ști- 
ințifice, ridicarea nivelului de trai 
al populației. în societatea noastră 
se desfășoară un intens proces de 
perfecționare a relațiilor de pro
ducție și a raporturilor dintre oa
meni, de adîncire a democrației 
socialiste, de promovare susținută 
a normelor de echitate și justiție 
socială — care stimulează și dez
voltă puternic valențele creatoare 
ale întregului nostru popor, afir
marea multilaterală a personalită
ții umane. Politica marxist-leni- 
nistă a partidului, înfăptuită cu 
perseverență și elan patriotic de 
toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, unește tot 
mai st.rîns forțele societății, întă
rește necontenit unitatea moral- 
politică a poporului — temelia 
trainică, de neclintit, a României 
socialiste, (aplauze puternice).

Societatea pe care o edificăm are 
drept țel suprem slujirea omului, 
realizarea celor mai înalte aspi

rații ale întregului popor. Ea își 
îndreaptă eforturile spre asigu
rarea atît a unei înalte civilizații 
materiale, cît și a unei bogate 
vieți spirituale pentru toți cetă
țenii țării noastre. Societatea so
cialistă nu reduce omul la rolul 
de forță de producție — ci vede 
în el beneficiarul tuturor valori
lor științifice și culturale produse 
de-a lungul timpurilor, factorul 
suprem al societății care, pentru 
a-și îndeplini măreața misiune ce-i 
revine în transformarea lumii, are 
nevoie să-și lărgească continuu 
orizontul, să-și ridice nivelul de 
conștiință, să-și perfecționeze ca
racterul, personalitatea. Societatea 
noastră socialistă a desfășurat și 
desfășoară o intensă activitate în 
vederea lichidării efectelor înde
lungatei perioade de exploatare și 
asuprire la care a fost osîndit în 
trecut omul muncii, considerat de 
clasele exploatatoare drept simplu 
instrument de muncă, sursă de 
profit; ea asigură condițiile nece
sare pentru ca masele muncitoare, 
întregul popor să se bucure de 
cuceririle științei și artei, să-și 
poată cultiva talentele 4și înclina
țiile, să-și poată manifesta din 
plin virtuțile spirituale.

Țara noastră se mîndrește cu 
un bogat și valoros tezaur de crea
ție muzicală, făurit de-a lungul se
colelor de marele artist popular 
anonim, care dă glas — cu o ex
presivitate ce relevă talentul și ge
niul artistic remarcabil al po
porului nostru — spiritualității 
noastre naționale, nobleței și pro
funzimii sufletești a oamenilor care 
au trăit, au luptat și au muncit pe 
aceste meleaguri.

Minunata noastră comoară de 
balade, doine, hore, cîntece corale 
și instrumentale, în care palpită 
deosebit de emoționant aspirațiile, 
idealurile de veacuri și particula
ritățile morale ale poporului ro
mân, precum și gama largă de lu
crări muzicale folclorice create în 
zilele noastre, exprimînd împlini
rile și năzuințele maselor stăpî- 
ne pe destinul lor, constituie un 
patrimoniu artistic de neprețuit, a 
cărui faimă a trecut de mult ho
tarele țării. El oferă un nesecat 
izvor de inspirație artistică pentru 
compozitori, un zăcămînt nealterat 
de sensibilitate creatoare, în stare 
să imprime muzicii noastre con
temporane un autentic specific 
național, prospețime, vigoare și 
originalitate. Fără îndoială, crea
torii muzicali din țara noastră vor 
ști să dea expresie acestui specific, 
făcînd să triumfe și să se dezvolte 
și mai mult talentul și arta po
porului român, (vii aplauze).

Este cunoscut că, în fiecare e- 
pocă, marea artă reflectă impe
rativele vieții sociale, idealurile

(Continuare în pag. a IlI-a)

In semn de omagiu adus eroilor 
proletariatului care, acum 50 de 
ani, s-au ridicat împotriva exploa
tării și asupririi capitaliste, înscri
ind o pagină de glorie în istoria po
porului nostru, vineri dimineața, 
într-un cadru solemn, au fost de
puse coroane de flori la placa co
memorativă din Piața fostului 
Teatru Național, pe locul unde s-a 
petrecut masacrul pus la cale de 
regimul burghezo-moșieresc, la 13 
decembrie 1918.

La solemnitate au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Paul Niculescu-Mizil, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekas, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Constantin Pîrvu- 
lescu.

Reluarea lucrărilor în plenul

Marii Adunări Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca lucrările în ședințe plenare ale sesiunii 

actuale a Marii Adunări Naționale să fie reluate miercuri, 18 decembrie 1968, la ora 10 
dimineața.

Dejun oferit de Comitetul Central

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri au oferit vineri un dejun 
în sala de marmură a Casei cen
trale a armatei, cu prilejul Adu
nării generale a compozitorilor și 
muzicologilor.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Janos Fa
zekas, Petre Lupu, Dumitru Popa,

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai orga
nizațiilor obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, muncitori 
tipografi, participanți la evenimen
tele din 13 decembrie 1918, dele
gați ai oamenilor muncii din între
prinderile poligrafice și din alte 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, pionieri.

In sunetele imnului eroilor, la 
placa comemorativă pe care e în
scris cu litere de aur: „Glorie 
eternă eroilor și martirilor care 
au căzut în lupta pentru liberta
tea și bunăstarea poporului mun
citor" au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, Consiliului Central al Uni

Dumitru Popescu, membri a! C.C. 
al P.C.R., miniștri, reprezentanți ai 
vieții noastre culturale și artis
tice.

In timpul dejunului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, a rostit un 
toast în cadrul căruia a adresat 
un îndemn compozitorilor de a 
crea noi lucrări și mai valoroase, 
cît mai accesibile publicului larg, 
care să corespundă spiritului vre
murilor noastre, să îmbogățească 
cultura muzicală a patriei.

Compozitorii Ion Dumitrescu, 
Zeno Vancea șl Dumitru Eremia 
au asigurat conducerea de partid 
și de stat, în toasturile lor, că mu
zicienii din țara noastră vor servi 
cu tot talentul și toată capacitatea 
lor munca de construire a socialis
mului în patria noastră, vor de
pune toate eforturile pentru ridi
carea artei și culturii socialiste pe 
trepte tot mai înalte, răspunzînd 
astfel grijii permanente pe care 
partidul o acordă slujitorilor artei.

(Agerpres) 

unii Generale a Sindicatelor, C.C. aj 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.R., Cen
tralei industriei poligrafice și a 
unor mari întreprinderi poligrafice 
din Capitală.

Pionieri au depus Jerbe de flori.
După depunerea coroanelor, cei 

prezenți au păstrat un moment da 
reculegere.

De o parte și alta a plăcii come
morative, au făcut de gardă vete
rani ai luptelor muncitorești din 
decembrie 1918 și pionieri.

După încheierea solemnității, to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
C-heorghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat s-au În
treținut cu participanți! la de
monstrația muncitorească de acum 
50 de ani, din piața fostului Teatru 
Național.

(Agerpres)

Senti
mentul 
timpului
De două săptămâni, o imagine 

îmi stăruie pe retină ; obstinată, 
copleșindu-mă refuză parcă să 
se desprindă, gravată acolo pen
tru totdeauna. Este una dintre 
acelea cu care viata nu este 
prea darnică una dintre imagi
nile rare, prea rare, deci încăr
cată de preț, cu care te întîl- 
nești doar o dată la cîțiva ani; 
ea are darul să-ți transforme 
o idee sau o trăire mentală esențială, un gînd apropiat, un 
gînd ce te urmărește de ani, 
într-o trăire, pur și simplu; un soc, o vibrație profundă și ideea 
a căpătat dimensiuni plastice, 
s-a identificat cu tine pentru 
totdeauna.

Scriu aceste rîndurî ea mul
țumire si ca omagiu pentru un 
om pe care nu-l cunosc, al că
rui nume nu am reușit să-l aflu și pe care îl consider un mare 
artist. ...Eram in Muzeul de ar
heologie al orașului Piatra 
Neamț. Prin negurile dinaintea 
istoriei cineva tăiase o poartă, 
pătrunsesem acolo si eram prin
tre oamenii de acum multe mii 
de ani. Le priveam uneltele și 
vasele, umilele unelte și umi
lele vase, gîndeam la munții și 
văile din împrejurimi străbă
tute de el și mai cu seamă mă

George-Radu CHIROVICI

(Continuare In pag. a II-a)

T e I e g r a m ă
Excelentei Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă transmit, Excelență, mulțumirile mele cele mai călduroase pen
tru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări trimis cu prilejul săr
bătorii naționale a Finlandei.

I’RHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda
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PE MARGINEA UNOR SCRISORI
FAPTUL! Peste cîteva zile apare

CinegeticăDe la Asociația generală a 
vînătorilor și pescarilor sportivi 
aflăm acum, tn plin sezon de 
vînătoare, că după evaluările făcute. în fondurile de vînătoare se găsesc 870 000 iepuri, 50 000 fazani, 8 600 mistreți, 
10 200 cerbi, 120 000 căprioare, 
1 800 urși, (cifra nu include vt- natul din rezervațiile în care 
se urmărește repopularea unor zone, ocrotirea unor specii etc.) Prin urmare, o garanție că vom avea un an bogat tn vînat, vt- nători șl... povești vtnătorești. La capitolul rezultate, consem
năm faptul că tunătorii din județul Ilfov sînt fruntași. în ultimele 15 zile au căzut în plasa vînătorilor 3 400 iepuri vii care se exportă și... ivor popula 
plaiurile unor țări deficitare la 
acest capitol. Cît despre ure- cheații împușcați se spun atî- tea...
Bucurestea'>

nul si cartea
9Mereu grăbit, arareori dispus să-și sacrifice timpul, bucureș- teanul găsește, mai în fiecare zi, prilejul unei vizite în librărie. Un sondaj efectuat în cîteva librării din Capitală ne-a dat posibilitatea să constatăm că zilnic se perindă prin fiecare dintre ele. în medie, între 1 500 și 2 000 de cumpărători. Numai în ziua de 10 decembrie s-au vîndut, la cele 75 librării din Capitală, cărți în valoare do 420 000 lei. Raportînd suma la prețul mediu al unei cărți — 10 lei — reiese că într-o singură zl patru bucureșteni din o sută își îmbogățesc biblioteca cu încă o carte. (Anual fie

care locuitor al Capitalei pără 12 volume). Nu e rău I cum-

Plecat-au
zece din...
Vasilati

9

Conducător auto la coopera
tiva agricolă Vasilați (Ilfov) 
Constantin Anton și-a descope- 

;; rit subit calități, care, după opinia sa, urmau să-l duca depar
te. $i la orele 16,30 fix, auto
camionul cu nr. 21-IF-1814 era... 
in cursă. Viteza 7 Maximă I In 
plus, asul de la volan luase cu 
el și o asistență de numai... 9 
persoane. Singurele care n-au 
fost luate nici măcar tn seamă 
au fost regulile de circulație. 
Așa s-a făcut că la o curbă, in 
comuna Sîrbi, dumnealui, șofe
rul, ne mai stăpînind volanul, a 
ieșit de pe șosea și a intrat... în 
stilp. Din fericire, cei 9 pasa
geri s-au ales doar cu sperie
tura. Dar el (șoferul) cu ce s-a 
ales 7

Autorizația 
d-stră?Recent, însoțiți de reprezentanți din Inspecția comercială a municipiului București am făcut o vizită în piața „Ilie Pintllie". Dintre multe constatări consemnăm : Printre cei ce desfac aici produse agroalimentare se găsesc foarte multi cetățeni care nu posedă certificat de producător pentru mărfurile oferite spre vînzare. Nu-i de mirare că tocmai la aceștia prețurile înregistrează diferente sensibil mai mari față de ceea ce prevede mercurialul. Se pare că „negustorii" aceștia și-au făcut un obicei din a specula cumpărătorii. O afluență deosebită de asemenea „vînzători" (a se citi speculanți) cunosc tarabele la care se vînd păsări vii, ceapă, fasole, cereale. Oare nu se pot stîrpi asemenea obiceiuri ? Că, slavă domnului, piața cunoaște un flux intens de administratori, taxatori, încasatori și alte asemenea funcții. Prevederile legale n-or fi avînd „trecere" pe piață ? Fa- ceți-le loc I
S.O.S. către
chimie

Chimiștii de la Combinatul 
de cauciuc sintetic de pe Valea 
Trotușului se află intr-o situa
ție alarmantă. De la 25 noiem
brie n-au mai primit benzen — 
materie primă pentru fabrica
rea fenolului și cauciucului. Au 
consumat și stocurile interme
diare. Întreprinderea de trans
porturi produse petroliere din 
Ploiești, care trebuie să le asi
gure benzenul, a blocat cister
nele cu alte produse, 
combinatul să aștepte. Si aș
teaptă. Instalațiile respective 
mai mult stau. Este tn pericol realizarea planului de produc
ție. Cu toate intervențiile la 
ministerul de resort, treburile 
nu s-au urnit. Pînă la această 
dată restanța se ridică la 2 000 
tone de benzen.

lăsînd

NU ÎNCĂLZESC
CALORIFERELESîntem în zilele cînd gerul mușcă necruțător și solicită din plin instalațiile de încălzire a locuințelor. Aces- iea însă, în multe locuri — după cum relevă și o parte din scrisorile sosita la redacție — tocmai acum s-au poticnit, provocînd stagnarea mercurului sub cotele normale.„în cartierul Drumul Taberii din Capitală — ne scriu mai multi locuitori — în apartamentele din blocurile O.D. 5, P 10, P 11 și P 12, temperatura este de circa 15°—16°. Am sesizat de nenumărate ori întreprinderea de administrație locativă de acest lucru, dar constatăm că practic nu se întreprinde nici o măsură pentru a ni se asigura căldura necesară. I.A.L.-ul dă vina pe I.D.G.B. care nu-și respectă obligațiile asumate prin contract, iar I.D.G.B.-ul cînd se decide, în sfîrșit, să răspundă sesizărilor îndreptățite ale cetățenilor, face acest iucru doar de ochii lumii".în cartierul Militari, vecin cu Drumul Taberii — aceeași situație : „A- proape întreaga lună octombrie am tremurat de frig. Pe atunci ne închipuiam că dispecerii sistemului de termoficare n-au băgat încă de seamă că a venit sezonul rece și speram că în luna noiembrie vor îndrepta situația, dar ne-am înșelat. Cei de la termocentrala Grozăvești ne asigură mereu că situația se va îndrepta. Ei ar trebui să sile însă că acum. în plină iarnă, noi nu avem nevoie de promisiuni (și nici nu plătim așa ceva !), ci de căldură".Care sînt cauzele unor asemenea situații cu totul anormale ? Așa cum rezultă dintr-o serie de sesizări, lipsa de căldură se resimte în special în numeroase blocuri noi date de curînd în folosință, ceea ce atestă că predarea lor „la cheie" s-a făcut doar... în procesele verbale 1 Intr-adevăr, pe multe șantiere continuă practica — atît de mult și pe drept criticată — a dării în folosință a locuințelor fără ca acestea să aibă asigurate toate dotările edilitare corespunzătoare și, în primul rînd, cele ce le asigură încălzirea. în felul acesta, încă o dată locatarii sînt puși în situația de a suporta consecințele vechilor practici ale întreprinderilor de construcții care nu numai astfel chiar urma în blocurile E 1, E 2, E 3 și E 4 din zona de nord a orașului Pitești s-au mutat cîteva sute de familii. în ciuda acestui fapt însă — după cum semnalează locatarii I. Nedelescu, A- lexandru Popa, I. Ciurezu și Nicolae Dumitru — nici pînă în prezent nu au fost date în funcțiune instalațiile de încălzire și de iluminat! „Deși sîntem în luna decembrie, constructorul (Grupul 805 București) și beneficiarul (I.G.O. Pitești) nu au căzut de acord să pună în funcțiune instalația de căldură. Din cauza frigului, pînă și pereții de la etaje au început să prindă igrasie și mucegai, periclitîndu-ne sănătatea. Niște oameni cît de cît gospodari și conștienti de răspunderea pe care și-au asumat-o, predînd locuințele în astfel de condiții, ar fi căutat ca, măcar după aceea, să pună lucrurile la punct. Cum să ne explicăm însă tărăgănarea unor asemenea lucrări pînă în toiul iernii ?“întrebarea vizează, desigur, o intervenție promptă pentru înlăturarea acestei anomalii, dar și sanctionarea tuturor celor ce și-au permis să împingă indolenta atît de departe.O altă cauză a deficientelor survenite în asigurarea căldurii în u- nele locuințe este legată de organi-

zarea necorespunzătoare a aprovizionării cu combustibil. Așa se petrec lucrurile, de pildă, în noul oraș minier Bălan, din județul Ciuc, sau la Tr. Severin. In ambele localități stocurile de combustibil pentru încălzirea blocurilor de locuințe si chiar a unor instituții social-cultu- rale s-au terminat, iar altele în loc sosesc cu mare greutate.Din mai multe scrisori se desprinde șl un alt aspect care pune în evidentă șl mai pregnant inadmisibila lipsă de interes a unor edili' fată de locatari.în majoritatea cazurilor defecțiunile survenite și semnalate acum, în toiul iernii, pe diferitele trepte și circuite ale rețelelor de încălzire nu au apărut de loc prin surprindere. Ele au un stagiu de „vechime" destul de îndelungat, cunosc o evoluție ciclică în fiecare iarnă, și totuși un remediu eficace împotriva lor întîr- zie. „Cele ce ne-am propus să relatăm de data aceasta — ne scrie Al. 
Parâipan în numele unui grup de locatari din Brăila, str. Galați, blocul 12 — au fost semnalate în nenumărate rînduri organelor locale, dar din păcate fără nici un rezultat. Pe scurt, vrem să spunem că locuim în acest bloc de 4 ani de zile, acum instalația de încălzire încă nu funcționează cum De fiecare dată, problema ne-o „rezolvă". în ultimătot iarna care trece, iar defecțiunile instalației rămîn. Avem calorifere care nu au funcționat de cînd au fost instalate, neîndeplinind alt rol decît acela că strică aspectul interior al camerelor! In aceeași situație se află și blocurile 10 și 11. Pur si simplu. nu știm cui să ne mai adresăm pentru „a dezgheța" aceste instalații care de atîta vreme se încăpățînează să rămînă reci".Un alt caz tipic de indolentă, lipsă de grijă pentru a se asigura locatarilor condiții optime de locuit, pe măsura eforturilor materiale făcute în această direcție de către stat, ne este

dar nici centrală trebuie, căldurii instanță.

semnalat de către Radu Ciprian din orașul Moldova Veche, județul Ca- raș-Severin. „Orașul nou din Moldova Veche — ne scrie el — numără peste 20 blocuri date în folosință, primele din acestea avînd o „vîrstă" de aproape 4 ani. Pentru încălzirea lor a fost construită o centrală termică de mare capacitate și putere calorică (cu 4 cazane). Exploatarea ei se face de către întreprinderea minieră Moldova Nouă, tn iarna anului trecut, cele două cazane puse în funcțiune au mers binișor. Cînd a venit primăvara și nu a mai fost nevoie de căldura aceasta „artificială", cazanele au fost oprite și ușile centralei au fost închise. Pe la jumătatea lunii octombrie a.c. s-a dat drumul la cazane din nou, dar s-a constatat că, la blocuri, nu ajunge căldura. Țevile de ramificație de la cazane (în număr de aproape 2 000) sînt înfundate, fiind pietrificate din cauza apei impurificate. Aceste țevi trebuie scoase și curățate, operațiune care este în curs de executare. De o lună și jumătate locatarii orașului nou din Moldova Veche se „Încălzesc" cu promisiunile organelor locale și ale conducătorilor întreprinderii miniere Moldova Nouă".Asigurarea căldurii în locuințe este o obligație esențială șl necondiționată din partea întreprinderilor și serviciilor de resort ale consiliilor populare orășenești și municipale. Este de la sine înțeles că în momentul de față, pretutindeni unde au apărut defecțiuni în încălzirea locuințelor, trebuie să se acționeze rapid pentru înlăturarea lor, precum și pentru prevenirea apariției altora asemănătoare. Totodată cel vinovați de încălcarea unei atît de importante îndatoriri fată de locatari este necesar să fie trași la răspundere cu toată fermitatea, aceasta fiind o condiție obligatorie a întronării ordinii în acest sector gospodăresc.
D. TIRCOB

că nu sînt penalizate de deficiente, ci se de anumite beneficii lor ! încă din luna pentru bucură de pe august. STOFE
FINECatalogul de mostre al întreprinderii „Libertatea' din Sibiu este un bogat evantai de stole fine în coloritul clasic și modern, numai din lînâ sau țesături supraelastice în amestec cu alte fibre. Stofele sibiene sînt destinate confecțiilor pentru bărbați, femei și adolescenți.Fabrica, cu o veche și prețioasă experiență acumulată de mai multe generații de iscusiți țesători, a făcut în ultima vreme progrese în dezvoltarea și sistematizarea sa. Utilajelor de mică productivitate le-au luat locul războaie automate de țesut lînă. Cu ele se realizează o producție dublă. Fabrica produce acum un sortiment diversificat de stofe fine, de calitate, într-o bogată gamă de culori, rezistente, cu un coeficient scăzut de șifonabilitate și de contracție. Iată motivul pentru care stofele realizate la Sibiu sînt mult solicitate în țară și peste hotare.

«W „SClNTM“ 1963
Din c prins:

o „DEMOS" - SPRE TRONURILE LUMII; largă 
anchetă internațională despre evoluția ți creșterea 
forfei de atracție a democrației în secolul XX.

• Peste 20 de practicieni si teoreticieni din mai 
multe țări răspund la întrebarea : CUNOAȘTEȚI

DERNA ? O seria de personalități conturează pro
filul femeii de azi, explică multiplele sensuri ale 
emancipării, problematica socială ți morală a fe
meii în epoca noastră.

• Un examen la domiciliu : VREȚI SA OBȚINEȚI 
PERMIS DE ȘOFER? 13 întrebări ți răspunsuri se
lecționate din chestionarele de examinare.

o l-AȚI VĂZUT PE ECRANE IN 1968, dar ce știți 
despre ei î Notițe biografice ți fotografii vă pre
zintă galeria vedetelor de cinema care v-au atras 
atenția în acest an.

e CARACTERUL — O ETERNA ENIGMA? — 
scriitori, psihologi, pedagogi, sociologi, grafologi 
încearcă să explice mecanismele intime ale com
portamentului, sondează profunzimile ființei umane.

• REVIRIMENTUL MANUFACTURII IN EPOCA 
REVOLUȚIEI INDUSTRIALE. - Un paradox econo
mic mondial sau o nouă confirmare a inegalabi
lului har al mîinii omenești ?

r EPOPEEA EXPEDIȚIILOR ÎN NECUNOSCUT, 
scurt istoric al descoperirilor geografice.

o Cunoașteți acest stil ? MINIGHIDUL DE AR
HITECTURA vă prezintă epoci, stiluri, monumente, 
autori din antichitate pînă în zilele noastre.

e Practic, succint, necesar : BREVIAR JURIDIC. 
Tn 39 de paragrafe sînt prezentate noi reglemen
tări în domenii importante legate de activitatea ți 
viața fiecăruia.

e ENCICLOPEDIA CĂMINULUI, colecție de sfa
turi utile în orice casă.

o MEDALIAȚII OLIMPIADEI MEXICANE — un 
memento al exploziei de recorduri de la Ciudad de 
Mexico.

o Vreți să petreceți o seară în compania unor 
regi ai rîsului ? SCHIȚE UMORISTICE DE MARK 
TWAIN, MARK CONNELLY, DON MARQUIS, 
IASSEN ANTOV ți alții.

• PSEUDO-ISTORIE A FALSURILOR CELEBRE, 
sau palpitantele avataruri ale unor faimoase ta
blouri.

o TESTE Șl JOCURI DISTRACTIVE.

și fotografii inedite

GAMA VIRTUȚILOR PE CARE VI LE CERE 
FUNCȚIA ?
• CE CISTIGA Șl CE PIERDE FEMEIA MO*

432 pagini informații
Vă reamintim! Almanahul „Scînteia" 1969 este ghidul omului instruit, bine 

informat, la curent cu marile preocupări ale lumii contemporane.

„Luna cadourilor ■■■
și pentru copii

în tradiționala lună a 
cadourilor de sfîrșit de 
an, magazinele desfac și 
o bogată gamă de pă
puși, jocuri și jucării. 
Din magazinele specia
lizate pot fi procurate 
păpuși din material plas
tic, incasabile și lavabi- 
le, îmbrăcate elegant, 
ingenioase jucării meca
nizate — autorachete, 
autocare, automobile —- 
în culori vii și cu dese
ne atractive — și alte 
jocuri instructive meni
te să dezvolte îndemîna- 
rea și fantezia. Dia
scopul din material plas-

Z ci3?

tic, practic și ușor de 
mînuit, alături de un 
bogat sortiment de dia- 
filme alb-negru și color, 
cu o tematică largă stă, 
de asemenea, la dispozi
ția celor interesați.

Jocurile din carton 
poiigrafiat. tipărite pe 
hîrtie de calitate, cu o 
tematică variată ca Ha
rap Alb, Animalele din 
continente, Cine știe 
poezie, Scriitori clasici 
români. Joc fotbal etc., 
au multiple variante și 
posibilități de joc și pot 
fi folosite atît de un 
singur copil cît și pen
tru jocul colectiv.

Sentimentul
(Urmare din pag. I)

Rubrică redactată de
Ștefan Z1DAR1TA 
Gheorghe POPESCU 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Pusi Dezideriu a avut ambiția să se nască în ziua de 6 august 1943. (Nu se știe precis de ce și-a ales această zi). Chiar în ziua aceea s-a născut. A avut pretenția să apară pe lume în comuna Vălenii de Arieș-Turda. (De ce a susținut cu atîta ardoare să se nască aici și nu în altă parte, iar nu se știe precis). I s-a îndeplinit și a- ceastă dorință.— Ce pretenții mai ai ? — l-a întrebat Destinul.— Să beau un coniac și 
O cafea la Capșa 1— Ce e Capșa asta 7 — s-a interesat Destinul.— O cafenea din București.— Ești încă fraged pentru cafenea, — l-a admonestat Destinul și rău a făcut, pentru că Puși Dezideriu putea să ajungă colonel încă la o etate mai crudă. Putea ajunge colonel chiar și la vîrsta de șase-șapte luni. Asta numai dacă știa să vorbească. Șl Destinul putea, dacă tinea la el. să-1 facă a- ceastă favoare.între anii 1959—1962, Destinul îl poartă pe Puși Dezideriu într-o școală profesională de construcții civile si industriale. De la 11 decembrie 1963 și pînă la 17 iulie 1965. ii ajută să-și satisfacă serviciul militar la o unitate din Oradea. Rămîne astfel la vatră cu gradul de soldat.Cînd se produce saltul calitativ de la soldat la colonel ? Puțintică răbdare. După satisfacerea serviciului militar se angajează la un șantier de construcții din Sibiu. Destinul lui Puși intervine pe lîngă conducerea șantierului și astfel Dezideriu este promovat într-o școală de maiștri. Se întoarce ca maistru pe șantier si în timpul acesta are o discuție cu bunul lui Destin.— De mic copil am avut ambiția să beau un și o cafea la Capșa. te încăpătînezi ? De vrei să-mi satisfaci ria asta ?— Stai în banca

coniac De ce ce nu bucu-
ta si

l-avezl-ți de treabă, certat Destinul.— Să stau în banca mea ? Dragul meu Destin.. putea să dracului pace ?Jignit,Dezideriu nu s-a mai a- mestecat în viața lui par-
n-ai te duci dumneata și să mă lași înDestinul lui Puși

mă chema cu atîta insistență Capșa încă din fașă?" se întrebă el și chiar în a- cel moment auzi, la masa vecină, o discuție care-i captă atenția. La masa vecină erau două fete. Una cu minl-jup. dar cu ochi negri, cealaltă, tot în mini- iup. dar cu palton pe u-

aranjat să se întîlnească tot aici, a doua zi. cu condiția ca Dezideriu să vină îmbrăcat în ofițer. Dezideriu a alergat la talciocul din Ploiești, și-a cumpărat uniformă, a intrat la un ceaprazar de unde a luat epoleți de căpitan și s-a dus la întîlnire. Cele două
DE CE L CHEMA

DESTINUL PE PUȘI
LA CAPȘA

Puși Des-Ca facă pro-
tlculară. Și astfel, Dezideriu. eliberat de tin. răsuflă ușurat, maistru, începe să-și de cap. Absentează, duce stricăciuni pe șantier, pierderi de materiale și e dat afară.își încearcă norocul pe la diferite șantiere din Sibiu, Sebeș, Alba... în a- nul 1965, pentru daune în avutul obștesc, este condamnat la cinci luni închisoare corectională. Execută pedeapsa și se angajează la șantierul 505 din Sibiu ca gestionar de materiale (!). Mai face șl aici o delapidare, e condamnat la doi ani închisoare, și datorită unei grațieri scapă mai ușor. Se angajează la alt șantier. Se însoară, are un copil, iar pe urmă o altă delapidare. Fuge.îl chema Bucureștiul. II chema Cansa mult visată. Intră la Capșa, trase în piept, tn amîndoi plămînli. aerul curat de cafenea, comandă un coniac mare și o cafea mică........ De ce

foiieton
de Nicufă TĂNASE

paltonulmeri. Zicea cea cu pe umeri:— Eu chiar în miaza asta m-as dacă m-ar cere un ofițer.— Eu aș pleca de aici, chiar la ofițerul stării civile dacă mi-ar cere mîna un ofițer — și arătă mîna în care ținea paharul cu coniac.Puși Dezideriu se ridică de la masa lui. execută o poziție de drepți în fața celor două admiratoare ale ofițerilor, și. bolmojind un nume oarecare. își atribui gradul de căpitan. A comandat coniacuri mari, cafele mici și fetele au tras la sorti... Dar. pardon, fetele au cerut să-1 vadă în uniformă. Si astfel, au

după-a- căsători.

fete probabil că s-au măritat între timp cu niște grade mai superioare, pentru că n-au mai venit la întîlnire.„Să mă fac ofițer de pomană". și-a zis Dezideriu. Și prin fata „Romartei" a acostat-o pe Ana Elisa- beta V., absolventă a liceului din Iași, venită la București pentru niște examene, dar la care picase. Invitată la o cofetărie de Puși, fata a acceptat. Coniacul a făcut pe Ana Ellsabeta V. din Iași să spună punctul ei de vedele în legătură cu pretențiile lntr-un eventual mariaj.— Mie. la Iași, îmi face curte un inginer. M-aș căsători și cu un ofițer, ca dumneata, adică nu ca dumneata... Dacă ai avea un grad mai mare, poate că as accepta propunerea, dar așa...Lui Dezideriu nu i-a trebuit mult timp de gîndire, ca la șah. A zis :
— Anișoara mea, tu mă

vezi pe mine acum căpitan, dar niște secrete militare mă obligă să tac.— Ce fel de secrete ? Te rog. spune-ml-le. îmi plac secretele.— Eu nu vreau să mă laud, dar am făcut o faptă deosebită și peste cîteva săptămîni voi fi avansat exceptional, Voi fi colonel 1- Ce.........................................făcut ?- Ei.nu pot ........ _ . „măriți cu mine, pînă nu vei vedea cu ochii tăi steluțele de colonel pe umerii mei.— Dacă e așa. hai la Iași, 
să mă ceri părinților.— Chiar dacă nu mă invitai tu. tot trebuia să merg la Iași. Am o misiune și mai specială.Au plecat amîndoi la Iași. Părinții fetei, bucuroși de pleașca ce le căzuse cum să se poarte cu viitorul lor ginere. După o bucată de vreme, Dezideriu le spuse că trebuie să plece neapărat la București, fiind chemat pentru avansare. O ia și pe Ana cu el. La București, sg duce iar la ceaprazar (pentru a- vansare !), cumpără epoleții de colonel și-i coase chiar Ana la uniformă. Astfel, domnul colonel și viitoarea doamnă colonel se întorc în Iași pentru nuntă.De cînd au apărut soacrele pe pămînt, sînt sus- • pectate de suspiciune. De • neîncredere fată de ginerii ' lor. De data aceasta, toate presupunerile s-au confir- ! mat.Viitoarea soacră a lui ■ Puși Dezideriu, care citise ' „Căpitan la 15 ani" încă ; din copilărie, foarte Intim- ! plător s-a uitat în buleti- , nul viitorului el ginere șl . a constatat că-I cheamă In ■ alt fel de cît se prezentase. ' 
A anuntat miliția.Si. astfel, „colonelul" < Puși Dezideriu a fost ares- < tat de un... plutonier ma- 1 joț. ;

(După o corespondentă ! 
trimisă de Manole 
CORCACI)

fapte deosebite aiasta în nici un caz să spun. Tu nu te

pe cap, nu știau

uitam îndelung la podoabele și la 
statuetele lor. Erau. oameni: un 
freamăt le străbatea ființa, un dor 
nelămurit pentru altceva, pentru lu
mină și pentru frumusețe le mișca mîna. Erau oameni. Acolo, în noap
tea de dinaintea istoriei, mîna lor 
se mișca dusă de legile frumosului. . 
Făceau vase frumoase, cu ornamen
te frumoase și însuși darul de a isca podoabe era un dar omenesc. Ei erau 
oameni, chemați de dorul frumuseții.

Cucuteni... i-a fost dat acestei mo
deste așezări să-și treacă numele în 
tomuri savante, în volume grele de 
știință și de gînduri, ca să marcheze 
„Cultura Cucuteni". Savanții au de
numit-o așa, apoi au împărțit-o în 
„A", „A-B", „B", au cercetat vesti
giile ei, i-au pregătit nemurirea. In 
fața vaselor de Cucuteni, ochiul se 
îmbată de jocul pur al culorilor și 
liniilor, iar gura nu se sfiește să spună cuvîntul „rafinament". Motivul 
ornamental de bază al Cucutenilor 
este de o simplitate brăncușiană (alt 
termen mai potrivit nu găsesc I) și 
are o forță de sugestie egală cu a 
oricărei capodopere plastice. Este vestita curbă dublă, reluată obsesiv 
de generații și generații de artiști 
din neolitic, trecînd din vas în vas, 
mai frumoasă, mai armonizată cu 
materialul, cu forma vasului, cu cu
loarea. In muzeul din Piatra Neamț 
timpul aruncase la o parte 6000-7000 
de ani: „Un gol istoric se întinde / Pe-aceleași timpuri mă găsesc..." — scrisese mai ieri un mare poet, nu departe de aceste locuri.

Am ieșit din muzeu. Vraja s-a 
rupt — mi se părea. In fața ochi
lor, în soarele ca de primăvară al lui noiembrie, străluceau cele 12 
etaje ale hotelului „Ceahlău". Dar 
lingă noi, la doi pași, în fața clă
dirii, lucrase marele artist anonim 
pe care l-am pomenit. Peluzele de 
arbuști pitici erau repetarea întocmai a curbei de pe vasele Cucute- nilor. întocmai. Putea să le facă oricum, mai „frumoase", mai „rafinate", oricum ; nu. a reluat cel mai 
frumos și cel mai rafinat motiv, cel al vaselor. Și atunci am trăit, ple
nar, sentimentul timpului. Am fost 
înghițit de oceanul care scaldă și 
galaxiile și firul de iarbă, m-am simțit dus de el, am trăit timpul, marea lui curgere și marea lui lucrare, înspăimîntat șl fericit, bucu
ros și trist, m-am simțit copilul vre
mii și al întinderii, am ridicat ochii la soare și i-am plecat spre pietre.

Și-am văzut, într-o străfulgerare, 
cetele blînde de daci prin văile a- 
cestea, și chipul lui Ștefan cel Mare, și pe Calistrat Hogaș, și pe cel ce 
cu inima lui a lucrat peluza aceasta și miile de muncitori ai orașului 
contemporan ca pe o singură ființă, 
ducînd departe, mai departe, prin timp solia de pace și de frumusețe 
a acestor locuri. Fiindcă departe de a fi o imagine literară, continuitatea, 
contemporaneitatea trecutului cu 
viitorul este o coordonată reală a 
acestui oraș dintre munți. Ceea ce 
surprinde la Piatra Neamț este inte
grarea de domeniul miraculosului a 
timpilor istorici. Oamenii au vrut să 
fie așa. Este un oraș născut din 
dragoste, un oraș în care cuvintele 
drag și dragoste sînt la ele acasă. 
Aș vorbi — dacă n-ar suna cam 
bombastic — despre antropomorfi
zarea sa, despre relațiile inter-uma- 
ne ce există între oraș și locuitorii săi; nu sînt relații ca între un grup 
de clădiri și oameni, ci ca între un om și alt om. Aici, la Piatra Neamț simți la fiecare pas iubirea și grija 
pe care edilii o poartă așezării lor.

Este greu de crezut — pentru cel 
care nu a privit cu ochii săi — că, 
aflindu-se la nici două sute de metri

una de alta, biserica lui Stefan cel 
Mare, care peste cițiva ani va îm
plini o jumătate de mileniu, și com
plexul de blocuri de pe bulevardul 
Chimiei „sună". („Sună" este vn ter
men întrebuințat în atelierele arhi- 
tecților și însemnează „nu distone... .t 
ză“ sau, mai mult, „se armonizează, 
se topesc laolaltă, fac corp comun 
din punct de vedere estetic"). Si 
totuși așa este. Biserica Sfintul loan, 
cu arcadele ei, cu ceramica policro
mă reluînd culorile vaselor de Cu
cuteni, trece lin, prin portaluri de 
piatră, spre clădirile vechi ale Liceului „Petru Rareș". Au fost con
struite, cu iubire și grijă, în așa fel incit ochiul să treacă dulce de la 
una la alta. Arcadele sînt aidoma. 
(Aflu dintr-o prețioasă monografie 
că pivnițele liceului sînt, de fapt, 
pivnițele Curții Domnești). Apoi un spațiu vast (golul este — îmi spunea un specialist — elementul arhi
tectonic cel mai important și cel cu care se lucrează cel mai greu) și 
blocurile noi. Nici o rupere. Toate 
aceste clădiri sînt — dacă vreți — 
fotografiile unui om la diferite vîrs- 
te: altul și același.

Secretul 7 Nu l-am găsit. Să fie 
oare în aceea că ascensiunea celor 
zece etaje este pregătită, încă din 
vecinătatea ctitoriei, de către Turnul 
lui Stefan, semeață izbire a cerului 
cu un gînd durat în piatră 7 Să fie 
trouvaille-ul arhitecților, acoperirea 
noilor fațade cu suprafețe mari de 
plăcuțe de ceramică în aceeași cu
loare cu cele ale istoriei ? Să fie... 
Nu știu, dar nici o laudă nu este 
de-ajuns pentru această lucrare : un 
oraș nou unde curentul, cotidianul seamănă — pînă la identitate uneori — cu cele mai frumoase zidiri ale trecutului.

Piatra Neamț este unul dintre ora
șele unde s-a construit mult în anii noștri. în prima clipă ai sentimentul că totul este nou. Și totuși, nu este. Ulițe vechi, cu case gospo
dărești, se desfac în toate părțile. 
Macaralele și schelele se întind peste 
tot. El se construiește în continuare; 
la fel, cu iubire și cu grijă. Este 
un oraș bine gospodărit. Chibzuit de 
la început, el oferă locuitorilor săi 
avantaje pe care reunite le întîl- 
nești rar: pe deoparte toate înlesnirile orașului modern (asfalt, neon, spații comerciale riguros distribuite, 
servicii de tot felul) pe de altă parte 
tihna, liniștea micilor tîrguri mon
tane, împrejurimi minunate, aer cu
rat.

Aer curat... Industrializare, urba
nizare — și totuși Piatra Neamț știe 
să semene cu o stațiune balneară. 
In diminețile senine, de la etajul 
cinci al hotelului, priveam culmea 
de basm a Ceahlăului. Sclipea diamantin, la fel ca pe vremea cînd Cantemir, voievodul cărturar, îl zu
grăvea în a sa „Descripția Molda- viae". La poalele lui ne mișcăm noi. Și peste noi plutea sentimentul timpului. Cald, unificator, el dădea o uni
că strălucire acestui pămînt, peste veacuri și peste milenii, încărcîndu-le 
de omenie și de frumusețe. Sînt două 
lucruri pe care Piatra Neamț știe 
să le arate din prima clipă.

In mîinile și în chipul neștiut al 
meșterului anonim ce a sculptat în 
piatra vegetală linia sinuoasă a cul
turii străvechi am știut că se topiseră 
toate mîinile concetățenilor săi: ale 
muncitorilor din combinatele orașu
lui, ale zidarilor, ale arhitecților, mîi
nile și mințile actorilor din Piatra 
Neamț, ale dascălilor și învățăceilor, ale gospodarilor municipiului.

Este un cuvînt nou aici, nu g împlinit nici un an; dar el nu are doar 
o semnificație administrativă: pen
tru Piatra Neamț, MUNICIPIU este 
un titlu.
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oamenilor, existența, munca și 
preocupările celor ce muncesc, că 
marii compozitori s-au confundat 
întotdeauna cu momentele de sea
mă ale istoriei țării lor. Cîntecul 
i-a însuflețit odinioară pe înaintașii 
noștri în lupta pentru eliberarea 
națională și socială, pentru înfăp
tuirea unirii, crearea statului na
țional unitar și cucerirea indepen
denței, în lupta revoluționară îm
potriva exploatării și împilării. In 
anii de după eliberare, în marile 
bătălii duse pentru victoria revo
luției socialiste și transformarea 
revoluționară a societății, cîntecul 
a sporit marele elan patriotic al 
maselor, a răscolit conștiințe, che- 
mînd tot ceea ce avea mai bun 
națiunea noastră la realizarea pro
gramului Partidului Comunist, la 
munca pentru refacerea și înflori
rea socialistă a țării.

Poporul nostru prețuiește tot ceea 
ce s-a făurit bun în trecut în a- 
ceastă sferă de creație, ca în toate 
domeniile de activitate de altfel, — 
și, aducînd un omagiu înaintașilor, 
ne îndeplinim o sacră îndatorire 
atît față de ei, cît și față de popo
rul nostru. în același timp consi
derăm că aceasta reprezintă un a- 
pel adresat oamenilor de artă de 
astăzi de a urma exemplul înainta
șilor, servind cu abnegație poporul, 
cauza construcției socialiste (aplau- 

puternice, îndelungi). Alături 
de toți cei ce muncesc, creatorii de 
muzică și-au înscris numele în ma
rea cronică revoluționară a Româ
niei moderne, în grandioasa operă 
de construcție socială desfășurată 
de poporul român.

A continua această nobilă tra
diție militantă a muzicii noastre, 
în condițiile epocii desăvîrșirii so
cialismului — ce întrece în mă
reție și strălucire toate epocile an
terioare din istoria poporului ro
mân — este o înaltă îndatorire de 
cinste pentru toți compozitorii din 
România. Creînd opere artistice 
impregnate de suflul dinamic, re
voluționar al socialismului, îp care 
să răsune cu putere ecoul aspira
țiilor de azi ale poporului, compo
zitorii noștri îmbogățesc nu numai 
tezaurul culturii noastre naționale, 
ci și patrimoniul artei universale. 
Ceea ce conferă prestigiu și auto
ritate muzicii noastre în ochii ce
lorlalte națiuni, ceea ce face să-i 
sporească valoarea pe plan inter
național este nu imitarea sau co
pierea unor curente sau școli „la 
modă" în străinătate, ci exprima
rea fidelă a personalității psihice și 
morale a poporului nostru, a ca
racteristicilor sale sufletești, a țe
lurilor supreme cărora își consa
cră elanul și forțele creatoare.

Diversitatea în creația muzicală, 
ca în toate artele, este necesară, 
dar aceasta se impune nu numai 
pe plan național. Ar fi, cred, des
tul de greu pentru iubitorii de artă 
ca să asculte una și aceeași muzi
că — indiferent dacă este compusă 
în România, în Franța, în Uniunea 
Sovietică sau în Italia ; așa ar fi 
dacă s-ar încuraja tendințele — 
care, e drept, nu caracterizează 
muzica noastră — ale unor com
pozitori de a imita lucrări muzica
le din alte țări. Este limpede că 
prin aceasta cei în cauză nu fac 
un serviciu nici muzicii românești 
și nici muzicii universale (aplauze 
îndelungate). Dacă sîntem parti
zanii diversității de stiluri în crea
ția muzicală pe plan național, cu 
atît mai mult trebuie să fim par
tizanii diversității pe plan interna
țional (vii aplauze). Nu înțeleg 
prin aceasta că muzicienii noștri 
trebuie să se izoleze, să ignoreze 
muzica ce se creează în alte țări. 
Dimpotrivă, valorile muzicale in
trate în circulația internațională 
trebuie să fie făcute cunoscute nu 
numai compozitorilor, ci și publi
cului larg din țara noastră. Dar, 
în același timp, consider că dato
ria creatorilor noștri este ca, la 
rîndul lor, oglindind specificul 
nostru național să facă cunoscută 
lumii muzica, arta, puterea de 
creație a poporului român (aplau
ze puternice, îndelungi). Numai 
astfel muzica națiunii noastre se 
afirmă în mod distinct în concer
tul civilizației . mondiale, aduce o 
contribuție specifică, originală, la 
avuția spirituală a umanității.

în acest context capătă un bogat 
conținut și colaborarea compozito
rilor noștri cu creatorii de muzică 
din celelalte țări, contactele inter
naționale pe plan artistic. Și — 
pentru că am fost informat că în 
adunarea generală s-au ridicat și 
probleme privind îmbunătățirea în 
continuare a contactelor interna
ționale, precum și studiile în stră
inătate — țin să subliniez că apre
ciez ca îndreptățite aceste dezide
rate. Desigur, această chestiune nu 
trebuie absolutizată. Este necesar 
să dezvoltăm contactele artistice 
cu celelalte popoare, este necesar 
ca muzicienii noștri să studieze și 
să învețe din tot ceea ce există 
mai bun în alte țări ; să nu se 
uite însă nici un moment că ei vor 
fi mari compozitori numai în mă
sura în care vor fi legați de pă- 
mîntul unde s-au născut și au 
crescut (aplauze îndelungate, pu
ternice).

Obișnuiesc uneori să mă duc la 
vînătoare și să ascult, așteptînd 
vînatul, păsările care umplu pă
durea cu trilurile lor. Știți bine, 
se întîmplă uneori să se rătăceas
că prin pădurile noastre și păsări 
ce nu sînt de pe aceste meleaguri. 
E lesne de observat că ele nu cîn- 

tă cu aceeași voioșie, cu aceeași 
originalitate ca acelea care s-au 
născut și au învățat să zboare aici. 
Aceasta e valabil și pentru com
pozitori (viî aplauze). Referin- 
du-mă la compozitori, am în ve
dere nu rătăcirea teritorială, ci 
o anumită rătăcire filozofică sau 
spirituală care îi poate împiedica 
să fie înțeleși de conaționalii lor 
(aplauze puternice). Partidul și gu
vernul nostru consideră că, parti- 
cipînd tot mai activ la viața cul
turală a lumii contemporane, cu- 
noscînd și însușindu-și cuceririle 
noi ale artei universale, oamenii 
de artă din România au datoria 
să afirme cu pasiune valorile spi
rituale ale poporului român, să 
facă cunoscut tuturor geniul său 
artistic. Prin aceasta ei îndepli
nesc atît o nobilă misiune patrio
tică, cît și o însemnată misiune in
ternațională (aplauze puternice, 
îndelungi).

Făurind asemenea opere, compo
zitorii noștri se achită și de o înaltă 
sarcină socială, fac din talentul lor 
un mijloc de perfecționare morală 
și de educație estetică a omului, un 
factor de mobilizare a energiilor 
maselor în slujba progresului so
cietății; în legătură cu aceasta, pe 
bună dreptate, în Adunarea gene
rală o serie de compozitori au sub
liniat necesitatea de a se crea o 
muzică care să vibreze adine în 
conștiința maselor largi — înțe
legerea și asimilarea de către oa
meni fiind suprema rațiune de a 
exista a oricărei arte. Dezvoltarea 
instrucției publice, ridicarea nive
lului cultural al poporului în anii 
socialismului pun în fața compozi
torilor noștri, ca de altfel în fața 
tuturor creatorilor de artă, exi
gențe sporite pentru realizarea u- 
nor lucrări de înaltă ținută artis
tică, bogate în conținut și în ace
lași timp larg accesibile publicului 
nostru nou.

Chemînd creatorii de frumos să 
se cufunde adînc în clocotul vieții 
poporului pentru a făuri lucrări vi
guroase, emoționante, care să sin
tetizeze mesajul umanist al acestei 
epoci, partidul nostru încurajează 
și stimulează totodată eforturile 
artiștilor pentru perfecționarea 
continuă a măiestriei, pentru ino
varea mijloacelor de expresie, pen
tru lărgirea continuă a paletei de 
stiluri și maniere de creație, îm
bogățirea și diversificarea artei 
noastre socialiste. Aceste dezide
rate sînt pe deplin valabile și în 
domeniul muzicii.

Viața culturală tot mai intensă 
din țara noastră reclamă un re
pertoriu muzical multilateral. în 
care să-și găsească locul cuvenit 
toate genurile. Acordîndu-se pre
țuirea cuvenită muzicii simfonice, 
muzicii de cameră, operei și ope
retei, stimulînd eforturile pentru 
dezvoltarea continuă a acestor ge
nuri, nu trebuie să se ignore nici 
alte genuri muzicale care se bucură 
de audiență în rîndul publicului 
larg. Mă gîndesc în primul rînd 
la muzica de masă, la cîntecul re
voluționar, patriotic, care exercită 
o puternică înrîurire asupra conști
inței politice și cetățenești a oa
menilor muncii, care contribuie la 
cultivarea dragostei de patrie, a 
devotamentului pentru cauza con
strucției socialismului și comunis
mului. O valoare deosebită are mu
zica de acest gen în educația tine
retului și a copiilor în spiritul pa
triotismului socialist și al interna
ționalismului proletar, în viața pio
nierească, în munca Uniunii Tine
retului Comunist, precum și în 
cadrul bogatei și amplei activități 
artistice de amatori, care se des
fășoară pe întreg cuprinsul țării. 
Tocmai de aceea considerăm nece
sar ca muiica corală, de fanfară, 
marșurile să intre în mod perma
nent în preocupările celor mai de 
seamă compozitori ai noștri. în 
același timp este locul să arătăm 
că o răspundere deosebită în edu
cația muzicală a tinerei generații, 
în crearea pasiunii tinerilor pen
tru cîntec, revine școlii. Dacă gra
vele lacune existente în anii trecuți 
în această direcție în programul de 
învățămînt s-au înlăturat în par
te, continuă să rămînă încă ac
tuală nevoia de a infringe pasivi
tatea unor cadre’didactice, și, din 
păcate, și a unor organizații ale 
Uniunii Tineretului Comunist, față 
de activitatea muzicală a ti
neretului, față de dorința sa de 
a-și manifesta prin cîntec elanul,- 
optimismul, dragostea de viață.

Pe bună dreptate, în cadrul Adu
nării generale, unii vorbitori au 
subliniat necesitatea de a se de
pune eforturi mai susținute pentru 
ridicarea calității muzicii ușoare — 
unul din genurile de cea mai lar
gă circulație în public și, în mod 
deosebit, în masa tineretului. De
sigur, o caracteristică a muzicii 
ușoare este aceea de factor de di
vertisment. dar aceasta nu implică 
lipsa calităților educative ale aces
tei muzici, a capacității ei de a 
transmite idei și sentimente pro
funde. Din păcate, trebuie să 
spunem că, în ultimul timp, în a- 
cest domeniu se manifestă neajun
suri serioase ; este poate sectorul 
muzical unde se observă cel mai 
pregnant tendința spre imitație, 
îndepărtarea de specificul nostru 
artistic național. Publicul larg 
solicită cîntece de muzică u- 
șoară melodioase, scrise pe ver
suri inspirate, care să spună eît 
de cît ceva, să dea expresie vie 
marii bogății de sentimente, gîn- 
duri și preocupări ale omului so

cietății socialiste, să răspundă obli
gațiilor fundamentale ale artei de 
a cultiva gustul ales, de a exercita 
o înrîurire binefăcătoare asupra 
sensibilității și conștiinței umane. 
Sîntem convinși că. compozitorii 
noștri vor ști să răspundă cu cinste 
acestei îndatoriri, așteptărilor mi
lioanelor de iubitori de muzică din 
țara noastră.

în legătură cu aceasta aș dori 
să mă refer la faptul că și în do
meniul muzicii, ca și în alte do
menii ale artei, se poate spune că 
poziția filozofică a artistului este 
aceea care determină pînă la urmă 
și caracterul creației sale. Consi
der că, pe bună dreptate, în cadrul 
dezbaterilor s-au ridicat și o serie 
de probleme privind îmbunătățirea 
activității ideologice, subliniin- 
du-se necesitatea ca toți creatorii 
de muzică să acorde atenție, pa
ralel cu munca artistică, proble
melor vieții sociale, participării ac
tive la întreaga muncă de trans
formare revoluționară a societății. 
Artiștii orînduirii noastre socialiste 
trebuie să fie partizani activi ai 
ideologiei materialist-dialectice în 
lupta împotriva oricăror concepții 
idealiste, retrograde ; numai așa, în 
operele lor va putea palpita cu 
putere pulsul vieții, se vor oglindi 
convingător năzuințele fundamen
tale ale poporului nostru (aplau
ze puternice, îndelungi).

Partidul și guvernul acordă, 
după cum știți, o atenție deosebi
tă creării condițiilor pentru parti
ciparea tot mai activă a tuturor 
cetățenilor patriei la edificarea so
cialismului în România, la întrea
ga activitate de elaborare și în
făptuire a politicii noastre interne 
și internaționale, considerînd că 
astfel se asigură ca măsurile adop
tate de partid și guvern să cores
pundă cît mai bine dorințelor, in
tereselor și năzuințelor întregului 
nostru popor. In aceasta se expri
mă, de altfel, superioritatea orîn
duirii socialiste, democrația noas
tră socialistă în plină dezvoltare; 
prin aceasta se creează condiții de 
manifestare liberă a omului în 
toate sferele de activitate socială. 
Desigur, pentru a făuri opere de 
valoare, orice om trebuie să poată 
învăța, să se poată instrui, să poa
tă gîndi, să dispună de o largă li
bertate de activitate și creație. 
Știu că aici s-a vorbit în mod just 
despre aceasta. Libertatea creato
rului este strîns legată de liberta
tea socială, de libertatea generală 
a poporului, de democrația socia
listă. Această libertate nu este 
ruptă și nu poate fi ruptă de dez
voltarea societății noastre ; creația, 
libertatea de creație se înscriu în 
climatul nou în care trăiește și 
muncește întregul popor. Integrîn- 
du-se strîns în realitatea socială 
generală, libertatea artistică de 
creație va corespunde intereselor 
mersului nostru înainte, va contri
bui la dezvoltarea multilateială a 
societății noastre socialiste (vii a- 
plauze).

Așa cum s-a arătat și în dezba
teri, în muzică, ca în toate artele, 
un rol esențial în orientarea filo
zofică și artistică a creației. în 
imprimarea unui exigent spirit de 
discernămînt în selecția valorilor, 
precum și în dezvoltarea educației 
muzicale a maselor îl au criticii, 
muzicologii, publicațiile de artă. 
Critica muzicală trebuie să aducă 
o contribuție esențială la cristali
zarea cît mai originală a școlii 
muzicale românești contemporane, 
la promovarea unui larg schimb 
de opinii, care să contribuie la 
afirmarea celor mai înaintate po
ziții în creația muzicală, la îmbo
gățirea continuă a conținutului și la 
ridicarea nivelului ei artistic. în 
același timp, o importanță deose
bită în viața artistică are ridica
rea nivelului muncii de difuzare 
a producțiilor muzicale în rîndul 
publicului ; filarmonicile, teatrele 
lirice, formațiile orchestrale de 
toate genurile și, în mod deosebit, 
radioul și televiziunea au dato
ria să-și sporească exigența față 
de valoarea lucrărilor pe care le 
popularizează. Aceste instituții au 
datoria de a ține seama de public, 
de a respecta publicul difuzînd o- 
pere care să corespundă cerințelor 
acestuia, obligațiilor încredințate 
de partidul, guvernul, poporul nos
tru (aplauze). Cred că tovarășii de 
la radio și televiziune înțeleg că a- 
ceasta este o critică, deoarece ei 
nu întotdeauna procedează astfel.

Așa cum s-a subliniat în mod 
judicios în cadrul adunării, înflo
rirea continuă a creației muzicale 
din țara noastră depinde, în bună 
măsură, de calitatea și amploarea 
activității pe care o desfășoară 
Uniunea Compozitorilor. Nu doresc, 
firește, să mă amestec în treburile 
interne ale Uniunii Compozitorilor, 
de .aceea nu am să spun nimic 
despre activitatea ei. Doresc, totuși, 
ca, în primul rînd, să felicit căl
duros și să urez succes în mun
că noului comitet al Uniunii Com
pozitorilor, ales de Adunarea ge
nerală. precum și președintelui U- 
niunii. tovarășului Ion Dumitrescu 
(aplauze puternice). Noul comitet 
va înțelege, desigur, că. nereferin- 
du-mă la unele aspecte ale activi
tății din trecut, nu înseamnă că nu 
au existat lipsuri în munca vechiu
lui comitet ; cred că se va ține 
seama de ceea ce dumneavoastră 
ați spus aici, și că noul comitet 
va lucra ceva mai bine, inclusiv 
președintele uniunii (vii aplauze).

Pe bună dreptate s-a spus în 
adunare că una din îndatoririle 
principale ale Uniunii este aceea 
de a stimula în rîndul compozi
torilor, cu și mai multă perseve
rență și vigoare, spiritul dezba
terilor artistice principiale, de a 
milita pentru o creație muzicală 
inspirată din realitățile țării noas
tre, străbătută de spirit militant, 
pătrunsă de patosul umanismului 
socialist, consacrată cauzei mărețe 
pentru care muncește și luptă în
tregul nostru popor. Ca organiza
ție obștească, integrată în Frontul 
Unității Socialiste, Uniunii Compo
zitorilor îi revine totodată sarcina 
de a organiza participarea tot mai 
intensă a compozitorilor și muzi
cologilor la viața social-politică a 
țării, la activitatea generală de 
construcție a societății socialiste.

Aș dori să mă refer, în cîteva 
cuvinte, la misiunea Ce revine co
muniștilor, membri ai Uniunii 
Compozitorilor — și anume aceea 
de a milita permanent pentru în
făptuirea. în arta muzicală, a prin
cipiilor politicii partidului nostru, 
pentru ca în întreaga viață cultu- 
ral-artistică, muzicală să triumfe 
principiile materialismului dialec
tic, ale marxism-leninismului. A- 
ceastă concepție înaintată trebuie 
să constituie . un fir roșu al în
tregii lor activități, și, aș vrea să 
subliniez, atît a lor cît și a tuturor 
membrilor Uniunii Compozitorilor, 
fie că sînt sau nu sînt membri ai 
partidului nostru (aplauze puter
nice).

Muzica are minunata capacitate 
de a se face înțeleasă pe toate me-> 
ridianele ; ea are limba ei proprie, 
internațională, care nu cunoaște 
granițe și care tocmai de aceea în
lesnește comunicarea directă și a- 
propierea între oameni și popoare. 
Muzica 'trebuie să fie un mesa
ger al dorinței popoarelor de a 
trăi în pace și bună înțelegere, 
de a pune gemul uman în slujba 
construcției, a progresului și bu
năstării maselor și nu a răz
boiului și distrugerii. Muzica tre
buie să fie un apel patetic la ra
țiune, Ia luciditate, Ia răspundere 
față de soarta omenirii, ea tre
buie să condamne forțele obscu
rantiste, reacționare, care ațîță 
vrajba între popoare, care încalcă 
drepturile suverane ale națiunilor, 
împing la înarmare, la război 
rece, la încordare și conflicte. Mu
zicii românești îi revine înalta me
nire de a purta în lume solia idea
lurilor de muncă și creație pașnică 
ale poporului nostru, de a face 
cunoscute aspirațiile sale spre pro
gres și civilizație. Compozitorii 
noștri sînt chemați șă dea glas 
sentimentelor internaționaliste, de 
solidaritate ale poporului român 
cu toate popoarele care luptă pen
tru eliberare națională și socială, 
împotriva asupririi și războiului, 
dorinței sale arzătoare de pace și 
colaborare internațională (vii a- 
plauze).

După cum vă este cunoscut, Ro
mânia socialistă este unul din de
tașamentele active ale marelui 
front mondial antiimperialist; ea 
luptă în primele rînduri ale for
țelor înaintate ale lumii contem
porane pentru triumful socialis
mului, pentru victoria idealurilor 
de libertate șl progres sociaL de 
democrație și pace (vii aplauze). 
Partidul și guvernul țării noas
tre acționează neobosit pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii. frățești cu toate țările socia
liste, pentru întărirea unității sis
temului socialist mondial, a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. a tuturoi forțelor 
progresiste din lumea contempo
rană, împotriva imperialismului, 
pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial. Pătrunsă de o 
înaltă răspundere pentru soarta 
păcii internaționale. România își 
dedică eforturile promovării prin
cipiilor coexistenței pașnice între 
țări cu orînduiri sociale diferite, 
zădărnicirii încercărilor de a se re
edita epoca războiului rece, de a 
se împinge din nou omenirea în 
cursa dezastruoasă a înarmărilor, 
militează neabătut pentru instau
rarea unui climat de destindere și 
colaborare între popoare, pentru 
salvgardarea securității omenirii ; 
și în viitor vom face totul pentru 
a ne aduce contribuția la cauza 
progresului și păcii în lume (vii 
și puternice aplauze).

Stimați tovarăși,
In încheiere, doresc să exprim 

încă o dată convingerea profundă 
a conducerii partidului și statului 
că dezbaterile care au avut loc în 
cadrul acestei fructuoase Adunări 
generale vor constitui un puter
nic stimulent în evoluția ascen
dentă a artei noastre muzicale. 
Sîntem convinși că slujitorii mu
zicii din țara noastră, care numără 
în rîndurile lor talente remarca
bile din toate generațiile — ma
eștri venerabili și tineri ce pășesc 
cu entuziasm pe drumul afirmării 
— vor dărui eroicului nostru po
por tot mai multe lucrări care să-i 
cînte faptele glorioase, să-1 înari
peze în grandioasa operă socială 
pe care o întreprindem pe pămîn- 
tul României, pentru victoria so
cialismului șl comunismului (a- 
plauze puternice).

Vă urez tuturor succese tot mai 
mari în activitatea dv., sănătate și 
multă fericire ’ (vii și puternice 
aplauze: asistența. în picioare, 
ovaționează îndelung).

Luînd cel dintîi cuvîntul, acad. 
MIHAIL JORA a relevat realizările Uniunii Compozitorilor în ceea ce privește editarea noilor lucrări muzicale, propagarea lor în tară și peste hotare. Vorbitorul a arătat că la noi se face mult mai mult pentru promovarea creației tinerilor decît în țările occidentale unde foarte putini compozitori tineri își aud lucrările înlăuntrul și mai ales în afara hotarelor — iar cînd faptul acesta se întîmplă, e datorită nu intervenției asociațiilor de creație din care fac parte, ci fie relațiilor lor strict personale, fie unui renume ce răzbate uneori prin reclame comerciale. D-sa a arătat că interpreții care concertează în străinătate ar putea să includă mai stăruitor lucrări românești în programele lor. In încheiere acad Mihail Jora și-a exprimat încrederea în dezvoltarea ascendentă a activității Uniunii Compozitorilor și înlăturarea treptată a lipsurilor ce mai există în împlinirea sarcinilor ei. ' ,„Asistăm, de 20 de ani, la manifestarea unei griji și solicitudini care prin formele lor de generozitate emoționează șl copleșesc", a spus compozitorul SIGISMUND TODUȚĂ, referindu-se Ia numeroasele măsuri ale statului pentru lărgirea impresionantă a numărului de Instituții muzicale, pentru construirea unei culturi muzicale menite să înnobileze gîndirea și orizontul spiritual al maselor. La temelia acestui edificiu trebuie să stea o bogată cultură corală, istoria muzicii demonstrând că înflorirea . marii arte a fost urmarea firească a unei practici corale îndelungate. Arătînd că în a- ceastă direcție un rol hotărîtor îl are studiul muzicii în școală început prin cîntul coral, vorbitorul a subliniat necesitatea inițierii muzicale în școlile elementare și medii — bazată pe tot ce are mai nobil tradiția noastră multiseculară, folclorul nostru muzical, — și a propus, de asemenea, înființarea unor lectorate muzicale universitare, care să contribuie la orientarea și educarea știin- . țifică a tineretului studios. înlăturînd manifestările de diletantism dubios.Compozitorul WILHELM BERGER și-a exprimat părerea că activitatea teoretică, de cercetare și sistematizare, a reușit doar în mică măsură să sintetizeze, să compare și să reducă la esențe rezultatele practicii componistice, insuficienta cunoaștere manifestîndu-se pe alocuri supărător, în compoziție, în muzicologie și critică muzicală. Muzica este o artă a echilibrului și a frumosului, ea „poartă un mesaj, plăsmuit în sufletul și mintea compozitorului și are o finalitate, o destinație precisă: publicul, oamenii. Discursul muzical nu poate fi redus la un simplu joc al sunetelor, al ritmurilor, al culorilor sau al intensităților, oricît de savant ar fi ele îmbinate, fiindcă muzica depănată în timp ia naștere dintr-o idee, ajnnge la o anumită complexitate dinamică pentru a fi recepționată prin sensibilitatea auditoriului sub forma unui mesaj artistic".Arătîndu-și satisfacția pentru importanta dată în ultimii ani muzicii ușoare, compozitorul N. KIRCU- 
LESCU a amintit .manifestările organizate la Mamaia, concursul „Cerbul de Aur" ș.a. Au apărut o serie de tineri compozitori talentat!. Tn vederea unei mai bune răspîndiri a creației românești, vorbitorul a arătat că este necesară colaborarea Uniunii Compozitorilor cu Radioteleviziunea, Electrecordul, teatrele de estradă și de operetă etc.In continuare, muzicologul GH. 
CIOBANU a relevat unele aspecte ale folclorului muzical românesc, care — valorificate în ceea ce au specific — pot oferi un inepuizabil izvor de inspirație creației culte.■ Prof. GEORGE PASCU a arătat că acțiunea de educare artistică, în special a tineretului, solicită un număr mai mare de creații românești valoroase și accesibile. Amintind succesele obținute în domeniul suitelor, rapsodiilor, concertelor, muzicii de balet, vorbitorul a spus că ne lipsesc poemele simfonice, suite și simfonii programatice, axate pe teme legate de trecutul eroic, de frumusețile patriei, pe teme din literatura românească ș.a. Vorbitorul a propus să fie reconsiderate organizarea și funcțiile filialelor Uniunii Compozitorilor spre a spori influenta lor în stimularea vigții muzicală. In cuvîntul său, compozitorul 
PASCAL BENTOIU s-a ocupat de criteriile valorii autentice în creația muzicală. Ceea ce cer unei muzici, a spus d-sa. este să nu mă lase indiferent, să mă atragă o bună bucată de vreme — dacă nu toată viata —, să dureze în mine. Determinantă rămîne numai și numai capacitatea operei de a stîrni reacții psihice intense, de a angrena zone cît mai vaste ale personalității u- mane, de a produce — cu alte cuvinte — impresii puternice, susținute îri timp, diferențiate și concrete. Dacă un fapt muzical nu are altceva să-mi ofere decît o dispoziție mai mult sau mai puțin neobișnuită a sunetelor, atunci după o primă audiție nu mai am ce face cu el. Dacă îmi propune doar un inventar de sentimente mimate sau schematic exprimate, atunci regret pînă și timpul pierdut cu prima audiție. Nu există compozitor care să nu vrea să transmită ceva, să comunice ceva, să impresioneze. Există însă din nenorocire cîteodată o dorință oarbă de afirmare cu orice preț, care pare a fi direct proporțională cu lipsa de substanță a lucrărilor. Poate că nu■ strică să ne reamintim că de cele mai multe ori valoarea reală a ales haina modestiei, iar mediocritatea pe. aceea a insinuării, sau chiar a agresivității.In încheierea cuvîntării sale, Pascal Bentoiu a pledat pentru un spirit critic tot mai exigent în selectarea lucrărilor destinate difuzării.Compozitorul DUMITRU EREMIA a subliniat rolul educativ al muzicii de fanfară în opera de culturalizare a poporului nostru, necesitatea de a promova în formațiile de acest gen un repertoriu care să corespundă în <*ît mai mare măsură cerințelor actualului stadiu de dezvoltare a creației artistice. Vorbitorul a trecut în revistă progresele creației actuale, transcrierea pentru fanfară a lucrărilor valoroase din alte genuri, popularizarea creației înaintașilor, activitatea rodnică a formațiilor militare în cadrul cluburilor, caselor armatei, căminelor culturale, în parcurile orașelor șl în stațiunile balneo-climaterice, a semnalat reînvierea unei forme de manifestare artistică cu îndelungată tradiție în tara noastră : concertul de promenadă, adresat publicului larg, $1 a 

propus, tot pe linia reluării unei vechi tradiții, stimularea înființării fanfarelor școlare. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, importanța creației și răspîndirii cîntecului patriotic și ostășesc, solicitînd compozitorilor să scrie lucrări inspirate în acest gen.Compozitorul MIȘU IANCU a vorbit despre activitatea bogată depusă de Editura Muzicală pentru editarea completă a operei lui Enescu, a altor valoroase pagini din trecut ale maeștrilor muzicii noastre, precum și a unor lucrări contemporane, și a făcut sugestii privind îmbunătățirea condițiilor de popularizare și difuzare a tipăriturilor muzicale. Vorbitorul a propus, de asemenea, crearea, în cadrul Uniunii Compozitorilor, a unei comisii care să se ocupe de propagarea creației românești, în țară și peste hotare.Referindu-se la problemele promovării muzicii corale, compozitorul GEORGE DERIEȚEANU a subliniat rolul important pe ca- re-1 pot juca cenaclurile și secția de muzică corală a Uniunii Compozitorilor, Radioteleviziunea, ansamblurile șl casele de creație, în stimularea creării și a afirmării publice a unor cîntece cu conținut social, patriotic, inspirat din gloria trecutului poporului român și din măreția prezentului. în continuare, vorbitorul a pledat pentru îmbunătățirea tipăriturilor necesare interpretării muzicii corale și de masă, pentru ridicarea cenaclurilor de gen la nivelul unui studio muzical al Uniunii Compozitorilor, pentru audierea și discutarea mai frecventă a creației filialelor și cenaclurilor, pentru îmbunătățirea activității Casei centrale a creației populare.Compozitorul LIVIU COMES a stăruit, în cuvîntul său. asupra raporturilor între creație și public, a- supra unor aspecte aie procesului de dezvoltare a receptivității auditorilor față de arta muzicală contemporană și îndeosebi fată de lucrările compozitorilor noștri. El a relevat caracterul educativ pe care-1 poate avea o bună politică de repertoriu, programarea lucrărilor contemporane de înaltă expresivitate, și — implicit — rolul hotărîtor al interpretării, de care depinde capacitatea oricărei lucrări muzicale de a trezi interesul publicului. Vorbitorul s-a referit la unele probleme ale formării interpre- tilor, la necesitatea ancorării mai ferme a învățămîntului muzical în contemporaneitate, la oportunitatea asigurării — cu contribuția compozitorilor — a unei literaturi didactice instrumentale moderne, domeniu în care există serioase lacune. In a- ceeași ordine de idei, vorbitorul s-a ocupat de problemele educației muzicale a copiilor și tineretului.Compozitorul ALEXANDRU HRI- 
SANIDE a vorbit despre sarcinile ce revin Uniunii Compozitorilor în contextul democratismului vieții noastre publice și artistice, despre însemnătatea stimulării, a antrenării— în spiritul muncii colective — a celor mai valoroase talente la rezolvarea problemelor profesionale ale breslei compozitorilor și muzicologilor. In ce privește viața internă a Uniunii, vorbitorul s-a pronunțat pentru includerea în Statut a unor prevederi care să stimuleze confruntările deschise, principiale și curajoase de..opinii, afirmarea cu exigență, obiectivitate și responsabilitate etică și profesională a punctelor de vedere privind dezvoltarea creației muzicale contemporane românești.Compozitorul ERWIN JUNGER a enunțat — în cuvîntul său — cîteva condiții ale dezvoltării creației contemporane de operă și balet, subliniind între altele legătura dintre formarea unui public tot mai receptiv fată de noile lucrări de gen ale compozitorilor autohtoni și promovarea consecventă a acestor lucrări prin repertorii care să tină seama de sarcinile educative, ideologice și estetice ale activității instituțiilor muzicale. Vorbitorul a arătaț, în continuare. că audienta și eficacitatea criticii muzicale ar crește dacă în publicațiile de specialitate, inclusiv în revista „Muzica" ar apărea analize mai aprofundate, la obiect, schimburi de opinii, confruntări de păreri, dacă ar fi publicate discuții pasionante, de interes actual, bazate pe o argumentare principială.O pondere însemnată în cuvîntul compozitorului LEIB NACHMANN au avut-o problemelte creației contemporane românești, și îndeosebi ale echilibrului necesar între conținutul afectiv și tehnica, mijloacele de expresie. După părerea sa. mijloacele noi trebuie cunoscute bine, asimilate, prelucrate în așa fel îneît a- ceste achiziții de limbaj să reprezinte un cîștig, să aducă un plus de expresivitate. . și nu să devină un scop în sine, golind muzica de orice mesaf. de emoție, anulînd melodia, rupînd legăturile cu tradiția și, în ultimă instanță, izolîndu-1 pe compozitor de public.în cuvîntul său, muzicologul PE
TRE BRANCUȘI s-a referit la spiritul de emulație, la efervescenta creatoare, care au, permis afirmarea deplină a tuturor talentelor din toate generațiile, au făcut posibile avîntul și înflorirea fără precedent a mișcării muzicale românești din zilele noastre. ..La temelia acestor înfăptuiri, ce-și au rădăcinile adînc înfipte în zestrea neprețuită de comori a moștenirii noastre artistice, se află îndrumarea clarvăzătoare promovată de conducerea partidului— a spus vorbitorul. O influentă rodnică, de excepțională însemnătate, asupra creației artistice — ca și asupra întregii Vieți politice, economice și sociale din patria noastră— au exercitat-o documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. care. în baza unei analize profund științifice, au avut menirea să indice căile de afirmare plenară a talentelor, a personalităților artistice, să contribuie la punerea în valoare a tuturor energiilor creatoare" în continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele aspecte actuale ale creației și ale muzicologiei românești, insistînd asupra dialogului compozitor-auditoriu. Receptivitatea la viata din jurul nostru presupune prezenta activă a creatorului. participarea lui entuziastă la viața politică și socială, la opera de edificare a societății socialiste.Conținutul și funcțiile criticii noastre, ale esteticii muzicale au la bază concepția ideologică marxist-leninis- tă care presupune aprecierea operelor de artă în măsura în care ele satisfac sau nu gusturile și pretențiile contemporanilor noștri, comunică. concepțiile noastre de viață.Compozitorul NORBERT PETRI «-a referit la activitatea cenaclului 

adunăriimuzical din Brașov și la necesitatea intensificării vieții muzicale din a- cest important centru muncitoresc și turistic.Activitatea compozitorilor noștri — a arătat compozitorul NICOLAE 
BUICLIU — este pătrunsă de un nobil sentiment de dragoste pentru țară și pentru libertatea ei, de dragoste pentru popor și pentru arta muzicală de care poporul nostru talentat și iubitor .de frumos are nevoie. Remarcînd o multitudine de maniere și de concepții personale, vorbitorul a relevat în primul rînd dezvoltarea continuă și valorificarea muzicii noastre originale autohtone, izvorîtă din folclor, ridicată pe plan cult și realizînd o interesantă sinteză între elementele tradiționale șl cele inovatoare, între național șl universal, între formă și conținut.Pe de altă parte, vorbitorul s-a ridicat împotriva epigonismului, „lipsit în ultimă analiză de interes, care se limitează la o aservire mai mult sau mai puțin fidelă față de opera unor compozitori consacrat!"', precum și a „febrei inovatorismului" lipsit de orice criterii.Compozitorul a făcut propuneri de îmbunătățire a activității ’comisiei pentru muzica simfonică și de cameră a Uniunii.Nu sînt primul care afirm că trăim, fără îndoială, un moment însemnat al culturii noastre — a spus compozitorul ȘTEFAN NICULESCU. Creația muzicală românească se desfășoară astăzi cu o vigoare, o diversitate și la un nivel artistic cunoscute în trecut doar în cazul unor excepționale personalități. A- firm aceasta cu toată responsabilitatea unei îndelungi obișnuințe cu analiza partiturilor. Momentul istoric actual este unul din cele mai importante alez muzicii noastre culte.Aceasta se explică, pe de o parte, prin ambianta culturală cu totul favorabilă compozitorului în societatea noastră socialistă, iar pe de altă parte, prin apariția unor talente creatoare puternice apartinînd tuturor generațiilor. Cred, de aceea, că una din primele datorii pe care le avem este să înțelegem cu totii și să-i facem și pe alții să înțeleagă, cu toată profunzimea, situația extrem de fecundă a creației muzicale românești de azi. Și, după măsura posibilităților și atribuțiilor fiecăruia, să sprijinim cu toată forța împlinirea destinului muzicii românești. Vorbitorul, a insistat asupra necesității abordării științifice a fenomenelor artistice noi, în scopul selectării și stimulării lucrărilor cu adevărat valoroase.Printre realizările pe care le consider demne de menționat — a spus compozitorul CORNEL CEZAR — sînt treptata îmbunătățire a calității publicului, a gustului și discer- nămîntului său — fenomen cu implicații multiple — și, concomitent, schimbarea mentalității în purtarea discuțiilor în colectivele compozitorilor. ■ >Referindu-se în continuare la e- voluția concepției despre muzică, vorbitorul a insistat asupra necesității desfășurării unei ample acti- vițăti teoretice, a unor discuții sincere și fără prejudecăți între creatori, pentru elucidarea problemelor legate de creație, operă, de raportul dintre opera de artă și publicul auditor.Arta, de la cele mai simple și naive aspecte, pînă la structurile ei cele mai superioare, trebuie să dăruie ceva omului și aceasta în scopul perfecționării, a împlinirii sale umane, — a spus compozitorul 
WALTER MIHAI KLEPPER. Din continua confruntare prtă-om, a- cesta din urmă trebuie să rămînă beneficiarul permanent al unor valori ce devin bunuri proprii. în stare să influențeze în mod direct progresul său ca individ, să-1 ridice la acele înălțimi morale șl spirituale ce-i pot dărui forță și încredere în destinul său. în însăși rațiunea existentei sale.De aceea, adevăratul artist, fie el creator sau interpret, a fost mereu și înainte de toate o ființă generoasă, cu resurse psihice și morala extraordinar de bogate, care nu a cunoscut și nu cunoaște bucurie mal mare, decît de a dărui: a dărui semenilor săi din prea plinul de frumuseți și haruri de care dispune.Ca viața însăși, șl arta a progresat. A cîștigat mereu noi cîm- puri de expresie, a investigat zone încă neexplorate, dovedind prin a- ceasta că este vie. că trăiește si se află într-o corelație strînsă și de nedespărțit de progresul societății umane.Subliniind că, privită sub acest aspect, arta are un mare rol educativ. vorbitorul a arătat că răspunderile compozitorului, mai ales astăzi, într-o societate în plină dezvoltare. sînt deosebit de mari.Poporul nostru este astăzi o realitate vie — a spus muzicologul 
VIOREL COSMA — o prezentă activă a istoriei contemporane, iar cultura românească nu poate fi decît la înălțimea prestigiului ce ni l-am creat singuri printr-o înțeleaptă și curajoasă conducere, printr-o unitate fermă de ideal național, printr-un glas original, viguros și personal. Avem nu numai obligația morală de a ne menține în complexul artistic universal, ci mai ales datoria de a fi recunoscuți prin particularitățile noastre stilistice, prin trăsăturile spirituale caracteristice. Infătișînd realizările incontestabile ale istoricilor și criticilor noștri muzicali, vorbitorul a arătat că, în momentul de față, răspunderile muzicologiei au sporiț, de unde și necesitatea de a perfecționa pe toate treptele mijloacele de pregătire și de formare a cadrelor de muzicologi, îndrumători ai vieții muzicale din tara noastră.Adunarea noastră generală, a spus compozitorul THEODOR GRIGO- 
RIU, ne oferă prilejul să rememorăm împreună succesele dobîndite în ultimii ani de creația muzicală românească. Vom privi apoi spre viitor și — conjugînd inteligența tuturor — vom căuta căile ce ne pot duce înainte.Epoca de după al doilea război mondial a fost - a spus printre altele vorbitorul — un urcuș neîntrerupt, un asalt continuu către mal bine, mai frumos, mai artistic, mer- gînd pe filoanele pe care literalmente le-au inventat primii noștri simfoniști. Mecanismele puse în mișcare de compozitorii noștri sînt ale epocii de azi. Condeiele simfo- niștilor s-au îmbogățit cu noi rezonante, în contact cu avîntul general al societății noastre. Rădăcinile muzicii de azi sînt în muzica celor car*
(Continuare în pag. a IV-a)
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Cercetarea științifică și proiectarea

(

în construcția de laminoare

Din dezbaterile adunării
(Urmare din pag. a IlI-a)ne-au precedat, dar angajarea de azi a compozitorilor este impregnată de destinul * contemporaneității, ai cărei martori sîntem.Vorbitorul a arătat apoi găsim în prezent men componistic și fără precedentSe cuvine să socialismul este energiile creatoare de pe suprafață a țării, el fiind _ că nu se vor mai pierde niciodată în noaptea tăcerii, glasurile artistice ale poporului nostru.Oprindu-se asupra năzuințelor supreme ale compozitorilor noștri, Theodor Grigoriu a subliniat: toți dorim cu ardoare să aruncăm punți către public și tuturor ni se poate întîmpla să constatăm că am căzut la un țnoment dat pradă unei specializări exagerate a propriei noastre tehnici muzicale. Nu pot fi de acord că compozitorii noștri nu meditează îndelung asupra destinului muzicii contemporane, care se identifică, la urma urmelor, cu propriul lor destin de artiști, cu viața lor.în acest sens sînt profund optimist. pentru că am o infinită încredere în puterea noastră de a gîndi ! Și nu oricum. Poporul nostru știe să gîndească clar, serios, adînc.Dirijorul și compozitorul DUMI
TRU BOTEZ s-a oprit pe larg asuprii activității corale. Corul — a spus vorbitorul — are infinite posibilități expresive, pe care și compozitorii le pot folosi în operele lor, după cum și corurile — ca formații — le pot pune în valoare la cel mai înalt mod de interpretare. Nu trebuie să uităm nici un moment că mijlocul cel mai eficace de educare muzicală a maselor a fost întotdeauna și va fi întotdeauna cîntarea corală.în continuare D. D.' Botez și-a exprimat speranța reapariției în viata de concert și a unor societăți corale de mare tradiție ; totodată a semnalat necesitatea alcătuirii pe disc a unei antologii a muzicii corale românești, propunind pentru stimularea mișcării corale festivaluri naționale și internaționale, precum și o participare mai mare a mai multor coruri (din cele mai bune) la Festivalul Enescu.Compozitoarea CARMEN PETRA- 
BASACOPOL a vorbit despre activitatea creatoare a femeilor din cadrul Uniunii Compozitorilor, subliniind aportul lor valoros, care merită deplină recunoaștere și încurajare. Aprecierile din străinătate sînt importante, a arătat vorbitoarea, dar stimulatoare este în primul rînd aprecierea din patria ta, pe care o slujești psin muzică, și însăși premiile sau invitațiile de participare la diferite manifestări artistice internaționale se datorează atît valorii lucrărilor noastre, cît și stimei cres- cînde de care se bucură țara noastră în lume.Adunarea generală a compozitorilor preocupă și interesează nu numai pe membrii ei, a spus DUMITRU 
BUGHICI, . întrucît — prin grija și politica înțeleaptă a partidului și statului nostru — viața muzicală a devenit o problemă de interes național. După ce s-a referit la cerința ca, în cadrul actualei dezvoltări impetuoase a muzicii românești, schimbul de opinii, precizarea criteriilor de apreciere a lucrărilor să devină o practică curentă în toate organismele Uniunii Compozitorilor, vorbitorul a făcut o serie de propuneri privind noul statut al acestei uniuni de creație. Tn continuare, el a vorbit despre problemele criticii — instrument eficient de investigații teoretice, de clarificare a problemelor celor mai diferite ale creației, ir.sistînd asupra necesității unei critici principiale de înalt nivel estetic. Vorbitorul a subliniat faptul că din rîndul compozitorilor s-au remarcat în ultima vreme numeroase condeie de critici care, solicitați de ntiblica- țiile noastre, ar contribui la îmbogățirea gamei de teme și la înviorarea dezbaterilor.în încheiere, vorbitorul a exprimat opinia sa potrivit căreia mijloacele și formele actuale de educare muzicală a maselor au devenit anacronice, solicitînd eforturi și inițiative mai adecvate în această acțiune.Tînărul compozitor OCTAV 
MESCU a arătat că pentru noi buie să fie un prilej de reală mîn- drie faptul că cultura muzicală românească se dezvoltă astăzi pe fondul unei diversificări și efervescențe creatoare nemaiîntîlnite în istoria muzicii românești, și că nu unilateralitatea caracterizează această efervescență ci, dimpotrivă, diversitatea de stiluri și moduri de abordare a fenomenului sonor, atît de complex șl de inepuizabil în posibilități. Faptul că fiecare creator are dreptul să-și aleagă singur limbajul care-i convine fără a-1 impune și altora este o dovadă de înțelepciune și bun simț.Corppozitorul ELLY ROMAN a e- vocat țradițiile muzicii ușoare românești, în care se îmbină nostalgia doinei seculare, cu voioșia dansului din toate ținuturile patriei. „Melodiile noastre, ieri ca și astăzi, conțin, atunci cînd sînt reușite, fiorul autentic al cîntecului nostru popular și nu au nevoie de nici un fel de, adaos ritmic la modă, pentru a-și dovedi vitalitatea". Totuși muzica noastră ușoară dă de multe ori impresia unei monotonii obositoare, din cauza închistării într-un singur gen, muzica de dans. Pledînd pentru di- 1 versificarea creației, vorbitorul a subliniat că „avem nevoie de cîntece de ascultat, inspirate, care să povestească întîmplări demne de reținut, consemnînd cît mai diverse aspecte ale stărilor sufletești, ale faptelor și- năzuințelor semenilor noștri. Creația de muzică de dans, în ritmurile la modă — a arătat în continuare compozitorul — trebuie să poarte și ea parfumul și poezia locurilor dragi unde trăim și muncim ; numai astfel vom putea deveni competitivi cu muzica noastră ușoară peste hotare.Adunarea noastră generală, a subliniat muzicologul ROMEO GHIRCO
IAȘIU, are loc în condițiile unui avînt deosebit al întregii noastre vieți obștești, pe diversele ei planuri, de la cele ale construcției economice pînă la cele ale culturii. Acest avînt se resimte și în viata Uniupii noastre. în secțiile ei, în filiale sau cenacluri. După ce s-a referit la răspunderile ce revin tuturor membrilor Uniunii pentru mersul înainte al muzicii românești, vorbitorul a analizat munca depusă de Uniunii Compozitorilor cu sale, subliniind progresele trate în ultimii ani. cerînd manentizare a formelor de vare și de sprijin.

că ne în fața unui feno- românesc în cultura subliniem cel care complex noastră, aici că a trezit întreaga garanția

noi,NE- tre-

conducerea filialele înregis- o per- promo-

în ’ încheiere, Romeo Ghircoiașiu a *ăcut propuneri privitoare la difuzarea muzicii simfonice originale de către marile noastre orchestre.După ce a arătat modul nu întotdeauna satisfăcător, după părerea șa, în care și-au desfășurat activitatea unele secții și cenacluri ale Uniunii, compozitorul MATEI SOCOR a reliefat răspunderile ce revin' organismelor specializate în a îndruma creația originală. El a făcut o serie de propuneri menite să înlăture paralelismul unor dezbateri, întîrzierile în exprimarea unor opinii privind calitatea lucrărilor prezentate, ca și tendința manifestată în activitatea uniunii de creație de a se subaprecia principiul muncii colective în rezolvarea unor probleme.Compozitorul DORU POPOVICI a pornit de la sublinierea importanței dezbaterilor care au avut loc în presa noastră cu privire la anumite probleme centrale ale creației.Apoi vorbitorul a arătat că există o relație foarte directă între tradiție și inovație. Spun acest lucru fiindcă s-au afirmat și puncte de vedere nu numai în tara noastră, dar în multe țări din lume, de rupere de tradiție, ceea ce cred că este un non-sens. Este imposibilă teoria celor care încearcă să se rupă total de tradiție. Pot să arăt că la noi în tară tradiția a descoperit și a inventat cu secole înaintea avangărzii. De aceea nu pot fi de acord cu unele teze care minimalizează aportul lui George Enescu și nici cu cele care încercau să dovedească că muzica românească începe cu Enescu.Doru Popovici a dezbătut pe larg problema specificului național al culturii românești, arătînd că fiecare compozitor, fiecare creator autentic, care ^trăiește în această țară, într-o manieră mai directă sau mai indirectă a reflectat realitatea epocii în care a trăit, cu un profund caracter național. Toți marii maeștri ai “muzicii românești reflectă ceva ce ne aparține. După părerea mea atest 
ceva este un clasicism structural ai poporului românesc și o sete de echilibru. ordine și disciplină. Cred că aspectele de angoasă, de disperare, de romantism exacerbat, nu sînt specifice culturii noastre. Desigur că într-un fel este lirismul specific secolului trecut sau al perioadei dintre cele două războaie, și altul este lirismul epocii noastre, poate după părerea mea ceva mai dens, mai vulcanic, mai reflexiv și prin aceasta mai puternic ancorat în contemporaneitate.In încheierea cuvîntului său compozitorul Doru Popovici a făcut propuneri privitoare la difuzarea muzicii românești, la necesitatea întocmirii unei istorii a muzicii noastre și a făcut unele observații critice asupra activității conservatorului „Ciprian Porumbescu" din București.Activitatea muzicologică, a spus criticul OCTAVIAN LAZAR COsMA, activitate care in ultima perioadă și-a cucerit un binemeritat prestigiu, a reușit să se impună în viața noastră muzicală datorită condițiilor create de statul nostru, de partid. Sarcina muzicologilor români este, în primul rînd, să se ocupe de tnu- zica patriei lor. Este un adevăr recunoscut — a spus vorbitorul — că în zilele noastre, muzicologiei îi revine o importantă decisivă aproape în impunerea anumitor valori. Cred că pentru toți e evident că nu atît cercetarea uneori exhaustivă a unor accesorii este importantă, ci, în primul rînd, cercetarea-partiturii creației, inclusiv a celor din trecui și descifrarea în aceste partituri a elementului de vibrație umană și artistică ; în măsura în care cercetătorul se identifică cu această muzică, el e capabil să scrie, făcînd ca și cititorul să vibreze la rîndul lui.Octavian Cosma a subliniat și necesitatea depunerii unor eforturi pe linia tipăririi unor lucrări din trecut, a editării unor discuri cu lucrări din patrimoniul nostru clasic și s-a pronunțat pentru necesitatea ridicării criticii muzicale la un înalt nivel profesional.Aș dori să vorbesc ceva despre condiția umană și socială a compozitorului. a compozitorului român și a tînărului compozitor român — a spus compozitorul CORNEL ȚA- 
RANU. Aș dori să spun că păstrăm un sentiment de vie recunoștință • pentru demnitatea care a fost redată compozitorului, demnitate pe care o simțim deplin în acești ani al socialismului care s-au caracterizat prin înflorirea unor talente viguroase, din rîndul celor vîrstnici și prin apariția tumultuoasă a unei tinere generații de mare valoare. E un sentiment puternic această recunoștință, sentiment durabil și care incumbă mari responsabilități.E foarte pasionant și instructiv să cunoști părerea unor străini care ne-au fost oaspeți. Cei mai multi sînt uimiți de largile căi care se . deschid compozitorului român de/ azi, de mijloacele care i-au fost puse la dispoziție și pentru ’care s-au fă- . cut atîtea sacrificii. Aflîndu-mă in străinătate, mi-am dat mai bine seama de calitățile muzicii românești, de ecoul, de atitudinea pe care o trezește ascultătorului străin și.mi-am dat seama și de anumite defecte pe care avem datoria să le înlăturăm.Referlndu-se la activitatea de crea- . tie, vorbitorul a arătat că filialele Uniunii Compozitorilor din tară și-au dovedit maturitatea astfel că este timpul ca ele să preia unele atribuții ale Comisiei de creație din Capitală și de a promova lucrările scrise de compozitori din cadrul filialei respective. Tn încheiere vorbitorul a pledat pentru diversificarea mijloacelor de achiziție și răs- pîndire a muzicii originale.In aproape un pătrar de veac de istorie a vieții noi socialiste în România, a spus muzicologul VA
SILE TOMESCU, muzica și-a definit mai angajant ca oricînd rostul nobil, aportul ei ca forță spirituală specifică, ca domeniu de afirmare a conștiinței patriotice, a marilor idealuri umaniste.Politica înțeleaptă a partidului a creat și pentru cultura muzicală condiții prielnice de afirmare în viata spirituală a ponorului nostru ca și în perimetrul larg universal al artei.Documentele partidului, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu au subliniat cu forță prețuirea acordată aportului creatorilor de muzică la îmbogățirea culturii noastre socialiste. situație care, fără lipsă de modestie. este de invidiat și este invidiată pe multe meridiane ale lumii.In bogata experiență a partidului, în spiritul democratic Imprimat întregii activități constructive din Patria noastră am aflat și aflăm izvorul de lumină al muncii în Uniunea noastră, modelul permanent de per-

fectionare a ei. însăși ținuta adunării noastre generale este o expresie a acestui nou spirit.Integrîndu-se cu un glas propriu în mișcarea artistică a vremii, muzica românească se distinge în tot ce ea are mai semnificativ, prin vitalitatea expresiei, prin echilibrul dintre concepția estetică și efortul de realizare tehnică, prin diversitatea extrem de nuanțată a personalităților apropiate toate gratie u- nei afinități de sensibilitate artistică, de viziune filozofică asupra vieții, de idealul etic și estetic.Cred că niciodată nu a fost mai acută integrarea liberă conștientă^ artistului in problematica epocii decît astăzi cînd pacea omenirii este un deziderat Vital, cînd aspirația spre independentă a națiunilor, spfe afirmarea valorilor spirituale proprii în cultura mondială, își găsesc în toată lumea militanti activi, cînd arta a devenit pe toate meridianele, indiferent de orientarea ei estetică și stilistică, un fenomen social. Cu atît mai mult în România socialistă unde compozitorii și muzicologii, U- niunea noastră, muzica, sînt factori ai Vieții spirituale, ai activității creatoare, răspunderea muzicianului devine corespunzător sporită.în momentul de față, în Care trăim evenimente politice deosebit • de importante atît pe plan intern cît și pe plan extern, este o datorie a noastră, a compozitorilor, de a Contribui prin toate forțele la realizarea politicii partidului ■ — a spus în cuvîntul său compozitorul 
LIVIU G^ODEANU.Atenția pe care o acordă statul socialist culturii și artei în general ne obligă la un efort mai mare în sensul realizării unui înalt nivel profesional și politic, efort pe care sîntem datori șă-1 facem cu toții, în special noi, compozitorii din tînăra generație. Numai astfel ne putem exprima atașamentul deplin fată de politica partidului.Găsirea celor mai potrivite mijloace pentru transpunerea în domeniul nostru a indicațiilor partidului, a politicii de stimulare a creației, a muncii de culturalizare, este o problemă care revine oamenilor de specialitate, tinerilor și virstni- cilor, celor cu cele mai diferite o- rientări stilistice, dar Convinși de necesitatea înscrierii noastre în e- fortul general al României socialiste. yAtîta vreme cît statul nostru face investiții atît de marl în domeniul vieții muzieale. al difuzării, perpetuarea situației nemultumitoare de azi în unele domenii nu ar trebui, să mai fie acceptată. Cu mijloacele existente, dar cu repartizarea lor gîndită mai judicios, s-ar putea face mult mai mult.Compozitorul de azi — a spus vorbitorul — nu trebuie să mai fie omul al cărui orizont să se reducă la hîrtia cu portative de la masa de lucru, ci să fie angrenat îh tot ce este de interes general muzical, în grija fată de educația copiilor, în grija pentru formarea unui public în sala de concert, de la formele cele mai eficiente de îndrumare a muzicii amatorilor si pînă la formele de îndrumare a creației de către comitetul si secretariatul Uniunii Compozitorilor.Vorbind despre diversitatea de stiluri în muzica noastră, compozitorul 
ANATOL VIERU a arătat că faptul cel mai important și cîștigul acestor ani constă în aceea, între altele, că toate curentele au libertatea de a se manifesta, datorită liniei politice înțelepte a Partidului Comunist Român. Compozitorii au învățat în bună măsură să trăiască și să lucreze unii alături de alții emulîn- du-se reciproc.îmi exprim părerea, a spus în continuare vorbitorul, că există o continuitate în evoluția muzicii românești. Peste diversitatea de stiluri de astăzi, există o mare unitate. Chiar dacă ea nu este vizibilă imediat sau cu ochii liberi. Manifestările colective ale compozitorilor români în țară și în străinătate, sînt marcate de un profil propriu ce nu întîrzie a fi remarcat în același timp ca românesc și ca general-cohtemporan. Apoi,, compozitorul Anatol Vieru, s-a . referit la problemele organizării unui festival dedicat muzicii contemporane românești șl la unele aspecte ale vieții organizatorice a Uniunii Compozitorilor.Un creator, a spus compozitorul TIBERIU OLAH, trebuie să fie obșe-1 dat de necesitatea transmiterii ideilor sale, de necesitatea comunicării cu oamenii. De aceea în centrul preocupărilor Iui trebuie să stea în primul rînd găsirea căilor de contact cu toate păturile din jurul lui. Artiștii mari au dovedit întotdeauna o preocupare permanentă în vederea găsirii treptelor de accesibilitate, cu toate categoriile de iubitori de artă. Orice idee mare, oricît de complexă ar fi, trebuie să aibă o poartă prin care să găsească căi de comunicare cu oamenii.Ceea ce atrage atenția stăruitor în muzica noastră este tocmai această prospețime și vitalitate ce rezultă în fond din redescoperirea și reactualizarea unor idei muzicale milenare, necunoscute încă în cultura europeană. Nu este vorba numai de valorificarea propriu-zisă a intonațiilor folclorice, idee, de altfel, permanent valabilă, ci șl de noi concepții, despre timp — deci ritm muzical — culoare, polifonie. Atunci cînd. se afirmă de către unii muzicieni din. străinătate că muzica actuală românească este poate mai interesantă decît cea din alte țări — înseamnă că se aduce un omagiu și politicii Partidului Comunist Român a cărui politică concordă cu aspirațiile creatorilor și cu glasul propriu și original al artei românești.Prof. VICTOR GIULEANU, rectorul Conservatorului „Ciprian Po- rumbescu", s-a referit în cuvîntul . său la activitatea acestei instituții de învățămînt superior, citind aprecierile unor oameni de cultură din străinătate asupra -condițiilor create astăzi tineretului din țara noastră ce își desăvîrșește pregătirea pentru a îmbrățișa cariera muzicală. A- poi vorbitorul a subliniat unele aspecte ale activității desfășurate aici de cadrele didactice și de studenti.Compozitorul II. MALINEANU a arătat că obligația creatorilor din domeniul muzicii ușoare este a scrie o muzică Ia.zi. de înaltă tinută artistică și înaltă profesionalitate, care fi nu poate fi.' pentru noi. decît aceea j bazată . pe ’ specific românesc. Aten- î tia, încrederea, considerația acorda- tă de conducerea de partid și de fi stat acestui sector, sprijinul efectiv în organizarea de festivaluri națio- fi nale și' internaționale, sînt un foarte 5 îmbucurător stimulent, un motiv de ț încredere în viitorul ei, și unul' de «

sporire a răspunderii personale și colective în acest domeniu. Apoi, vorbitorul a făcut unele propuneri■ privitoare la activitatea Uniunii Compozitorilor pe acest tărîm.în cuvîntul său, compozitorul 
LAURENȚIU PROFETA a subliniat mai întîi nivelul dării de seamă, al dezbaterilor, al discuțiilor ce au precedat adunarea generală în presa noastră.Arătînd că astăzi’ la noi climatul este propice dialogului sincer, deschis și colegial, Laurențiu Profeta a spus că pentru dînsul muzica este o artă a vieții interioare a omului, a trăirilor sale afective, și că are convingerea că melodia este elementul ei primordial.în climatul de stimulare a activității creatoare care există în țara noastră — a continuat vorbitorul —' și care se datoreste în primul rînd politicii partidului nostru, orientarea creației, rezolvarea problemelor dificile și complexe ale artei revin înșiși oamenilor de artă conștient! de răspunderea lor socială. Aș vrea să cred, prin convingerea pe care o am, că dincolo de unele deosebiri de opinii, aspectul dominant al muzicii noastre este acela . al dezvoltării grăitoare, echilibrate pe făgașul unei arte adine ancorate în valorile umanismului, slujind cu simț de răspundere opera de construcție socialistă.Desigur că avem încă multe de făcut pentru a corespunde pe deplin exigențelor publicului larg. Este păcat că tocmai unele genuri de largă accesibilitate, care ar trebui să constituie punți de legătură între muzica ușoară și cea de factură complexă, tocmai la aceste genuri care au o mare importanță nu numai artistică, dar și educativă se constată rămîneri în urmă.în încheierea cuvîntului său. Lau- rentiu Profeta a spus : O serie de evenimente recente din arena vieții muzicale internaționale par a ne■ indica că a venit timpul pentru crearea unei noi avangarde : avangarda rațiunii, avangarda bunului simț, a echilibrului matur.în acest nou val al renașterii unui nou umanism chemat să sintetizeze aproape un secol de căutări creatoare, sînt convins că școala noastră muzicală va’ avea un cuvînt greu de spus — cuvîntul unei arte înaintate, ferm situate pe pozițiile mar- xism-leninismului, slujind poporului Său și implicit umanității întregi.Dezbătînd probleme actuale ale creației, compozitorul ZOLTAN ALA
DAR s-a oprit asupra importanței dar și lintițelor experimentului. El a arătat ca adesea schița experimentală este dată drept operă finită, ceea ce nu este firesc.Compozitorii naționalităților conlocuitoare — maghiari, germani și de alte naționalități — se bucură de aceleași drepturi ca și colegii noștri români — a spus în continuare vorbitorul.,’Sîhțenf; jS.&trupși cu toții de do- ... rlnță de ■ â contribui la îmbogățirea patritnoniului comun : cultura muzicală socialistă, îmbogățind-o cu trăsăturile specifice ale tradiției cîntecului popular maghiar. Pot să mărturisesc eu tărie : nu am simțit niciodată nici o discriminare, iar lucrările noastre au intrat în circulația națională totdeauna după valoarea lor reală, bucurîndu-se de toate avantajele pe care le poate oferi Uniunea pentru fiecare membru al ei. Sîntem mîndri că sîntem cetățeni ai Republicii Socialiste România, sîntem mîndri în aceeași măsură pentru faptul că aparținem națiunii socialiste române și că sîntem membri egali în drepturi și datorii. ai acestei’ uniuni de creație.Criticul muzical ALFRED HOFF
MAN, după ce a arătat cit de important este actul critic despre o lucrare originală, a observat că nu întotdeauna sînt create condițiile, în cenacluri și secții, pentru a se ajunge la sinteze și la aprecieri obiective. Este timpul ca înșiși compozitorii să-și dea seama că discutarea, fie și cu pasionate luări de poziție pro și contra a creațiilor lor este cu mult preferabilă lîncezelii în care nu se întîmplă nimic sau se înregistrează lucrările cu un vag ton admirativ.
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CONTACTELE DE RUTINA

SE SUBSTITUIE

dulelor din care se compun acele sisteme. Totuși, oricît de paradoxal pare, un număr de laminoare noi, intrate în exploatare în ultimul timp, funcționează și acum fără instalațiile de reglare electronice, deoarece uzina „Electromagnetica" nu a livrat la timp sau de loc modulele npcesa- re. Uzina considerase fabricarea lor drept o sarcină oneroasă, din cauza numărului relativ mic de bucăți care se cerea a fi produs, neținînd seama de importanta tehnică și economică, pe ansamblul industriei, a acestor produse. Ea le-ar fi scos chiar complet din fabricație, dacă nu ar fi existat opunerea Direcției Tehnice din M.I.C.M.între timp, cercetările au dus la dezvoltarea unor noi module electronice, cu performante superioare, cu siguranță mărită în funcționare, precum și la realizarea în tară a acționărilor electronice automate cu tlristoare. Rezultate bune de laborator au fost obținute și la acționarea reglabilă a unor, motoare a-
eesgseesee

punctereliefează — ca in-1 mod deo- de vedere

Colaborarea strînsă, continuă între cercetători și proiectanți, ca și între aceștia și industrie, devine imperativă în domenii ce condiționează dezvoltarea unor întregi ramuri industrialei — cum sînt metalurgia. construcția de mașini și al- ' tele. Aș dori să mă opresc asupra domeniului meu de specialitate, construcția de laminoare, laminatele — din metal feros sau neferos — producția finită a industriei metalurgice constituind materialul esențial din care se realizează mașini, construcții. industriale și civile, nenumărate produse de larg consum. Marea răspundere pe care o implică atît pentru cercetare, cît și pentru proiectare construcția de laminoare este dovedită și de faptul că realizarea unui laminor modern de mare productivitate pretinde investiții de circa două-trei miliarde lei. Este o urmare a faptului că aceste agregate, extrem de complexe, care nu se mai bazează pe performanțe exclusiv mecanice, oferă astăzi un domeniu vast de cercetare și aplicare a unor importante cuceriri ale tehnicii moderne : electronica de reglare și comandă, automatizarea proceselor tehnologice, conducerea agregatelor prin calculator electronic, conducerea automată științifică, în ansamblu, a sectoarelor de laminoare din marile corqbinate etc.In perioada actuală se în fața institutului nostru stitut de proiectare — însebit sarcinile legate de mărirea capacității de producție a unor laminoare în funcțiune, îmbunătățirea calității laminatelor, realizarea de linii complete sau agregate individuale. destinate necesităților interne și exportului. Menținerea proiectării la tin nivel modern, competitiv, presupune un complex de cercetări științifice prealabile privind tehnologia. construcția de utilaje și echipament electric și electronic. A- ceasta este cu atît mai necesar cu cît înnoirile fundamentale se succed cu o rapiditate uluitoare. Pretindem deci cercetării o abordare hotărîtă, cu curaj, a problemelor, iar cînd este cazul, dată fiind complexitatea lor. chiar si în colaborare cu insti-’.- tute de același profil din străinătate:Cercetarea noastră a și făcut pași importanți, de pe urma cărora au profitat și alte ramuri ale proiectării tehnice. Sînt lucrările în domeniul acționărilor electrice și al automatizărilor care s-au concretizat în sistemele unificate de reglare și comandă electronice „Unidin" și „Uni- log", într-o serie de amplificatoare magnetice, în mașini electrice speciale etc. Pe baza lor industria metalurgică a realizat instalații cu automatizarea acționărilor e- lectrice, de exemplu transfer- carul în circuit închis de la blumin- gul 1000 al Combinatului siderurgic Hunedoara, dispozitivul de control al țevilor la Fabrica de țevi sudate din București etc. Comportarea lor, încă în faza de prototip, a fost pe deplin satisfăcătoare și astfel România s-a plasat, la momentul respectiv, printre puținele țări care dispuneau de sisteme electronice unificate, de reglare și comandă automată, de concepție originală.Rezultatele obținute au justificat introducerea pe scară largă a sistemelor electronice în proiectele altor instalații metalurgice și, dictată de necesități, s-a inițiat la uzina „Electromagnetica" din București, producția în serie a mo-

sincrone prin aplicarea procedeului denumit „Contisin", o realizare românească, premiată recent cu medalia de aur la salonul internațional de invenții și inovații de la Viena.Pentru a beneficia de avantajele tehnice și economice pe care le oferă rezultatele cercetărilor de mai sus, efectuate la Institutul de cercetări și proiectări pentru automatizări (I.P.A.). institutul nostru le-a introdus în proiectele unui nou laminor. Iarăși eforturile cercetătorilor și proiectanților nu au fost, urmate „cu același., entuziasm".. de uzinele executante” 'djh cadrul, M.ț.C.M. și nici nu s-au bucurat de sprijinul forurilor competente din M.I.M. Uzina Electromagnetica nu și-a însușit fabricarea noilor module electronice, pe motiv că acestea se vor fabrica la o întreprindere nouă care, la acel moment, nici nu intrase în funcțiune și nici astăzi nu lucrează cu întreaga ei capacitate.In aceste condiții, noul laminor a intrat în funcțiune dispunînd numai de utilajul electric de bază, comandat după metode convenționale, fără a dispune de reglările de viteză necesare pentru asigurarea calității produselor. în prezent, cu destulă întîrzierș, cercetătorii și proiectanții trebuie să depună eforturi noi, suplimentare, pentru a adăuga, la laminorul în funcțiune, automatizările prevăzute în proiectul inițial, ceea ce firește nu este lipsit de dificultăți, întrucît producția nu mai poate fi oprită fără pierderi. Experiența negativă demonstrează cît de necesară este coordonarea eforturilor între cercetare, proiectare și producție.Cercetarea, solicitată în continuare de proiectare, de tendința ei de a deschide calea progresului, ar trebui să acorde atenție fără a se lăsa descurajată de incori-

veniențele temporare, și altor probleme legate de construcția la- minoarelor. Ne referim la dezvoltarea echipamentului electric, " la realizarea în tară, de pildă, a unor motoare electrice adecvate regimului greu de acționare a mecanismelor principale și auxiliare ale lami- noatelor. Ar fi util, de asemenea, dată fiind eficiența economică previzibilă, Să se inițieze cercetări și în ce privește trecerea la tensiunea da 660 V pentru motoare și aparate, adoptată de altfel în unele țări industriale.Alt obiectiv al cercetării ar putea fi dezvoltarea în țară a unor scheme tipizate de convertizoare cu tiristoa- re, o dată cu înlocuirea treptată cu acestea, în laminoarele actualmente în funcțiune, a redresoareior cu vapori de mercur a căror fabricare a fost sistată. Pregătirea lor din timp, ca să nu sufere producția de laminate. se impune de pe acum. Rezolvarea unitară a problemelor de reglare, comandă și calcul automat pune în fața cercetării realizarea u- nor hol elemente de calcul analogic și numeric bazate pe principiile microelectronicii. Laminoarele ce se vor construi în următorii cinci a<jL vor fi dotate, desigur, cu asemenea sisteme de automatizare. Aceasta cu atît mai mult cu cît volumul elementelor de automatizare al unul laminor modern este foarte mare, cerînd un spațiu excesiv și afectînd, din cauza numărului mare de componente. siguranța în funcționare.Imperativele moderne legate da creșterea vitezei de prelucrare a metalului în fluxul tehnologic, automatizarea proceselor și concentrarea elementelor de automatizare, solicită cercetării găsirea unor soluții noi șl pentru detectoare, traductoare, a- parate de măsură. Proiectarea așteaptă și realizarea de aparate care să urmărească mișcarea laminatului cald sau rece. în zonele cu aburi sau cu oxizi metalici, măsurînd rapid deplasările, dimensiunile lui geometrice, temperaturile etc. Problemele asupra cărora ne-am oprit se pot soluționa cu succes cercetare existente :în țară. Se impune doar, pentru a nu rămîne în urma nivelului tehnic’1 mondial, ca cercetarea să-și precizeze fără în- tîrziere obiectivele pe care își propune să le abordeze în primul rînd. Aceasta presupune însă ca, prin Intermediul C.N.C.S. să fie realizat contactul între cele două părți.Consider că din cele arătate se desprinde ca o concluzie necesitatea elaborării unui plan de cercetară care să devanseze planul de proiectare cu cel puțin trei-patru ani. In acest fel se va evita ca proiectarea să fie nevoită să recurgă la soluții vechi, depășite pe plan mondial. In prezent, în institutul nostru se și lucrează la în Vederea proiectare _ ________prealabile în tehnologie, Construe iii de utilaje, utilaj electric și electronic, pentru că rațiunea de a fi a proiectării nu este numai de a aștepta pasiv soluțiile cercetării, dar șl de a le sugera. A ne gîndi la toate acestea, a acționa pentru transpunerea lor în realitate reprezintă după părerea noastră o utilă măsură de prevedere.

cu forțele de

un studiu de perspectivă definirii problemelor de care pretind cercetări construcții

Ing. 0. DAMSCHER
consilier la Institutul proiectări 
laminoare
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Secretariatul Comitetului
de conducere

în prima sa ședință, noul Co
mitet de conducere al Uniunii 
Compozitorilor a ales secretariatul 
Comitetului. Președinte al Uniunii 
Compozitorilor a fost ales Ion Du
mitrescu ; vicepreședinți — Zeno

Vancea și Romeo Ghircoiașiu ; se
cretari — Wilhelm Berger, Theo
dor Grigoriu, Laurențiu Profeta, 
Vasile Tomescu și Zoltan Aladar.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)

tied a artei în procesul de edi
ficare a orînduirli socialiste, 
de formare etică și estetică a 
omului nou, documentele Con
gresului al IX-lea si ale Con
ferinței Naționale a partidului, 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie pentru 
compozitori și muzicologi un 
prețios sprijin pe drumul cu
noașterii realităților dinamice 
ale vieții, al înțelegerii înal- 

■ tei răspunderi ce revine artis
tului în societatea noastră.

Inmănunchind eforturile tu
turor generațiilor de compozi
tori, t contribuția specifică tu
turor temperamentelor, afini
tăților stilistice, formațiilor de 
școală artistică, muzica româ
nească de astăzi ridică pe noi 
trepte valoroasele cuceriri ale 
tradiției naționale, în frunte cu 
opera lăsată de George Enescu, 
înscriindu-se printr-un aport 
original în contextul tendințe
lor artistice înnoitoare din zi
lele noastre.

Viața contemporană, aspec

tele înălțătoare ale construc
ției socialiste, momentele tre
cutului glorios al patriei, ma
rile idealuri umaniste, tezaurul 
artistic folcloric și valorifica
rea inspirată a acestuia în lu
mina experienței moderne de 
creație constituie sursele prin
cipale de inspirație, de dinami
zare a conștiinței și îmbogă
țire a sensibilității compozito
rilor noștri. Aceste elemente 
de majoră semnificație, 
precum și trăsăturile de ori
ginalitate națională și indivi
duală chezășuiesc pătrunde
rea celor mai de. seamă creații 
ale muzicienilor români în pa
trimoniul artistic universal.

Adunarea generală a compo
zitorilor și muzicologilor ex- ' 
primă hotărîrea de nezdrun
cinat a creatorilor artei sonore 
de a-și spori efortul pentru 
îmbogățirea culturii și artei 
noastre cu noi valori, pentru 
ridicarea pe noi culmi a vieții 
spirituale in România socia
listă.

(Agerpres)

Manifestări consacrate împlinirii

a 100 de ani de la nașterea

lui Luchian
Tn cadrul manifestărilor organi

zate in Capitală cu prilejul cente
narului nașterii marelui pictor 
Luchian, la sediul Uniunii Artiști
lor Plastici a avut loc vineri 
după amiază un colocviu. In pre
zența unei numeroase asistențe au 
luat cuvîntul Ion Jalea, pre
ședinte de onoare al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Jacques Lassaig- 
ne, critic și istoric de artă, pre
ședintele Asociației internaționale 
a criticilor de artă, pictorii Cami- 
lian Demetrescu, Paul Gherasim, 
Ion Sălișteanu,'' Marin Gherasim, 
criticii de artă Cristina Anastasiu 
și Ion Frunzetti, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici, care au 
adus un omagiu celui care prin

creația sa a contribuit la îmbo
gățirea artei universale cu opere 
unice prin valoarea lor și a des
chis drumuri noi picturii moder
ne din țara noastră.

A
Un simpozion prilejuit de îm

plinirea unui secol de la nașterea 
pictorului Ștefan Luchian a avut 
loc vineri și la Casa de cultură a 
tineretului din Iași. La simpozion 
a participat un public numeros, 
care a ascultat expunerile criticu
lui de artă Radu Negru și conf. 
univ. Mihai Cămăruț, de la Insti
tutul pedagogic din Iași privind 
viața și opera marelui artist plas
tic român.

(Agerpres)

COMPETIȚII ARTISTICE
tn cinstea celei de-a 

25-a aniversări a eli
berării patriei, Comi
tetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Con
siliul Central 
nit Generale 
catelor din si Comitetul ________
al Uniunii Tineretului 
Comunist au inițiat 
organizarea cu înce
pere din 'această lună 
a următoarelor mani
festări : Al IX-lea 
concurs artistic pe

al Uniu- 
a Sindi- 
România 

Central

țară al formațiilor de 
amatori muzicale și 
coregrafice; Concursul 
cenaclurilor și cercu
rilor literare ; Primul 
Festival republican al 
cineaștilor amatori; A 
V-a expoziție bienală 
de artă populară a 
creatorilor populari; 
Expoziția pe tari a 
artiștilor fotoamatori.

Aceste competiții ar
tistice au menirea să 
stimuleze mișcarea ar
tistică de amatori, să

contribuie la afirma
rea unor noi talente 
din rîndul artiștilor a- 
matori de la orașe și 
sate.

Formațiilor și soliști
lor care se vor clasa 
pe primele locuri, ce
lor mai valoroase lu
crări literare, filme, 
lucrări de artă popu
lară și celor mai reușite fotografii li se vor 
acorda 
premii.

importante

(Agerpres)
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SCÂNTEIA — sjmbâfâ 14 decembrie 1968

Eugen Barbu a definitivat într-o primă formă romanul „Princepele" (din care publi
căm fragmentul de fată) a cărui acfiune se desfășoară în plină perioadă a domniilor 
fanariote. Personajul principal — princepele —- reunește în profilul său moral trăsăturile 
definitorii ale acelor domnitori care storceau fără milă țara și poporul pentru a-și plăti 
tronul la stăpînirea otomană și pentru a-și aduna propriile lor averi.Soseau sărbătorile șl Ottaviano ticluia ceva nemaivăzut. Prin oamenii lui dăduse sfoară între boeri și negustori că avea nevoie de el, fierarii curții lucrau pe ascuns, messerul știa că cu cît va fi surpriza mai mare, ci« atît Princepele îl va iubi mai mult $1 va șterge cu bunăvoința Iui toate cele rele. Umbla în taină cu medelnicerul Sotir, complicele lui, plăteau, cereau, jefuiau, toate în numele Domnitorului ce avea o dorință frumoasă pe care ei. cei ce atît se lăudau că-1 iubesc, trebuiau s-o dovedească cu price preț. Celor ce se omorau pentru a face capriciul Magnificului, messerul te ceruse jură- mînt că nu vor vorbi cu soațele lor că dacă s-ar auzi înainte cele ce atît de gingaș ei puneau la cale mare mîhnire s-ar ivi pe obrâzul curat al Princepelui. Așa Incit nimeni nu scotea o vorbă, deși curiozitatea monarhului creștea simțind că se pregătea pentru el ceva ce o să-i aducă o mare bucurie, cum avusese griiă Ottaviano să-1 sufle în delicatele urechi.Numai că în aceste uneltiri sufletul lui corupt o luă razna într-o bezmetică șăp- tămînă plină de. Viscole, ce adunase zăpada peste București, înfundind ulițele și amuțind totul ca într-o mare noapte albă, peste care* numai ciorile înfometate mai dădeau semne de viață.De la jocul acela de pharaon privit în hanul Ld Norocul Cailor, messerul nu mai petrecuse ca lumea, așa îneît și fiindcă Princepele îl știa dus la trebile lui ce pre El îl priveau, scăpat deci de ochiul gelos al Magnificului, dar nu de spionii Aglel și al Harîclelei ce nice ea nu era dusă la besearică. îl chemă în taină pe medelnicer în chîlîa-i și-i dimineață : .— Ai treburi 7— Am, numai dacă m-ar Sa aș putea să te ascult.— Asta iasă pe mine. îi

în mijlocul hanului, cum i se păru la început, jucau muieri sulemenite, cu obrazul dat cu chinoroz, văpsite de nu le mai cunoșteai. îmbrăcate în rochii turungii de culori țipătoare, pline de sticle și. mărgele. de galbini țigănești ce iute zornăiau la lovitul unei daiarale. Lăutarii stăteau de o parte, abia luminați de luminări, îi trezea pe -rînd hangița cu cîte o căldate de apă rece luată din zăpada topită pe plitele încinse și aceia iute își veneau în fire și apucau țambalul și cobzele să țină isonul. Pe masă juca o frumoasă muiere cu ochi albaștri, cu cozi lungi, negre, frumoasă de stătea soarele în loc, în care numaidecît PrinceDele ghici pe cel mâi drag al său om. Nu se despuiase, avea un sîn de muiere, sub o rochie ca vișina putredă, și coapsele sale cele dumnezeești se mișcau într-o înfierbîntare grozavă... Mai erau alături, la picioarele mesei și alte astfeliu monarhul își delete
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tăcea in spateleSi pe ceilalți: chip o spaimă
de decăzute ființe în care recunoscu boerii si beiza-
de lamă ale acelui dinții an

spuse intr-oslobozi Măria trecuse bîntuise acum mai scă- biserica despre

★Ceremoniile_______ r_______________ ____ ____al domniei a doua a Princepelui fură strălucite și fără seamăn. De la Ajunul Crăciunului și pînă după Bobotează, serbările se însoțiră de rugi pline de fast, spuse de către preoții domnești în biserica despre Doamna unde arseseră luminări fără număr ca nește nestemate.

__ trimet vorbă Că umblăm împreună pehtru ale sate...—> Bine,..— Să mă duci la hanul acela și să chemi lăutarii, cu prietenii tăi, boerii cei tineri despre care mi-al vorbit, ce «șl ei au ’ trăit în tlnerâțete lor pe lîngă grajdurile de Ia Has-ahor șl știu cum se «lungă urîtul pe o astfel de vreme...Medelnicerul Sotir se cutremurase Ia cuvintele auzite.

Dar nimic nu putu să întreacă slujba de la Bobotează, care avea să se încheie cu nemaipomenite întîmplări. A doua zi după utrenie, osfeștanie și împărțirea luminărilor zugrăvite, pentru că nu era vremea rea, numai noaptea ce un ger amarnic ce zuse, porniră de la ___Doamna la Iordan care nu era altul decît pîrlita de Dîmbovița, undeva la un cot sub morile de la Radu Vodă ce înghețaseră în acel frig și scîrțîiau amarnic. Cerul ca stecla, lumea, podobită, toți în sănii. Bărbile veliților boeri se umpluseră de promo- roacă și păreau suflate cu argint. Se Ivise între alții, tăcut, bănuitor, nebăgat în seamă de nimeni, messerul Ottaviano. înainte mergeau după obicei doi curteni, cu icoanele împărătești și cu luminările cete mari împărțite la polieieu, îmbrăcate în mătase.

de EUGEN BARBU
arzînd in grija lor veghetoare. Pe un mic platou de gheață, Ia margenea cea mai de sus a silnicului rîu, cu apă puțină vara, „„„dar acum crescută cît sȘ te îneci dacă de fată, n-ai fi știut a umbla pren ea, fusese ridicat saivantul. un cort, în care așteptau scaone pentru Domn, familia lui și arhiereii cu boierii cei mari. O masă marș, plină de piftii și ele înghețate, se așternuse întru cinstirea pofticioaselor guri. Curtenii puseră Ia cap luminările arzînde și nu se mai clintiră. Domnul se așeză în fața mesei, a- vînd la stînga șiragul bisericesc și la dreapta pe marii boeri, dintre care dacă ai fi băgat de seamă lipseau vreo cîțiva și anume dintre cei mai tineri și șugubăți, ce la alti ani ținuseră veselia petrecerii.La vedere erau puse icoanele făcătoare de minuni ale Precistei de la mînăstirea Bărbătescu. Se făcu și aice o slujbă în veliglas chiar de către Mitropolit, cădind . de nouă ori pre Domn și pre Doamna, cunenorocire, aflind el pe mama sa. precum se făcu numai de trei ori pentru beizadele. Se cîntară troparele de trei ori. întîi sărută Mitropolitul crucea cea mare, apoi Domnul șj se slobozi din nevăzute tunuri un foc mărunt după care cîntă meterhaneaua. Urmă o scurtă defilare a cailor de la grajdurile domnești, încălecați de către fiii marilor persoane ale curții. Vel comisul Velea încheia acest convoi, călare pe tablabașa, calul dăruit de către Padișah la suirea pe tron, împodobit cu hainele vechiului vel vistiernic Dudescu a batjocură, tot bătrîn, tot răpciugos. Boerii, ia trecerea acestuia duseră mîinile la gură și simulară sărutul datorat demnitarului pentru că ochiul Princepelui iute îi scrută pe furiș să vadă care nu arăta cuvenita cinste noului său demnitar. înaltul Mitropolit îl stropi și pre el cu aghiazmă. cum o făcuse cu ceilalți focoși armăsari de Arabia.După care urmă scufundarea crucii. Vremea ce fusese pînă atunci mai mult neguroasă și neclară da să se lumineze. Pe rîul înghețat plutea o ceață ce încerca a se ridica. Din stînga grupului de boeri se ivi un ’ pîlc de călăreți, frumoși ca arhanghelii, toti încălărati pe cai albi, cu funte la pălării. chiuind vesel. Mitropolitul, urmat de Princepe și de ceata numeroasă a boerilor coborîră malul înghețat cu grlje să n-alunece. sprijiniți de paici. Nu era departe și abia atunci deslușiră Dîmbovița înghețată și auSiră mai bine roțile morilor de apă de la Radu Vodă. Ceata se ridica anevoie. Vrea să iasă soarele, ca un bulgăre roșu, de sînge. ce se rostogolea deasupra. în mijloc. acolo unde avea înalt Prea Sfinția Sa să arunce crucea în Iordan, se zăreau ca în vis nește mogîldete.— Ce poate să fie 7 Hrisoverghi, tunzîndu-și promoroacă.— Niscai măgari mort!de i-au adus apele și-au ________ ______noapte, cînd tare au mai geruit Domnul Dumnezeu...Fu aruncată crucea și călăreții se năpustiră pe crusta de ghiată alunecînd și tinîn- du-se bine în șa. Doi cai își frînseră glesna și fură pușcați pe loc de seimeni ca să nu turbure ceremonia. Unul dintre tinerii curteni o aduse și îngenunchie. Mitropolitul îl stropi cu aghiazmă pe fericit și luă strălucitul simbol de aur și-1 dădu după o scurtă sărutare Princepelui.Atunci se ridică ceata și aurul crucifixului sclipi pe fata Domnitorului. Boerii făcură cruci mari și se bucurară arătînd că au înțeles că Dumnezeu îi făcuse un semn de mare milă de la locul său. Trebuiau să se întoarcă la biserică, să mai asculte ultima liturghie si erau bucuroși foarte. Urma o slujbă încă și kerodosia pentru norod, apoi mesele cete mari. Numai că se auzi un strigăt. Nice să se fi arătat lupii ce mai năvăleau la vremea asta în București și nu ar fi fost o mai mare uimire si groază...Cum se luaseră cețurile și soarele cel rotund și roșu începuse a lumina, în fata ochilor li se arătă un spăimîntător cortegiu de oameni înghețați pentru că fuseseră udați cu apă toată noaptea, împlîntați parcă în Dîmbovița. Țineau cu toții în dreapta cita o luminare mare, zugrăvită, legată cu funte, pe care cineva în ceața de pînă a- tunci le aprinsese dinadins.

—* Numai să nu se afle...— Cui i s-a urît cu binele să vorbeas
că... amenințase messerul cu zîmbetul său de. copil.-"' ȘsnjrțjAșa se făcu că timp de cîteva zile nu-1 mai văzu nimeni la curte. Era șî o vreme cîlnoasă. urletele viscolului nu se mal opreau, părea că Dumnezeu bate cu harapnicele sate cele mari Tara Românească. Deasupra pustiului de omăt abia se mișcau fumurile slabe ale ogeacurilor. La vreun vînt mai mare, din Palatul tăcut și pustiu, trezit numai de fîlfîitul leneș al arlpeHr papagalilor ce-și scărmănau penele prin sere. Princepele auzea svon de muzici, ușoare, abia deslușite în acea năprasnică vreme.— Cine petrece și unde 7 se întrebă el. chinuit de o neliniște, pe care nu avea cui s-o împărtășeascăSlujnicarii șî oamenii apropiat! se prefăceau că nu aud ca să nu cumva să se întîmple vreo 1 ’ "* ' 'unde se găsea messerul.— E'vîntul, Măria Ta, spunea cîte unul.Spre seară. Domnitorul desluși voci o- menești deșănțate. Ceru să i se spună ce se petrecea în acel oraș mort fără știrea lui și trădători, dușmani ai lui Ottaviano, aduseră vestea : exaporitul său se înfundase cu prieteni în hanul.La Norocul Cailor 
»i. se șvîntau jucînd jocuri nerușinate.— Adică cum ? întrebase monarhul pe 
aga Matei Bălăceanu. ce atîta așteptase ca să arate că era numai ochi și urechi pentru Măria Sa. ,— Mal întîi să afle Strălucirea Sa cine 
e de fată, nu-i așa 7— Snune...— Păi medelnicerul Sotir cu al lui: îor- Ku Hartulari. cu beizadea Iancu Ghica, cu dumnealui lordachi Ruset. ce-i matca tuturor relelor, cu boer Durac, cu Grigoras Jora și cu ai vornicului Hrlsovaghi, cei ce bat. să terțe Măria Ta. geamparalele turcești cu dosul. Au cărat țigani din ma- halaoa Scaunelor, cu ale lor. le fac floricele. nu mănîncă decît de post că au venit cete 40 de zile ale Nașterii, cînd numai pește poate să guste gura creștinului... 1— Si nu m-aî putea duce domnia ta acolo 7Aga Matei Bălăceanu își trecuse degetele prin mustața bălană.— Nice nu îndrăznesc să turbur privirea Măriei Tale, cu o astfel de spurcată petrecere;..— Ba. de ce 7 Tare-mi- mai plac ctnte- cele, duc o viață de schivnic.în privirile turburi ale Princepelui se ivise' o cocleală ce aducea după ea ho- tărîrile cete maf grele șf neașteptate. Atîta avusese șî el vreme să observe în anii 
da slujbă.— Bine, cum vrea Măria Ta. o să pregătesc o sanie si cu cîtiva seimeni o să încercăm să pătrundem pînă acolo. în mar- geni unde s-au ascuns...Spre seară, cînd întunericul pusese deasupra Bucureștilor sigiliul său întunecat, fără sgomot, abia biruind nămeții, micul cortegiu ajunse într-un loc apropiat de han. Ardeau două fanăle galblne aruncînd pe acel munte de zăpadă străluciri ostenite. Ferestrele erau bătute în obloane, totul aducea cu un mormînt pierdut într-o sălbăticie albă și deșartă. Să nu fi fost vîntul rece ce mal sbicea nămeții. acoperindu-1 de o crustă strălucitoare și ' chiotele dinlăuntru ai fi zis că lumea toată murise în acel început de noapte. Scîrțîiau lăute $1 voci bărbătești se schimonoseau într-o beție ostenită. Fapta lui nu era demnă de un Princepe. mâică-sa Evanghelina l-ar fi certat să fi știut, dar aicea îl aducea carnea lui geloasă care ardea acum și turba.Seimenii din gardă pătrunseseră pe o «Sită din dos, spuind slugilor care serveau să tacă dacă tin la viata-le. îl urcară pe monarh într-o galerie de sus de unde se vedeau toate, din ascunsul Întunericului. Era rece și para focurilor celor mari din sobele de dedesubt nu ajungea pînă alcî. 
Vîntul șuera pe la augustele urechi, dar 
el nu-1 mai auzea, era numai ochL

întrebă bătrînul barba plină de

— Doamne, iartă-i I Sînt niscai răufăcători. prinși si pedepsiți să ispășească.înghetatii. goi pînă la brîu, erau înveliți de o pojghiță subțire ca o cămașe’de borangic. ce le arăta trupurile tinere și frumos făcute, unele cu semne și tăieturi de sabie pe sub țîte. Rînjeau cu dinții des- veliți. se vedea cît suferiseră în acel ger amarnic ce te adusese sfîrșitul. Numai luminile șovăitoare ale marilor luminări din dreapta-le era singurul lucru viu în acea spăimîntătoare priveliște.Bătrînul Hrisoverghi care ședea în dreapta Princepelui căzu pe neașteptate în genunchi ;— Cu ce ți-am greșit. Doamne 7 bolborosea. E Radu, fiul meu cel mare...Femeile începură să plîngă pe neașteptate șl se apropiară cu toții de rîu, împinși de o curiozitate nestăvilită sub privirile monarhului care rînjea.Messerul, care de mult Iul. păli, recunoscîndu-i Iorgu Hartulari avea pe fără nume parcă s-ar fi luotat tot timpul cu o gheară de fier ce-1 va fi sfîșiat, Iancu Ghica părea fericit ca după o beție, avea un rîs tîmp pe buze, poate cîntase ca să scape de cumplita tăietură a gerului de noapte. în timp ce lordachi Ruset se în- covoiase ca un cocoșat.~ — Doamne, Doamne, lartă-ne pre noi, în această luminoasă și mare zi I se rugau cu glas mare femeile.Pe messer îl trecuseră toate căldurile, asudase, era pentru prima oară cînd simțea ce-i aceea frica. Grigoraș Jora tinînd în dreapta cea mai lungă și frumoasă luminare se uita încremenit la Radu Hrisoverghi ca si cînd ar fi vrut să-i sară în cîrcă. înteleseseră cu toții de ce fuseseră pedepsiți flușturaticii tineri, așa că nu mai întrebară nimic, ureîndu-se repede în sănii, să nu lipsească de la începutul slujbei, pentru că Mitropolitul nerăbdînd grozăviile văzute o luase înainte ca bîntuit, cătînd sub icoane o izbăvire ce nu mai venea pe acest pămînt.Princepele se apropie de messer. Nu-1 primise de trei săptămîni deși acesta se rugase pe la toate ușile. Slugile îi spuneau că are treburi mari, politlcești, cu eleiii de la curte, că trebuia să iscălească tractate și că se apropia războiul. Pe chipul lui, Ottaviano văzu o bucurie secretă fără mar- geni. Numai soarele putea să-i joace un renghi în acea zi Princepelui. dar nu-i jucase.— Ce spui 7 îl întreba ca și cînd s-ar fi despărțit de un ceas.— Lipsește medelnicerul Sotir, răspunse cu răutate messerul. El unde este 7— O să se ivească curînd ea să încheie frumos această serbare a Domnului... și ca și cînd și-ar fi adus abia atunci aminte mai întrebă : Oare nu azi ■ era ziua sortită unei mari bucurii pe care mie atît mi-ai pregătit-o ?— Cum nu 7 Oamenii mei te așteaptă în curtea palatului. Păcat că s-au mai împuținat...— Nu-i nimic, numai tu Să nu fugi !Ottaviano nu păli, nu strînse buzele, nu făcu nimic. Știa că dacă celălalt voia să-1 omoare, nimic și nimeni nu-1 mai putea scăpa.— N-o să fug, promise. Liturghia se desfășură într-o încordare surdă. Cîteva femei leșinară din cauza fumului și aerului stricat din biserică.Cînd ieșiră în pridvorul paraclisului, după cum pregătise messerul toate câte de trebuință, pe poarta cea mare, deschisă larg de seimeni se ivi Un cortegiu orbitor. Opt cerbi, prinși în capcane la pădurea Coziei, cu coarnele numai diamante ce străluceau în lumina soarelui, orbiră ochii uluiti ai celorSe auzi un ah ! scos de toate gurile în același timp și femeile simțiră că uită grozăvia privită cu un ceas în urmă lîngă morile de la Radu Vodă. Animalele care nu mai aveau nimic sălbatic pentru că îngrijitorii palatului domnesc și ai grajdurilor princiare te tociseră podoaba capilară cu pila, pășeau resemnate în pas egal tîrînd după ele o sanie acoperită cu mari piei de mistreț. Un spic alb scumpâa podoaba vînatului. Părea că peste blănile jivinelor ninsese chiar atunci. Cînd băgară de seamă, tar îi orbi ceva. Nu erau pietrele prețioase din coarnele cerbilor, erau tălpicile imperialei sănii bătute în argint. Luceau și ele orbitor în jocul zăpezii.Princepele se oprise și privea acest dar pe care numai lui Dumnezeu poți să i-1 faci.— Tu te-ai îngrijit de toate astea 7 îi întrebă pe messer.— Eu, veșnică..O clipă monarhul o clină să se urce, lui tînăr.— Vii cu mine 7 Vreau si eu' să-ti fac un dar...— Viu. spuse celălalt crezînd că merge la . moarte.Mitropolitul și boerii bătură cu cîrjele în pămîntul înghețai- al curții, stîrnind zăpada ca pe un roi de albine de ghiată.— Drum bun. Strălucirea Ta I— Petrecere bună !, Un rob țigan luă hățurile șl ele bătute în pietre prețioase ce sticleau nebun în a- miaza însorită de iarnă.— La Plumbuita, spuse Princepele. doresc să mai mă rog o dată pentru sufletul cuiva.Doi seimeni vrură să se urce ia soațe, dar monahul te făcu semn să rămînă.— Lăsati-ne singuri 1Sania ieși pe porțile mari ale palatului și pluti lin în ulițele pline de lume. Se auziră strigăte si binecuvînțări. Mulțimea aceea care îl blestema pe Princepe că e jefuită și lăsată fără nemîc cădea acum în genunchi ca la o minune și-l adora.— Ce spui 7 îl întrebă încet messerul. de alături, privind mîndru acel jalnic spectacol.— N-ai spus tu să fim tîrfele acestei istorii pe care o trăim 7Ședeau în genunchi, negustori șl slujbași, femei cu copii de mînă ieșiți în petrecerea soarelui binecuvîntat, preoți și ostași, bă- trîne și svăpăiați de tineri duși să petreacă spre șosea în sănii. Se opreau cu totii și îngenunchiau. făceau cruci mari si rămî- neau cu gura căscată la minunea săniei.— Pe om trebuie să-1 înjosești cu neputința lui. altă scăpare nu este pentru principi 1 Tărîna e locul lor lîngă tronul tău. Magnifice ! Unde mă duci ?— La mirele tău...Vorbele erau amenințătoare, mai putea scăpa cu fuga, pentru că lipseau seimenii de pază, dar o asemenea rușine tea îngădui un om ca el. ucenic lului. Așa că tăcu.Lăsaseră în urmă ulițele cele Bucureștilor și trecură și de După o jumătate de ceas de goană potolită printre casete prăpădite den margine, se iviră turnurile de tablă cenușie ale Plumbuitei. La barieră fură întimpinati de aga Matei Bălăceanu. călare, și de garda Iui. Zăpada înăbușea trapul mărunt al cailor și drumul care urmă se făcu în liniște.— E totul rînduit? întrebase Princepele.— Cum au fost poroncile.— Bine, spuse monarhul, după care înveli picioarele fragile ale lui Ottaviano cu groasa blană de mistreț de alături.— Nu ti-e frig ? îl întrebă.— Nu, Magnifice. Mă pregătesc să mor...— Dar cine vrea asta 7 Tu trebuie numai să suferi, ceea ce e mai mult. .— Acum îmi placi, ești așa cum te-am dorit 1 zise celălalt cu gura plină de o durere mare.

Magnifice, întru strălucirea tavru să-1 ierte si ezită Se sprijini de umărul

de-astă toamnă înghețat azi
nu-și pu- al diavo-mari ale mahalale.

vlaicu bârna Drumuri ale patriei
Drumuri ale patriei, clare artere, pulsînd 
Sîngele acestui popor peste șesuri și munți; 
Drumuri ale trecutului/drumuri ale viitorului, 
Drumuri de noapte, drumuri de ceață, drumuri de zL 
Cindva încătușate, 
Vă pierd în milenara urzeală, 
De mușchi acoperite șl de iarbă 
Ca să vă regăsesc triumfătoare 
Desfășurate — val de pinză — 
In arzătorul soare al amiezii, 
Sub flamura de foc a libertății.

In cartografia de-azur a baladelor, 
Și-n graiul ce învălură pămîntul 
Din Someș pînă Ia Valul lui Traian.

Drumuri ale patriei, iată-vă scrise acum
In vatra sîngelui meu, 
în bătăile inimii mele, 
înrădăcinate ca stejarii 
In țărina strămoșilor, s
înaintind apăsat și drept
Peste șesul rodnic, peste păduri și munți, 
Avîntîndu-vă spre pragul de stei al trecătorilorj

t-Drumuri ale patriei,
Drumuri odată sugrumate, 
țJrmele v-au rămas ascunse-n humă și-n piatră, 
Topite-n tainele gîndului,
în colindul păstorilor transhumanți,

Druipurl ale libertății,
Drumuri ale frăției, 
înconjurați stogurile neclătinate ale Carpaților, 
îmbrățișîndu-i pentru totdeauna.

Ia să-i facem o probă, bre, nu de alta dar să nu mă trezesc mîine poimîine că am dat izmene pe călător.Umplură rezervorul și-I instalară sus pe raft, ca să aibă cădere, După aceea, cazangiul băgă arzătorul în gura cuptorului șl-1 în- fierbîntă aprinzînd sub el O cutie de ceriUșă îmbibată în gaz. Cînd socoti că e de-ajuns de încins, răsuci robinetul. într-o clipită, coborînd prin: țeava de cupru, petrolul ajunse la arzător, se gazeifică și luă foc. O flacără albastru gălbuie tîșni, cu (duduit de cazan în clocot, spre a- dîncul cuptorului.— Asta, jupîne, te scutește într-un an de cinci vagoane de lemne, aprecie meșteșugarul, și tonul _cu care vorbi trăda atît mîn- dria că făcuse un lucru de „ calitate, cît și dușmănia ce O nutrea șnapanului care i-1 lua pe de-a pomana.Era unul dintre aceia cărora nu te place să-și vadă mîinile st.înd. înjghebase, sub o poiată, Ia spatele casei. un atelieraș de fierărie și rare erau zilele cînd să nu i se audă nicovalei glasul. Se pricepea să lucreze și la cald și la rece șl nu se da în lături să facă orice, cu toate că-1 plăcea să se-ndeletnicească mai a- les cu treburi care cereau finețe de gîndire și de execuție. Iniectorul era o construcție în felul el 0- rlginală, sau cel puțin așa, socotea meșterul, de Vreme ce modelul — văzuse la o bucătărie nemțească unul care-1 luase ochii — funcționa pe alte baze. îl lucrase pe toamnă cu gînd să mai •facă rost de un ban și încă pe cînd muncea la 'el l-a propus brutarului. dar brutarul i-a dat un preț de nimic, așa că a preferat să se uite cum stă în magazie nefolosit decît să se căineze că și-a bătut joc de propria-1 muncă. Acum îi, ajunsese cuțitul la os.Â Ieri ,și'-a făcut cate pe la negustor și din vorbă-n vorbă a ajuns la chestia cu injectorul. dar brutarul a-ncercat să scadă prețul și meșteșugarul a lăsat-o. așa. nelămurită. Era în sinea lui. însă, hotărît să-1 dea pe ce l-o da, numai să pună mîna pe niscaiva parate, că nu se mai putea. Venise, fără să stea pe gîn- duri. cu el plocon și acum văzîndu-1 cum merge de bine se gîndea că brutarul ar merita să fie scuipat în frunte pentru prețul de batjocură cu care î-1 plătea. Ba chiar să-i și dai foc Ia șandrama, că n-are pereche de-al dracului ce este...Mirosea a pîine ; cu toate că pe nicăieri nu se zărea nici firimitură, cuptorul, cald, spunea că brutarul nu stătuse cu mîinile-n sîn azi-noapte. într-o covată se vedea niște cocă pusă la dospit. Pîinea o ascunde hoțul — gîndi cazangiul — și o Vinde pe sub mînă cu cît nu face. îi sta pe limbă să-i zică brutarului cîteva să-1 usture, și nu numai să-i zică... Era ziuă, dar lampa rămăsese nestinsă la gura cuptorului. Brutarul. năclăit de făină din cap pînă-.n picioare, privea satisfăcut achiziția si socotea că nu-1 costa nici preț de-un car de lemne. Mormăi; ștergîndu-se la nas cu dosul mîinii :- Mda.,.,Se strecură, pășind greoi, prin coridorul îngust dintre cuptor și perete și scoase pîinile pe care, meseriașul' 1 le ciupise „pe deasupra", dar cârcă și te zmulse din inimă.

— văzuse la o de campanie

Aveau . put american în curte de astă-pri- măvară, dar nu a- a-măvară, dar nu pucaseră nici pînă cum să-i pună scripețe. Să scoți apă era adevărat chin si nevasta îl mai blagoslovea cîteodată că un lucru ca acesta îl lasă uitat, zicea ea. cu anii. Cînd a- vea de spălat f se ducea de pe palme pielea trăgîhd de găleată. iertă niciacum.— Pentru cine vrei șl pentru cine nu. face tot felul de alea, dar ca să-n- figă aigl uh stîlp și să a- șeze pe el o roată, nu găsește vreme.Avea, în felul ei, dreptate, însă adevărul era că bărbatul nu numai că nu dăduse uitării chestiunea scripetelui, ba chiar lucrase roata cu tot dichisul el. dar nu putuse-face rost de un stilp mai zdravăn, iar ca să se cîrpească nu voia. O ușoară zmucitură a lanțului o vesti că se umpluse găleata și femeia s-apucă să salte de lanț. Apa se găsea la o adîncime bună șl avu de tras pînă să vadă găleata afară. O dureau palmele, dar cum nu era vremea de odihnă deșertă apa și fugi cu ea în casă, fără să-1 mal aștepte

pe el să vină. Apoi, repede, se legă Ia cap cu broboada și luă pe ea o haină mai groasă. Bărbatul nu-și putu stăpîni mirarea și o întrebă unde pleacă, la care nevasta răspunse scurt, cu aer de indiferentă :— La lucru.în împrejurări la care nu se aștepta, ca aceasta, cazangiul avea un fel al lui de a reacționa : își po- somora sprîncenele și mușeîndu-și buza de jos îl studia pe om cu o privire în care cu greu se putea descifra dacă precumpănește meditația, ironia, sau compasiunea. După cîteva clipe făcu din cap un gest scurt, așa ca o tresărire, și se miră :— Hm !...Nevasta — altfel blajină și răbdătoare — se dovedi hotărîtă.4- Nu glumesc! zise răspicat, ș! se-ndreptă către ușă. Bărbatul îi tăie calea. Ea cercă să scape : — Lasă-mă 1...N-apucă să iasă. Bărba-' tul scoase de sub manta — purta manta de ceferist, neagră — pîinile și te puse pe masă. La fel făcu și cu banii. Femeia își pusese în gînd să plece înainte de a se fi trezit copiii, ca să nu-i mai audă iar plîngînd de foame, dar nu chiar Ia lucru, cum Zisese, voia să se ducă. Cunoștea la Herăstrău o femele, ca șl

Chipul acesta rotund, cu nasul puțin în vînt, cu buze pline și sprîncene drepte sub care licăreau doi ochi de cărbune scăldat! acum în lacrimi, îi apăru, în toate amănuntele, așa de cunoscut că. într-o fulgerare de gînd, își zise cum oare de nu s-a săturat să-1 vadă mereu de vreo doisprezece ani încoace. O întrebare de care-i fu rușine. căci nu mai cuteză să se uite în ochii aceia negri și își mută, rosindu-se, în altă parte privirile. O luase țărancă de la tară, neștiutoare și neumblată... Din nou îi așeză capul pe pieptul lui, și iarăși palma începu să-i alunece de-a lungul obrazului catifelat al nevestei. O mîngîia, absent ca mai înainte, cu mișcări aproape mecanice, dar nu la fel de inerte îi erau gîn- durile. Ce-am dăruit eu ființei acesteia ?... întrebarea, așa seacă, directă, nu și-o mai pusese niciodată pînă acum, de aceea se pomeni descoperit șl destul de mult șovăi pînă să însăileze un răspuns. Oscilă între echivoc, neadevăr și adevărul crud, ca pînă la urmă să-și spună cu a- mărăciune: Nu i-am dat nimic ! Aveau trei copii... își făcuseră casă... A muncit și unul și celălalt... Ba, parcă, mai mult ea decît el. $i e cinstită... Stărui obsesiv asupra acestei din urmă reflecții. Si muncitoare...

Plinea o ținea sub manta în partea stingă, iar ca să nu lunece în jos mergea cu brațele încrucișate la piept. își zise că mai bine era de o lăsa acasă, si se cutremură aducîndu-și a- . minte că celelalte două rămăseseră lor care-ș.de ele. iar mîine n-au să aibă o fărîmă. Căci cu banii.... nici măcar nu-i numărat să văd cîți aduse — ce să faci cu ei, cînd n-al pe ce-i da ? Si peste două săptămîni — ba nici atjta nu mai ei, pică 1 Crăciunul și nu ai, să tai. nici barim o găină.Undeva se produse îmbulzeală, și multi, ca să scape de strîmtoare, se răsfirară pe străzile laterale. Cineva îi dădu si ei îndemn să se ducă de-aci încolo cu copilul. Chiar i se spuseră și niște vorbe care nu-i plăcură, anume că ce căuta cu plodul, și pe-așa o vreme, la treburi care nu sînt ele de nasul muierilor, darămite al unor mucoși. Poate era așa, își zise, gîndindu-se mai bine. Ce căuta ea aici ? Trebuia să fi rămas acasă, că slavă domnului, avea ce să facă, dar el ținuse încă să ia si după ea. Dar de nu se mai acolo de unde plecarăm și pînă aici e cale șl dacă ne-ar fi căutat ar fi dat de noi de o sută de ori pînă acuma ?... Luă copilul de mînă.

ră pe mîna copii- ■și Ivor bate joc

să vină, ba pe ăsta mic unde o fi el arată, că de
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ea lucrătoare la spălat de vagoane, care-1 făgăduise săptămîna trecută niște făină. Nu luase pînă acum drumul în picioare intr-acolo pentru că se temea că o să se afle, iar ea nu voia să știe lumea ce fel o duce acasă. Acum era hotărîtă .să-și calce pe inimă. Cu dusul la lucru va vedea ea ce va face, după aceea. Venise însă bărbatul cu trei pîini și niște bani. Lua-l-ar pustia de bani... Cînd nu-1 ai, e rău, Iar cînd îi ai tot rău e că n-ai ce face cu ei, ca a- cuma. Ce poți să cumperi cînd nu găsești nimic de cumpărat 7... Și pîinile... Sînt calde. O podidiră lacrimile. Bărbatul îi culcă pe pieptul lui capul și o mîngiie.— Fii cuminte, hai, cum o să te duci la lucru 7 Știi bine că...El era o fire reținută si arareori dădea drumul cu generozitate sentimentelor. Nevasta se obișnuise și nu pretindea mai multă căldură. dar acum simțind pe obraz palma-i aspră, mîn- gîind-o, avu senzația unei împliniri firești care în- tîrziase să se arate. Ar fi tot stat așa cu capul pe pieptul lui, să asculte cum îi bate inima, zvîcnirea a- ceea ritmică, inima pe care de mult n-o mai avusese atît de aproape. Nu era singură pe lume și atunci de ce să se teamă. Șterse lacrimile cu mîneca și. printre suspine, murmură :— Unde ai fost 7întrebarea nu-și află numaidecît răspuns. Ceva asemănător, dar parcă nu întocmai cu ceea ce se petrecea în sufletul nevestei, trăia și bărbatul. întîmpla- rea aceasta, care îl luă pe nepregătite, . redeșteptă în el resorturi sufletești dor-, mitînde. Nu de prea multe ori se oprise în zone ale vieții mai intime, iar atunci cînd a făcut-o a căutat să rămînă acolo cît mai putină vreme. Bine sau rău statornicite, privea lucrurile așa cum erau. Uneori rînduiaia lor îl stînjenea, dar nu-și făcea din pricina asta probleme. Cîteodată. însă. îi răsărea în mînte o întrebare căreia nu s-a ostenit — sau nu a căutat — să-i dea răspunsul adevărat. Zicea, doar așa. ca o concluzie vagă : s-ar fi putut să am mai mult noroc... Nici el nu știa prea bine __ ___________ ____  ____ ______ „„cam ce ar fi vrut să spună. ■ cu ochii. De frig nu se nu- și poate tocmai de aceea adăuga numaidecît că dacă așa a fost să se-ntîmple, de ce .să-șl mai bată capul cu întrebări fără rost Cuprinse în palme capul nevestei șl o depărtă atîta cît s-o poată vedea în față.

Trebuie să mă apuc s-o-nvăț să scrie și să citească ; n-am de-a face cu o toantă.Copiii se treeiră și începură să adulmece mirosul pîinii. Pustiu de orișice gînd, bărbatul mîngîia o- brazul nevestei. Ba, parcă se-ntrebă dacă s-o mai ia și pe ea sau s-o lase acasă să-și cate de treburi. Cumpăni lucrurile în fel și chip, ca pînă la urmă să decidă :— Dă-le ăstora să mă- nînce și hai să plecăm. Astăzi... Apoi, ciufulind celui mai mare dintre copii părul : — îmbracă-te, bă, și tu. vlăjgane.
Unde ne ducem, mamă?... Mamăăă, n-auzi, unde ne ducem ? Nu mai pot de picioare.— Nu știu, mamă, nu știu nici eu. dar mult nu mai avem.Nu cunoștea unde merg, căci el plecase mai înainte avînd niște treburi de rezolvat. si nu-i spusese altceva nimic decît că o așteaptă la Ateliere la poartă, și o făcuse atentă să-1 îmbrace gros pe copil și să ia și o pîine la ea în- trucît nu se știa cît aveau să întîrzie și s-ar fi putut să li se facă foame. Dar nu l-a găsit unde zisese să-1 caute și atunci s-a băgat prin mulțimea care era a- dunată în stradă, spunîn- du-si că ce-or face ăilalți o să facă și ei, iar cînd a fost să plece, cineva, tot o îngrijitoare de la vagoane, care o cunoștea, s-a apropiat și au mers împreună fără să se mai uite pe unde trece, așa îneît acum nu numai că nu știa încotro se îndreaptă, dar nici chiar unde se află nu-și dădea prea bine seama. Vremea eră rece. Batea un vînt aspru și începuse să fulguiască. Copilul își sufla în pumnî și ca să-șl dezghețe mîinile mama îl sfătui să bage una în mîneca celeilalte si ea însăși îi săltă gulerul si-i îndesă pe u- rechi căciula. Era lume multă, cu steaguri, și nu numai de la ei. de la Cefereu. în răstimpuri, mulți deodată stri- cîte ceva, dar ea nimic nu auzea ' și nu vedea cu adevăratmai gau mai nici ce se petrece. Avea gîndul acasă unde-i lăsase pe ăia mici singuri, și Ia bărbatul de care nu mai dădusetea plînge căci se-mbrăca- se cu mantaua, și nici picioarele nu-i degerau, dar nu era deloc cu sufletul împăcat și mai mult tăcea, iar de era ceva întrebată, răspundea cu jumătate de gură.

— Hal, cu mama, vlno-n- coace, hai să plecăm, că aici e omor de lume.Intrară pe o stradă strimtă ce se făcea la stingă, dintr-aceea nimeriră în- tr-una tot lăturalnică, pe care mergînd înainte se pomeniră în Cișmiglu. unde ea acum cunoștea, și-și puse în gînd ca de aci să iasă spre Teatru și să caute s-ajungă cît mai degrabă acasă. Trecuse pe aici cu el, atunci cînd se duseseră la sediu, și nu mai avu temeri că se rătăcește. Cînd să dea însă un colt Ia dreapta, fu oprită de niște soldați care o cam luară în rîs. trimitînd-o de unde venise ; dar ea stărui să i se dea drumul și unul dintre băieți înțelese, și-i convinse și pe ceilalți, că nu se făcea gaură în cer dacă o lăsau să treacă. Era pustiu. căci la fiecare gură de stradă păzeau soldați. însă în Victoriei, unde voia ea să ajungă, văzu lume multă. multă de tot. și într-o frîntură de gînd chibzui că de cît să se bage iarăși în îmbulzeală ar fi fost mai bine să se-ntoarcă și să o ia pe altundeva, dar îi fu frică să nu se piardă prin hățișul străzilor. își dădu îndemn să meargă înainte : — Ce-o fi, aia o fi. își zise nu fără îngrijorare. Și adresîndu-se copilului : — Dă mîna încoace, la mama, și iuți pasul cu gînd să se strecoare cum făcuse planul.Cerul era vînăt, fulguia mărunt și pe-alocuri zăpada începea să se prindă. Poate o da dumnezeu și-oi da cu ochii de el.. Se uită în dreapta. în stînga, mai făcu o dată ochii roată, dar curînd observă că nu se afla printre cei de la Cefe- reu și căuta în zadar. Acasă... O să vină el și fără noi„. Dar nu putu să răzbată înainte: ceva se-n- tîmplase căci lumea maf întîi se opri, apoi începu să dea îndărăt și se produse învălmășeală, iar ea. cu copilul, nimeriră lîngă un zid. Se auziră împușcături, urlete, apoi iarăși împușcături, țipete, văzu oameni care fugeau năuci și alții care cădeau fără să se mai ridice, soldați, dînd năvală cu baionetele... Numai de n-aș pierde pîinea... împinse cu mîna, în spate-i, copilul și se lipi mai strîns de zid. Nu !... Dădu să scoată un țipăt dar puterile n-o ajutară. La piept, în stînga, unde era pîinea. sîmtî o împunsătură ca de vîrf de cutit. O cuprinse amețeala și văzu negru înaintea ochilor însă își reveni îndată si cu disperare căută să dea de copil.
/



6

PAGINA 6 S&NTEIA — sîmbătă 14 decembrie 1968
'1

TRAGEDIA RĂZBOIULUI SECESIONIST> '
din NIGERULUI

Nu mai sînt copiii biafrezi atît de înfometați 7 Ce s-a întîmplat cu copiii desfigurați de foame ale căror chipuri ne priveau cu un reproș mut din fotografiile pe care cu toții le-am văzut acum cîteva luni 7 în prezent se pare că aparatele de fotografiat se opresc din ce în ce mai rar asupra unor asemenea imagini. Astăzi, atenția este ațintită asupra mărturiilor cotidiene referitoare la multiplele subterfugii folosite pentru a furniza cantități din ce în ce mai importante de arme, porțiunii de teritoriu ce a mai rămas din provincia nigeriană secesionistă.Au trebuit să treacă săptămîni întregi de discuții purtate în cadrul unor conferințe internaționale pentru ca primele cutii de lapte praf să poată părăsi depozitele din Lagos, Libreville sau Fernando Po șl să fie transportate pe calea aerului în lagărele de refugiați. în cazul transporturilor de arme nu există, însă, se pare, probleme de conștiință. Aparatele de zbor„DC-4“ care aterizează în fiecare noapte pe piste improvizate la lumina farurilor de automobil nu au nevoie de autorizație. Crucea Roșie se plînge că nu are avioane suficiente. Convoaiele de armament continuă să sosească la ora fixată.Cu toții am fost consternați reportajele care ne-âu parvenit . . privire la drama copiilor biafrezi.In două luni au fost expediate 12 000 de tone de alimente, iar 1250 000 de persoane au fost temporar salvate de la moartea prin inaniție. Efortul este considerabil. Nu poate fi negat. Dar cum să interpretăm ultimul comunicat al Crucii Roșii care face cunoscut că datorită acestor cifre foametea a dat înapoi 712 000 de tone de alimente pentru 1 250 000 oameni (din 10 milioane) înseamnă și mult și puțin. Mai puțin de zece kilograme de hrană și medicamente (inclusiv ambalajul) de copil sau adult pentru două luni. Este oare aceasta suficient pentru a face să dea înapoi foametea ale cărei victime de plîns le-am putut vedea în paginile revistelor și la jurnalele de actualități 7Se naște atunci întrebarea: s-a exagerat, generalizîndu-se cîteva cazuri dramatice, sau se escamotează azi o problemă care continuă să existe în întreaga sa realitate tragică 7A trecut abia o lună de cînd se numărau zilele — și săptămînile — ce le mai avea de trăit „reduta bia- freză" pînă cînd va fi spulberată de asaltul blindatelor federale.Colonelul Ojukwu nu mai controla decît un teritoriu lung de 70 km și lat de 15 km. Apoi soldați! din Lagos au început să bată pasul pe loc tocmai în momentul în care nu le mai rămîneau de ocupat decît cîteva localități de importanță) mijlocie. Contraatacurile biafreze au devenit tot mai eficace.Recent de tot, colonelul Ojukwu a putut anunța că în majoritatea sectoarelor frontului, de la Itu la Okpapa, trupele sale au respins unitățile guvernamentale. Statul major federal a recunoscut la rîndul său că armata sa are nevoie de întăriri și că adversarul deține iniția- , tiva în mai multe puncte. Fără a merge pînă acolo îneît să vorbim despre o răsturnare totală a situației, nu putem să nu constatăm că trupele biafreze, dispunînd de cadre mediocre și în special înarmate foarte prost cu două luni în urmă, au renunțat brusc la soluția luptei de guerilă, singura care le mai ră
măsese după căderea, la mijlocul lunii septembrie, a orașelor Aba și , ■Owerri. Astăzi întîlnim, din contră, , unități bine echipate cu arme ușoare , moderne și comandate de persoane care au o experiență boiului și în special a genului lupte în junglă.De partea cealaltă, lucrurile se în- , tîmplă invers. Federalii se află în defensivă și poate că vor abandona ■chiar unele poziții importante cucerite în cursul verii.Explicația conform căreia trupele guvernamentale sînt handicapate pentru că sînt nevoite să se bată în teritorii unde populația este alcătuită exclusiv din membri ai tribu- . lui ibo nu este convingătoare.Constatînd această evoluție, ești înclinat să crezi că totul se petrece ca și cum cei ce alimentează din exterior cu mijloace de exterminare acest război civil — cel mai sîn- geros pe care l-a cunoscut Africa contemporană — acționează împreună cu scopul ca la un moment dat să negocieze un compromis asupra a ceea ce, în ochii lor, reprezintă esențialul acestei drame : petrolul, într-adevăr, nu este posibil să înțelegi ceea ce se întîmplă prezent în Nigeria dacă nu ții ma de faptul că această țară, mai mare din Africa în ce yește populația, cea mai dezvoltată din punctul de vedere al agriculturii și Industriei, cea mai capabilă de a juca un rol politic de anvergură prin importanța și maturitatea clasei sale muncitoare, va fi în anii următori unul dintre anii zece mari producători de trol pe piața mondială. 30 de lioane de tone au fost deja trase în 1967 și rezervele sînt a- preciate de către experții occidentali la un miliard șl jumătate de tone.Cea mai mare parte a petrolului se află în Biafra, precum și într-o porțiune a provinciei vestice a Nigeriei.Pe de altă parte, nu este lipsit de interes faptul că Marea Brita- nie, care a ocupat Nigeria timp de un secol, mai păstrează și astăzi controlul aproape absolut asupra e- conomiei tării, în domeniile bancar, creditului, importurilor, industriei, comerțului interior, navigației maritime sau aeriene. „United Africa Company", filială a trustului „Unilever", deține poziții cheie în toate domeniile economice. 85 la sută din exploatarea, rafinarea și transportul petrolului sînt controlate de „Shell B.P.", care reunește interesele firmei ...__ _____ ______leum" cu cele ale companiei anglo- olandeze „Shell". 4tîn fața acestui monopol, americanii apar în postura noilor veniți. Dar a unor noi veniți extrem de ayizi. In ultimii ani ei s-au In- fjltrqt masiv, oferind guvernului de 
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iiivestlnd 150 mili- special în societățioane dolari și oane dolari în petroliere.Industria petrolieră franceză și-a făcut și ea simțită prezenta. SAFRAP, filiala grupului Elf-Erap, extrăgea două milioane de tone de petrol brut pe an începînd cu sfîr- șitul anului 1966 și ar putea să spere în mod întemeiat să obțină încă două milioane din alte zone petroliere. Războiul a pus capăt întregii exploatări, iar puțurile petroliere franceze se află în prezent în mîinile autorităților nige- riene.A afirma după toate acestea că războiul s-a născut numai din rivalitatea tribală existentă între catolicii ibo din sud și musulmanii hausa din nord, înseamnă a simplifica la extrem o problemă cu date multiple.Este adevărat că regiunea nordică a Nigeriei, și cea mai populată (30 milioane de locuitori dintr-un total de 55 milioane ') sulmană.în sudul lației este poate găsi nicii și-au colonială. în musulmană a fost introdusă între secolele X și XI, englezii n-au facilitat munca misionarilor lor. Din contră, au întărit puterea feudală a emirilor și au guvernat prin intermediul acestora, lăsîndu-le o autonomie destul de largă. Această putere feudală s-a opus mult timp, cu succes, oricărei evoluții a populațiilor pe care le domina și, în

cea mai extinsăeste în majoritate mu-țării, majoritatea popu- catolică. Explicația se în felul în care brita- conceput administrația nord, unde religia
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O șosea în savană. La orizont, pe 
mari rezervoare, emblema firmei 
Shell B.P. — deținătoare a 85 la sută 

din petrolul jării. O explicate ?special în domeniul instrucției, nordul a rămas destul de mult' în urmă. Chiar și astăzi, feudalii au o influență incontestabilă asupra politicii maiorului Gowon. în sud, din contră, dezvoltarea a fost mult mai rapidă, atît sub aspectul instrucției publice, cît șl sub cel al industrializării. Sudul furnizează majoritatea cadrelor din administrație, precum și multi negustori care, încetul cu încetul, au pătruns în diferite regiuni ale țării, nu fără să suscite anumite resentimente.Această inegalitate pe planul dezvoltării, această neîncredere a nordului conservator față de sudul industrializat și întreprinzător, nemulțumirea burgheziei și a clasei muncitoare din partea orientală a tării față de dominația feudalilor nor- diști explică, în parte, rivalitățile dintre cele două regiuni care, împreună cu Lagosul, formau, la origine, Nigeria.Dar toate aceste fapte sînt insuficiente pentru a explica sciziunea intervenită. Diferentele tribale dintre grupările etnice ale celor două regiuni, populația hausa, pe de o parte, și populația ibo, pe de altă parte, nu sînt suficient de convingătoare, deoarece pînă în ziua de astăzi Nigeria grupuri etnice șl rite.De aceea, este explice conflictulpla rivalitate hausa-ibo, dat fiind că restul minorităților etnice la un loc cîntăresc cel puțin la fel în balanță.Este adevărat că după un secol de dominație colonială, timp în care s-a făcut tot posibilul pentru a accentua contradicțiile dintre nord și sud, fiind vorba de un mozaic de regiuni și grupuri etnice, care nu posedă altă limbă comună decît cea importată problemele unității

numără 250 de lingvistice dife-imposibil să se actual prin sim-

de la ocupant, naționale nu pot
recensămînt din’) Cifrele acestui1962 au fost contestate de reprezentanții provinciilor orientală și de centru-vest.

fi rezolvate în cîțiva ani. cest fenomen se regăsește joritatea, dacă nu în totalitatea ex- coloniilor africane unde împărțirea colonială a continentului a adunat împreună grupări umane cu limbi și tradiții diferite. Ocupantul, fie că este vorba de britanici, francezi. belgieni sau germani, a speculat, în toate aceste țări deosebirile dintre triburi.La ora actuală s-a renunțat în parte la această practică. Este a- devărat că nu se găsesc pretutindeni un miliard și jumătate de tone de petrol exploatabile.Ceea ce se întîmplă actualmente confirmă faptul că dacă există e- fectiv în Nigeria un fond de divergențe tribale, acestea nu pot constitui cauza conflictului, ci pretextul folosit de cei care doresc să rămînă sau să devină principalii „proprietari" ai petrolului nigerian, pentru a declanșa un conflict al cărui dramatic bilanț nu poate fi evaluat cu precizie la ora actuală.Evident, a fost nevoie ca un om ca Ojukwu, purtător de cuvînt al burgheziei din sud. să intre în acțiune. Declanșînd secesiunea — chiar dacă el o prezintă ca ne o mișcare de eliberare națională — Ojukwu a dat o lovitură care poate încă să fie foarte gravă pentru unitatea nigeriană.Atitudinea lui Ojukwu șl a actualilor săi aliați este suficientă pentru a infirma orice caracter revoluționar al acestei acțiuni. Cei cîțiva ofițeri progresiști care se a- flau alături de el în iulie 1967, astăzi au dispărut. Se spune că anu- miți ofițeri care au participat la lovitura de stat, din ianuarie 1966, împotriva feudalilor din nord, ar fi fost uciși. Sindicatele și partidele progresiste, care dispuneau de o bază solidă în provincia orientală, au fost reduse la tăcere.Cum și-ar putea imagina cineva că o țară ca Portugalia, care în prezent duce un război de exterminare în coloniile sale africane, să-și aducă o contribuție atît de promptă în înfăptuirea unei inițiative progresiste 7 Căci, de la bun început, Lisabona este cea care a furnizat blafrezilor arme, bani și mercenari. Tot în capitala portugheză își au sediul piloții americani, francezi sau englezi, care cer un preț exorbitant pentru a efectua zboruri de noapte sau a înfrunta tirul apărării antiaeriene.La Lisabona putea fi întîlnit pînă nu de mult'faimosul Hank Warton, a- merican de origine germană, care a

fost însărcinat, în mod oficial, încă de la început, de către colonelul Ojukwu, cu achiziționarea de arme din Europa. In puțin mai mult de un an, onorabilul domn Warton a cîștigat aproape 30 de milioane de franci noi cu acest mic trafic.însă dintr-odată, colonelul Ojukwu a descoperit că furnizorul său de arme nu-și îndeplinește misiunea cu regularitate. L-a acuzat chiar de duplicitate. Se bănuiește că Hank Warton a fost și este un agent al centralei americane de informații, C.I.A., fapt care îi permite guvernului de la Washington să se pretindă neutru. Mai există și alți domni War- ton în Biafra, care procură armele de oriunde pot.Anglia, principala aliată a Iui Gowon și care îi furnizează lui Gowon marea majoritate a armelor, și-a redus sensibil livrările în ultimele săptămîni. în aceasta nu se poate vedea decît o manifestare a intenției de a determina o slăbire a poziției guvernului din Lagos, ceea ce nu va întârzia să se întîmple dacă conflictul se va prelungi. Căci nu trebuie să uităm că aceste arme nu sînt trimise gratuit. Guvernul nigerian plătește armele pe care le primește. La fel ca și colonelul Ojukwu, care plătește armele, fie vînzînd stocuri de minereuri strategice care se mal află în posesiunea sa, fie ipo- tecînd bogățiile provinciei sale.încotro se îndreaptă în prezent Nigeria 7 Dacă admitem teza că trusturile petroliere se află la originea războiului, totul indică faptul că a- cestea se vor înțelege, peste capul nigerienilor, fie ei din nord sau din sud. asupra unui compromis menit să ducă la o reîmpărțire a exploatării subsolului nigerian.Dar nu trebuie să uităm că conflictul actual se desfășoară pe un fond de luptă de clasă. Dacă feudalii din nord au mizat pe permanența dominației economice engleze și dacă burghezia din sud . își întemeiază speranțele pe penetrația crescîndă a trusturilor americane și franceze, clasa muncitoare, mișcările progresiste — care încă nu pot să exprime forța lor reală — sînt susceptibile, totuși, de a juca un rol important în lunile următoare. în acest sens, trebuie să fim de acord cu a- numite personalități progresiste nl- geriene care afirmă că războiul actual nu reprezintă decît o etapă a luptei de clasă ilustrată de lovitura de stat din 1966 care a debutat, însă, cu mult înainte prin puternicele acțiuni greviste ale clasei muncitoare din anul 1945, care i-au înspăimîn- tat atît pe reacționarii din interior, cît și pe nepoftiții din afară ai Nigeriei.

i

Pe țărmul lacului Como, în lumina irizată a soarelui, siluetele lămîilor și ale chiparoșilor prefigurează u- niversul mediteranean. Ne vor însoți spre sud, mereu mai spre sud, unde va izbucni explozia veșnic verde a cedrilor, i a palmierilor, a plantelor exotice în forme dintre cele mai bizare. Așadar, am pătruns în „grădina Europei", cu cerul ei transparent, cu inefabilele sale culori, cu lumina sa în perpetuă transfigurare.Dar să nu simplificăm. După cum nu este unitară, Italia nu este nici uniformă. Un scriitor din secolul trecut, Ippolito Nievo, originar din Veneția friulică, spunea despre mica sa provincie natală că ar fi „un rezumat al universului". Și nu se înșela : în microcosmul acesta natura a concentrat deopotrivă excrescențe alpestre și cîmpii netede, coline cu pante dulci și mlaștini milenare, păduri impenetrabile și coaste marine generos însorite. .Guldo Piovene, scriitor al 'vremurilor noastre, ne spune, la o distanță de un veac : „Italia este ca o prismă cu o mie de fațete care reflectă toate luminile lumii înconjurătoare". Intr-un cuvînt : Italia nu se repetă niciodată, ea este mereu inedită.Peisajul reproduce și armonizează tot ceea ce ai văzut în Europa și pe alte coiltinente. Poate de aceea ar fi mai potrivit să spunem „peisajele", pe cît de diverse pe atît de surprinzătoare. Veneția propriu- zisă — sau Veneto — este o Olandă în miniatură. Celelalte două Veneții — în- trucît sînt trei — oferă aspecte cu totul diferite : șesul friulic în Veneția Giulia și munții ce se cațără pînă la aproape 3 400 m în Veneția tridentină. Cîmpia Campană, în sud, își etalează ogoarele de porumb, de grîu și de cînepă, livezile de măslini, de portocali, de lămîi, perdelele de vițe suspendate. în coasta ei, limba prelungă a pămînturilor Apuliei cîntă trilogia fecundă a măslinului, a viței și griului, în timp ce în imediata vecinătate a șesului, Bari, atît de binecuvîn- tat, apare chipul dezolant al promontoriului Garga- no, sterp, dureros de sterp.Iată, așadar, laolaltă sau în succesiune, Alpii elvețieni, cîmpiile îmbelșugate ale Danemarcei, Bărăganul nostru, delta olandeză, deprimantele pustietăți africane, rocile pleșuve ale Anzilor sud-americani — o întreagă viziune planetară în sinteză.Prietenul meu Pepone îmi spune, cu obișnuita lui prezumție : „Dacă plecați la Napoli, trebuie să reveniți la noi. înainte vreme se afirma că „trebuie să vezi Napoli și apoi să mori". Acum, lucrurile s-au schim-

bat: trebuie să vezi Napoli și apoi... Milano. La noi, totul este „meneghino".Expresia este intraductibilă. Ea ar semnifica : autentic, de pură tradiție. Și m-am întrebat: oare ce-i îndreptățește pe milanezi să afirme, fără a avea deloc aerul de a fi fanfaroni, că orașul lor este apogeul unei călătorii în Italia 7 Capitala Lombardiei are, fără îndoială, Domul — a- cest munte de marmură șlefuită, „Scala" — cel dinții teatru liric din lume nimbat de prestigiul marilor săi promotori (Salieri și Bellini, Rossini și Verdi) ca și al „divinilor" (ieri Camagna, Rosina Sto- ccio, Caruso, azi Maria

Ravegnana, palazzo Bevi- Iacqua — minunată construcție ilustrînd geniul Renașterii florentine — și cele două turnuri înclinate concurîndu-1 pe cel din Pisa. Dar iată că Apulia nu este mai puțin semeață decît alte regiuni italiene. Ți se spune, aici : „Dacă Parisul ar fl avut marea, ar fi devenit un mic Bari".Ce te frapează cînd vizitezi aceste locuri este frecvența uimitoare a titlurilor de tot soiul. După cum Parisul este în această privință „un sat în raport cu capitala Apuliei", după cum Italia întreagă rămîne în urma capitalei lombarde, tot astfel un italian — in-

Callas, Renata Tebaldi, Mario del Monaco). Tîrgul din Milano — „La Fiera" — găzduiește 14 000 expozanți din 65 de țări, în umbra palatului lui „Montecatini" șl a zgîrie-norului lui „Pirelli". Toate acestea sînt motive de mîndrie. Dar îl justifică oare acel faimos „meneghino" ?... Răspunsul îl vei putea afla în Emilia — Romagna, unde ți se va spune că tot ceea ce se află Ia Bologna este „cei măi bun din lume". ȘI, judecind după cele ce vezi, n-ai putea spune că această afirmație este gratuită.Teatrul Regio dl Parma concurează cu „Scala", dacă nu prin calitatea in- terpreților cel puțin prin entuziasm, dacă nu prin mondenitatea publicului cel puțin prin admirabila sa pasiune pentru muzică. Capitala Emiliei are — din anul 425 — cea dintîi Universitate de pe continentul nostru și tot Bologna te farmecă prin rafinatul ansamblu arhitectural al piețelor Maggiore, Nettuno
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Bulgaria are în geografia ei o a- nume armonie interioară. Aș spune chiar o simetrie. O simetrie în care se înscriu, firesc, panorama inedită a capitalei, zidită la poalele Vitoșei, întinsa Cîmpie a Traciei, lirica Vale a Trandafirilor, lanțurile semețe ale munților Rodopi și Balcanici, litoralul Mării Negre, flancat de păduri a căror umbră alintă plaja însorită. O simetrie în care se înscriu, deopotrivă, istoria și prezentul socialist ale poporului vecin și prieten. La Plovdiv sau Stara Zagora, la Burgas sau Gabrovo, se dezvoltă o industrie și agricultură moderne. Pretutindeni te întîmpină uzine și fabrici în plină dezvoltare, silueta unor noi blocuri de locuințe, pornită de pe planșeta unor arhitecți grijulii deopotrivă pentru ambianța generală a orașului și confortul citadin, așezăminte social-culturale.Mi s-a relatat, între altele, istoria relativ recentă a termocentralei „Marița-est I" — o mare unitate din inima energetică a Bulgariei. împrejmuită de o grădină de trandafiri, ea asigură acum un sfert din producția de energie electrică a țării. Cifra în sine, și în plus, faptul că energia electrică este produsă aici la prețul cel mai scăzut din Bulgaria, ar fi suficiente pentru a consemna un impunător succes. Dar la. toate acestea se adaugă un amănunt. Datorită conținutului mare de sulf din lignitul care se extrage din apropiere pentru âli-

I mentarea marilor cazane, se crease inițial pericolul .ca pe o întindere de 30 km să se distrugă toată vegetația. Oamenii au găsit însă soluții ingenioase și termocentrala a început să producă împrejmuită de o grădină de trandafiri. O replică poetică sau o metaforă a unor oameni obișnuiți cu rigorile riglei de calcul 7 Evident, mult mai mult.Varna, oraș cu o pulsație specific estivală, mi-a oferit o concludentă imagine : „Muzeul prieteniei de luptă din 1444“, ridicat pe locurile unde acum 524 de ani o armată compusă din români, maghiari, polonezi, cehi, slovaci și sîrbi, sprijinită de poporul bulgar, care se ridica la luptă, a purtat o importantă bătălie împotriva imperiului otoman. Muzeul are, în sine, valoare de simbol. El reamintește pios de Iancu de Hunedoara care în bătălia de lîngă Varna — după cum releva contemporanul său Andreas del Palatio — a comandat „oastea valahilor", adică trupele sale transilvănene, compuse în din români, precum Țara Românească și, mărturie uneia din 1 jertfe nobile pe care noastre le-au adus pentru libertate.Nu o dată mi s-au relevat în timpul călătoriei pagini din cronica evenimentelor de acum 90 de ani care au dus la eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman. Amintirea

mare parte și cele din totodată, stă nenumăratele ! popoarele

EXISTĂ GHEAȚĂ PE
PLANETA VENUS?
Toate observațiile recente asupra plane

tei Venus indică temperaturi de sute de 
grade la suprafața ei. Savantul american 
Willard Libby afirmă totuși că pe această 
planetă ar putea exista calote de gheață 
la poli și chiar anumite forme de viață.

Există dovezi care arată că compoziția 
chimică a planetei Venus este foarte ase
mănătoare cu cea a Pămîntului. Dacă lu
crurile stau într-adevăr astfel, atunci pe 
Venus ar trebui să existe mult mai multă 
apă decît au arătat datele privitoare la at-

OR
eroicilor ani 1877—1878 trăiește pregnant în prezent, jertfa de singe a celor 10 000 de ostași români morțl și răniți, care au luptat împreună cu oștile ruse și patrioții bulgari, biruințele de la Grivița, Plevna, Rahova, •Vidin și din alte localități sînt cinstite din inimă de către poporul bulgar.Alte file ale aceleiași cronici de luptă comună pentru libertate le-am răsfoit la muzeul „Hristo Botev" din Kalofer. Sînt expuse aici, în orașul de baștină al Iui Hristo Botev, în a- cest vechi leagăn al mișcării patriotice și al culturii naționale bulgare, teascul la care s-a tipărit la București în 1875 publicația „Zname", panouri ce înmănunchează fotografi! și documente originale despre activitatea desfășurată și despre ospitalitatea de care s-au bucurat în România fruntașii mișcării revoluționare bulgare — Hristo Botev, Liu- ben Karavelov, Gheorghi Sava Ra- kovski, Vasil Levski. Ele au semnifi- , cația majoră a unor vechi sentimente și legături de profundă prietenie și solidaritate care au fost duse mai departe de către Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, de către popoarele noastre în lupta victorioasă pentru eliberarea națională și socială și au căpătat un conținut profund nou, în anii atracției socialiste.

Al. POPESCU

con-

diferent regiunes-ar afla — nu poate fi un om de rînd. Nu poți zice, de pildă, „signore" unui polițist, cînd este obișnuit să i se confere gradul de „brigadiere" sau chiar de... „maresciallo". Un avocat este „avvocato", un inginer „ingegnere", un arhitect „arhitetto". Dar un zidar apreciat pentru calificarea lui se vede cu ușurință promovat „arhitetto" sau „In- gegnere".Mai anii trecuți a rulat, în Italia, titlu semnificativ : sîntem. devăr, poate fi die, ci neva care are vestimentar mai în sud, eleganța și vîrsta dau dreptul chiar la titlul de „Eccellenza". In principiu, „professâre" implică un titlu universitar. Oficial, numai docenții sînt autorizați să adauge numelui lor această titulatură. Dar italienii n-au prejudecata diplomelor. Ei distribuie și-și atribuie cu cea mai mare dezinvoltură pînă șl titluri nobiliare : baron, conte, duce și chiar și prinț. Constituția le-a abolit, dar nu puțini sînt cei care-ți oferă o carte de vizită purtînd stemă de nobil. Adevărul contrazice stemele ; nimeni nu-și face însă complexe. Și de ce toate acestea n-ar fi posibile, cînd Milano este pe cale să egaleze Bari, iar gloria Bari-ului nu va fi niciodată accesibilă Parisului ?...Și totuși au dreptate, în- tr-un sens, cei din Milano, cei din Bari, cei din Bologna. în Italia, fiecare oraș, fiecare sat are o personalitate distinctă, fiecare ungher aduce surpriza noului, a unicității. Vii și revii de zeci de ori în Piazza San Giovanni, dar nu te poți despărți de imaginea catedralei florentine construite de Arnolfo di Cambio, de campanila lui Giotto, de porțile baptisteriului în ale căror basoreliefuri și-au lăsat pecetea geniul lui Andrea Pisano și cel al lui Lorenzo Ghiberti. Cînd pătrunzi în Domul din Siena, te uimește frumusețea strălucitoarelor „graffiti" ale mozaicurilor, ochii îți sînt vrăjiți de comorile bibliotecii Piccolomini, de frescele veșnic proaspete, ale lui Pinturicchio, de faimosul tezaur adăpostit la Museo dell’Opera del Duo- mo. Ca să nu mal vorbim de Universitatea paduană întemeiată opt veacuri după cea bologneză, și care s-a mîndrit cu dascăli cum ar fi Galilei, sau cu studenți ca Dante și Petrarca. înaltul lăcaș de cultură l-a adăpostit, timp de patru ani, și pe

un film cu un „Toți doctori". într-a- un „dottore" nu numai un me- pur și simplu ci- un aspect deosebit.

stolnicul Constantin Canta- cuzino, unul dintre românii cei mai învățați din secolul al 17-lea. Padova merită o călătorie și pentru statuia ecvestră a condotierului Gattamelata, înălțată în fața basilicei de Donatello, azi uitat de unii, dar cît de solar prin viziunea lui I în- tîlnită în Florența, arta do- natelliană demonstrează aci poate mai mult decît oriunde o osmoză a geniului helenic cu cel roman și ai Renașterii.Trebuie să fi văzut amfiteatrul de la Verona, pentru a înțelege că imensul și poate prea masivul Coll- seu n-a epuizat arta arhi- tecților romani. După cum stupefiantul Teatro Ollm- pico din Vicenza, de patru ori secular, rivalizează în strălucire cu Scala din Milano și San Carlo din Napoli. Și să nu uităm că Vicenza se confundă cu geniul lui Palladio, ce și-a pus pecetea pe zidurile palatului Chericati, ale vilei Capra — Valmarana, ale întregului colier de perle arhitectonice cu care a înzestrat-o marele creator al Teatrului Olimpic. Verona, Vicenza, Padova nu sînt simple provincii venețiene, ci entități originale, entități unice. fPînă nu demult un conglomerat de regate, republici, principate și comune independente sau supuse unor dominații străine, Italia s-a dezvoltat ca un conglomerat de culturi felurite exprimînd fiecare o istorie și o mentalitate diferită. De aceea eâ nu trebuie parcursă, ci studiată : nu există uniformitate, nici măcar în limitele unei singure regiuni. La distanțe neglijabile, panorama peisajului natdral și uman, istoric șl artistic își dezvăluie diversitatea.Adeseori marile revelații se ascund în afara itinerarelor clasice, N; departe de Ancona și L.oino, în- tr-o vale gîtuită, Ascoli Pi- ceno îți rezervă comoara unor monumente ’ romane și medievale întru totul remarcabile. Bătrîna Caserta, la numai 30 km. de Napoli, s-a considerat și se consideră și azi un adevărat „Versailles" local. Dar cîțl sînt călătorii care să-i admire marmura pură și stucaturile, parcul cu boschetele tainice și cascada T Dincolo de autostrada care duce de la Florența la Siena, pe umerii unei coline, se profilează o mică așezare de zgîrie-nori Impun- gînd temerar văzduhul. Trebuie să te abați de pe drumul principal, pentru « descoperi că zgîrie-noril sînt, de fapt, înaltele tur? nuri de piatră ale unei vechi cetăți medievale, bă- trîne de șapte veacuri sau de un mileniu. „Cel mai înalt dintre ele, ne informează ghidul, a fost cumpărat de o milionară din California". A..yenit o singură dată, a rp^urat turnul — 54 metri exact — l-a plătit și a dispărut. Azi, pa zidurile lui se cațără buruienile. Dar în palatul primăriei — fostul sediu al guvernatorului din San Gimignano — ți se amintește că pe lespezile acestea înghețate au răsunat pașii lui Dante...Prietenul meu Pepone n-a avut dreptate : Milano nu este un punct terminus, ci o răscruce. De-aici pornesc toate drumurile naționale și toate autostrăzile : spre lacuri șl Torino ; spre Veneția — autostrada ,Serenissima" ; spre Geno- florl- „Au-
meri»

va — „Autostrada lor" ; spre Napoli — tostrada soarelui".Turismul în Italiată o analiză pentru sine însuși. în primul semestru al anului, numărul străinilor! care au parcurs țara s-a ridicat la 10 milioane, cu 7,5 la sută mai mulți decît în anul trecut. I-au primit 1000 locuri de camping, 40 ha de „sate" cu confort modern și perfect liniștite, așezări de vile cu terase și grădini, hoteluri cu un milion de locuri, pensiuni. Italia se pregătește să primească, în anul ce vine, 30 milioane de oaspeți. Șl să-i plimbe prin mii de locuri cu nume care cîntă, prin 30 de veacuri de artă șl civilizație.
Horîa LIMAN

tri cubi. Se crede că datorită acestei mări 
subterane, situate la o adîncime de 600— 
700 metri, Aralul va fi salvat.

"1

mosfera planetei, obținute pînă acum. Sa
vantul american consideră că blocurile de 
gheață se topesc la margini și trimit cu- 
renți de apă în jos, spre deșertul ecuato
rial fierbinte, unde apa se evaporă.

A FOST DESCOPERIT

luxos oraș al antichității se găsește acum 
la 4—5 metri sub pămînt, pe țărmul gol
fului Tarente (Italia). Se consideră că ora
șul a dispărut în anul 500 
unui puternic cutremur de 
de o uriașă maree.

î.e.n., datorită 
pămînt, urmat

LEGENDARUL
SYBARIS

O echipă de arheologi americani și itali
eni a anunțat că au descoperit ruinele stră
vechiului Sybaris — unul din puținele ora
șe ale antichității care nu fusese încă lo
calizat. Cel mai mare, cel mai bogat și

O MARE CU DOUĂ
NIVELE

Marea Aral din Asia Centrală sovietică 
seacă treptat. Oamenii de știință caută ă- 
siduu mijloacele pentru conservarea ei. Ei 
au descoperit sub Arai o altă mare cu apă 
dulce. Rezervele subterane de apă sînt a- 
preciate la aproximativ 120 miliarde me-

I
5 1
1
I 
I
I
I

ue vascu cunun*. iu ckiuuiu®
ei își dau concursul peste 3 000 de spe*,.,. 
iști.

' Si

„ENCICLOPEDIA
BRITANICĂ" LA 200

DE ANI
două secole 
primei edi- 
Concepută

Luna aceasta se împlinesc 
de la apariția, la Edinburg, a 
ții a Enciclopediei britanice, 
inițial ca o lucrare de mare amploare (pri
mul volum conținea doar două litere), ea 
a fost ulterior concentrată în numai trei 
tomuri, avînd un număr total de peste 
24 000 pagini. împlinirea a 200 de ani de la 
apariția primei enciclopedii britanice va 
fi marcată de editarea unei ediții identice 
a primei lucrări enciclopedice. De remar
cat că la prima ediție au lucrat doar trei 
persoane: un tipograf, un desenator și un 
om de vastă cultură. Astăzi, la elabora
rea < 
cialiști.

■?
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Plecarea la Berlin a unei delegații 

a U.G.S.R., condusă de tovarășul

Gheorghe Apostol

viața internațională

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Berlin, o 
delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., membru al Comitetului 
Executiv și al Consiliului General 
al Federației Sindicale Mondiale, 
care va participa, între 15 și 19 
decembrie, la sesiunile Comitetu
lui Executiv și Consiliului General 
al F.S.M.

Din delegație fac parte tovarășii 
Larisa Munteanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., mem
bru al Consiliului General al 
F.S.M., și Ion Tănăsoiu, membru

PRIMIRE LA G G AL P. C. R.
Vineri, 13 decembrie, tovarășul 

Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația de activiști ai P.M.S.U., con
dusă de Jozsef Băllnt, șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U., care, la In
vitația C.C. al P.C.R., se află în
tr-o vizită de schimb de experien
ță în țara noastră.

Cronica
■ j

SOSIREA
NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII CUBA

Vineri a sosit în Capitală Jesus 
Barreiro Gonzalez, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Cuba în Republica 
Socialistă România.

*
Noul ambasador al Republicii A- 

rabe Siriene în Republica Socia
listă România, All Al Kosh, a de
pus vineri dimineața o coroană 
de flori la monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

PRIMIRE LA C.C. AL U.T.C.

Vineri la amiază, tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al Comite-

teatre
c---- ,a »    

Fllarmbnrea de stat „George Enescu" 
(sala Ateneului Român) : Concert sira- 
i'onic — 20. Dirijor : Mlhal Bredlceanu. 
Solist : Dan Grigore. .
q Opera română : Travlata — 19,30.
s> Teatrul de Operetă : Prințesa circului

— 19,30.
O Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heldelbergul de altă
dată — 19,30 ; (sala Studio) : Jocul ade
vărului — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Nicnlc — 20. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Vic
timele datoriei — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahia) : Stlntul Mitică Blajlnu
— 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Echilibru fragil — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Viziuni flamande — 20.
a Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20. 
a Teatrul Giulești : Meșterul Manole
— 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții 
necunoscuțl — 9,30 ; Regele Cerb — 
.18,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Intîlnlre 
pe culmi — 20.
O Studioul I.A.T.C. „L L. Caragiale" i 
Don Quljote — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum
— 17 ; (sala din str. Academiei) : A fu
git un tren — 17.
•« Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Mexi- 
co-Melody — 19.30.
a Circul de stat t Circul „Aeros" 
(R.D.G.) : 16 ; 19,30.

Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" anunță că specta
colele cu piesa Enigma o- 
tiliei de sîmbătă 14 decem
brie și duminică 15 de
cembrie a.e., ora 19,30, din 
sala Comedia, se înlocuiesc 
cu piesa Heldelbergul de 
altădată.

cinema
• Becket (ambele serii) : PATRIA — 
10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
o Profesioniștii : REPUBLICA — 8 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FES
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
« Made în Italy : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
O Tandrețe : CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Urmărirea cea mare : SALA CINE
MATECA : (bilete la casă) — 10 ; 12,30. 
0 Columna (ambele serii): BUCUREȘTI
— 8,45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, MELODIA —
8.45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, MODERN
— 9,30 ; 13,30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Orașul magic : VICTORIA — 9,30 ;
11.30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
O Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Anna Karenina : DACIA — 8,30—19,30 
în continuare.
0 înțeleptul de pe muntele blestemat : 
LUMINA — 8,45—16,30 In continuare ;
18.45 ; 20,45, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ;

1 20,30.
... O Un dolar găurit : DOINA — 11,30 i

13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Prințesa : UNION — 15,30 ; 20,30, la 
orele 18 — desene animate, BUZEȘTI 

14 ț 16 : 18 ; 20.
Program pentru copil : DOINA — 

9 ; 10.
o Țara de sub aripile pescărușului, Flo
rile gerului, In țara incașilor, Dan Năz- 

; drăvan, Vîrfuri : TIMPURI NOI — 
■i 9—21 în continuare.

O Ziua în care vin peștii : FEROVIAR
— 9,30—16,15 în continuare ; 18,45 ; 21, 
EXCELSIOR — 8,30 î 10,45 ; 13 ț 15,15 ț
17.45 ; 20, GLORIA - 8 ; 11,15 ; 13,30 ;

? 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
O Hombre : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,15. 

supleant al Comitetului Executiv 
al U.G.S.R., șeful Secției relații in
ternaționale a Consiliului Central 
al U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Constantin Drăgan, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., precum și Karl Kormes, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București.

*
La sosirea la Berlin, pe aeropor

tul Schbnefeld, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de conducători ai Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane și de 
ambasadorul României în R. D. 
Germană, dr. ing. Nicolae Ghenea.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a participat tovarășul 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Jozsef Vince, 
ambasador al R. P. Ungare la 
București.

(Agerpres)

• a •Zilei

tului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit dele
gația Uniunii Tineretului Comu- 
nist-Leninist (U.T.C.L.), condusă 
de Suren Arutiunian, prlm-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.L. din R.S.S. 
Armeană. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri privind 
unele aspecte ale activității des
fășurate în rîndul tineretului de 
la sate.

La discuție a participat tovară
șul Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C. Discuțiile s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

' . (Agerpres)

O Duelul lung i UNIREA — 15 ; 17,45 ;
20.30.
0 veșnicul întîrziat : LIRA — 15,30 ; 20. 
0 Umbra strămoșilor uitați : LIRA 
— 18.
0 Căderea Imperiului roman : DRU
MUL SĂRII - 15,30 ; 19.
0 Tarzan, omul-maimuță și fiul Iul 
Tarzan ; FERENTARI — 15,30 ; 19,
0 Totul pentru rîs : COTROCENI —
15.30 ; 20,30.
O Colivie pentru doi : COTROCENI — 
18.
0 judoka, agent secret : FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. AURORA - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 '. 
18 ; 20,30.
0 Fete în uniformă : VOLGA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 Superautomatul : VIITORUL — 15.30 ;
20,30.
0 Omul care l-a ucis pe Liberty Wa- 
lance : VIITORUL — 18.
0 Samuraiul : POPULAR — 15,30 ; 20,30, 
înfrățirea Intre popoare —
15,15 ; 17,45.
0 Valea albinelor : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 20.
0 Romanță pentru trompetă : POPU
LAR - 18.
0 Fiul lui Tarzan : MUNCA — 16 ; 20. 
o A fost odată un moș și o babă : 
MUNCA - 18.
0 Suflete tari (ambele serii) : FLACĂ
RA — 15,30 ; 19.
0 Viva Maria t VITAN — 15,30 ; 18 ;
20,30.
t> Trei copil „minune" : RAHOVA —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Șapte oameni de aur : PROGRESUL 
— 15.30 ; 20,30.
0 Fragil sălbatici ; PROGRESUL — 18. 
o Piramida Zeului Soare : PACEA —
15.30 . 18 ; 20 15.
O Căutătorii de aur din Arkansas : 
CRÎNGAȘI — 12,30 ; 14,30 : 16,30 ; 18,30.

DE LA A.D.A.S.:

300000000 lei despăgubiriPentru oiice gospodar animalele constituie un bun pre- (ios, foloasele ce le aduc a- cestea fiind dintre cele mai Importante. Se întîmplă însă ca în urma bolilor, epizootiilor sau accidentelor animalele să piară, producînd implicit pagube proprietarilor lor. în astfel de cazuri asigurările încheiate la A.D.A.S. sînt mai
Prefabricate de beton 

Sa Turda
întreprinderea de prefabri

cate de beton din Turda, uti
lată cu agregate de mare ran
dament și dispunînd de cadre 
tehnice și muncitori cu o bună 
calificare profesională, produ
ce și livrează plăci, chesoane 
și panele pentru acoperișul 
unor construcții.

Cei interesați își pot procu
ra de la această întreprinde
re, pe bază de repartiție, fîșii 
cu goluri pentru planșe, pa
nouri, bare, stîlpi electrici pre- 
comprimați, tuburi de presiu
ne pentru alimentări cu apă 
șî diverse alte elemente pre

Depuneri de coroane cu prilejul 
împlinirii a SO de ani de la 

eroicele lupte muncitorești
■ din decembrie 1010

Sosirea tovarășului
9

Gheorghe Radulescu 
la Budapesta

La cimitirul „Reînvierea", unde 
sînt înhumați o parte dintre eroii 
căzuți în luptele muncitorești de la 
13 decembrie 1918, a avut loc ieri 
solemnitatea depunerii de coroane.

La solemnitate au luat parte to
varășii Constantin Drăgan, Ștefan 
Voitec, Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Constantin Pîrvu- 
lescu.

Erau prezenți delegați ai oame
nilor muncii din întreprinderile 
poligrafice și din alte întreprinderi 
și instituții din Capitală.

încheierea lucrărilor conferinței 

tehnico-științifice a industriei poligrafice
Vineri după-amiază au luat 

sfîrșit lucrările celei de-a Vl-a 
conferințe tehnico-științifice a in
dustriei poligrafice. Timp de două 
zile, numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri din acest domeniu au 
analizat, în ședințe plenare și pe 
secții de specialitate, realizările 
obținute în ultimul timp în indus
tria poligrafică. Au fost dezbătute 
o serie de probleme privind creș
terea eficienței economice a pro
ducției, metodele moderne aplicate 
în industria poligrafică, soluțiile 
de creștere a productivității mun
cii, orientarea, selecționarea și 
pregătirea profesională a cadrelor 
etc.

în cadrul discuțiilor, numeroși 
participanți au făcut propuneri 
menite să ducă la dezvoltarea ac
tivității de cercetare științifică în

LOTONumerele extrase la tragerea din 13 decembrie 1968 :69 71 74 35 30 40 42 65 87 88 44 58FOND DE PREMII : 875.813 lei
0 Marianna, agentul 0555 : CRÎNGAȘI
— 20,30. '
O Roata vieții : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.

PROGRAMUL 1

17,25 — Telex TV. 17,30 — Lumea co
piilor. „Parada micilor talente". 18,00
— Mult e dulce și frumoasă — emi
siune de limbă română. Masă rotundă. 
Participă : prof, Gabriel Tepelea, prof. 
Sorin Stati, Nicolae Mihăescu. „Poșta 
emisiunii" — prezintă acad. Al. Graur.
18.30 — Pentru școlari : Noile aventuri 
ale echipajului Val-Vîrtej. „Un baron 
fără greutate" (II). 19,00 — Telejurnalul 
de seară. — Buletinul meteorologic.
19.30 — Publicitate. 19,45 — Patru in
strumente : Flaut, clarinet, trompetă 
șl un țambal. 20.00 — Tele-enclclopedla. 
21,00 — Invitata noastră : Rlka Zarai. 
21,20 — Film serial „Răzbunătorii". 22,10
— Avancronica duminicală. 22,15 —
„Micile melodii ale marelui ecran". E- 
mislune muzical coregrafică. 23.15 — 
Telejurnalul de noapte. 23,30 — Închi
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV. 20,05 — Parada 
orchestrelor de muzică ușoară. 20,35 — 
Recitalul de sîmbătă seară. Seară de 
muzică de cameră contemporană. 21,15
— Bis pe... 16 mm. 22,00 — Film de 
animație. „Pe fir", film premiat la Fes
tivalul de la Mamaia 1968. 22,10 — Ro
man foileton „Forsyte Saga" (XIII). 23,00
— închiderea emisiunii programului II.

mult decît utile, despăgubirile acordate dînd posibilitatea a- siguraților să-și înlocuiască a- nimalele pierduteO singură cifră este grăitoare în acest sens : numai în a- cest an, Administrația Asigurărilor de Stat a plătit asigu- raților, în cadrul asigurării a- nimalelor, despăgubiri de peste 300 milioane lei. I

fabricate. Unitățile agricole 
cultivatoare de viță de vie 
își pot procura de aici spa
lier! pentru susținerea viței, 
în anul 1969, în catalogul de 
produse al întreprinderii de 
prefabricate din beton Turda 
vor mai figura și tuburi pen
tru canalizare, care se vor pro
duce în mod curent.

Informații suplimentare în 
legătură cu produsele între
prinderii din Turda pot fi ob
ținute și la serviciul desface
re, telefon 1600, 1601 și 1060. 
interior 128.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București și a unor mari întreprin
deri poligrafice din Capitală.

După depunerea coroanelor, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere.

(Agerpres)

Industria poligrafică, promovarea 
tehnicii noi în vederea îmbunătă
țirii continue a calității produselor 
realizate în acest domeniu.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul Vasile Dinu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, care a subli
niat importanța problemelor dez
bătute și a propunerilor făcute de 
participanții la conferință.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară: Cerul s-a acoperit treptat în jumătatea de sud a tării. S-au semnalat ninsori temporare în Oltenia și cu caracter local in sudul Banatului, vestul Munteniei și în Do- brogea, unde izolat ninsoarea s-a transformat în ploaie, în Transilvania și Moldova cerul s-a menținut mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit cu intensificări în Dobro- gea și sectorul. nordic. Temperatura a înregistrat o creștere ușoară. Valorile înregistrate la ora 14 oscilau între minus 7 grade la Bîcleșu și plus 2

Aseară la Moscova, în grupa semifinală a „Cupei campionilor europeni" la polo pe apă, echipa Dinamo București a învins cu 5—3 (0—0, 2—1,1— 0, 2—2) formația spaniolă „Nata- cion" Barcelona. Intr-un alt meci. Dynamo Magdeburg (R.D.G.) a întrecut cu 2—1 pe Dinamo Moscova.
☆Campionatul republican masculin de șah a luat sfîrșit aseară în Capitală cu victoria maestrului internațional dr. Octav Troianescu, care a totalizat 13 puncte din 19 posibile.Dr. Octav Troianescu, în vîrstă de 52 de ani, cîștigă pentru a 5-a oară titlul de campion național.
★Sala Floreasca din Capitală găzduiește astăzi după-amiază meciul internațional amical de baschet masculin dintre selecționata divizionară a României și formația Ilapoei Tel Aviv. Partida va începe la ora 18.30.Revanșa acestei întîlnirl va avea loc duminică, în aceeași sală, cu începere de la ora 11,00.*La Skoplje s-a disputat primni meci dintre echipele Vardar Skoplje și Admira Viena, contînd pentru „Cupa Europei Centrale" la fotbal, întîlnirea s-a încheiat la egalitate:2— 2 (0—1).

★In turneul internațional de șah de la Atena, după 9 runde conduce Ka- valek (Cehoslovacia) cu 7,5 puncte, urmat de Parma (Iugoslavia) 7 puncte. Tringov, (Bulgaria) și Hort (Cehoslovacia) cîte 6 puncte. Victor Cio- cîltea, care în runda a 9-a a pierdut la Mihalcissin, ocupă locul 14 cu 2,5 puncte. *Echipa turcă Fenerbahce Istanbul intenționează să solicite serviciile cunoscutului antrenor Helenio Herrera. In luna iunie a anului viitor, Herrera va sosi, de altfel, în Turcia, pentru a conduce un curs de antrenori.
De la „IMIX“

întreprinderea de industrie 
locală „IMIX", cu sediul în 
orașul Agnita, județul Sibiu, 
execută pe bază de comenzi 
ferme pungi din celofan tipă
rite și simple: pungi din hîr- 
tie de ambalaj tipărite și sim
ple, precum și hîrtie de am
balaj în diverse culori. Co
menzile se primesc la sediul 
întreprinderii din Agnita, str. 
Gării nr 66. telefon 201.

BUDAPESTA 13. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Vineri a sosit la Budapesta 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, pentru a participa la lu
crările sesiunii a VIII-a a Comi
siei guvernamentale mixte de co-

SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVIND LIVRĂRILE RECIPROCE 
Of MĂRFURI PE ANUL 1009 ÎNTRE ROMANIA Șl U.R.S.S.

MOSCOVA 13. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : La 13 decembrie 1968 
la Moscova s-au încheiat tratati
vele și a fost semnat protocolul 
privind livrările reciproce de măr
furi pe anul . 1969 între Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică. Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Protocolul prevede creșterea cu 
6 la sută, față de anul 1968, a 
schimbului de mărfuri între cele 
două țări, care reprezintă circa 
815 milioane ruble.

Republica Socialistă România va 
livra U.R.S.S. vase maritime șl 
fluviale, mașini unelte, utilaj elec
trotehnic, țevi de oțel, produse pe
trolifere, cherestea, produse chimi
ce, bunuri de larg consum și al
tele, iar Uniunea Sovietică va livra 
României utilaje de ridicare, 
transport și construcții de dru
muri, mașini unelte, automobile,

grade la Odorhei. In București : Vremea a fost rece cu cerul mai mult acoperit. Temporar a nins. Vîntul a suflat potrivit. Temperatura maximă a fost de minus 3 grade.Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 decembrie a.c. în țară : Vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de sud a tării, unde vor cădea precipitații slabe locale. Vînt potrivit cu unele intensificări în sudul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 grade și minus 2 grade, Iar maximele între minus 7 grade și plus 3 - grade. Ceată locală. In București : Vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi mai mult noros. Precipitații slabe. Temperatura în creștere ușoară.

Echipa de fotbal a Ungariei va întreprinde. la începutul anului viitor, un turneu care va începe la 22 ianuarie la Sao Paulo (Brazilia) și se va încheia la 15 februarie la Casablanca, după alte două escale pe continentul African, la Dakar și Abidjan.
★înaintea ultimei runde, pe primul loc al turneului de șah de la Palma de Mallorca se află marele maestru sovietic ViktOr Korcinoi cu 13,5 puncte. Indiferent de rezultatele ce se vor înregistra în ultima rundă, Korcinoi este cîștigătorul acestui turneu. II urmează în clasament Spasski (U.R.S.S.). Larsen (Danemarca) — 12 puncte, Petrosian(U.R.S.S.) — 11 puncte, Ivkov (Iugoslavia), Gligorici (Iugoslavia) — 9,5 puncte, Pomar (Spania) — 8,5 puncte etc. Florin Gheorghiu (România) o- cupă locul 10 cu 7 puncte și o partidă întreruptă.în runda a 16-a Florin Gheorghiu a întrerupt partida sa cu Diez del Corral (Spania).
★Ieri a sosit în Capitală R. II. Russell, președintele Asociației internaționale de box amator (A.I.B.A.), care va purta discuții cu forurile sportive din tara noastră în legătură cu campionatele europene de box care vor avea loc la București între 31 mai — 8 iunie 1969. La sosire oaspetele a fost întîmpinat de reprezentant! ai C.N.E.F.S. și ai federației române de box. *Pachebotul „Chusan", avînd la bord echipajele maratonului automobilistic Londra-Sidney, a sosit în portul australian Freemantle. Cei 72 de con- curenți, care ajunseseră la Bombay după o primă etapă de circa 10 000 kilometri, vor lua astăzi al doilea start, urmînd să traverseze o bună parte din Australia (partea sudică) pe o distantă de aproape 6 000 kilometri. Sosirea la Sidney este prevăzută pentru data de 17 decembrie.(*Au fost trase la sorți partidele din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei orașelor tîrguri", la tenis de masă. Iată programul meciurilor : Standard Ltege-G.S.T. Zagreb ; Soylla Leyden (Olanda) — Spartakus Budapesta ; Maydar Barcelona-Sparta Praga ; K.F.U.M. Stockholm — învingătoa- rea întilnirii F.C. Sarrebruck (R.F. a Germaniei) — Stadion Praga. Partidele de mai sus vor fi disputate între 1 ianuarie și 15 februarie 1969*Conținuîndu-și turneul tn țările Amerlcii Latine, selecționata de fotbal a Poloniei a jucat la Santiago de Chile cu formația Colo Colo. Victoria a revenit fotbaliștilor polonezi cu scorul de 2—1 (0—0). întîlnirea a fost urmărită de 35 000 de spectatori. 

laborare economică româno-unga- 
ră. în gara Nyugati, el a fost în
tîmpinat de Apro Antal, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
și de alte persoane oficiale ungare, 
precum șl de Dumitru Turcuș, am
basadorul României la Budapesta.

cocs, minereu de fier, laminate fe
roase, bumbac și alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat din îm
puternicirea guvernului Republicii 
Socialiste România de către 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, iar din împuterni
cirea guvernului U.R.S.S. de către 
N.S. Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior.

La semnarea protocolului au 
fost de față M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, și A. V. Basov, ambasa
dorul U.R.S.S. în România.

Sdiimbul de scrisori dintre 
România si FinlandaI 

ca privire la prelungirea 
valabilității listelor de mărfuriHELSINKI 13 (Agerpres). — La Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei a avut loc la 12 decembrie schimbul de scrisori dintre România și Finlanda cu privire la prelungirea pentru anul 1969 a valabilității listelor de mărfuri, anexa la aranjamentul comercial pe termen lung dintre cele două țări. Scrisorile au fost semnate din partea română de către dr. Mircea Bălărîescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, iar din partea finlandeză de către T. Horn, ministru plenipotențiar, directorul Direcției comerțului exterior din Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei.Cu această ocazie a fost reliefată dezvoltarea pozitivă a relațiilor comerciale dintre cele două țări, precum și posibilitățile lor de dezvoltare.
Ședința Camerei Populare 

a R. 0. Germane
BERLIN 13 (Agerpres). — Vineri, 

Ia Berlin a început ședința Came
rei Populare a R. D. Germane. Ur
mează să fie examinate proiectele 
de lege privind planul economiei 
naționale și bugetul de stat pe 1969 
și alte probleme.

Raportul privind planul econo
miei naționale pe anul viitor a 
fost prezentat de Gerhard Schurrer, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării. 

Plenara C. C. al P. C.
din CehoslovaciaPRAGA 13 (Agerpres). — Vineri au continuat lucrările Plenarei C.C. al P.C.C. După cum s-a anuntat anterior, în prima zi a Plenarei, O. Cernik, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului, a prezentat un raport cu privire la problemele a- flate pe ordinea de zi.După ce a abordat unele probleme legate de organizarea federativă a statului cehoslovac, el s-a referit la o serie de aspecte ale situației economice. Raportorul a arătat, printre altele, că rezultatele pozitive ale dezvoltării economice a țării au fost însoțite de aspecte negative. Această situație — a spus el — nu poate fi însă apreciată separat de dezvoltarea politico-econo- mică de perspectivă, de dezvoltarea socială generală, care anul a- cesta a fost deosebit de impetuoasă și a exercitat o influentă deosebit de importantă asupra mersului economiei naționale.El a subliniat că agricultura a fost cea care a ajutat într-o mare măsură la învingerea dificultăților economice. în comparație cu anul trecut, care, de asemenea, a fost un an favorabil, anul acesta producția de cereale va spori cu 700 000 tone, de carne — cu 60 000 tone, de lapte — cu 180 milioane litri, de ouă — cu 46 milioane bucăți. Totodată, în raport cu anul trecut, subvențiile acordate de stat pentru agricultură au fost reduse. Astfel, în ultimii ani, agricultura a devenit un factor tot mai important de stabilizare a economiei naționale.Referindu-se la sarcinile de viitor vorbitorul a spus că actualele probleme, printre care unele lipsuri în ce privește producția unor mărfuri și folosirea judicioasă a investițiilor, pot fi rezolvate numai prin menținerea unei dezvoltări dinamice a economiei naționale. în vederea îmbunătățirii situației pe piața internă și a unei satisfaceri 

Vizita ministrului 

de externe 

al României 

in R. D. Germană
BERLIN 13. — Corespondentul Agerpres, Șt. Deju, transmite : Vineri dimineața ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Comeliu Mănescu, și persoanele caro îl însoțesc au fost oaspeții orașului Dresda. însoțiți de adjunctul ministrului afacerilor externe al R. D. Germane și de alte oficialități, ei au vizitat șantierul de construcții din centrul orașului, centrul comercial și clădiri istorice restaurate după distrugerile suferite în cel de-al doilea război mondial.în după-amiaza zilei de vineri oaspetele român și persoanele care îl însoțesc s-au înapoiat în capitala R. D. Germane.Vineri seara, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R. D. Germană, Nicolae Ghenea, a oferit o recepție.La recepția care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au participat Walter Halbritter, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Hans Rietz, vicepreședinte al Consiliului de Stat, prof. dr. Erich Correns, președintele Consiliului Național al Frontului Național, Wolfgang Rauchfuss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Otto Wintzer, ministrul afacerilor externe, alți miniștri și reprezentanți de frunte ai vieții politice, economice și culturale, șefi de misiuni diplomatice, ziariști etc.

încheierea lucrărilor 

sesiunii Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 13. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite! Cea de-a 5-a sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S. și-a încheiat vineri lucrările. în cursul dimineții deputății Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților au adoptat în unanimitate legea referitoare la planul de stat de dezvoltare a economiei naționale a Uniunii Sovietice pe anul 1969 și legea privind bugetul de stat pe același an.La sesiune a fost aprobată, de asemenea, legea cu privire la bazele legislației funciare a U.R.S.S. și republicilor unionale, care are ca scop să asigure folosirea cît mai rațională și eficientă a terenurilor agricole, ridicarea nivelului de lucrare a pămîn- tului în vederea dezvoltării continue a agriculturii țării.în încheierea lucrărilor au fost a- probate decretele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. emise de la ultima sesiune.

mai bune a cererii în cursul a- nului viitor, se prevede ridicarea considerabilă și continuă a Dro- ducției. Astfel, volumul producției industriei ușoare va spori cu 10,3 la sută și vor fi livrate cu 10,6 la sută mai multe materiale de construcție. Vor fi adoptate măsuri în vederea ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii. Creșterea salariului mediu și a veniturilor în ansamblu ale populației urmează să depășească sporirea costului vieții.Referindu-se la probleme ale relațiilor economice externe, raportorul a arătat că Cehoslovacia se c- rientează în mod firesc spre dezvoltarea legăturilor economice cu țările socialismului, că va trebui să-și satisfacă o serie de necesități ale economiei naționale și prin dezvoltarea relațiilor comerciale reciproc avantajoase cu țările neso- cialiste.Aprecierea realistă a posibilităților și forțelor noastre, a spus vorbitorul, arată că avem o singură alegere, aceea de a continua calea începută. Printre sarcinile fundamentale a căror rezolvare trebuie să stea în centrul atenției. O. Cernik a menționat: continuarea chibzuită a aplicării treptate a reformei economice ; elaborarea proiectului noului plan cincinal ; realizarea concordanței între veniturile populației și resursele pentru satisfacerea nevoilor acesteia ; elaborarea unor măsuri de înlăturare a deformărilor care mal există în domeniul preturilor; elaborarea u- nui proiect de lege privind organizarea întreprinderilor : solutionarea problemelor privind rolul Consiliilor muncitorești din întreprinderi ; luarea unor măsuri pentru asigurarea construcției de locuințe ; rezolvarea sistematică a problemelor comerțului exterior.în încheiere, premierul cehoslovac a abordat unele probleme privind situația politică din tară și sarcinile actuale în legătură cu aceasta.



ACTIVITATEA DIPLOMATICA
ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT

IRLANDA DE NORD

SOLUȚII DE

După o perioada de acute tulburări sociale — demonstrații 
publice și ciocniri între grupu
rile rivale —atmosfera politică 
din Irlanda de nord este domi
nată acum de eforturile intense 
depuse de autoritățile de la Bel
fast, ca și de cele de la Londra, 
de a neutraliza tendințele extre
miste manifestate îndeosebi în 
sinul partidului unionist. Ca o 
primă măsură, considerată de 
altfel inevitabilă, zilele trecute a 
fost demis din postul de ministru 
de interne al Irlandei de nord 
William Craig. Pronunțîn- 
du-se împotriva proiectatului 
program de reforme sociale, 
simpatizant deschis al unio- 
niștilor extremiști, Craig crea
se în mod neîndoielnic pen
tru partidul unionist primej
dia unei dezbinări interne, cu 
grave consecințe asupra, situa
ției politice. O asemenea situa
ție nu convenea, de altfel, nici 
conservatorilor de la Westmins
ter, aliați și tutori ai partidului 
unionist nord-irlandez, și nici ■ 
liderilor laburiști englezi, și unii 
și alții fiind interesați să mi
zeze pe avantajele electorale pe

Zona eliberată de F.N.E. cuprinde actualmente 4/5 din teritoriul Vietnamului de sud, înglobînd mai mult de 10 milioane de oameni. în această zonă un milion și jumătate de copii frecventează școlile de diferite grade. Rețeaua serviciilor sanitare s-a ramificat pină în cele mai îndepărtate cătune. în fotografie : Personal medical trimis de F.N.E. pentru a da primul ajutor populației din districtul Ben Cat, o regiune recent eliberată, din provincia Thu Dam Mot.
PARIS

de la Saigon tergiversează
începerea convorbirilor
declară conducătorul delegației F. N. E.

CORESPONDENTĂ 
DIN LONDRA DE LA 

LIVIU RODESCU

<5.
care le-ar oferi patronarea unei 
linii de moderare politică în 
Irlanda de nord.

Pentru a tranșa în mod de
monstrativ divergențele apă
rute, O’Neill a convocat joi gru
pul deputaților unioniști din 
parlamentul nord-irlandez, că
rora le-a fost prezentată, o re
zoluție în sprijinul său. Majori
tatea substanțială obținută — 
28 voturi pentru, patru abțineri și doi care au părăsit sala îna
inte de vot — a fost interpretată 
ca un vot de încredere și. tot
odată ca o dezavuare formală 
a poziției lui Craig. Totuși, ob
servatorii politici din Belfast 
afirmă că de fapt scrutinul ar 
fi reflectat mai puțin aprobarea 
pentru programul de reforme și 
mai mult temerea că o insufi
cientă susținere a lui O'Neill ar 
putea încuraja o nouă erupție a 
frământărilor sociale.

Se pare că anunțarea acestui 
vot masiv a amînat, cel puțin 
pentru moment, acțiunile extre
miștilor, ale căror intenții sînt 
totuși de a relua agitația la pri
mul prilej. La Belfast se semna
lează că, pe de altă, parte, miș
carea pentru drepturile civile se 
va abține probabil de la orga
nizarea unor noi marșuri de 
protest în următoarele săptă
mâni, în așteptarea precizărilor 
menite să clarifice aplicarea în 
practică a reformelor promise.

Tensiunea politică nu a. dis
părut complet și există destule indicii că armistițiul temporar 
s-ar putea dovedi foarte fragil, 
în funcție de operativitatea in
troducerii reformelor. Acestea 
prevăd, printre altele, constitui
rea unei comisii la Londonderry 
care să proiecteze construirea a 
10 000 de noi locuințe, crearea 
a circa 12 000 de noi posturi, 
desființarea actualului sistem 
care permite companiilor să dis
pună de mai multe voturi (pe 
baza cifrei de afaceri), în ale
gerile municipale. Este însă în
doielnic dacă mișcarea pentru 
drepturile civile se va declara 
satisfăcută de aceste măsuri, a- 
tîta timp cît nu se realizează 
o revendicare principală a ei — 
și anume votul universal egal, 
potrivit principiului „un om — 
un vot". Intre timp, la Londra 
premierul Harold Wilson a de
clarat în Camera Comunelor că 
situația din Irlanda de nord 
este urmărită cu profundă în
grijorare, sugerînd totodată e- 
ventualitatea unei intervenții de 
la centru, în caz că- va fi nece
sar. Potrivit părerilor exprima
te în cercurile politice de la 
Westminster, se are probabil în 
vedere prerogativa parlamen
tului Marii Britanii de a-și e- 
xercita „autoritatea supremă" în 
toate problemele Irlandei de 
nord.

Reformele anunțate și spriji
nite de autoritățile centrale de 
la Londra, sînt privite însă cu 
mult scepticism, în primul rînd 
pentru că se limitează la nu
mai cîteva aspecte imediate ale 
situației din Irlanda de nord, 
dar nu abordează de fapt pro
blemele fundamentale care ge
nerează nemulțumirea popu
lației — ca, de pildă, ritmul 
comparativ mai scăzut al dez
voltării economice și șomajul 
devenit cronic.

PARIS 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul cu prilejul unui dejun 
oferit de Asociația presei diploma
tice franceze, conducătorul dele
gației F.N.E. din Vietnamul de 
sud la Conferința de la Paris, 
Nguyen Thi Binh, a precizat că. 
„toate persoanele aparținînd ac
tualei Administrații de la S'aigon, 
inclusiv cele din armată, vor fi 
bine primite și voi- avea toate po
sibilitățile de a-și continua munca 
alături de ceilalți dacă vor dori să 
servească statul după eliberarea 
Vietnamului de sud". Nguyen Thi 
Binh a subliniat că vina pentru 
întîrzierea începerii convorbirilor 
de pace de la Paris în problema 
Vietnamului revine S.UA. și Ad
ministrației de la Saigon. Ea a re
levat că în conformitate cu înțele
gerea cu Statele Unite, aceste con
vorbiri urmau să înceapă la 6 no
iembrie. Timp de o lună însă Ad
ministrația de la Saigon a refuzat 
să-și trimită delegația la Paris, 
în momentul de față, a spus 
Nguyen Thi Binh, delegațiile 
S.U.A. și Administrației de la Sai
gon ridică fel de fel de probleme 
procedurale pentru, a tergiversa 
începerea convorbirilor.

★
Surse apropiate delegațiilor S.U.A. 

și Administrației de la Saigon la 
tratativele de pace de la Paris 
asupra Vietnamului au anunțat, 
joi după-amiază, că Averell Harri
man, șeful delegației americanei, și 
generalul Nguyen Cao Ky, vice-

președintele regimului de la 
gon, au căzut de acord 
unei noi formule privind 
tratativelor.

Noua formulă prevede ca discu
țiile să se poarte la două mese 
reprezentînd fiecare o jumătate a 
unei mese rotunde. Cele două ju
mătăți de masă urmează să fie 
așezate față în față și separate 
printr-un interval. Această formu
lă a fost stabilită în cursul unei 
noi reuniuni de lucru care a avut 
loc în aceeași zi între delegațiile 
americană și sud-vietnameză. Ea 
reprezintă cea de-a patra soluție 
de procedură propusă de la sosi
rea delegației Administrației sud- 
vietnameze la Paris, duminica 
trecută. Primele trei au fost res
pinse.

Sah 
asupra 

masa

CAIRO. — Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Arabe Unite, a adresat un me
saj lui Gunnar Jarring, trimisul 
special al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Mijlociu, în 
care expune punctul de vedere al 
țării sale în legătură cu situația 
din această regiune.

în mesajul ministrului de exter
ne se precizează că numai „înde
plinirea rezoluției Consiliului de 
securitate al O.N.U. poate aduce 
pacea în Orientul Mijlociu". Tot
odată, se arată că „Republica A- 
rabă Unită refuză tratative directe 
cu Israelul".

în încheierea mesajului se sub
liniază că „R.A.U. este gata să 
coopereze cu Gunnar Jarring în 
vederea realizării unei soluționări 
echitabile și pașnice a situației din 
Orientul Mijlociu".

LONDRA. — Cu prilejul între- 
■ vederilor avute vineri cu ministrul 

de externe al Israelului, Abba 
Eban, prilejuite de vizita acestuia 
în Anglia, ministrul de externe en
glez, Michael Stewart, a expus 
poziția guvernului britanic, potri
vit căreia, pentru soluționarea 
problemelor din Orientul Apro
piat, „este necesar, atît pentru Is
rael, cit și pentru țările arabe, să 
precizeze în mod clar pozițiile lor 
cu privire la aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967".

La rîndul său, Abba Eban a de
clarat în cadrul unei conferințe de 
presă, organizate după încheierea 
convorbirilor oficiale, că „situația 
actuală din Orientul Apropiat se 
găsește într-un impas total, în 
ciuda diverselor inițiative ale gu
vernului israelian vizînd stabilirea 
unui dialog cu țările arabe". Mi
nistru] de externe israelian a pre
cizat apoi că țara sa rămîne gata 
să participe la eforturile mediato
rului O.N.U., Gunnar Jarring, în 
vederea unei reglementări. El a 
încheiat exprimîndu-și părerea că

incidentele 
Apropiat nu

actuale din Orientul 
riscă să degenereze.

★
voturi pentru, unulCu 91 de 

împotrivă (Israelul) și 9 abțineri, 
Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a cerut 
guvernului israelian să „ia mă
surile cele mai urgente și eficace” 
pentru a da posibilitatea arabilor 
care s-au refugiat în urma eve
nimentelor din iunie 1967 să se 
întoarcă în teritoriile părăsite. 
Comitetul a recomandat, de ase
menea, prelungirea pînă la 30 
iunie 1972 a serviciului de ajutor 
pentru refugiații palestinieni.

TENSIUNE
IN BRAZILIARIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). — Forțele armate braziliene au fost puse în stare de alarmă ca urmare a „dezacordului profund" care ar exista între guvern și militari în legătură cu refuzul Camerei Depu- taților de a aproba cererea guvernului de ridicare a imunității parlamentare deputatului de opoziție, Marcio Moreira Alves. Joi, Camera Deputaților a respins cu majoritate de voturi cererea guvernului, nedînd posibilitatea ca acesta să poată fi judecat de Curtea Supremă sub acuzația de „insulte aduse comandanților militari". în cursul nopții de joi spre vineri președintele Costa e Silva a convocat o sesiune extraordinară a guvernului pentru a discuta consecințele acestei înfrîn- geri. Nu s-au anunțat măsurile care au fost luate în cursul acestei reuniuni, dar, după cum transmit agențiile de presă, atît în capitala țării, Brasilia, cit și la Rio de Janeiro, forțe, de poliție patrulau pe străzi încă din zorii zilei de vineri. Corespondentul agenției France Presse informează că, potrivit altor zvonuri, armata dorește să instaureze în țară un „regim exceptional", iar Congresul ar urma să fie „trimis în vacanță".

SESIUNEA ADUNĂRII
GENERALE A O. N. U
0 Adoptarea unei rezoluții în legătură cu educarea 
tineretului ® Propuneri ale delegației române adop
tate de Comitetul economic și financiarNEW FORK 13. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Apropierea actului final al încheierii dezbaterilor sesiunii Adunării Generale — eveniment ce va avea Ioc Ia sfîrșitul săptămînii viitoare — a determinat o sensibilă intensificare a lucrărilor în toate organismele principale ale O.N.U.

Divergențe in legătură 
cn tratatul 

de securitate
japono - american

întrevedere 
Nixon-Johnson

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Președintele ales al Statelor Unite, 
Richard Nixon, a avut joi după- 
amiază o întrevedere cu președin
tele Johnson, în cadrul căreia au 
fost abordate problemele Orientu
lui Apropiat, situația din Vietnam 
și o serie de alte probleme inter
naționale.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, George Christian, a declarat 
ziariștilor că cei doi oameni de stat 
au mai discutat probleme privind 
viitorul Congres, viitorul cabinet 
și relațiile acestuia cu actualul gu
vern. Președintele Johnson I-a in
format pe Richard Nixon despre 
cele trei mesaje pe care le va pre
zenta luna viitoare Congresului — 
despre starea Uniunii, cu privire 
la buget și raportul economic.

Președintele Johnson s-a arătat 
dispus să aibă întîlniri cu fiecare 
membru al noului cabinet.

Participanții la lucrările Comitetului pentru problemele sociale, umanitare și culturale au adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție, elaborat de un grup de opt state, printre care și România, (Chile, Cipru. Finlanda, Guineea, Cehoslovacia, Olanda, Nepal, România), în legătură cu „Educarea tineretului lumii în spiritul demnității umane, al egalității în drepturi a oamenilor, indiferent de rasă, culoare, limbă, sex sau credință".Luînd cuvîntul îi» cadrul dezbaterilor comitetului, reprezentanta României, Maria Groza, a subliniat, printre altele, că „declarația cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc si înțelegerii între popoare, adoptată de Adunarea Generală în 1965 din inițiativa României și a altor state, a marcat începutul unei perioade noi de constante preocupări ale Națiunilor Unite pentru retului". Relevînd dirii în conștiința bilelor idealuri ale și egalității în drepturi a tuturor oamenilor", delegata României a a- rătat că „pentru ca tînăra generație să descopere și să înțeleagă vocația sa, statele, comunitatea internațională în ansamblul ei și so-

problemele tine- importanța „să- tineretului a no- demnității umane

cietatea în general trebuie să desfășoare o vastă activitate de educație. Soluția de viitor a marilor probleme ale omenirii depinde în- tr-o largă măsură de modul în care tineretul va fi educat".în cadrul dezbaterilor din Comitetul economic și financiar pe marginea raportului Consiliului economic și social al O.N.U. (ECOSOC) a fost adoptat în unanimitate un document prezentat de delegația României, cuprinzînd o serie de propuneri concrete privind valorificarea resurselor umane ca o condiție sine qua non a dezvoltării, în acest document, inclus în raportul final al ECOSOC, se subliniază că „mobilizarea și deplina folosire a resurselor umane trebuie să constituie unul din elementele majore ale celui de-al doilea deceniu al dezvoltării".„Resursele umane — a subliniat în intervenția sa. consacrată acestor probleme, reprezentantul României, Petre Tănăsie, — constituie aspectul fundamental al consolidării economice și progresului social, deoarece obiectivul final al eforturilor întreprinse în toate domeniile de activitate trebuie să fie dezvoltarea armonioasă a personalității o- mului prin asigurarea posibilității ca fiecare să se poată bucura de roadele civilizației contemporane".

TOKIO 13. — Corespondentul A. gerpres, Florea Țuiu, transmite : Răs- punzînd Ia întrebările deputaților opoziției, care au criticat discursul său de miercuri, prin care s-a declarat în favoarea menținerii tratatului de securitate japono-american, premierul Sato a declarat că deocamdată guvernul nu intenționează să dizolve Camera Reprezentanților și să organizeze alegeri generale din cauza divergențelor în junii acestui acord. El a respins părerile unui număr de deputați, printre care socialist-democratul Shinkivhi Ukeda, că este necesar ca guvernul să cunoască atitudinea opiniei publice în problemele securității țării prin organizarea alegerilor generale înainte de 1970.Indiferent dacă se va ajunge sau nu la alegeri generale, problema securității este de primă urgență pe agenda preocupărilor guvernului, întrucît ea pune în cauză existența celor 145 de baze și instalații militare americane din Japonia, care au declanșat nemulțumirea populației. Ministrul de externe, Kiichi Aichi, a declarat vineri ziariștilor că guvernul japonez dorește să convoace cît se poate de curînd Comitetul de securitate japono-american pentru a discuta problema bazelor militare americane. Cît privește Okinawa, premierul Sato a afirmat că pînă în momentul cînd ea va fi realipită Joponiei, guvernul din Tokio va încerca să ia măsuri prin care să identifice Okinawa cu Taponia însăși.

agențiile de presă transmit
as

VENEZUELA

Spre un guvern 
de centru - stînga ? 
© NOUL PREȘEDINTE „CONSIDERĂ NECESARE 

RELAȚIILE CU ȚĂRILE SOCIALISTE"

CARACAS 13 (Agerpres). — Compoziția noului parlament venezuelean în care vor fi reprezentate toate tendințele politice va pune probleme serioase noului președinte al Venezue- lei, Rafael Caldera, mai ales în legătură cu formarea guvernului, scrie ziarul „Le Monde".Minoritar în cele două camere ale Congresului, arată „Le Monde", Rafael Caldera va apela, pentru a constitui guvernul său, la alte formațiuni politice. Nici o indicație precisă nu a fost furnizată, dar, potrivit unor declarații ale lui Luis Beltrân Prieto și în urma unor contacte care au avut loc între liderii social-creștini și membrii partidului lui Wolfgang Lar- razabal (fostul șef al juntei provizorii după răsturnarea lui Perez Jimenez), numeroși observatori admit posibilitatea formării unui guvern de centru-stînga, constituit din reprezentanți ai C.O.P.E.I. (social-creștini), Mișcarea electorală a poporului și Forț^ democratică populară.în orice caz, sarcina succesorului lui Raul Leoni se anunță a fi dificilă, întrucît el va trebui să facă față opoziției partidului „Acțiunea democratică", care rămîne cel mai puternic partid din țară, precum și cel mai bine organizat. După ce a declarat că partidul său va face „o opoziție constructivă", secretarul general al partidului „Acțiunea democratică", Carlos Andres Perez, a adăugat că : „Faptul cel mai avantajos pentru țară și pentru partidul „Acțiunea democratică" este acela de a avea posibilitatea unei comparații între cele două forme și cele două metode de guvernare".
★Președintele ales al Venezuelei, Rafaei Caldera, a declarat joi, în ca

drul primei sale conferințe de presă, ținută după ce a obținut victoria în alegerile de la 1 decembrie, că „consideră necesare relațiile cu țările socialiste". Președintele venezuelean s declarat, pe de altă parte, că nu intenționează să devalorizeze moneda națională și va căuta să ducă o politică economică urmărind să mențină convertibilitatea monedei și să atragă capitalurile străine.

AGENDA
ECONOMICĂ

Studenții din Bruxelles (Belgia) in timpul unei demonstrații pentru eliberarea colegilor arestați în timpul unor recente manifestații Solemnitatea depunerii jurămîntului noului guvern 
ituliail Plezhlat de liderul democrat-creștin Mariano Rumor a avut loc ieri. Guvernul urmează să primească învestitura în cele două camere ale parlamentului italian, iar primul ministru a anunțat că intenționează să completeze procedura parlamentară cel mai tîrziu pînă la sfîrșitul lunii.

Reprezentantul perma
nent al Camhodgiei Ia 
O.N.U., Huot Sambath, a adresat președintelui pe luna în curs al Consiliului de Securitate o scrisoare în care respinge ca nefondate declarațiile Tailandei în legătură cu acțiunile trupelor cambodgiene pe teritoriul tai- landez.

Camera Comunelor a a- 
probat politica externă a 
guvernuluicu 293 voturi> contra 234. Cîțiva deputați aparținînd aripii de stînga a Partidului laburist s-au abținut de la vot pentru a protesta împotriva politicii guvernului în ceea ce privește conflictul nigerian.

Președintele Bundesta- 
gulUÎ a anuntat ca> 'a intervenția „unei puteri aliate", o nouă amînare a intervenit în stabilirea locului și datei alegerii noului președinte al Republicii Federale a Germaniei, care urmează să înlocuiască pe actualul președinte Heinrich Liibke. Deși Gerstenmaier nu a precizat de care putere aliată este vorba, potrivit cercurilor politice din Bonn autoarea intervenției ar fi Marea Britanie.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a oferit o recepție în cinstea veteranilor revoluției din noiembrie 1918 din Germania în cadrul căreia a vorbit despre însemnătatea evenimentelor din noiembrie 1918 în Germania.

în cursul lunii februarie 
1969 vor fi chemate sub 
arme 33 700 de persoane a anunțat Pentagonul. Această cifră le depășește cu mult pe cele prevăzute pentru luna ianuarie 1969 — 26 800 de oameni — și reprezintă mai mult decît dublul mediei lunare pentru ultimele luni ale anului în curs.

Profesorul Rene Cassin, laureat al premiului Nobel 
pentru pace ^933> a luat parte la o manifestație pentru respectarea drepturilor omului care a avut loc la catedrala luterană din Stockholm, lansînd un apel în favoarea educării tineretului în spiritul ideilor păcii.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scinteii".

0 CUVlNTARE 
A MINISTRULUI 

OE EXTERNE 
AL R. P. UNGARE

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Ungariei, Jănos Peter, a ținut o 
conferință la Academia politică a 
P.M.S.U., consacrată problemelor 
actuale ale păcii și securității eu
ropene. El a subliniat că „sînt ne
cesare înainte de toate negocieri la 
toate nivelurile, de toate catego
riile între guverne, la nivel par
lamentar, între organizațiile so
ciale”, că „este necesar să se vor
bească deschis și sincer despre 
fiecare problemă pornindu-se de 
la realitățile istorice contempora
ne. Oricare ar fi forma discuțiilor 
bilaterale sau multilaterale — o- 
biectul lor ar putea fi crearea în 
Europa, prin îmbunătățirea și ex
tinderea relațiilor bilaterale sau 
multilaterale, a unor condiții în 
care, în interesul propriei sale 
securități, nici o țară europeană să 
nu considere necesară menținerea 
sistemului alianțelor militare".

în continuare vorbitorul a ară
tat că principiile călăuzitoare fun
damentale ale politicii externe un
gare includ dezvoltarea celor mai 
strînse legături posibile cu țările 
sistemului mondial socialist, și în 
primul rînd cu Uniunea Sovietică, 
unitatea acestor țări. Politica noa
stră europeană, a spus el, are drept 
scop întărirea coexistenței pașnice 
și a cooperării cu țările europene 
cu sisteme diferite, pregătirea te
renului pentru stabilirea unui nou 
sistem de securitate europeană pe 
calea sistemelor de alianțe bilate
rale. Ungaria, a subliniat Janos 
Peter, se străduiește să coopereze 
în primul rînd cu vecinii săi di- 
recți, să intensifice cooperarea în
tre țările bazinului dunărean.

VIENA 13 (Agerpres). — Vineri a încetat din viață la Viena, după o lungă și grea suferință, Johan Kople- nig, președintele de onoare al Partidului Comunist din Austria.Koplenig a intrat în legătură cu mișcarea muncitorească încă de la vîrsta de 17 ani și a activat în organizația de tineret a Partidului Social-Democrat din Landul Stiria.în 1924 devine membru al C.C. al P.C. din Austria și în același an este ales secretar general al partidului, în anii persecuției antidemocratice și ai dominației naziste, Koplenig a fost nevoit să emigreze. S-a înapoiat în patrie în zilele eliberării Vienei. Din 1945 pînă în 1959 a fost deputat în parlamentul austriac. în 1965, la Congresul al 19-lea, Johan Koplenig a fost ales președinte de onoare pe viață al Partidului Comunist din Austria.

PIAȚĂ COMUNĂ 
SI SPEBĂNTE? , 

BRITANICE
Referindu-se la acceptarea de 

către Consiliul ministerial al 
Pieței comune a lărgirii coope
rării în domeniul tehnologic 
dintre „cei sase" si Marea Bri- 
tanie, ziarul „Financial Times" 
scrie intr-un editorial: „Cu 
toate ca ar fi greșit să se tragă 
o concluzie pripită privitoare la 
o modificare a opoziției funda
mentale a Franței față de in
trarea Marii Britanii în Piața 
comună, hotărîrea adoptată la 
Bruxelles demonstrează o nouă 
suplețe în politica franceză, care 
îngăduie să se nutrească anu
mite speranțe pentru viitor". 
Ziarul britanic atribuie această 
schimbare in poziția franceză 
crizei monetare care a dus la 
slăbirea francului. Exprimîn- 
du-și totodată regretul că nu a 
fost realizată o reducere cu SO 
la sută a tarifelor vamale la produsele industriale în cadrul 
relațiilor dintre cei șase și Ma
rea Britanie, „Financial Times" 
notează : „Ar trebui probabil încă mai multe crize financiare 
care să afecteze francul francez 
înainte ca ministrul de externe 
Debră să-și modifice părerea".

COLABORĂRI 
ECONOMICS 

SOVIETO-JAPONEZĂReferindu-se la rezultatele celei de-a treia consfătuiri eco
nomice sovieto-japoneze. care 
s-a încheiat recent la Tokio, 
agenția TASS scrie că Japonia 
a manifestat un mare interes 
față de exploatarea zăcăminte
lor de cărbune si de fier din 
lakuția de sud și gazelor din 
Iakuția și Sahalin. In legătură 
cu aceasta s-a hotărît ca grupe 
de specialiști sovietici și japo
nezi să studieze mai detaliat 
problemele legate de posibila 
participare a Japoniei la ex
ploatarea bogățiilor naturale ale 
Siberiei și Extremului Orient.

Primii pași în această direcție 
au și fost făcuți în luna iulie, 
cină la Tokio a fost semnat 
acordul general pe cinci ani. Valoarea globală a schimburi
lor în cadrul acestui acord va 
fi de 350 milioane dolari. Ja
ponia ocupă în prezent primul 
loc în rîndul țărilor capitaliste 
care au relații comerciale cu 
U.R.S.S. A

R.F.G. — EFECTUL 
MĂSURILOR FISCALEBanca federală a Germaniei occidentale a dat publicității raportul său lunar, în care se ocupă de efectul măsurilor fiscale hotărîte de guvernul vest- german, constînd în taxarea exporturilor cu 4 la sută și de- taxarea in aceeași proporție a importurilor. In raport se arată că aceste măsuri, ca și cele luate de Franța și Anglia, vor avea o „influență sensibilă" a- supra dezvoltării economiei vest-germane. între 22 noiembrie și 9 decembrie au fost repatriate în țările de origină capitaluri cifrate la 3,3 miliarde mărci, depuse anterior, ca urmare a presiunilor speculative asupra altor monede, la băncile vest-germane.

SESIUNEA 
COMISIEI MIXTE 
CEHOSLOVACO— 

ITALIENEîntre 10 șl 12 decembrie * avut loc la Praga sesiunea Comisiei mixte cehoslovaco-italie- ne de colaborare tehnico-știiri- tifică. Comisia a constatat că în cadrul acordului intergu- vernamental cehoslovaco-italian au avut loc tratative privind posibilitățile de cooperare între întreprinderile industriei metalurgice și construcției de mașini din cele două țări și au fost stabilite premise în vederea colaborării în domeniul industriei de automobile, al producției de mașini de forjat șl presat, de strunguri, de mașini pentru industria alimentară și textilă, precum șl in domeniul siderurgiei.
Tel. 17 60 10, 17 60 30. Abonamentele se fac la ollcllle poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteii M.SM
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