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CARE DINTRE PĂRINȚI Al VREA SA SEMENI LA MATURITATE? Șl DE CE VREI SA stilului
E CALITĂȚI I SE CER UNUI PRIETEN BUN (UNEI PRIETENE BUNE) ?

ALBA IULIA

a
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mecanică -fină — București

în istoria poporului român, Adunarea Națională de la Alba 
Iulia, care, la 1 decembrie 1918 a hotărît unirea Transilvaniei 
cu România, este un eveniment de o importanță deosebită. 
Această impunătoare manifestare a voinței poporului a avut loc 
în condițiile intensificării luptei de eliberare națională și so
cială desfășurată de națiunea română și de alte națiuni asuprite, 
în condițiile avîntului revoluționar care a cuprins masele 
populare după victoria Marii Revoluții Socialiste din octombrie 
și ale prăbușirii imperiului austro-ungar, ca urmare a ascuțirii 
contradicțiilor interne și a înfrîngerii puterilor centrale de către 
Antantă, în primul război mondial.

Inițiativa convocării Adunării Naționale de la Alba Iulia 
a aparținut elementelor radicale din conducerea Partidului Na
țional Român și din Consiliul național român central, în frunte 
cu patriotul român Vasile Goldiș. După cum afirmă V. Goldiș, 
într-unul din discursurile sale, Adunarea Națională de la Alba 
Iulia a fost convocată „chiar împotriva încercărilor unor impor
tanți factori ai partidului național român, care cereau în ultimul 
moment să se renunțe la adunare". O asemenea părere se ivise 
;i printre unii membri din Consiliul național român central de 
a Arad, care considerau că unirea Transilvaniei, Banatului, 
'rișanei și Maramureșului cu România trebuia să fie proclamată 

» acel consiliu, fără a se mai convoca o adunare
Xlegerea orașului Alba Iulia pentru desfășurarea marii adu- 

i care avea sarcina — istorică — de a decide unirea români- 
e dincolo de Munții Carpați cu patria mamă nu a fost 

ă la întâmplare. Acest oraș își gravase adînc numele în 
ia poporului nostru. Acolo a fost capitala Daciei Apulensîs
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IN CURÎND CHESTIONARUL ANCHETEI

PETELE DESPRE BĂIEȚI-BĂIEȚII DESPRE TETE'

SPICUIM DIN ÎNTREBĂRI

U UNUL, Șl NU VREI SA SEMENI CU CELALALT?

!ng. Theodor Gorceag 
pruZ Uzinei de

aterizează pro- 
[ mecanică fină 
Inficarea accen- 
Fei. calitatea și 
sporită pe pia- 
Lltimii ani aici 
Fproape întrea- 
I aparate și in- 
Llaj cu acțiune 
te și dispoziti- 
toeciale — pro- 
lun înalt nivel 
^întrunesc su- 
■'xigenți bene- 
■ța internă și 
Bn 20 la sută
■ aproape în-
■ de șublere
■ >ortului).

Am făcut aceste precizări 
pentru a înțelege necesitatea 
perfecționării continue a fabri
cației, pentru a arăta interde
pendența, obiectiv creată, între 
gradul de tehnicitate și nivelul 
de pregătire profesională a lu
crătorilor din întreprindere. Cu 
alte cuvinte, este necesar să su
bliniem. fără a exista vreo în
doială în acest sens, că nivelul 
de calificare a muncitorilor, 
trebuie să se găsească nu nu
mai într-un raport de perfectă 
stabilitate față de moderniza
rea accelerată a producției ma
teriale. ci se impune a fi, chiar

PALA, SATUL, CATEDRA Șl TÎNARUL PROFESOR
Băptămîni care 

I Bapariția anche- I Bția cadrului di- 
I Bedra școlii să- 
I Bda tineretului1* 
I B’dacția a Primit 
I Sri care comple- 

Bbe ale „closaru- 
■s de noi. Le ce- 
Br îngăduința de a 
Ba rîndurilor pe 

I Bimis ; dăm prio- 
Btme scrisori al
■ de amărăciune,
■ rînduri chiar- p
■ re, ne-a adus la 
■n plecat, așadar, 
■portericească cu 
Buit pe cititor în B. într-un sat din 
■e aproape de 
■ida, pînă nu de
■ de comună. Un 
Entregime electri- 
■ală care numără 
■‘i 14 cadre didac- 
B.n fată, stăruitor, 
■ari ale scrisorii : 
■ranța că voi primi 
■torul tău" (n.a. al 
■eia îi era adre- 
Ba). Era o chemare 
Bi o parte din jurul 
■: ce-1 compromitea 
latina; era o che
le îngrijorare pen- 
f elevi a celor 450 
patului. Da, ajunși 
rne-a confirmat că 
Lu conținea o falsă 
. mai presus de

toate, am simțit noi. chemarea 
mai trebuia să aibă și un alt 
mobil, poate cel esențial : să 
se reabilitez^ o profesie în 
ochii satului și, paradoxal, chiar 
în ochii celor ce-o profesează — 
a dascălilor din Duda.

scuze profesoarei Emilia Tu- 
gulea pentru că îi vom frag
menta rîndurile, confirmînd 
sau contrazicîndu-i părerile, 
completîndu-i unele și anulînd 
altele. Iată cum arată scrisoarea 
față în fată cu realitatea :

TRISTEȚI
LA ȘCOALA

DIN DUDA
...Și iarăși ne vedem obligați 

să amînăm pentru altă dată rîn
durile despre fapte care auten
tifică romantismul profesiei de 
profesor. Scrisoarea cere un 
comentariu deschis, pe care 
nu-1 vom putea feri de duri
tate, pentru că realitatea re
fuză duhul blîndeții. Ii cerem

„...Cu un singur lucru nu 
m-am putut obișnui: cu lip
sa de responsabilitate care 
există în școală față de ins
trucția și educația copiilor. 
Probabil că s-a creat o tra
diție, ca toți cei care vin la 
școală să treacă clasa și de

aici, sâ zicem..., nenorocirea 
mea..."

Profesoara Emilia Țugulea 
și-a luat în primire catedra de 
limba română a Școlii generale 
din Duda, acum trei ani, la ab
solvirea facultății. Nu era de 
prin părțile locului dar n-a ezi
tat nici un moment să se pre
zinte la post. Pentru prima oară 
școala avea la catedra de lim
ba română un profesor califi
cat. A început să muncească 
conștiincios, cu pasiune, căci, 
așa cum ne mărturisește ea. 
„nu e păcat să recunoască că e 
o îndrăgostită a meseriei". în
suși inspectorul general al ins- 
pectoratuluî-școlar județean, 
tovarășul Mihalache Mocanu a- 
preciază că „din punct de ve
dere profesional nu î se poate 
reproșa nimic". Cu toate aces
te date, profesoara Tugulea nu 
este prețuită în școală și în sat. 
De ce ? Concentrat, răspunsul 
ar suna așa : pentru că a vrut 
să facă scoală cu tot dinadinsul. 
Dar asta însemna exigență, 
notare severă, după merit, deci, 
pe lînga elevii promovați și elevi 
corijenți. ori repetenți. Și. de 
aici... toată nenorocirea ei ! 
Conflicte cu directorul școlii, 
cu colegii, conflicte cu părinții 
și chiar cu oficialitățile comunei.

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRASCU

(Continuare în pag. a V-a)

Scrutînd invizibilul (în labo
ratorul Facultății de biologie 

din Cluj)
Foto : EMIL COJOCARU

Important centru al învâțămîntului superior românesc, Cra
iova universitară se afirmă, de Ia an la an, cu realizări tot mai 
însemnate — rodul strădaniei de fiecare zi a studențimii pe 9 
care o găzduiește, al competenței și dăruirii cu care cadrele 
didactice îndrumă pregătirea temeinică a viitorilor specialiști 
pentru profesie, pentru viață. Universitatea își impune prestigiul A 
prin munca de zi cu zi a studenților, în primul rînd, în varieta
tea modalităților prin care personalitatea fiecărui tînăr este 
solicitată, spre formare și afirmare complexă în procesul instruc- gU 
tiv-educativ, în cadrul vieții de organizație, în ambianța social- ” 
politică, economică, științifică și culturală specifică orașului. 
Ea acționează ca for de învățămînt și cultură, își creează tra- 
diții, exercitând infinite influențe, prin acel elevat climat spi- w 
ritual, definitoriu, pe care îl generează, neîntrerupt, promovînd 
spiritul academic și receptând atenție, admirația, stima pe care 
le merită, de obicei, fiii „Almei-Mater" — purtătorii blazonului A 
de noblețe al studenției.

— purtătorii blazonului 9

A devenit un bun obicei 
ca locul unor forme simpliste 
și abstracte de abordare a 
diferitelor aspecte ale rea
lității vieții noastre să fie 
luat de manifestări deschise, 
creatoare, angajînd puncte 
de vedere variate, dezbateri 
animate de pasiunea adevă
rului. Printre obligațiile fun
damentale ale acestor dez
bateri, pe care tineretul nos
tru studios le sprijină cu tot 
mai multă căldură, se înscriu 
sinceritatea, lipsa prejudecă
ților, refuzul adevărurilor ul
time, imuabile. Căutarea co
lectivă a răspunsului se reali
zează prin intermediul unor 
discuții de superioară ținuta 
ce continuă o tradiție legata 
de însăși ființa filozofiei.

In acest sens, Seminarul 
național studențesc ..Socia
lismul și democrația", care 
începe azi la București, reu
nind studenți din Iași. Cluj 
și București, are ca obiect 
una dintre temele de mare 
actualitate, profund semnifi
cative pentru momentul 
contemporan românesc și in
ternațional. Aria problema
tică a seminarului nostru 
este diversă, căutînd sâ îm
brățișeze cele mai variate 
aspecte, de la cele strict te
oretice, pînă la analiza de
mocrației socialiste din Ro
mânia zilelor noastre. Por
nind c’e la textul'referatelor 
prezentate și punînd accen
tul pe implicațiile sociale, 
culturale, morale, axiologice 
și juridice ale temei, dezba
terile vor adînci, din diverse 
unghiuri, problematica, cău
tînd a oferi Ia capătul celor 
trei zile de lucru un tablou 
sintetic, precis, definit cu 
mult curaj.

Dat fiind nu doar impor
tanța și interesul temei, dar 
și numărul mare de partici
pant]'. este de așteptat ea 
dezbaterile să ofere un ca
dru propice de a rezolva o 
vasta gamă problematică, 
prin luări de poziție distinc
te. în plus, implicînd o 
responsabilitate directă din 
partea participanților la dez
bateri, seminarul va fi și o 
tribună a unor opinii studen
țești demonstrînd încă o dată 
adeziunea deplină a tinere
tului studios Ia principiile 
marxismului, la politica pro
fund democratică a Româ
niei socialiste.

Conferința organizației U.T.C. 
din Universitatea craioveană, a 
analizat multilateral activitatea 
organizațiilor U.T.C. din facul
tăți și ani de studii, confrun- 
tînd succesele obținute, proiec
tele și gîndurile de viitor ale 
studențimii cu imperativele la 
care școala superioară este che
mată să răspundă în stadiul ac
tual de dezvoltare social-econo- 
mică a țării noastre, în raport 
cu perspectivele edificării Ro
mâniei socialiste. Au fost rele
vate perfecționările numeroase 
intervenite în activitatea uni
versitară ca urmare a aplică
rii prevederilor directivelor C.C. 
al P.C.R. privind dezvoltarea

învâțămîntului și noii Legi a 
a învâțămîntului. Odată cu “ 
noile planuri de învățămînt și 
perfecționarea structurii, con- 
ținutului și metodelor învăță- 9 
mîntului prin îmbunătățirea 
programelor, a fost creat un 
cadru mai propice unei pregă-^ 
tiri de calitate a viitorilor spe-w 
cialiști. Cu deosebită satisfac
ție au primit studenții măsura 
— ce se realizează în prezent™ 
în Universitate — de a crea 
legături strînse între studenți și A 
profesori, prin conducerea de 9 
către aceștia a mai multor ore

ION TRONAC
(Continuare în pag. a V-a)

ȘERBAN CIONOFF 
student

Direcțiunea Monumentului 
eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, 
pentru socialism, comunica : 

începînd de la 1 decem
brie a.c., orele de vizita la 
Monument vor fi următoare
le î duminică de la 11—13 ; 
marți de la 15—16,30 ; joi de 
la 15—16,30.

In intimpinarea Adunării generale a compozitorilor

Creația muzicală
și educația estetică

a tineretului
Expresie a celor mai diverse viziuni estetice și stilistice, 

rezultat al activității pline de dăruire a unor remarcabile 
personalități artistice, creația muzicală românească are o 
finalitate socială unică : aceia de a sluji operei de ridicare 
spirituală a contemporanilor.

Cele două opinii pe care le publicăm în continuarea dez
baterilor noastre — opinii aparținînd compozitorilor Alexan
dru Hrisanide și Liviu Dandara încearcă să puncteze cîteva 
aspecte ale raporturilor muzicii cu publicul, modalității în 
care organizatorii vieții concertistice pot satisface prin pro
gramele pe care ni le oferă, exigențele publicului, cerințele 
operei de educație estetică a tineretului.

rale id O jr cop-
Careva precizase de 

mult că a snoba nu 
înseamnă neapărat a 
nu-ți place ceva, ci 
mai mult : a hotărî 
ce trebuie să placă 
celorlalți. Verbul a 
creat o profesiune 
rentabilă cel puțin la 
modul moral, snobul, 
fiul acțiunii de a 
snoba instalîndu-se 
definitiv în catego
riile umane.

Tipologic el are o 
uniformă aproape 
neschimbată de-a 
lungul vremii. Vine 
dintr-o lume de cati
fea, a vorbelor șopti
te la ureche, a gestu
rilor făcute pe jumă

tate, a intențiilor 
niciodată duse pînă 
la capăt. Nu seamănă 
cu nimic pentru că e 
plin de farmec, e ti
ranic și face proze
liți instantaneu. De-

Snobul nu suferă 
să fie contrazis, ori
ce opinie paralelă 
sau contrarie îi pro
voacă o ură de moar
te și să te ferească 
Dumnezeu de parti-

SNOBUL
EUGEN

vorat de curiozitatea 
publică, cu vremea 
ajunge arbitrul vie
ții și o dată instaurat 
în tronul gusturilor 
e greu de detronat.

BARBU

zanii Iui. Intr-o ex
poziție el intră ca un 
armăsar în călduri, 
simte de la distanță 
capodopera, o adul
mecă de-acasă și cînd

o descoperă tresare 
fatal cu ochii fana
tici, ridică bastonul 
și miruește definitiv 
pe artist. In sala de 
concerte strănută Ia 
ce nu-i place și cînd 
dirijorul nu-i face pe 
plac îl abandonează 
ostentativ, sculînd un 
rînd de spectatori, 
indignat pînă peste 
poate, țîstuind și 
blestemînd, în șoap
tă, ce-i drept, pen
tru că e bine crescut. 
Literatura produce 
snobului efectul pe 
care-1 aveau inelele 
în degetele bărbați-

(Continuare 
în pag. a lV-a)

AL. HRISANIDE:

DRUMURI LARGI MUZICII 
CONTEMPORANE

La această utilă anchetă, aș 
vrea să subliniez imperioasa 
necesitate de a programa per
manent în sălile de concert 
piese muzicale contemporane — 
element indispensabil al unei 
reale și temeinice opere edu
cative.

Asistăm în zilele noastre Ia 
o mare acumulare de mijloace 
care va avea fără îndoială o 
influență deosebită asupra evo
luției artei muzicale. In crea
ția muzicală ca și în întreaga 
cunoaștere umană au loc miș
cări tectonice care deschid ca 
în toate epocile de revoluție 
în gîndirea umană, noi orizon
turi, noi perspective pe drumu
rile spre noi sinteze.

Creația contemporană este 
indiscutabil o urmare firească 
a întregii istorii a artei.

Cei care cred că noile siste
me de construcție muzicală cu 
toate urmările lor care generea
ză necontenit modalități noi de 
construcție muzicală sînt doar 
căutări în sine, simple și artifi
cioase invenții, se înșeală.

Rezultat direct al noilor cu
ceriri ale tehnicii muzicale din 
ultimul veac, creația contem
porană a zămislit o sumă de

Anchetă realizată de
IOSIF SAVA

(Continuare în pag. a IV-a)
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vn spațiu temporal
— t-z •• •<- memoria, învălmășin- 
Ift —rii' de interval se transfor- 

ta aw -o multe ori, într-un soi de 
pirite, evenimentele își des- 

ant mnw or adevărat, inițial, reorgani- 
------CMMeni imaginilor labile din 

ao -r---- copilăriei. Există, totuși, eve- 
i x căror semnificație exprimă aspirațiile 

«a* mx ararunde ale unui popor și reconside- 
. rror evenimente încetățenește în repor- 

v-w re -«cat asupra istoriei convingerea că 
sj.i 2—poral de mai multe decenii se poate 

ie clipe prielnice, cu un aer de o puri- 
•efraiîntîlnită prin care imaginile ne parvin 

• -ț-nle și potențate în ceea ce privește sen- 
lor subterane. Un astfel de eveniment îl 

comhtuie Unirea Transilvaniei cu România, să- 
virșită la 1 decembrie 1918, prin voința tuturor

Preliminarii
Sînt cunoscute împrejură

rile în urma cărora străve
chiului oraș Alba lulia i-a 
fost dat să fie leagănul fău
ririi statului unitar . ro
mân. Una dintre cele mai 

palpabile consecințe ale pri
mului război mondial a con- 
stituit-o destrămarea imperiu
lui austro-ungar, a cărui de
gringoladă politică, militară, 
economică și socială a per
mis unor popoare cu vechi 
tradiții istorice să-și redobîn- 
dească suveranitatea și să 
facă primii pași pe calea u- 
nei vieți naționale normale. 
Ideile Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, orizontul 
pe care-1 deschideau luptei 
de eliberare socială și națio
nala, aprinseseră noi speranțe. 
Pe fondul acestei stări de lu
cruri se formează, în octom
brie 1918, Consiliul Național 
Român, organul central al a- 
firmării ideii de suveranitate 
românească asupra Transil
vaniei, din a cărui inițiativă 
se vor forma, încă de la în
ceputul lunii noiembrie 1918, 
în aproape toate localitățile 
mai importante, consilii na
ționale locale, care, pe teri
toriile ce le cădeau sub ju
risdicție, au desfășurat o vie 
propagandă în favoarea auto
determinării — concepție do
minantă a timpului, susținută 
încă din primele decrete a.e 
Rusiei Sovietice.

în paralel, și tot după 
principiul teritorial, ca orga
nisme auxiliare ale consiliilor 
naționale locale, s-au format 
gărzile naționale — garanția 
militară a ordinei administra
tive din Transih’ania. „Fie
care soldat român — se 
spunea intr-un manifest Z 
Consiliului Național Român 
— dezlegat de jurămintul dat 
împăratului, are liberă voie 
să intre în sfatul militar na
țional român (garda național* 
română), să poarte simbolul 
mîndru al suveranității națio
nale — tricolorul și este su
pus numai și numai Consi
liului Național Român*.

Trebuie spus, însă, că atil 
activitatea consiliilor cit și cea 
a gărzilor naționale a fost 
profund influențată de starea 
de spirit a maselor care își 
impuneau din ce în ce mai 
puternic punctul de vedere 
cu privire la sensul evoluției 
politice și sociale a teritoriu
lui pe care îl locuiau. AsUel, 
valul revoluționar care cuprin
sese orașele și satele Transil
vaniei, căutîndu-și un cadru 
adecvat de manifestare, a a- 
cordat «acestor forme de or
ganizare politică un conținut 
progresist, și faptul acesta s-a 
dovedit a fi hotărî tor în ceea 
ce privește desfășurarea ulte
rioară a evenimentelor.

10 noiembrie 1918 mar
chează data la care conducă
torii politici ai românilor din 
Transilvania — reprezentanți 
ai Partidului Social-Democrat 
și ai 
mân 
să 
liului 
nele m 
supra locuitorilor și teritorii
lor pe care le reprezintă. Răs
punsului ambiguu la această 
cerere îi urmează tratativele 
eșuate de la Arad. La 20 no
iembrie 1918, după o ma
tură evaluare a situației 
interne a Transilvaniei și a 
conjuncturii internaționale fa
vorabile, Consiliul Național 
Român, dintre membrii că
ruia desprindem figurile lu
minoase ale patrioților Ște
fan Cicio Pop și Vasile Gol
diș, proclamă printr-un mani
fest dreptul la autodetermi
nare al populației românești 
din Ardeal, Banat, Crișana, 
Bihor, Sătmar și Maramureș. 
Demne de remarcat sînt idea
lurile înalte ale acestui ma
nifest, care, printre altele, ga
rantează că „pe teritoriul său, 
națiunea română este gata să 
asigure fiecărui popor depli
nă libertate națională, iar or
ganizarea sa, în stat liber și 
independent, o va întocmi pe 
temeiurile democrației, spre 
a asigura tuturor indivizilor 
egalitatea condițiilor de via
tă".

încă din acea îndepărtată 
zi de 1 noiembrie 1599, dată 
la care Mihai Viteazul își fă
cuse intrarea triumfală în Alba 
lulia, acest oraș devenise un 
sijnbol al unității statale a 
românilor. Astfel, alegerea a- 
cestui oraș ca loc de făurire 
a' statului național român u- 
nîtar, reprezenta un gest cu 
o profundă semnificație isto
rică, și, la 21 noiembrie 1918, 
prin pana lui Vasile Goldiș, 
ziarul „Românul" din Arad 
se adresează românilor din 
Transilvania cu Chemarea de 
a se încadra în „mersul ire- 

v zistibil al civilizației ome
nești", care „a scos și neamul

Partidului Național Ro-
— cer cu fermitate 

fie transmise Consi- 
Național Român depli- 

puteri de guvernare a-

naționalităților din Transilvania, ca urmare a 
luptei lor comune, în aclamațiile a peste 100 000 
de oameni reuniți pe Platoul Romanilor din 
Alba-luiia într-o impresionanta Adunare Națio
nala.

Mulți dintre oamenii care, notârîți și entu
ziaști, și-au amestecat respirațiile, cuvintele și 
gîndurile în ziua memorabilă a acelui începui 
de iarnă trăiesc și astăzi. Memoria lor reține 
fapte și întîmplări prin cunoașterea cărora 
evenimentul de la 1 decembrie 1918 ne apare 
într-o lumină mai persistentă, mai concentrată 
și mai autentică.

Investigarea memoriei lor reprezintă, desigur, 
o etapă pasionantă în cadrul procesului de res
tabilire a adevărului istoric, a condițiilor în 
care s-a scris una dintre cele mai luminoase pa
gini din istoria patriei noastre.

din întune- 
lumina cu-

nostru românesc 
ricul robiei, la -------- _ -
noașterii de sine". Chemarea 
care cuprinde aceste cuvinte 
reprezintă convocatorul marii 
Adunări Naționale de la Alba 
lulia care s-a ținut pe Pla
toul Romanilor, la 1 decem
brie 1918...

30
noiembrie

1918-seara
în urma dispozițiunilor pri

mite de la comandamentul 
județean al gărzilor naționale

lulia pe jos sau în căruțe. 
Fiecare coloană are în frunte 
un drapel național, în urma 
căruia pășesc preotul satului 
și învățătorul, după datina 
timpului, apoi tarafele de 
lăutari, apoi bărbații și, în 
sfîrșit, femeile și copiii. Toți 
sînt îmbrăcați în haine de 
sărbătoare, îndeobște în cos
tume naționale. Cei din sa
tele din jurul orașului vor 
sosi a doua zi dimineața, după 
același tipic, iar cei din sa
tele și orașele îndepărtate 
continuă să sosească de-a 
lungul întregii zile de 30 no
iembrie, cu trenuri speciale. 
Iar cu căruțele sosesc cu deo
sebire participanții din cen
trul Transilvaniei...

Delegațiile muncitorilor din 
marile centre industriale, 
printre care se numără și de- Alba lulia, 1 decembrie 1918

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA DE LA ALBA IULIA EVOCĂ MOMENTUL UNIRII

1 decembrie
1918 ORE LA%

din Hunednara-Orisbe. o for
mațiune a gărzii naționale din 
Petroșeni se pregătește să 
plece la Alba lulia. Plutonul, 
menit — împreună cu alte 
formațiuni similare — să men
țină liniștea și ordinea în 
timpul desfășurării marii A- 
dunări Naționale din ziua ur
mătoare — este format din 
22 de oameni. Comandantul 
plutonului, locotenentul dr. D. 
Stanca, își alege ca ajutoare 
pe plutonierul Gheorghe Pas- 
cu. pe sergentul T.R. loan 
Bâja, actualmente pensionar, 
domiciliat în Mediaș, str. Au
rel Maieu nr. 20, și pe capo
ralul Nicolae Todea. Printr-un 
ordin de serviciu se asigură 
trupei hrană rece pe timp de 
trei zile și, în seara zilei de 
•30 noiembrie, anul 1918. la 
orele 21,21, plutonul se îm
barcă. împreună cu armele și 
cu drapelul național, în tre
nul de Alba lulia...

In aceeași seară, ceva mai 
devreme, sosesc la Alba lu
lia, cu un tren special, dele
gații din partea de nord a 
Transilvaniei, adică cei din 
fostele județe Maramureș, 
Satu-Mare, Cluj și alte
le. Printre acești delegați 
se află și dr. Victor Vașvary, 
care, mult mai tîrziu, peste 
cinci decenii, își va aminti că 
același tren l-a purtat spre 
Alba lulia și pe Gheorghe 
Pop de Băsești, pe atunci 
președinte al Partidului Na
țional Român. Acesta, deși în 
vîrstă de 83 de ani și cu să
nătatea șubrezită, se întreține 
neobosit cu delegații care îi 
vizitează compartimentul, de-a 
lungul întregului drum. între 
timp, într-un alt tren, care 
vine din Arad, călătorește de
legația socialiștilor români 
ai cărei conducători arbo
rează pe ușa comparti
mentului lor un steguleț 
roșu, brodat la margini cu 
fire de aur. Trenul acesta, 
conform însemnărilor intitu
late „între două fronturi" ale 
dr. Dominic Stanca, ajunge 
în Alba lulia în seara ace-, 
leiași zile și tot în aceeași 
seară sosește în orașul cu 
nume de rezonanță istorică 
și delegatul Petru Volungan. 
Acesta, însă, nu vine din îm
puternicirea vreunui partid, 
ci, după cum va preciza pes
te cinci decenii, „din iniția-, 
tivă și voință proprie"...

...Din satele mai apropiate, 
coloanele participanților la a- 
dunare se îndreaptă spre Alba

oferise mai de mult, la Arad. 
Ea asistă, implicit, la ne
răbdarea autorului Chemării 
amintite mai sus, de a ve
dea săvîrșită unirea Transil
vaniei cu România. Impresio
nată de inteligență pătrunză
toare a acestui conducător 
politic român, îi va reține 
pentru totdeauna amintirea.

însă, în după-amiaza zilei 
de 30 noiembrie 1918, Vasile 
Goldiș părăsește această casă 
ospitalieră pentru a participa 
la Conferința prealabilă în 
care se redactează. în ultima 
lor formă, hotăririle istorice 
care urmează să fie adoptate. 
Revendicările profund demo
cratice, de la egalitatea în 
drepturi a naționalităților 
conlocuitoare cu poporul ro
mân, libertatea presei și 
dreptul de asociere libe
ră pînă la votul universal și 
reforma agrară radicală, s-au 
impus ca aspirații intime ale 
poporului, fiind afirmate de 
reprezentanții acestuia — Ti
ran Albani, Ion Mihuț, Traian

numărul lor real depășește cu 
mult cifra de 100 000... Așa 
că, pînă noaptea, tîrziu, Co
misia de încartiruire își con
tinuă misiunea și munca ei 
este facilitată de faptul 
românii, dar și maghiarii 
germanii din oraș, în 
gală măsură, se arată 
nevoitori și dornici de _ _ 
găzdui pe delegați, 1228 
la număr. Orașul, însă, este 
prea mic pentru a găzdui ma
rea masă a participanților, pe 
cei 100 000 de țărani și oră
șeni, sosiți, asemeni lui Petru 
Volungan, „din inițiativă și 
voință proprie". Aceștia își 
găsesc adăpost peste noapte 
fie în cele 12 sate din veci
nătatea Albei lulia, fie sub 
cerul liber, pe Platoul Ro
manilor, în jurul nenumăra
telor focuri care se aprind 
odată cu lăsarea serii...

„Nu am folosit nici un mij
loc de a obliga oamenii să 
participe la Adunarea Națio
nală" — își amintește prof. 
Eugen Hulea, fost propa-

că
Și 
e- 

bi- 
a-i

re, părăsind gara Teiuș în 
care staționase, glonțul purtă
tor al morții lui începuse deja 
fcă vibreze în banda unei mi
traliere instalate pe acoperișul 
clădirii stației și nu i-a fost 
greu să-și atingă ținta, pe 
care, după toate probabilități
le, anumite elemente irespon
sabile și-o propuseseră antici
pat — sergentul Ion Arion era 
stegar. Acest glonț, parte in
tegrantă a rafalei care a mă
turat cu meticulozitate va
goanele trenului, care părăsește 
gara Teiuș, îi provoacă moar
tea constatată abia la Alba 
lulia. unde este declarat mar
tir al neamului și unde va fi 
înhumat cu funeralii naționa
le. Aceasta este versiunea cea 
mai autorizata a morții ser- 
gentului-stegar Ion Arion, re
constituită pe baza amintirilor 
martorilor oculari, aflate 
arhiva Muzeului Unirii
Alba-Ii’Ua.

în 
din

ALBA IULIA
legația minerilor din Valea 
Jiului, poartă in fruntea lor 
mari steaguri roșii.

Afluxul masiv al partici
panților reprezintă rodul cel 
mai concret al propagande» 
prealabile efectuate la sate 
de către tinerii intelectuali 
români, asemeni profesorilor 
Eugen Hulea și Lucian Mun
tean, care au întreținut la o 
Înaltă temperatură 
de unitate ale 
Totodată, acest 
și un rezultat 
tații neobosite 
muncitorești și a 
lor Partidului Social-Demo
crat, a Consiliului Național 
Român și a consiliilor națio
nale locale, un rezultat al a- 
gitației desfășurate la nivelul 
orașelor de presa românească 
a timpului. De mai multe 
săptămîni, ziarele „Românul" 
din Arad, „Drapelul" din Lu
goj, „Unirea" din Blaj, „Te
legraful român" din Sibiu și 
„Gazeta Transilvaniei" din 
Brașov difuzează știri și ar
ticole care țin la curent 
populația cu pregătirile pen
tru Adunare. Tuturor acesto» 
ziare li se va alătura, în di
mineața de 1 decembrie 1918, 
săptămînalul „Alba lulia" 
din orașul cu același nume, 
editat de Zaharia 
avocat, secretar al 
lui național local...

Pentru Zaharia 
însă, animația acestei 
nu se dezvăluie în toată am
ploarea ei. Auzul i-a lost 
vătămat în temnița din Cluj, 
în timp ce aștepta, împreună 
cu alți 8 tovarăși (David 
Pop, învățător din Hărman, 
Boita Spiridon, avocat din 
Brașov, Ion Coman, preot în 
Sita-Buzău, Romulus Cristo- 
loveanu, învățător din Rîșnov, 
Pompiliu Dan, profesor din 
Zămești, Victor Pop, farma
cist din Alba lulia, Coman

♦

L ROMANUL
CONVOCARE

Reportaj de MIHAI PELIN

idealurile 
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al activi- 
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Adunarea Național

Textul „convocării" marii Adunări Naționale de la
Alba lulia, publicat la 21 noiembrie 1918

Boca, preot jn Poplaca-Sibiu 
și Nicolae Harzea, învățător), 
să fie executat prin ștreang, 
conform unei sentințe de la 
începutul lunii februarie 1917, 
pentru relații de colaborare 
cu o putere străină, în speță 
cu România. Astfel, atenția 
lui se îndreaptă cu precăde
re asupra șpalturilor ediției 
festive a ziarului „Alba lu
lia", pe care o pregătește 
pentru a doua zi...

Unii dintre conducătorii și 
inițiatorii actului de la 1 de
cembrie 1918 sosiseră încă de 
vineri, 29 noiembrie. Avoca
tul Zaharia Muntean i-a găz
duit pe Vasile Goldiș și pe 
soția acestuia, în casa soției 
sale Elena, fiica memoran- 
distului Rubin Patiția, din 
strada numită astăzi a Tran
dafirilor, nr. 14. în felul a- 
cesta, timp de două zile, d-na 
Elena Muntean are ocazia să 
întoarcă familiei Goldiș ospi
talitatea pe care aceasta i-o

Novac. Speranța că actul 
nirii va antrena modificări 
substanță ale societății se 
staurase în conștiința marii 
majorități a delegaților, al că
ror cuvînt conferința nu putea 
să nu-1 consemneze.

După ce s-a hotărît în Con
ferință înfăptuirea actului me
morabil al Unirii, timp de 
o jumătate de oră, par
ticipanții la Conferința pre
alabilă, dansează Hora U- 
nirii. „Era un delir"... își a- 
rnintește, astăzi, d-na Elena, 
soția lui Zaharia Muntean...

Cît timp durează dezbate
rile Conferinței, Comisia de 
încartiruire îi primește la gară 
pe delegații și participanții la 
adunare, sosiți din toate col
țurile Transilvaniei. Activita
tea ei nu se desfășoară în 
afara surprizelor și cea mai 
deplină surpriză se pare că 
o constituie, totuși, o e- 
roare de calcul: s-a contat 
pe 10 000 de participant, iar

U- 
de 
in-

gandist în satul Bucium, 
din apropierea Abrudului, 
și, în ziua aceasta, co
mandant al unei formațiuni 
a gărzii naționale din Alba 
lulia. „Dar ei au venit și aici 
nu încape nici un fel de to
tuși". Organizarea revoluțio
nară a poporului fusese, de 
altfel, dublată de o vastă con
sultare a elementelor consi
derate, atunci, hotărîtoare ale 
națiunii. Fuseseră consultați, 
în primul rînd, bărbații ro
mâni care aveau drept de 
vot și care, la îndemnul Con
siliului Național Român, și-au 
ales reprezentanții la Aduna
re. Fuseseră consultate, apoi, 
sfaturile și organizațiile mun
citorești, societățile cu cele 
mai diverse profiluri, asocia
țiile profesionale, cercurile 
studențești... Cu toate a- 
cestea, surpriza Comisiei de 
încartiruire de a-și vedea in
firmate evaluările este pe de
plin explicabilă...

Episodul

de la leiuș
Pentru sergentul Ion Arion, 

ziua de 30 noiembrie 1918 
s-a vrut ultima sa zi din via
tă. Se afla în trenul special 
în care călătoreau, printre 
alții, Gheorghe Pop de Bă- 
sești și Victor Alexandru Vaș- 
vary, tren împodobit cu toate 
însemnele menite să anunțe 
evenimentul la care sergentul 
Ion Arion se pregătea să par
ticipe și la care nu i-a fost dat 
să participe. în clipa în care 
garnitura se punea în mișca-

»

30
noiembrie

1918-
noaptea

Pentru plutonierul demobi
lizat Sabin Hațegan, noaptea 
dinspre 30 noiembrie spre 1 
decembrie 1918 este o noapte 
a bilanțurilor. Cu aproximativ 
două săptămîni în urmă a 
fost numit șef al gărzii na
ționale din comuna Oarda, 
gardă din care, printre alții, 
fac parte Visaion Barb, po
reclit Visa, Petru Muntean, 
poreclit Cioarfă, loan Mun
tean, poreclit Lulu, Mihăilă 
Barbu, poreclit Capra, Pavel 
Barb, poreclit Doru și Zaha- 
rie Barb, dintre care unii vor 
supraviețui timp de peste 
cinci decenii. înainte de a fi 
numit șeful lor, Sabin Hațe
gan (domiciliat în prezent în 
Alba lulia, str. Cetății nr. 12) 
străbătuse, ca militar în ar
mata austro-ungară, un spațiu 
de proporții continentale. Se 
angajase în armată în anul 
1912, fusese avansat subofi
țer la 1 martie 1913, în timp 
ce se afla în localitatea Șto- 
laț din Herțegovina, iar în 
1914, la sfîrșitul lunii mai, la 
Sarajevo, îi fusese dat să au
dă împușcăturile care, țîșnite 
din florile purtate de un stu
dent, anunțau moartea arhi
ducelui Franz Ferdinand și a 
soției sale. Războiul care s-a 
declanșat ca urmare a aces-
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lui a împărțit-o celor săraci 
și văduvelor de război, pen
tru că . era cap de iarnă și 
fără lemne lumea s-ar fi pră
pădit. Qarda era instalată în 
casele preotului Gheorghe 
Bitea și viața tuturor a con
tinuat într-o liniște relativă, 

.pînă în ziua în care jandar
mii administrației imperiului 
austro-ungar au împușcat 
un om care încercase să 
scoată niște spirt din piv
nița moșierului Adolf Gliik. 
Atunci, către seara acelei 
zile. Sabin Hațegan le-a 
trimis jandarmilor un bilet, 
prin mama lui Gheorghe a 
lui Lupu, somîndu-i să pără
sească postul în ziua urmă
toare, la cinci dimineața, și 
să depună armele, somație 
căreia jandarmii nu i-au dat 
curs. L-au silit, cu alte cu
vinte, să-i scoată cu forța 
din postul pe care l-a încon
jurat cu întreaga* gardă. Și 
primele două împușcături, 
tocmai el, Sabin Hațegan 
le-a slobozit dar în aer, 
după care jandarmii au 
scos cerceafuri albe prin 
ferestre și s-au predat. îm
preună cu cîțiva oameni 
din gardă, Sabin Hațe
gan i-a dezarmat, i-a scos pe 
podul dintre Oarda și Alba 
Iulia și i-a trimis către ca
sele lor. Iar acum, împreună 
cu oamenii cu care au săvîr- 
șit toate aceste isprăvi, aș
teaptă dimineața zilei de 1 
decembrie 1918, în care se va 
prezenta căpitanului Florian 
Medrea.

Despre căpitanul Florian 
Medrea, profesorul Eugen 
Hulea va afirma peste cinci 
decenii că era un bărbat de o 
rară vitalitate, cu profil de 
medalie, dar în noaptea a- 
ceasta probabil că nu se gîn- 
dește la el. Deși comandă o 
formațiune de 130 de oameni 
din garda națională, destinată 
să păzească intersecția șoselei 
națiqpale cu șoseaua spre Zlat- 
na, și-a îngăduit — bănuim 
o chemare dintre cele care cu 
groj^Tpot fi explicate — să 
faca o vizită de un ceas în 
Galda de Jos, satul său na
tal. Una dintre convorbirile 
despre care își va aminti mai 
tîrziu i-a fost dat s-o poarte 
cu văcarul satului: „Domni- 
șorule, mergeți la Bălgrad — 
îi spune acesta. Să nu vă 
întoarceți de la Bălgrad fără 
România" — îi mai spune, și 
acum, în drum spre Alba Iu
lia, Eugen Hulea meditează 
probabil asupra mobilului se
cret din care se nasc astfel 
de cuvinte...

Iar în orașul către care se 
îndreaptă, pe Platoul Roma

nilor, sclipesc focurile în jurul 
cărora se încălzesc țăranii, ur
mașii lui Horia și ai lui Avram 
Iancu, printre estradele de pe 
care vor vorbi a doua zi depu
tatul Aurel Vlad și alții. Și 
căpitanul Florian Medrea, de- 
sigur, nu doarme...

/
decembrie 

1918
în dimineața zilei de 1 de

cembrie 1918, plutonul găr
zii naționale din Petroșeni a- 
junge cu bine la Alba Iulia 
și se prezintă la comandamen
tul gărzii din localitate, căpi
tanului Florian Medrea, care 
le mulțumește ostașilor pentru 
colaborare. Plutonul acesta 
sosește, însă, prea tîrziu pen
tru a-i mai fi cu ceva de fo
los căpitanului Medrea, așa 
că acesta, avînd dispozitivul 
de ocrotire a Adunării com
plet, le spune celor din Petro
șeni că sînt liberi și le indică 
o casă de pe strada Ret, în 
apropiere de gară, în care să 
se odihnească după călătorie. 
Și, după o scurtă odihnă, plu
tonul din Petroșeni se în
dreaptă către centrul orașului.

Ziua este mohorîtă — o va 
mărturisi mai tîrziu loan Bâja 
— cu ploaie, lapoviță și noroi, 
dar atmosfera care domnește 
pe străzi este de-a dreptul 
însuflețitoare. Steagurile tri
colore se amestecă cu cele 
roșii, purtate de social-demo- 
crați, reprezentanți ai prole
tariatului. Străzile și piețele 
sînt literalmente înțesate de o 
mulțime de oameni cum nu a 
mai cunoscut niciodată ora
șul, și mulțimea aceasta, pur- 
tîndu-și steagurile și scandînd 
lozincile poporului pe care îl 
reprezintă, urcă îndîrjită din 
centrul orașului spre cîmpia 
de după cetate. Pare că în
tregul nostru popor urcă pe 
acest drum, cu gîndurile și cu 
aspirațiile sale milenare, ca pe 
o magistrală abstractă a is
toriei care își atinge lent, dar 
cu îndărătnicie, obiectivele.

Printre cei care urcă acest 
drum, amestecați în rîndurile 
marei mulțimi de moți, mu- 
rășeni, hunedoreni și tîmă- 
veni — care au format grosul 
asistenței sărbătorești, molip-
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Facsimilul numărului ocazional al ziarului ,,.Ml>a-hdiu“ editat 
cu prilejul evenimentelor de la 1 decembrie 191S

sind cu entuziasmul lor pe cei 
din cele mai îndepărtate ju- 
dețe, Timiș - Toron tal, Arad, 
Bihor, Sătmar, Maramureș, 
Someș etc. — se află și Iulian 
A. Domșa, membrii plutonu
lui disponibil al gărzii națio
nale din Petroșeni și viitorul 
poet Lucian Blaga. în apro
piere, pe Dealul Furcilor, 
în sectorul dintre cetate și 
druraul ce duce la Pîclișa, 
veghează membri ai gărzii 
naționale din Orăștie con
duși de Axente Ordean. 
Tot în această zonă, în
șirați în linie de trăgători, 
veghează și membrii gărzii na
ționale din Oarda, conduși de 
subofițerul Sabin Hațegan. Un 
detașament cu un efectiv mai 
mare este însărcinat să men
țină ordinea pe drumul celor 
100 000 care urcă spre Platoul 
Romanilor și la intrarea în 
sala de ședințe, iar alte uni
tăți sînt înșirate pe meterezele 
cetății care domină vastul 
cîmp de instrucție. Coman
dantul tuturor acestor oameni, 
care constituie garanția mili
tară a Adunării, căpitanul 
Florian Medrea, este omni
prezent. Iubit, ascultat și 
respectat de către toți compo- 
nenții gărzii, de la ofițeri și 
pînă la cei din urmă recruți, 
acesta ia măsuri, dă ordine și 
pune totul la punct pînă în 
cele mai mici amănunte...

Eugen Hulea își va aminti 
că, dimineața, preoții începu
seră, în toate bisericile, să-și 
țină slujbele obișnuite, de du
minică. Ii vor rămîne în me
morie clopotele de sunetele 
cărora vuiește văzduhul și a- 
clamațiile tulburătoare ale 
mulțimii pe care o însoțește 
cu privirea pe marele ei drum, 
regretînd că nu poate părăsi 
locul în care veghează îm
preună cu cei 130 de oameni 
pe care-i comandă : intersecția 
șoselei naționale cu șoseaua 
spre Zlatna...

La orele 10 și jumătate, în 
sala Casinei militare din ce
tate, începe istorica ședință a 
Marii Adunări Naționale de 
la Alba Iulia, care decurge 
fără discuții contradictorii. 
Oratorii din sală pledează în
flăcărați pentru cauza româ
nilor din Transilvania. Pri
mul ia cuvîntul Ștefan Cicio 
Pop, apoi Ion Suciu, organiza
torul Adunării. raportează 
despre strângerea credențio- 
nalelor — mandate de repre
zentare —fără care cei 1228 
de delegați nu ar fi putut pă
trunde în sala de ședință. 
Foarte scurt vorbește Gheor
ghe Pop de Băsești. preșe
dintele Adunării, care ex
clamă : „Acum slobozește 
doamne pe robul tău, că vă
zură ochii mei libertatea po
porului român", cuvinte care 
vor rămîne adînc întipărite 
în memoria delegatului Ni- 
chita Gheorghe Farcu din 
Lugoj. Următorul înscris la 
cuvînt, Vasile Goldiș, care în
deplinește și funcția de rapor
tor al Adunării, ține un emo
ționant discurs și dă citire 
hotărîrilor care, imediat, sînt 
aprobate fără condiții de asis
tență. Vorbesc apoi, în con
tinuare, oratorii Partidului 
Național Român, fețele bise
ricești și reprezentanții Parti
dului Social-Democrat. „Sin- 
tem gata de a lupta — declară 
aceștia — cu toate mijloacele 
pentru înfăptuirea și apărarea 
Unirii. Noi sîntem proletari, 
ducem luptă socială de clasă, 
dar în lupta aceasta sîntem

solidari cu toți frații noștri, 
de orice neam ar fi ei. De 
aceea, cînd aderăm la Unirea 
... românilor, vrem totodată 
și posibilitatea de dezvol
tare a tuturor muncitori
lor, precum și democratizarea 
României"... Obiectivele re
prezentanților proletariatului

la număr —, iau cuvîntul de
putatul Aurel Vlad și alți de
legați la Adunare, care dau 
citire, aclamați de mulțimea 
entuziastă, hotărîrilor adop
tate. F otografului Samoilă 
Mîrza din Alba Iulia, dece
dat recent, la vîrsta de 82 de 
ani, îi datorăm unicele

rînd, după măsura în care 
purtătorul lui material a în
țeles sensurile cele mai pro
funde ale evoluției istorice și 
după măsura în care s-a în
regimentat acestor sensuri, cu 
sentimentele și faptele lui.

Sărbătorind, în aceste zile, 
semicentenarul Unirii Tran-

substanță deoenLcr k 
leior noastre, y» wg 
efortul poporan -xs 
a-si desăvîrșx —t 
tal de suverin tmr a r 
delungat și gr*-- :
finalizării imul e*m re

Garda Națională Română din Agîrbiciu

român s-au vădit a fi, și în 
această împrejurare, în ceea 
ce privește caracterul lor, 
profund sociale, răspunzînd 
aspirațiilor maselor largi popu
lare.

Pe Platoul Romanilor, a- 
dunați în jurul estradelor pre
gătite din timp, peste 100 000 
de oameni își trec din mînă 
în mînă ediția festivă a zia
rului „Alba Iulia" editat de 
Zaharia Muntean. Cele 2 000 
de exemplare sînt insuficiente 
pentru a potoli curiozitatea 
oamenilor, dar, foarte curind, 
participanții-delegați Ia Adu- \ 
narea din sală se revarsă pe i 
platou și, de pe estradele im- i 
provizate — după unii, 14 :

imagini ale acestei zile 
de neuitat.

★
Această reconstituire su

mară a evenimentului care 
s-a consumat în istorica zi de 
la 1 decembrie 1918, reali
zată cu concursul de neprețuit 
al unor martori oculari, nu 
are pretenția de a fi exhausti
vă. Ea nu a avut în vedere 
personalități marcante — des
pre care s-a scris și se va mai 
scrie — ci, cu precădere, cîți
va dintre participanții ano
nimi la evenimente, care și-au 
înscris gesturile într-o istorie 
discretă — aceea a mulțimi
lor care au aprobat, prin 
prezența lor entuziastă, actul 
Unirii Transilvaniei cu țara. 
Aceasta — datorită credinței 
autorului că importanța și 
semnificația unui deștin u- 
man se apreciază, în primul

silvaniei cu România, poporul 
nostru își îndreaptă =
spre toți acești oameni care, 
prin abnegația și patriotisme 
lor înflăcărat, au contribuit 1b 
făurirea statului național ro
mân unitar. A aprecia această 
contribuție înseamnă, desigur, 
a o așeza în contextul ei fi
resc, în contextul frămintări- 
lor care au cuprins nat.ur.z'.e 
europene în perioada imediat 
următoare primului război 
mondial. Aceste frămîntân au 
constituit un reflex pregnant 
al vitalității tuturor acelor na
țiuni care, oprimate de secole, 
au izbutit să-și păstreze 
ființa națională și să reven
dice, la momentul oportun, un 
loc specific și o poziție de 
demnitate în concertul civi
lizației mondiale.

Recapitulînd evenimentele 
care au colorat și au infuzat

semenea anvercma 
conținută in iasăsc 
și viața genexaswi 
meni care, permâi 
pămintul 
s-au mamresir. rr 
cruciale ale sBodex. pcz ca
turile lor decâsvc, pifiMae 
de speaa<a Mmb nfcraa 
bun. Și. avuse 1b redere <&- 
menriurzje xgurzzr rțire aje 
aspirarizxr poporului rară >. 
mțe-jerem. t-ftv'iS că rrerM- 
tea reaLzaui ciadva de 
Vireazr.' an a fost un acc- 
deci a! âtonri. ci o expresie 
dsatre cele mai semnificative 
ale creștîrnțm naționale a ro- 
■ăzdcc care, de peste două 
agîfg», își perpetuează exis
tența pe ambii v ersanți ai 
Carpațdor.

Faptul că istoria reține 
personalitățile și umbrește, în 
unele cazuri, mișcarea amplă 
i maselor, devine, pînă la un 
punct, explicabil. Insa, recon
stituind condițiile în care s-au 
consumat evenimente mai a- 
proțnate în timp, istoria nu 

poate face abstracție de 
mase. Astfel, au intrat în is
torie mulțimile care în mai 
1S4S. impînzind cîmpia în- 
tmsâ din marginea Blajului, 
scandau însuflețiți : „Vrem 
să ne unim cu Țara !" Unirea 
Pr.ucipatelor Române, din ia
nuarie 1859, s-a săvârșit, de 
asemenea, prin voința po- 
porahri. prin „actul energic 
al întregii națiuni române". 
Irxrevuse un timp al afirmă
rii <jm ce in ce mai hotărî te 
a maselor și a rolului lor în 
_»tcrre. afirmare determinată 
de gradul de evoluție al so- 
câetățu româiiești. și eveni- 
meatal de la 1 decembrie 
1918 a confirmat cu priso
sință această dimensiune a 

pe care-1 trăiau tara

eu

Ururea Transilvaniei cu 
Bamiaia a prilejuit, însă, 
înamte de toate, o reorgani
zare a mișcării muncitorești. 
O ittmire a forțelor proleta- 

factorul
deternrrar.r al evoluției so
cietăți. românești. Din punc-

mân

ALBA Ll/LIA
După 50 de ani, in luna noiembrie a 

acestui an regăsim Alba-Iulia in plină 
efervescență. Orașul de astăzi — între
pătrundere de vestigii istorice și însem
ne ale noului timp socialist — se pregă
tește din nou să-și primească oaspeții 
— pe cei care vor aniversa semicente
narul — într-un context de mari și sem
nificative împliniri.

Oraș străvechi, cu rădăcini implanta
te adine într-o istorie zbuciumată. Alba 
Iulia își adaugă, în felul acesta, noi va
lori de prim rang ale istoriei. Trecutul 
ei încetează să fie o simplă colecție de 
fapte istorice; dimpotrivă, el se prelun
gește in prezent, Sporindu-și pregnanța 
și limpezindu-și sensurile. Părăsind con
diția orașului provincial, așa cum o cu
noaștem din imaginile încețoșate care 
au supraviețuit timpului scurs, orașul 
de astăzi se înscrie, cu toate datele sale 
pe o orbită menită să-l propulseze spre 
o condiție superioară, de dinamism.

Pe Platoul Romanilor, ecoul uratelor 
celor 100 000 de mii de muncitori, ță
rani și intelectuali al căror entuziasm 
a legiferat istoricul act al Unirii Tran
silvaniei cu România întîlnește astăzi, 
printre atîtea alte realizări ale noului 
vizibile atit în panoramele largi, cit și

MANIFESTĂRI CONSACRATE | 
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TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA I
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MURE?, HARGHITA (I. 
Vulcan). Seară de seară, casele 
de cultură, căminele cultu
rale, cluburile și muzeele din 
aceste două județe găzduiesc 
bogate și atractive manifes
tări cultural-artistice, științi
fice închinate apropiatei a- 
niversări a 50 de ani de la 
Unirea Transilvaniei cu 
România. In stațiunile bal
neoclimaterice Tușnad, Bor- 
sec, Sovata, Lacul Roșu s-au 
organizat pentru oamenii a- 
flați la odihnă șezători lite
rare, expoziții de cărți și fo
tografii, iar în centrele indus
triale expoziții cuprinzînd do
cumente, piese arheologice, 
tipărituri.

Biblioteca documentară de 
jtat „Telekiana" din Tg. Mu

reș a întocmit, o bogată bi
bliografie a cărților și tipări
turilor existente în fondul său 
în care sînt evocate momen
tele importante din istoria 
Transilvaniei, legăturile stră
vechi cu populația de dincolo 
de munți. Sînt descrise peste 
100 de opere apărute în a- 
proape 500 de ani în nume
roase tipografii din țările 
Europei. O carte — editată 
la Viena în 1762 — vorbește 
despre originea dacică a ce
lor mai vechi locuitori ai 
Transilvaniei. Rețin atenția, o 
istorie a Ardealului tradusă 
din limba latină de cronica
rul Miron Costin, scrieri ale 
lui Nicolae Bălcescu, Gheor
ghe Șincai, Ov. Densușianu, 
Avram Iancu, Nicolae Iorga 
etc.

NEAMȚ 'Mihail Iorda- 
che). în sala Teatrului Tinere
tului din Piatra Neamț repe
tițiile continuă pînă tîrziu. 
Comitetul județean al U.T.G, 
Teatrul și Comitetul județean 
pentru cultură și artă au luat 
inițiativa dramatizării unor 
momente importante legate 
de Unirea Transilvaniei cu 
România. Scenariul aparține 
lui Eduard Covali, muzica 
ing. Lucian Ionescu iar regia 
lui Gabriel Negri. Pe scenă 
apar — în interpretarea ta- 
lentaților actori Cornel Ni- 
coară, Carmen Galin, Valen
tin Mirițescu, Dumitru Dră- 
gan etc., figuri reprezentative, 
participante la actul Unirii. 
Spectacolul va fi prezentat în 
orașele Piatra Neamț, Roman, 
Bicaz, Tg. Neamț.

DÎMBOVIȚA (S. Marin). 
Recent, din inițiativa Comite
tului local pentru cultură și 
arta s-a deschis în cadrul 
Muzeului de istorie al mu
nicipiului Tîrgoviște o expo
ziție închinată semicentena
rului Unirii Transilvaniei cu 
România.

Printre exponate se află ma
nuscrise, documente, fotogra
fii, cărți, fotocopii legate de 
acest eveniment istoric.

MEHEDINȚI (C. Anto
nia). Afișul „Recital de poe
zie patriotică" a atras nume
roși locuitori ai orașului Tr. 
Severin la casa de cultură a 
municipiului. Concepînd ac
tul Unirii ca rezultat al unui 
îndelung proces revoluționar, 
realizatorii spectacolului, ele
vii Liceului economic din lo
calitate, au adus pe scenă fi
guri luminoase din istoria 
poporului nostru: Decebal, 
Mircea cel Bătrîn, Mihai Vi
teazul, Horia, Țudor Vladi- 
mirescu.

Uni-GORJ (T. Stochițoiu'. 
rea Transilvaniei cu România 
este tema acțiunilor inițiate 
în aceste zile în județul nos
tru, simpozioane, seri li tei are 
etc. Casele de cultură, clubu
rile, bibliotecile au devenit 
gazde primitoare ale unor in
teresante manifestări cultu
rale.

I
I
I
I
I
I

V1LCEA (Costea Mari- 
noiu). La Liceul „Mircea cel 
Bătrin" din Câlimănești elevii 
au cinstit actul de la care 
se-mplinesc în acest an o ju
mătate de veac. Formațiile I 
artistice au prezentat un spec- | 
tacol care s-a bucurat de mult 
succes. în expoziția, special 
amenajată, se găsesc obiecte 
istorice și de artă populară. 
La Liceul din T___________
loc montajul literar „Semi
centenarul Unirii Transilva
niei cu România" și 
curs literar.

>iecte I
Govora a avut

un con-

GALAȚI (Popa
După numeroase 
conduse de actori și 
studioul de teatru al elevi
lor din municipiul Galați a 
pregătit un recital de poezie. 
Organizatori : Comitetul jude
țean Galați al U.T.C., Comi
tetul de cultură și artă și co
lectivul Teatrului de Stat din 
localitate.

Vasile). 
repetiții 
regizori,

I
I
I
I

8

tu BCtoBa cr -cere. eveni- 
gjguea. re -i ăecenibrie 

; . _» .... mm
■ribtam aamBttoi Nicolae 
Cemamoa ta «mtotarea ros- 
- u • recerală a
sbbBbbBk. w ^aet crucial în 
3BBMBB PM9CL tofiptmt prin 
wnp wbhbbobA a maselor 
papuar* • - zregji națiuni", 

s - •re rea mai mare 
toțpaESBați to dezvoltarea so-

MBdBețti modeme, în 
1bgbb0rb forțelcn revoluțio-

<are, în 
a muncitoare, cu 

r ..'-.-leninist, au 
dtonnat acgÎBnl burghezo- 

au lichidat exploa
tarea r au edificat orînduirea 
KJCJCSîâ*.

aniver5Înd semicen- 
tonnd Unirii Transilvaniei 
«■ țws mimâ, înțelegem să 
repunem în drepturile ei 
artr.rtatea celor mulți, te- 
nacstatea forțelor revoluțio- 
7 are ale țării, clarviziu
nea politică a mișcării 
Muncitorești din patria noas
tră. care a aderat fără re
zerve și a contribuit din plin

„Mandatul de participare" la 
Marea Adunare al unui dele

gat al Partidului Social- 
Democrat

la înfăptuirea actelor deci
sive ale istoriei țării. Ei 
sînt cei ale căror aspirații au 
fost de perspectivă, ei sînt cei 
care și-au urmărit cu dîrze- 
nie obiectivele, ei reprezintă, 
într-un sing cuvînt,
POPORUL.

— însemnele noului timp
in detaliu, fațadele multicolore ale unui 
cartier de locuințe recent construit, ca 
re prin dimensiunile lui, se vrea el în
suși un oraș. Evident, reverberația ace 
stor ecouri îndepărtate este. în zilele 
noastre, cu mult mai copleșitoare decît 
în urmă cu cinci decenii. Oamenii înșiși 
— atit cei care locuiesc in noul car
tier, cît și cei din vechiul oraș, urmașii 
făuritorilor Unirii— s-au dăruit, cu pa
siune și abnegație, noilor imperative, 
ale timpului. Destinul lor reînnoit rea
bilitează, prin compensație, dezamăgirea 
și zbaterile generațiilor anterioare.

Poposind astăzi în acest oraș, însem
nele noului ne întimpină cu o vie 
strălucire și ne reamintesc mereu, 
că, în aceste zile premergătoare 
sărbătoririi semicentenarului, firele 
nevăzute care le unesc cu însemnele 
trecutului se învelesc într-o lumină vie 
șl pătrunzătoare. A vorbi despre ele 
înseamnă a vorbi despre continuitatea 
poporului nostru, despre noile condiții 
istorice în care patria noastră și-a re- 
cîștigat demnitatea și locul în lume.

Refacem itinerariile mulțimilor care 
s-au adunat la 1 decembrie 1918 pe 
Platoul Romanilor — și întîlnim o Tran
silvanie întinerită. Refacem traseul si

nuos al străzilor pe care mulțimile au 
afluit spre cetate — și întîlnim un oraș 
întinerit, căruia i s-au adăugat noi edi
ficii și noi spații ale civilizației. Toate 
aceste transformări materiale ca și cele 
care au antrenat mentalitățile oameni
lor, constituie rezultatul cel mai concret 
al politicii partidului nostru, continua
torul celor mai înalte tradiții de luptă 
ale poporului. Ele constituie o materiali
zare a planurilor prin care țara întrea
gă — și oamenii ei — își îndreaptă pri
virile spre un viitor luminos, ale cărui 
dimensiuni — bunăstarea și progresul 
-— se făuresc la toate nivelele de acti
vitate și in toate compartimentele vieții 
noastre sociale.

Idealurile luptătorilor din 1918 — mo
ment important al luptei poporului pen
tru libertatea sa națională și socială — 
înglobînd o întreagă istorie a patriotis
mului poporului nostru, își află, azi, 
deplina lor împlinire, pe care eroii ac
tului de la 1 decembrie 1918 și urmașii 
lor sint fericiți să o contemple.

Iar făclia acestor idealuri, transmisă 
din mînă în mînă, ne luminează, deo
potrivă, trecutul, prezentul și viitorul.

^2 oo

H ca

> O

>
- 2 
r ~

Pi
M ^3

(Urmare din pag. I)
și centrul statului unificat, 
creat de Mihai Viteazul în 
anul 1600. Alba Iulia cu
noscuse martiriul lui Horia 
și Cloșca, conducătorii marii 
răscoale a iobagilor din 
1784. și tot aici fuseseră în
temnițați luptătoarea de ori
gină maghiară Caterina 
Varga și Avram Iancu, con
ducătorul revoluției române 
din Transilvania de la 
1848—1849.

In zilele care au precedat 
Adunarea Națională de la 
Alba Iulia. masele populare 
din Transilvania au trăit 
momente de puternic entu
ziasm. izvorît din dorința lor 
arzătoare de unire cu Româ
nia. Muncitorimea. în frunte 
cu Partidul Social Demo
crat, lupta pentru împlini
rea aceluiași ideal, conside- 
rînd unirea ca o garanție a 
progresului și dezvoltării ță
rii. Masele populare, repre
zentanții progresiști ai un
gurilor și sașilor s-au alătu
rat, de asemenea, acestei 
năzuințe.

La Adunarea Națională de 
Ia Alba Iulia au participat 
1228 de delegați oficiali, cu 
drept de vot deliberativ, și 
peste 100 000 de oameni din 
toate regiunile transilvane, 
între care 7—10 000 munci
tori. Vorbind despre compo
ziția adunării. Vasile Gol
diș semnala că și-au trimis 
delegați „toată circumscrip- 
țiunile electorale din cele 27 
de județe cu poporațiune ro
mânească, fără considerare 
de partide". în afară de a- 
cești delegați, au fost invitați 
la Alba Iulia „toți episcopii 
celoi' două biserici româ
nești"..., ...„delegații tuturor 
episcopiilor", ai societăților 
culturale românești, ai insti
tuțiilor de învățămînt, ai 
reuniunilor de meseriași, ai 
reuniunilor de femei, ai ofi
țerilor români.

Lucrările adunării au în
ceput la 1 decembrie 1918, 
pe cîmpul lui Horia, din 
marginea cetății, unde se 
strînseseră cei peste 100 000 
de oameni veniți să susțină 

marele act al unirii. Cei 
1228 de delegați s-au întru
nit în sala care poartă nu
mele de „Sala Unirii". Au 
rostit discursuri- Ștefan1 Ci
cio Pop, președintele, Con

siliului național român cen
tral, Vasile Goldiș, reprezen
tant al aceluiași consiliu, 
Iosif Jumanca, reprezentant 
al Partidului Social Demo
crat — care, reliefînd impli
cațiile sociale ale luptei pen
tru unire, a arătat că „țăranul 
român a venit la Alba Iulia 
pentru a obține pămînt și 
drepturi și să se unească pe 
această bază cu România" — 
și alți vorbitori. în discursul 
său, Vasile Goldiș, făcînd 
istoria perioadei 1848 —1918, 
a dat o severă replică frun
tașilor reprezentanților bur
gheziei române — care la 
Adunarea Națională de la 
Blaj juraseră credință îm-

porție cu numărul lor ; de
plina libertate și autonomie 
confesională ; votul univer
sal, direct, egal și secret, pen
tru ambele sexe, de la vîr
sta de 21 de ani, cu dreptul 
reprezentării în comune,, ju
dețe și parlament ; libertate 
deplină pentru presă și drep
tul de asociere, întrunire și 
propagandă ; reformă agrară 
radicală ; asigurarea de 
drepturi și avantaje pentru 
muncitorii din industrie, așa 
cum aveau muncitorii din 
statele cele mai avansate ale 
Europei. în continuarea re
zoluției era exprimată dorin
ța Adunării Naționale de la 
Alba Iulia, potrivit căreia

ALBA IULIA,
1 decembrie 1918
pârâtului de la Viena și Au
striei — arătînd că împăra
tul a înșelat speranțele po
porului român și că singurul 
chemat să-și decidă soarta 
este poporul însuși.

Din însărcinarea Consiliu
lui național român central, 
V. Goldiș a expus. în fața 
delegaților oficiali și a celor 
peste 100 000 de reprezen
tanți ai românilor adunați la 
Alba Iulia, rezoluția cu pri
vire la unire, unde se pre
ciza de la început că „Adu
narea națională a tuturor ro
mânilor din Transilvania, 
Banat și Țara Ungurească, 
adunați prin reprezentanții 
lor îndreptățiți la Alba Iulia 
în ziua de 18 noiembrie (1 
decembrie 1918), decretează 
unirea acelor români și a tu
turor teritoriilor locuite de 
dînșii, cu România". în rezo
luție erau expuse, de ase
menea, principiile fundamen
tale pe care le proclama a- 
dunarea pentru constituirea 
noului stat român. Aceste 
principii erau următoarele : 
deplina libertate națională 
pentru minoritățile conlocui
toare și dreptul de reprezen
tare în corpurile legiuitoare 
și la guvernarea țării, în pro-

congresul de pace avea da
toria să asigure dreptate și 
libertate „pentru toate na
țiunile mari și mici“ și să 
elimine în viitor „războiul 
ca mijloc pentru regularea 
raporturilor internaționale", 
în încheierea rezoluției era 
afirmată hotărîrea adună
rii Naționale de la Alba 
Iulia de a constitui un Mare 
Sfat Național Român, care 
să aibă toată îndreptățirea 
de a reprezenta națiunea 
română „oricînd și pretu
tindeni, față de toate națiu
nile lumii, și să ia toate dis- 
pozițiunile pe care le va afla 
necesare în interesul națiu
nii".

O limită a acestei rezoluții 
constă în faptul că n-a ridi
cat — așa cum ceruseră re
prezentanții cei mai progre
siști ai poporului, ai voinței 
sale — problema unei repu
blici burghezo-democratice ; 
autorul acestei rezoluții. Va
sile Goldiș, lăsîndu-se in
fluențat de primul ministru 
de la București, Ionel I. C. 
Brătianu, a acceptat, alături 
de alți fruntași ai Partidului 
Național Român, ca unirea 
Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei și Maramureșului

■aOHBBBBKIBKnmBBBBBD

cu România să fie făcută în 
cadrul monarhiei de Hohen- 
zollern, cît privește princi
piile fundamentale aprobate 
de Adunarea Națională de la 
Alba Iulia, privind alcătuirea 
noului stat român, ele n-au 
fost respectate în întregime 
după unire, dinastia și gu
vernele burghezo-moșierești 
trădîndu-le, așa cum au tră
dat, în timp, atîtea idealuri 
și interese ale poporului.

Cu toate acestea, mărețul 
act național, înfăptuit, acum 
cinci decenii, la Alba Iulia. 
rămîne în istoria patriei 
noastre ca una dintre pagi
nile sale cele mai glorioase. 
„Cu cît se vor strecura în 
cursul vremii veacurile — 
spunea Vasile Goldiș, sub
liniind importanța acestei 
adunări, — cu atît mai lu
minos va pătrunde în con
știința națiunii române făp
tuirea de la Alba Iulia, ca 
moment al celei mai noi file 
din viața ei, ca izvor în veci 
nesecat de înțeleaptă îndru
mare pe cărarea desăvîrșirii 
și astfel a fericirii și mări
rii sale".

Momentul 1 decembrie 
1918 rămîne, astfel, ca un 
act istoric la care și-au adus 
contribuția masele cele mai 
largi ale poporului, unanime 
în slujirea acestui nobil ideal. 
„Unirea — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al C.C. al P.C.R. 
— a fost încununarea vic
torioasă a luptei seculare 
dusă de cele mai înaintate 
forțe ale poporului român".

înfăptuirea statului român 
unitar a creat noi posibilități 
pentru dezvoltarea forțelor 
de producție ale țării noas
tre, pentru progresul ei. Po
tențialul industrial al Româ
niei a crescut, a sporit nu
mărul proletariatului, s-a 
accentuat rolul acestuia în 
viața țării.

La cinci decenii de la în
făptuirea acestui act — pe 
care-1 sărbătorim într-o 
Românie socialistă, prosperă, 
în plin avînt economic și so
cial-cultural, într-o tară în 
care idealurile vechilor ge
nerații de patrioți au trium
fat pe deplin — omagiul pe 
care-1 aducem înaintașilor se 
împlinește cu bucuria izbîn- 
zilor prezentului și cu certi
tudinea izbînzilor noi, tot 
mai mari, ale viitorului.
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(...) avea sistemul său, numărul 
său la care împărțea totul și da- 

- torită căruia modifica — așa 
cum se întîmplă și în matemati
că — cele mai simple operațiuni, 
de la „înmulțire" pînă la „ecuație 
algebrică". în fond nu e vorba 
decît de acest fel particular al 
fiecărui om de a percepe și ex
prima adevărul unic, general. 
Numai că personajul nostru nu 
trece, în existența sa, de treapta 
celei mai simple operațiuni, „în
mulțirea" neajungind niciodată 
la „ecuația algebrică". .Boala" 
de care suferă el este tocmai a- 
ceasta, înmulțirea, creșterea 
monstruoasă a senzațiilor. Sufe*- 
rința lui este a simțurilor care 
înregistrează catastrofic. Forța 
— căci este o forță — de des
compunere, de analiză infinitezi
mală a impresiilor venite din a- 
fară este și slăbiciunea funda
mentală a personajului. „Fante
zia" lui nu funcționează în ordine 
comună, ea nu înmulțește viața 
ci o scade și o normează, îi dă 
o ordine suportabilă. Personajul 
conține (sau e conținut) de o 
rară facultate (aproape inuma
nă) de a fi remorcat de ceea ce 
vede, simte, trăiește. Ceea ce 
este privit i se revelă într-o 
montură complicată, stufoasă, 
cosmică. Paul este insul care 
vede baroc. Realitatea nu are 
pentru el proporțiile liniștitoare 
care in fond nu sînt decît limi
tele privirii noastre ci ea se re
varsă peste puterea (limita) co
mună de înregistrare. El tră
iește cum visează și visează cum 
trăiește iar mitomania nu e de
cît un remediu la resortul as
cuns care-i revelă prin simțuri

îl fac inapt de experiență reală 
dar personajul. își creează una “ 
potrivită slăbiciunii lui ; ficțiu
nea memorizată (sau „amintiri- 
le“ fictive). Experiența este deci 
dacă nu produsul pur și simplu 
al fondului tutelar ireductibil, 
cel puțin determinată expresiv A 
de acesta (M. Ungheanu a obser- 
vat cu justețe expresionismul a- 
cestui stil literar). A

în aspectul său general, roma- " 
nul schimbă viziunea asupra e- 
roilor, care nu sint ceea ce par, 
ei neputînd chiar să fie asimi- W 
lăți acțiunilor sau spuselor lor. 
Niciodată nu se dezvăluie total, 
nu-i avem la îndemînă, casetele 
noastre sînt goale și așteaptă za
darnic. Teama lor (teama orică
rui om conștient de sine, în A 
fond) este față de ceea ce nu pot 
stăpîni din ei, față de reacții pe 
care nu și le pot prevedea, fată a 
de acțiuni și vorbe străine de " 
puterea lor deși le aparțin. De 
aici tonul crispat. încordarea _ 
surdă, agitația particulară a sti- 
lului. încordarea mai vine din 
sentimentul așteptării, din a- 
șteptarea unor izbucniri de care ™ 
unii nu se pot elibera, mai tari 
decît ei pentru că vin dintr-o 
zonă pe care nu și-o pot con
trola, pe care cel mult și-o pot 
bănui (Krinitzki) și constrînge " 
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m putere de 
rsi mai presus 
te- Tehnica ro- 

zLn structura 
si. N. Breban 

care se săvîr- 
perfecte (?) și 

unui posibil ro
ia ultima parte a 

unor destine tulbură- 
Dar această schemă vu- 

ăe viață uimitoare, de va- 
-eprevăzute, de mister e- 

s Speculația este îm-
: _ la urmă, în paginile de a-
z-. iză polițistă, cele care alcă- 

..-?•? romanul real, în care se 
v.^-.eiză (reconstituie) ordinea 
rrună și logică a fapțelor mai 

a', in logice. Autorul Animalelor 
bolnave înțelege foarte bine că 
viața este și schemă și realism 
pur și simplu, dar este profund 
nemulțumit de credința că totul 
se reduce lă schemă (de unde 
posibilitatea speculației) ori la 
„realism" (care 'nu remarcă toc
mai ceea ce însoțește realul, a- 
nume, trăirea acestuia). Există 
în spatele faptelor și împrejură
rilor o altă viață, un alt real 
chiar, cum există în ființa eroi
lor săi, în trupul lor un alt 
trup, mai pur dar mai categoric 
mai constrîngător care-i deter
mină. El nu face o pledoarie, 
nu vrea să ne convingă de ceea 
ce vede, ci pur și simplu ne în
fățișează această alternativă as
cunsă, „realismul fundamental*•. 
Vocația romancierului este tran
scrierea actului secund al vieții, 
tulburător, mitic, produs al sen
sibilității umane care însoțește, 
aureolînd, gestul comun.

tu. ;

ne fpeexte- 
: 5exre s-o 
Ti- perso- 

■ecestă aeo- 
> a încărca 
-eszială îi 
stor excep- 

prozatorul ro
ia: de difieuFa- 
«țeî în ficțiu- 

»că cu tot dina- 
â si, după cum 

literatura este fic-
• -rxita din urmă preocu- 
■l na: înalt grad pe pro- 
rortru care crede că e- 

a . .ața nu mai e o pro- 
1b sine, ci una de trails- 

..transfigurare".
aici o serie întreagă de fal- 

•r probleme, între care prima 
-r-s:;.nd în alegerea modalității 
ăe .îr.cifrare" a realului, a e- 
B er.ței. a vieții, a persoanelor 
£ personajelor. Chestiunea ig- 
Borată cu această ocazie este e- 
•ențială : ideologia conținută de 
orice mare creație, sistemul său 
unic de a reprezenta viața. Multe 
opere dar puține creații. Multe 
eărți în care efortul trecerii e- 
xistenței în ficțiune se vede, dar 
el îndepărtează atenția de la 
scopul suprem al unei creații: 
sistemul unic de a simboliza e- 
xistența, caracterul particular al 
meditației despre lume. Operele 
cele mai realiste, dacă le lipseș
te sistemul riguros, „schema" pe 
care niciodată n-o vom întîlni în 
viață pentru că ea este numai a 
scriitorului, „ficțiunea" sa, „uto
pia" lui chiar, nu vor putea in
voca realismul ’ -- - -
socotite creații autentice. De a- 
ceea asemenea opere „ 
nu trtec tocmai examenul vieții 1 
Dacă un roman realist e lipsit 
de „schemă", de utopie, de un 
sistem propriu autorului, de o 
ideologie a vieții care, ea, aceas
tă ideologie nu este pur si sim
plu copiată din viață, ci dată vie
ții, acest roman eșuează în scrie
re mărunt biografică. în scriere 
unde cititorul va căuta „chei", 
modelele cdpiilor care sînt per
sonajele, într-un cuvînt, denun
țarea unor persoane luate cu 
nesocotință din realitate. ..Ceea 
ce conferă originalitatea unui 
roman — scrie G. Călinescu — 
nu este „metoda", ci realismul 
fundamental. Sînt oameni care 
văd și alții care nu văd ise 
poate adăuga : sînt oameni care 
aud și alții care nu aud ! — 
n.n.). Pentru cei din urmă orice 
metodă nu duce la nimic. Exis
tă un dar misterios (...) de a intra 
în inima realului adică de a 
descoperi ideea ce definește lu
mea fenomenală, de a face inte
ligibilă și vie aparența incoeren
tă pentru alții, într-un cuvînt de 
a crea o ficțiune stabilă care să 
fheifreze experiența"

„Realismul fundamental" — 
iată ce interesează în ultimă in
stanță. Din perspectiva acestuia 
„utopia" creatorului, „schema" 
sa '^a fi mult mai aproape de e- 
xistență, de viață, decît viaia 
însăși copiată cu fidelitate sub
alternă).

în Animale bolnave N. Bre
ban face mai evidentă decît in 
romanul cu care debuta, Fran
cisca, o vocație excepțională 
pentru personajul de forță, insul 
dotat cu o putere ieșită din co
mun și căreia se pare că uneori 
el însuși nu-i poate rezista. For
ța lor neobișnuită și capabilă de 
mari sacrificii, dar și de mari 
orori stă în caracterul dramatic 
al destinului ce-i guvernează, un 
destin care le comandă actele și 
împotriva cărora nu se pot situa. 
Aerul rigid, de personaje nema
leabile, încheiate, închise vine 
dintr-o bună tradiție a prozei 
ardelene, din Slavici și Rebrea- 
nu. în proza acestora realul este 
dominat de personaje puternice 
și ireductibile care au aerul că 
se supun unor norme prioritare 
din afara lor și totuși adoptate 
cu o convingere plină de fervoa
re. Mara lui Slavici este un per
sonaj închis care-și urmează or
bește destinul. Ea este imposibil 
de scos din matca ei, personajul 
pare a'-și consulta chiar destinul 
închis în ciorapul cu bani. Fas
cinația acestor eroi vitali nu 
este nicidecum deci un rezultat 
al ambiguității, al caracterului 
lor vag, incert ci o emanație 
puternică a unei acute realități 
a existenței, a unui prea plin e- 
xistențial. Fervoarea actelor este 
reflexul unui fel special al con
strângerii de a trăi.

Așadar, ceea ce impresionează

logică și supusă normelor pe 
cînd realul, dacă simțurile sînt 
capabile să-l înregistreze total, 
nu. Personajul n-are memorie 
pentru că memoria corespunde 
înregistrării normale — limitate 
și liniștitoare — a realului ; me
moria lui este în chip necesar 
fictivă (nici o memorie, atunci 
cînd e provocată să se mărturi
sească nu este informă, aminti
rile nu vin în flux arbitrar ci 
dirijat, lucru demonstrat cu pri
sosință de cel mai mare roman
cier al acestui vast imperiu cu 
legi proprii care e memoria — 
M. Proust), ea refuză caracterul 
baroc al senzațiilor, respinge 
fluxul inform pentru ficțiunea 
raționabilă. supusă normelor. A- 
devăratele amintiri ale lui Paul 
sînt deci desenele de pe coperți- 
Ie cărților, ilustrațiile, tablouri
le. scenele pictate. Aceste fic
țiuni se memorizează, se pot me
moriza.

Este „bolnav" un asemenea 
personaj ? Fără îndoială că da, 
însă „boala" lui îi dă autorului 
posibilitatea de a crea un erou 
de o rezonanță cu totul particu
lară și de o autenticitate litera
ră excepțională.

Celelalte personaje nu sint 
nici ele scutite de „bolile * lor, 
adică de felul lor particular de 
a exista. Astfel, Krinitzki și Mi- 
loia (acesta din urmă fiind și a- 
sasinul) sînt vulnerabili, unul 
pentru că e puternic, celălalt 
pentru că are o ghiară ca de 
vultur la inelar (cînd Paul ii ve
de unghia acela roșește și-și as
cunde mina „ca un animal sur
prins afară din vizuină"). Inte- 
resanți sînt toți acești eroi de

1

lor pentru a fi
„realiste*

ANIMALE
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NICOLAE BREBAN

BOLNA VE

Ilustrarea acestei 
te fi făcuti cu persona. 
șitor care este Paul S- 
dean. El reprez.r-.i 
nu o ipoteză ori opfiure c 
și simplu, o cramă a sec-te 
ții. ^Adevărul- persoeajui 
trebuie, desigur, ră-urat hs 
ci în exisiec’.a sa. ej 
tind un mod ei 
nu-1 putem ass 
ții a autorului 
D’jtea crede ser.:-* 
qu se „deghizează 
variate în eroii «4 
tnsă el este prereat 
nu prin concepcia toe. ori 
mula lor de viat*, ci ia ■ 
<n care i-a ales, sini as kă pen
tru că s-a gindit la es- So-
cuturdean, deci, wte ereata z- 
nei drame a aeraMBttUI ai e* 
roul nu $i-o speedeaaA d • «*- 
ieste. Personajul nu < 
nu este numai) ipostaza 
lui. o posibilitate O5»uw 
teză In dezbatere cu Lta. a 
destin fără memorie- 'iri 
grafie ^Trebuie «â rwa- 
fată de un tip de erou buc 
și speculauv !n -narpoea 
grafiei, eroi! lui Brvbax ra «a 
destin care te opune UacnT 
lui și. în ciuda derirriereKriu 
puțin formal de biecrdSe. 
sînt mai reali, mai putea 5 
decît ceilalți Ia.

In ce coc31ă drama se^rib 
tătii de care vorbea-r, * Perm 
jul este o fire feminini fa to 
slab, cu o mare rap»ri*a‘e de in
venție compensate rie Fas-riBan- 
tă e candoarea, prospetemea Ou- 
ziei, cantitatea enormă de min
ciună* fermecătoare si rrrar. e 
totodată din existenta hri_ Des
pre el cineva zice generalirtnd 
cu justețe : ..nu există om. ori
cît de „incoerent-. Jlogir-. sau 
„mitoman înnăscut* care să se 
poată rupe perfect de o anumită 
logică, care poate fi pină Ia ur
mă refăcută de un spirit răbdă
tor (...) felul nostru de a măsu
ra și număra nu era decît un fel 
convențional, luat la ..întimpla- 
re“, sistemul zecimal și (că) mai 
erau și altele posibile, cel pe 
baza cifrei de șase, doisprezece, 
etc. Acest tînăr cam „zănatec"

normal imposi- 
Fanzezia. mito- 

rețBrezintă deci leacul 
tal -ternului zecimal* 

cestui om X în

excepție iar o discutare a fiecă
ruia în parte, utilă, ar duce la 
aceeași impresie că autorul este 
un romancier care caută excep
ția în cazurile ce par comune, 
senzaționalul în banal, misterul 
ia platitudine. S-ar zice că el 
are capacitatea eroilor săi de a 
utiliza fantezia ca spirit ordona
tor. ca un calmant al tensiunii 
existențiale. Krinitzki, un perso
naj puternic și fizic se luptă ca 
in cutare povestire de V. Voicu- 
lescu cu demonul trupului său. 
In fond, in plan etic, aceste per- 
sonaje susțin niște teze simple 
dar ilustrate surprinzător de a- 
dinc : supunerea demonicului in
tern. a pornirilor telurice din 
om. Autorul ne iasă să consta
tam eâ un om puternic precum 
Krrutzki este în fond slab dato- 
rttă une: candori primare veșnic 
amm’Tîțată de un latent spirit 
agrestr. în cazul acesta învinge 
ranooarea printr-o adevărată 
tetaieft terapeutici pe care per- 
Boeujul sl-o administrează in de- 
ptini eonoștință de cauză. Expe
riența su atinge fondul primar, 
ea se depune, aproape ca un mii. 
alâtari de acest fond. în cazul 
lui Paul exper.er.ta are un alt 
mod de a nu influența modul e- 
xiste-ti»! al eroului: ea este 
abolită, personajul n-are trecut 
nu păstra că n-ar avea biogra- 

d pentru că eroul n-are me- 
je Autorul ?.u-«i ereste eroii, 
ti derreitâ ci u dezvăluie ; 

prrsoeajeie nu suportă un pro
ces de —-c tef.care deși trec prin 
ceâe mei dure ori șocante expe- 
recte Interesanta nu este la ei 
evetvtia ri rez^stenu fondului de 
înzestrare si felul ctm este or- 
gan^atâ această rezistentă din 
care nu rezultă o adaptare ci o 
formuU existențială v-ar zice că 
neenodxfxabCi) care. ea. încear
că să mod *ce Atest fel parti
cular de a fi. care la un moment 
dat nu mai poate fi modificat 
!n viziunea autorului este repre
zentat de „animalele bolnave” — 
formule existențiale care nu se 
pet trata tu nici un fel de ex
periență ci aceasta va fi îndru
mată »i modificată de primele. 
Inocența șf feminitatea lui Paul

să
te rațional. Autorul are în toa- 
te 
el 
avertizează copleșitor printr-o W 
excelentă ilustrare a ceea ce
Marin Preda numea, nu de mult, A 
„spiritul agresiv primar". Aces
ta este și adevăratul și singurul 
criminal din intriga polițistă a W 
romanului, paranoicul Miloia, 
singurul „animal" care, curios, 
tocmai el nu suferă de „boala" 
celorlalți. Pentru că „boala" este 
tocmai expresia simbolică a sim- “ 
țuluî moral pe care el nu-1 are. 
Miloia este amoral și asupra lui 
avertizează spiritul civic al unui 
scriitor profund responsabil în 
fața vieții : „La oamenii obiș- ™ 
nuiți însă, aceste „resentimente" 
care apar în urma unei stricte ț 
negații teoretice, nu părăsesc 
sfera sentimentalului, ca să zic 
așa, adică totul se sfîrșește cu o W 
antipatie mai pronunțată să zi
cem, o contestare pur verbală a 
valorii adversarului, în formele 
calomniei, poate chiar o ocolire 
a lui dușmănoasă. Atîta tot însă. V 
în cazul nostru, acest om primi
tiv, dezechilibrat de o nemaipo- £ 
menită încredere în sine, poseda 
un orgoliu atît de fantastic în- 
cît acesta luase formele unui de- 9 
zechilibru de tip clinic — sau, 
mă rog, invers, dacă doriți, o a- 
numită dereglare morfologică a 
dat naștere la această anomalie 
psihică, la acest „eu" umflat A 
monstruos care nu era capabil 
să suporte cea mai măruntă ne- 
gare iar cel care îndrăznea să e- 9 
mită cel mai șovăielnic sau dis
trat „nu (...) era privit ca un A 
dușman al întregii existențe a 
criminalului. Obsesia sa religioa
să se confunda, iată, în fiecare 
clipă șl în 
ment al ei
§i acest 
monstruos, 
cu atîta „puritate* _
idee, chiar și ridicolă, decît un 
dezaxat, un paranoic ? !“

acestea un ascuțit simț moral, 
este conștient de pericol și ne

cel mai mărunt ele- 
cu întreaga sa fire, 
lucru e într-adevăr 
căci cine poate trăi 

să zicem, o

că tot nu mă pricep ? Întotdeauna am ocolit a- 
se menea subiecte... in versuri, dar dacă vizitatorii 
mei au cerut-o... Deci să începem, că nu avem 
încotro. „Dumneavoastră ?“ „Cu poezia". „Adică 
cum „Am și eu piște poezii1. „Dar cu ce vă 
ocupați „Sînt tehnician", „Aveți multe poezii ?” 
„Una". „Tot e bine. S-o ascultăm !". „Poezia mea 
se intitulează: „Poezia oaselor”, „Alte părți ale 
corpului nu ați găsit „Intii ascultă și după aceea 
discutăm". Eu stau cu capul în sus / Și mă gîndesc 
la humerus / Și cum stăteam așa-n picioare / 
Gîndul zbura la parietale". „In sfîrșit, cite versuri 
are poezia „Trei sute". „Bine, dar corpul ome
nesc are numai 206 oase, de unde ați găsit... 
versuri în plus... adică oase in plus ?". „în poezie 
totul e posibil". „Bine, lâsați-le la mine și așteptați". 
Să intre următorul!. Noul vizitator să tot aibă vreo 
25 dc ani. E tînăr. „Tot cu versuri „Nu tovule, 
eu nu am adus versuri, am adus poezii", „Multe ?" 
„Vreo trei sute, le-am scris aseară, în timpul meu 
liber ’, Păcat de timpul tău liber — am zis în 
gind. „Să auzim o poezie!". „Cînd inspirația îmi 
vine, demento, furios / Mă sui pe sobă și scriu, 
scriu, pînă noaptea tîrziu / Pînă cad în pat, putre- 
facționat*' / Așa-i că-i tare ? Eu am văzut de la 
primul vers că am scris o mare operă și de aceea 
am venit să te consult". „Nu credeți că era mai 
util să consultați un neurolog? Am eu niște relații..." 
Of, ce ți-e și cu poezia. Cit suferă bieții oameni 
pînă le așterne pe hîrtie. Dar dacă mă ocup de 
poezie să merg pînă la capăt. Să intre următorul 
„Eu am o poezie filozofică", „Ați terminat fi
lozofia „Ce e aia „Nu are importanță, ci
tiți o poezie filozofică ?", „Socrate cînd s-a scu
lat / Pe un cal a-ncălecat / Și în traistă a 
umblat / El acolo a căutat / Și acolo a aflat / 
Printre alte hangarale / Pietrele filozofale". „Păi 
sint mai multe vietre filozofale „Te cred, că 
altfel nu rima nangarale cu filozofale". O fi1

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru elevi : Con

sultații la chimie 
18,00 — TV. pentru specia

liști. Ciclul „Medici
nă". Distrofiile suga
rului. Prezintă prof, 
dr. docent Eugenia 
Mihalca.

18.30 — Curs de limba rusă.
(lecția a 34-a).

19,00 — Studioul pionierilor. 
„Festival... laureati... 
aplauze !"

20,20 — Roman — foileton 
„Forsyte Saga" (V).

21.10 — Dialog la Sibiu — 
reportaj filmat.

— Cronica ideilor.
— întrebări la care s-a 

răspuns, 
care nu 
încă...

— Teleglob
— Studioul 

rul" de 
bovic.

PROGRAMUL II
20.10 — Concert simfonic :

Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii.

21,05 — O samă de cuvinte. 
21,35 — „Poem pentru două 

voci" de Ana Blan- 
diana.

22,55 — „Galeria personaje
lor celebre". Arii și 
scene din operele lui 
Mozart, Verdi, Puc
cini, Wagner, Ceai- 
kovski și Enescu.

21,20
21,35

22,05
22,20

întrebări la 
s-a răspuns
— emisiune 
mic : „Fa- 
Djordje Le-

C. STANESCU

SNOBUL
(Urmare din pag. I) monial și acest cere

monial trebuie să fie
lor asupra baronului închistat în canon.
Charlus. Dacă e de Nu faceți imprudența
un gust comun roma- de a-1 contrazice pe
nul de succes este acest domn atît de
condamnat fără drept înverșunat ! O să fiți
de apel ; poetul cu taxat de retrograd,
priză e decretat. Pro- de prost, pur și sim-
dusul cuvintelor tre- piu, pentru că nimeni
buie să fie o rodie și nimic nu-1 poate
încă necoaptă stînd opri să vă nimicească
pe masa unui ospăț reputația. Snobul e
viitor. Trebuie să ca- neostenit cu adversa-
dă o rază de soare rii. Se scoală devre-
deasupra, trebuie fă- me. intră peste oa-
cut un gest, trebuie meni, urlă, protestea-
luată o hotărîre, abia ză. Nu mai ai loc de
după aceea totul ca- el. E mai rău ca un
pată farmec și poate incendiu, ca focul și
fi consacrat. ca prostia laolaltă,

Snobul cenzurează cum spunea atît de
entuziasmul, pentru frumos un mare scri

itor.că și expansiunea Atenție dar la
presupune un cere- snobi...

CREAȚIA MUZICALA Șl EDUCAȚIA
ESTETICA A TINERETULUI

(Urmare din pag. I)

valori de înaltă ținută care ref
lectă din plin lumea veacului 
nostru, corespund comandamen
telor artei contemporane.

Ori, în condițiile în care ne 
dăm seama că în ultimele de
cenii au fost create reale valori 

' muzicale, avem obligația etică 
și estetică de a cultiva muzica 
zilelor noastre cu prioritate și 
responsabilitate.

Organizatorii vieții de con
cert, organizatorii propagandei 
muzicale trebuie să se gîndeas- 
că de aceea în permanență la 
modul în care reușesc să îmbi
ne în programările lor valorile 
clasice cu cele contemporane.

Numai fiind permanent în 
pas cu timpul, numai promo- 
vînd o politică repertorială 
fără prejudecăți vom putea 
oferi tînărului frecventator al 
sălilor de concert o lume mu
ri câlă la înălțimea cerințelor

In același timp, cred că nu 
trebuie să avem nici un fel de 
menajamente în fața unui pu
blic care frecventează viața ar
tistică cu dorința unui diver
tisment facil, care nu este dis
pus 6ă înțeleagă că asimilarea 
noilor cuceriri ale culturii uma
ne cere, ca și în orice domeniu 
al activității noastre, efort cog
nitiv, curiozitate, răbdare.

Eforturile spre apropierea 
valorilor contemporane, vor fi 
însă anihilate în condițiile în 
care formațiile noastre, fiecare 
muzician în parte nu va înțe
lege necesitatea de a oferi aces
tor lucrări, interpretări de ți
nută, tălmăciri capabile de a 
pune în lumină lumea de idei 
a ginditorului muzical din zi
lele noastre.

Din păcate uneori în viața 
noastră muzicală au loc mani
festări (mă refer aici, de pildă, 
la ultimul concert de muzică 
contemporană românească al 
Filarmonicii bucureștone) pro-

gramate și interpretate cu o 
neglijentă care mă face să cred 
că au fost inițiate doar din 
obligația birocratică a unor 
rapoarte spre forurile adminis
trative muzicale și nu din ne
voia, din dorința de a deschide, 
cu responsabilitate profesiona
lă, drumurile publicului spre 
valorile artei românești și uni
versale.

LIVIU DANDARA

0 PROBLEMA DE
MAJORA IMPORTANTA
Formarea 

sumator de 
mă complexă, de durată, înce
puturile trebuind să fie căutate 
după părerea mea. în afara să
lii de concert, în sistemul de 
educație muzicală de toate ni-

ascultătorului-con- 
artă este o proble-

velele, precum si ia modul de 
pregătire * eel«r cart wnaeaiă 
să efectaeie această educație, 

în cei circa 17-18 ani de șco
larizare a unui viitor muzician 
de orice specialitate, se proce
dează din păcate la o rapidă 
expediere a contribuțiilor teo
retice, a creației muzicale din 
ultimele 3-4 decenii.

Nu putem pune în acest caz 
întrebarea dacă muzica poate 
face excepție de la obligativita
tea generală de a cunoaște în 
profunzime tot ce e nou și 
loros.

Deficientele în sistemul 
pregătire al interpretelor, 
muzicienilor are puternice
percusiuni în viața de concert, 
în stabilirea unor 
lății dintre public 
muzicale.

Se impune deci.
mea, analizarea cu simț de răs
pundere a sistemului de învă-

țămint muzical de toate gra
dele, renunțarea la anacronis
me. armonizarea raporturilor 
dintre disciplinele de speciali
tate. studierea aprofundată a 
fenomenului muzical contempo
ran. Importante 
acest punct de 
organizatorilor 
muzical, pentru
rirea decalajului existent deja 
dintre 
porane 
limbaj 
fășoară
tul unui asemenea decalaj este 
vizibil 
noștri! 
seamă 
creația
contemporană.

Existența unui număr atît de 
redus de formații de muzică de 
cameră care să abordeze cu pre-

sarcini stau din 
vedere, în fața 

învățămîntului 
a se evita mă-

va-

de 
al 

re-

temeinice re- 
și instituțiile

după părerea

preocupările contem- 
de creație și sfera de 

muzical în care se des- 
învățămîntul. Rezulta-

în faptul că 
abordează rar 
foarte limitat 

românească

interpreții 
și mai cu 
ca titluri 
și străină

cădere creația contemporană 
românească și universală, ilus
trează. odată în plus, tocmai 
această stare de lucruri. (Din 
păcate, nici formațiile existente, 
care promovează permanent cu 
discernămînt noile lucrări, nu 
sînt suficient sprijinite).

Uniunea Compozitorilor, tre
buie să inițieze, în colaborare 
cu alte instituții educative și 
muzicale, o largă și diversă ac
țiune pentru atragerea în masă 
a tineretului la cunoașterea și 
practicarea muzicii, inclusiv a 
celei contemporane.

Roadele nu se vor culege 
peste noapte, dar să nu uităm 
că publicul, căruia de fapt i se 
adresează lucrările de artă, 
este cel care confirmă în timp 
valoarea creației.

Să-i dăm toate posibilitățile . 
să confirma cu competență.

„Dumneavoastră aveți tot o poezie filozofică ?". 
„Nu, eu am una modernă". „In sfirșit 
bine că am ajuns și ~îii' zilele noastre. Să 
auzim!" „Latră un cîine / Bau, bau, bau..." 
voiba stăpînului / Bau, bau, bau...", „Stai frate, 
în poezia modernă clinele, cățelul, dulăul, cum 
vrei să-i zici, nu mai face : ham, ham, fie chiar 
și la lună ?" „Sigur că nu ! Dacă dinele ar face, 
ham, poezia, nu ar fi modernă deoarece dinele, in 
neolitic și paleolitic făcea ham și nu bau deci 
fiind un dine modem și poezia e moderna . 
„Odată o vacă zicea / Mac, mac. mac / Unde-o 
fi tărîta mea / Guiț, guiț, guiț. / „Ce zici de poezia 
asta" am întrebat. „E uluitoare, cine e maestrul 
care a realizat-o ?". „Eu!" Ani ascultat 49 de vizi
tatori și am aflat că mai e unul la ușă. A intrat. 
Masa mea de lucru era incomparabil mai înaltă 
decît el. „Tu ce vrei măi țîcă „Nene, te rog 
vorbește frumos cu un Maestru!". „Cu ce neca
zuri Maestre ? Te-a bătut tăticu cu cureaua, nu 
poți să-l faci pe A, sau ce „Cu poezia nene!" 
„Și tu Brutus!". „Eu nu sint Burtus, cum ai zis 
matale, eu sint poet", „Și ce ai scris Maestre ?" 

„Ascultă : Foaie verde de gutui / Tata e în cla- 
sa-ntîi, / Foaie verde de mama mare / A-ntîi-a-i și 
tata mare". „Dacă tata, tata-mare e-n clasa l-a, 
matale cu ce te mai ocupi ?" „Nu ți-am spus — cu 
poezia. Stau acasă și creez". I-am poftit pe toți 
50 în biroul meu și le-am grăit: „Maeștrilor, am 
în față 7 829 de poezii. Deci poezie avem des
tulă, ne mai trebuie încă ceva... poeți". „Cum, dar 
noi ce sîntem, tramvaie, scaune, elicoptere — nu 
poeți ?" — au strigat în cor. Am reparat-o insă 
cit am putut de repede „Adică am vrut să spun că 
poeți avem destui, dar de unde facem rost și de... 
niște poezie".

GH. NEAGU

Cointeresarea
materială

(Urmare din pag. 1)

„motorul" perfecționărilor, 
tehnice și econo-

el, 
schimbărilor 
mice în întreprinderi.

De mai mult tîmp se discută 
de necesitatea existenței cursu
rilor de ridicare a calificării —- 
ca formă importantă de perfec
ționare a cunoștințelor tehnice 
de specialitate, de ani de zile 
se apasă cu toate forțele pe'ace
eași- „pedală" — „cit mai mult, 
oricum, prezență s-avem". Op
tica ni se pare, fără îndoială, 
deformată, acoperind doar jus
tificările formale făcute către 
conducerea întreprinderii, pen
tru consemnarea invariabilă : 
„ce-am putut, am făcut"...

Nu putem spune că prin 
cursurile de ridicare a califi
cării, existente în prezent în 
mai toate unitățile industriale 
din tară, nu se asigură un ni
vel de cunoștințe tehnice și pro
fesionale. Dar. de aici și pînă 
la ceea ce ar putea să constitu
ie ele, în perspectiva introdu
cerii tot mai masive a progre
sului tehnic în sectoarele de ac
tivitate este, o cale lungă, ane
voioasă. presărată cu numeroa
se obstacole, de cele mai multe 
ori subiective, care frînează 
perfecționarea cunoștințelor 
tehnice de specialitate ale fie
cărui lucrător. în cele ce ur
mează mă voi referi, la cîteva 
din aceste „bariere" care se do
vedesc în continuare greu de 
trecut, tocmai datorită slabei 
și insuficientei înțelegeri a 
realității de către factorii res
ponsabili direct interesați.

Ne întrebăm, totuși, de ce 
frecvența nu este cea pe care 
am dori-o, de ce aceste cursuri 
nu-și ating scopul pentru care 
au fost create ? Motivele, sînt 
destul de muilte. A ne opri aten
ția asupra cîtorva dintre ele, 
mi se pare însă o chestiune 
utilă.

Cred că este justificat să în
cep poate, chiar cu un lucru 
mai de amănunt : durata cursu- 
rilor de ridicare a calificării. 

I După părerea mea cred că este 
I mult mai bine ca. în loc de 6 
I luni de zile, să se recurgă la o 
I fracționare a duratei de studiu 
I variind în jur de 3-4 luni, cu 
I obligativitatea intercalării unei 
I perioade de însușire practică a 
I cunoștințelor predate, urmînd 
I ca după o lună, de exemplu, 
I ciclul teoretic — cu un număr 
I de ore sporit — să se reia la 
I un nivel de exigențe superior. 
I dar. întotdeauna, în măsură să 
I răspundă cerințelor practice 
I imediate impuse de specificul 
I atelierului sau secției respecti- 
I ve.. S-ar realiza în acest fel 
I aplicarea imediată și suprave

gheată. în producție, a cunoș
tințelor teoretice însușite în 
acest interval de timp, precum 
si posibilitatea de a cuprinde 
într-o perioadă relativ’ scurtă 
(un an) un număr cît mai 
mare de cursanți. Pentru că, 
oricît am discuta de eficiența 

i lecțiilor predate nu putem să 
I ne gîndim la o reală eficiență 

a acestora, atîta timp cît în pre
zent are loc doar o singură șe
dință într-o lună de zile.

Important mi se pare să abor
dăm — legat de afirmația de 
ma^ sus — chestiunea cointere
sării materiale a cursanților. 
După cum se știe, în momentul 
de față cei care termină cursu
rile de ridicare a calificări! nu 
au nici un avantaj față dc cei
lalți. Atîta timp cît lipsesc for
mele concrete de stimulare a ce
lor care termină aceste forme 
de învățămînt, a lectorilor res
ponsabili, după părerea mea, 
nu se va ajunge la nici un re
zultat. Mă gîndesc că aici s-ar 
putea acționa în mai multe fe
luri. Există în prezent an fond 
alocat de către 
destinat calificării 
de munca și Spcsuicui^uin, 
fond valoric constituit la dis
poziția unităților 
și care, deci, se 
de către acestea, 
oare,, posibil să fie constituit, 
la nivelul întreprinderilor — 
mai ales că valoarea lui n-ar 
depăși în cazul nostru 200 000

M.I.C.M.,
i la locul 
specializării,

industriale 
suportă 

N-ar fi,

de lei pe an — un fond special 
destinat cointeresării materi
ale a cursanților și lectorilor 

’ responsabili ? Avantajele ar fi, 
cred, deosebit de mari, iar suma 
alocată ar fi recuperată înzecit. 

Nu este lipsit de importanță 
să . ne oprim atenția asupra unui 
alt aspect destul de semnifica
tiv pentru uzina noastră. Ară- 
tam la început că aici s-â con
centrat producția de aparate de 
măsură și control ce reclamă 
un înalt nivel de pregătire pro
fesională. Trebuie sa spunem 
însă că întîmpinăm mari greu
tăți deoarece nici pînă astăzi 
nu au fost reglementate anu
mite prevederi referitoare la 
structura nomenclatorului de 
meserii în vigoare. Dacă î^.ca
drul institutelor politehnice se 
pregătesc cadre specializate în 
mecanică fină, în rețeaua în- 
vățămîntului profesional nu 
există o secție, chiar o școală, 
care sa ne furnizeze absolvenți 
capabili să execute lucrări de 
înaltă tehnicitate, specifice uzi
nei noastre. Dacă avem nevoie, 
de exemplu, de un etalonist. în
treprinderea este nevoită — 
conform nomenclatorului ac
tual, să angajeze lăcătuși meca
nici. S-a dovedit, practic, că 
oricare ar fi îndemînarea nou
lui angajat, cunoștințele sale, 
randamentul lui. în condițiile 
tehnologice din uzină, este cu 
50-60 la sută mai mic. S-ar pă
rea că lucrurile se rezolvă pe 
măsură ce muncitorul se inte
grează în procesul productiv. 
Nimic mai fals. Deprinderile, 
cunoștințele, întreaga gamă de 
reflexe ce trebuie să le aibă 
un astfel de lucrător se capătă 
în mai mulți ani de zile. Iar 
noțiunile predate la cursurile 
de ridicare a calificării, în con
textul unei tematici simpliste, 
nediferențiate pe categorii de 
încadrare tarifară și meserii, 
nu sînt în măsură să-i asigure 
„intrarea” în pas cu ceilalți. 
Este un lucru care nu ne-a 
ocolit în ultimul timp, ba din 
contra, aș spune, că anomalii 
de genul acesta ne-au dat mult 
de furcă, din 1965 încoace. Ca 
sa reușim, totuși, să stabilim un 
echilibru cît de cît între nive
lul de tehnicitate ridicat și pre
gătirea profesională a lucrăto
rilor am recurs la sistemul 
rotativ, dacă e posibil. să-I nu
mesc astfel, și care constă în 
obligativitatea, — chiar de la 
angajare — ca toți lucrătorii 
sa parcurgă nu un domeniu 
strict, limitat, de însușire a cu
noștințelor de specialitate, ci 
le-am asigurat toate condițiile 
pentru ca ei să cunoască, în
tr-un timp relativ scurt. întrea
ga gamă de tipodimensiuni 
(cazul se referă la manome- 
triști) fabricată de uzină. Re
zultatele unui astfel de proce- 
deu au fost deosebit de favora
bile. cel puțin avînd în vedere 
situația realizării indicatori
lor de plan. în ultimii doî-trei 
ani : dacă pînă în 1965-66. dato
rita însușirii înguste a meseri
ei de către lucrători, ritmicita
tea m prima decadă a fiecărei 
luni nu se asigura decît in pro
porție de 14-16 la sută, astăzi, 
in condițiile in care fabrică— 
peste 40 000 de jp------ .
“Sligadone-- ' __wmnnfatea 

---- - apropie, în fiecare 
luna.-tre valoarea teoretică (33 
la sută), productivitatea mun
ții sporește cu 30-35 la sută 
iî»t “"‘.fețele cu beneficiarii 
smt realizate integral. Ceea ce 

se Parț deosebit de impor- 
la liteSte fapt“, că' apucat și 
la alte categorii de meserii — 
strungari și —■ 
acest sistem 
dat rezultatele 
T^ntaÂ chiar € 
lata de ce consider că în lo-

Un2T lcr.me empirice inefici- 
.să fie adoptate acele moaahtați de perfecționa

re a pregătirii teoretice și prac
tice ce le impune progresul 
continuu al tehnicii uzinale și 
care asigură, unai înainte de 
toate o reală cointeresare ma
teriala, acel cadru adecvat per
fecționărilor survenite astăzi 
în viața industrial^ a întreprins 
derii..

rectificatori — 
experimental a 

pe care le-am
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TELEGRAME
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Re

publicii Socialiste România, a tr ansmis președintelui Republicii 
Islamice Mauritania, MORTAR OULD DADDAH, o telegramă 
în care se spune :

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român ți al meu personal, am plăcerea de a adresa, 
cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a zilei naționale a 
Republicii Islamice Mauritania, cele mai bune urări de sănătate 
ți fericire Excelentei Voastre, de prosperitate ți progres po
porului mauritanian prieten.

Tovarășul NICOLAE CEACȘESCU, președintele Consiliului 
National al Frontului Unității Socialiste al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă din partea președintelui 
Prezidiului Comitetului Central al Frontului Patriei din

Foto : EMIL COJOC ARCRrpous

l'VrwM >l Mț £

Vietnam, TON DUC THANG, în care se spune :
Foarte fericit de a afla știrea cu privire la crearea Frontului 

Unității Socialiste din România și la alegerea dumneavoastră ca 
președinte al Biroului său Executiv, am onoarea, în numele Comi
tetului Central al Frontului Patriei din Vietnam și al meu perso
nal, de a vă adresa felicitările noastre cele mai vii dumneavoastră, 
precum și tuturor membrilor Biroului Executiv.

Cu aceeași ocazie vă transmitem cele mai bune urări de con
solidare și dezvoltare a legăturilor de prietenie și cooperare fră
țească între cele două popoare ale noastre.

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII 

NAȚIONALE A 
R.S.F. IUGOSLAVIA

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, ambasadorul acestei 
țări la București, Iaksa Petrici, a 
oferit miercuri la amiază o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Vasile Vîlcu, 
Emil Drăgănescu, Petre Blajovici, 
Mihai Dalea, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai C.C. al 
NCR ., ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali, oameni 
de știință și cultură, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu- 
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII ELIBERĂRII

FIORIN GHEORGHW A REMIZAT CU MEDINA UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ÎN

ALBANIEI
Ambasadorul R.P. Albania la f 

București, Iosif Pogace, a oferit 
miercuri seara o recepție cu pri- 
lejul celei de-a 24-a aniversări Q 
a eliberării Albaniei.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnăraș, Manea Mănescu, Con- 0 
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru- V 
lui afacerilor externe, membri ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință și culturi, 
ziariști.

Au luat parte șefii unor misi
uni diplomatice acreditați la Bu
curești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

birtul -panici Antonio Me- 
dns. Spasski a dștigat la 
Mov, Petru? an la Vesterinen 
și Kori.noi Ia Toran. Parti
dele Larsen — CHgorici, 
Pttw — Diaz de! Corral, 
Calvo — Matanovia și Leh
mann — Byrne s-au încheiat 
mniză.

S-au meat șa partidele în
trerupte din runda a 2-a. 
Hot.e Gbeocghia a remizat 
cu spaniolul Virier. Spasski 
La învins pe Diaz dd Con al, 
iar Vestennrn a ciștagat la 
Cx-.o.

CUPA BALCANICA 
LA FOTBAL

Sofia a avut loc Confe- 
„Cupei balcanice" la

In cadrul lucrări-

(Agerpres)

Miercuri, a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Co
munist Mexican, formată din 
tovarășii Marta Borquez, 
membru al Prezidiului Comi
tetului Central al P.C. Mexi
can, și Enrique Se mo, membru 
al C.C. al P.C. Mexican, care 
la invitația C.C. al P.C.R, va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi- 
tetufui Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C. C. al P. C. R., 
activiști de partid.

de

Major, și de alte persoane ofici
ale române.

Au fost de față Ma Siu-șfn. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Chineze la Bocmești, V 
membri ai ambasadei.

*
In aceea?’ zi. delegația a so

sit la Tirana, unde a fosi intim- $ 
pinată de Mehmed Șhehu, ir.en> 
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 9 
președintele Consiliului de Mi
niștri, general-colonel Beqir Bal- _ 
luku, membru al Biroului Politic w 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, vicepreședinte al Consi- 
liului-de Miniștri, ministrul apâ-W 
rării populare al R. P. Albania, 
și alte persoane oficiale.

Guden* (Ln

Pefe a fort solei tat
d care va
ea campi- 
<Je fotbal

Mtxxul de
rilor profesiomsti- Pro- 
•pT tenisului profeoo- 
moodial care și-au coo- 

firmaf participarea « a«n i- 
râ aurtxa-exui Rod Laver, 
Ker. Rose-ai!!. Tom Roche, 
americanii Dennis Ralrtou, 
Erai Bîxihoiz. Paner.* □ Goe- 
zaies â splaiul Andres Gt- 
me-A

FELE — REPORTER DE 
TELEVIZIUNE

După cum se anunță din 
Sao Paulo, la începutul anu
lui viitor, cunoscutul fotba
list brazilian Pele își va face 
debutul 
viziunea

• &

ca reporter 
braziliana.

la te’e- 
De ase-

Miercuri, 27 noiembrie, 
delegație de partid, de stat

o
___f____________ . . Și 
militară din Republica Ponularl 
Chineză, condusă de Huang 
Iung-șeng, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Chinez, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, care va in- 
treprinde o vizită în Republica 
Populară Albania, a făcut o es
cală tehnică la București.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutata 
de general-colonel Ion Gheorghe, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist R nnân, 
prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, șeful Marelui Stat

Miercuri la amiază, vicepre
ședintele Marii Adunări Naționa
le, Gheorghe Necula, a primit la 
Falaiul Marii Adunări Naționale, 
delegația Partidului de Centru din 
Finlanda, formată din Nestori 
Kaasalainen, președintele Grupu
lui parlamentar al Partidului de 
Centru, Ahti Pekkala, membru al 
Consiliului de conducere al parti- 
duhii, și Jouko Tyyri, scriitor, re
dai -tor al ziarului „Savon Sano- 
mat“, care ne vizitează tara la 
invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

Printr-un schimb de scri
sori efectuat la 26 noiembrie

Ambasada1968 între 
blicii Socialiste România 
Stockholm și Ministerul Afa
cerilor Externe al Norvegiei, 
a fost perfectat un acord pri
vind desființarea vizelor intre 
Republica Socialistă România 
și Norvegia.

Potrivit acordului, cetățenii 
români pot să călătorească 
temporar, pentru o perioadă 
de ședere pînă la trei luni în 
Norvegia, in interes de servi
ciu sau pentru a vizita această 
țară, iar cetățenii norvegieni 
pot călători în aceleași sco
puri și pentru o perioadă si
milară de timp, fără să obțină 
în prealabil viza de intrare 
norvegiană și respectiv ro
mână.

Repu- 
la

La 1 
rința , 
fotbal, 
lor conferinței a fost sta
bilit regulamentul celei de-a 
7-a ediții a Cupei bal
canice la fotbal, la care 
va paiticipa numai cîte o sin
gura echipă din fiecare țară: 
Dynamo * Tirana (Albania), 
Beroe Stara Zagora (Bulga
ria), Pierikos Materinis Sa
lonic (Grecia), Universitatea 
Craiova (România), P.T.T. 
Ankara (Turcia) și o echipă 
iugoslavă ce urmează să fie 
desemnată. Cele șase formații 
au fpst 
grupe a 
Echipa 
va face
2-a alături de Dynamo Tira
na și echipa iugoslavă.

De asemenea, s-a hotărît 
ca al doilea turneu balcanic 
rezervat echipelor 
ret sâ se desfășoare 
tor in România.

împărțite în doua 
cîte trei echipe. 

Universitatea Craio- 
parte din grupa a

de tine- 
anul vii-

teri. la Moren i. 
.:r-un mec

s-au în- 
intema- 

• --= de fotbal e-
chipeîe de juniori 
mâniei și Turciei, 
liștii români au 
victoria cu scorul 
(2—OK

ale Ro- 
Fotba- 

obținut 
de 3—1

A apărut

LUPTA DE CLASĂ
Organ teoretic și politic al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
Seria a V-a, anul

Din
O jumătate de secol de la 

desăvârșirea formării statului 
național român unitar. (Un e- 
veniment de însemnătate is
torici în viața poporului. 
Semnează : Ștefan Pascu, 
Miron Constanttaescu, L. Ba- 
nyal, ’ Al. Porțeanu, Vasile 
Liveanu. loan Tiberian).

Ion Popescu-Puțuri : Anul 
1918 In Europa ; Gheorghe

XL Vin, noiembrie 1968.
sumar :

Achlțel : Fenomenologia' „so
cialului- în artă ; Petre Con
stantin, Ion Florea : Națio
nal și internațional în dez
voltarea socială contempo
rană.

Revista cuprinde de aseme
nea rubricile: VIAȚA ȘTIIN
ȚIFICA INTERNAȚIONALA; 
CRITICA ȘI BIBLIOGRA
FIE ; REVISTA REVISTE
LOR.

(Urmare din pag. I) 

de laborator, seminarii. consul
tații. cercuri științifice, prin 
participarea efectivă a cadrelor 
didactice la orientarea întregii 
munci a studenților cunoscîn- 
du-le și dezvoltîndu-le aptitu
dinile. pasiunea științifică și 
capacitatea de gîndire pentru 
a-i forma ca buni specialiști și 
cetățeni.

Firesc. In Conferință au fost 
dezbătute cu precădere aspec
tele muncii de educație des
fășurate in colectivele studen
țești pentru dezvoltarea răspun
derii personale a studenților 
față de calitatea studiului. A 
reieșit din această analiză, 
realizată cu maturitate, fără a 
evita acțiunea eficace a criticii 
și autocriticii, faptul că organi
zațiile U.T.C. au întreprins ac
țiuni bune, interesante, care au 
influențat pozitiv munca și 
comportarea studenților, stimu- 
lînd o atitudine responsabilă 
față de învățătură. Desigur, 
procentul ridicat de. promovare, 
faptul că peste 73 la sută dintre 
studenți au încheiat, anul uni
versitar trecut cu note între 7 
și 10, numărul crescînd al frun
tașilor la învățătură sînt indicii 
semnificative. Dar, măsura cali
tății acțiunii educative exerci
tate de organizațiile U.T.C. 
studențești în viața universitară 
este „ajutată4* de existența unor 
studenți care au trecut pragul 
unui nou an de studii cu note 
limită. Conferința a apreciat, 
pornind de la o cunoaștere cu
prinzătoare a realității universi
tare craiovene, faptul că în 
comportarea. în ținuta morală 
și vestimentară a majorității 
studenților sînt vizibile trăsă
turile tînărului înaintat, ale in
telectualului în devenire, sub
liniind în același timp, că au 
existat totuși în anul trecut și 
cazuri de indisciplină, manifes
tări potrivnice calității și me
nirii studentului. Unii dintre 
studenți. deși deficitari în pre
gătirea profesională, își irosesc 
timpul liber frecventînd cu in
sistență cafenelele, au atitudini 
necuviincioase față de personalul 
administrativ, față de colegi.

O seamă de vorbitori au rele
vat preocuparea organizațiilor 
de tineret din facultăți de a-și 
orienta activitatea spre dezvol
tarea in masa studenților a unei 
atitudini înaintate față de 
muncă, pentru învățătură de 
calitate, prta mobilizarea la • 
însușire temeinică, ritmici a 
cunoștințelor teoretice >i prac
tice. Au fost folosite — după 
cum s-a exemplifica: — consfă
tuirile pe grupe ri ani de stu
dii, cu participarea cadrelor di
dactice. discuțiile individuale, 
forme adecvate ale agitației vi
zuale. Sînt insă cclective unde 
forța de influențare a organiza
ției a fost puțin operanta. tatru-

monizată inteligenței șl prefe
rințelor studențești, ea formă de 
cunoaștere și înțelepciune, a fost 
conceput ATENEUL. Acesta 
rămîne insă, din aprilie anul 
trecut, doar un proiect atrăgă
tor, expresie organizatorică 
adecvată a concepției după care 
studenții ar trebui să fie nu 
simpli auditori, ei realizatori 
efectivi ai tuturor activităților 
Ateneului : expuneri, «impoz:- 
oane. dezbateri, dispute știir- 
tifice. dialoguri filozofice, tri
bune ale confruntărilor de o- 
pinie. Comitetul U.T.C. n-a 
reușit să depășească această 
lungă fază de elaborare. Mo
mentul inaugural este așteptat

și ză întrețină un elevat climat 
universitar — suma valorilor 
spirituale și morale studențești 
relevată prin acțiune. în diversi
tatea ambianței cotidiene.

Proiecte, inițiative interesante 
au existat numeroase și la 
Universitatea din Craiova. O 
seamă dintre ele s-au concreti
zat anul trecut în organizarea 
unor cicluri tematice, prin ca
drul atrăgător al „serilor mo
zaic". ..zilelor facultății", prin 
întilniri cu oameni de știință, 
arta și cultură, simpozioane, 
spectacole studențești, proiecții 
de filme, expoziții de pictură șl 
fotografie etc. însă — așa cum 
s-a arătat în Conferința U.T.C.

OPERATIVITATEA
cît, deși, zi de zi, au existat, în 
anumite grape și ani de studii, 
abateri frecvente de la disciplina 
universitară, dovezi concludente 
de neglijare a îndatoririlor pro-; 
fesionale, absențe, studenții cei 
mai buni intervin fără exigența 
necesară sau rămîn indiferenți. 
De altfel, asupra lipsei de ope
rativitate (poate și de răspun
dere față de îndeplinirea unor 
esențiale îndatoriri de utecist) 
în concretizarea unor propuneri, 
inițiative și in rezolvarea pro
blemelor studențești a comitete
lor U.T.C. din Universitate s-au 
făcut adesea referiri în Con
ferință.

Practicînd variate forme de 
informare politico-ideologică a 
studenților, Comitetul U.T.C. al 
Universității a inițiat o suită 
interesantă de întilniri cu pro
fesori, cadre cu munci de răs
pundere în aparatul de partid 
și de stat, ziariști, utile cunoaș
terii și însușirii politicii partidu
lui și statului nostru, educării 
patriotice și moral-cetățenești a 
studenților. Sinteză a diversi
tății modalităților de lucru, ar

încă. intervenții ale delegărilor 
la Conferință au adus justifi
cate crird cu privire la lipsa 
de opersnvitate in această pri- 
vințâ.

Forță jitelectuafă ce caută 
modalită'. de a se exprima pe 
sine, stuientul dorește să gă
sească in viața de organizație, 
în complexul de activități cul- 
tural-artistice. turistice și spor
tive cadrul adecvat împlinirii 
și satisfacerii preocupărilor sale 
multilaterale, afirmării perso
nalității, gîndirii, talentului său. 
De aceea, — arătau unii partici
pant! la discuții — revine or
ganizațiilor de tineret rolul, de
sigur dificil, de a dezvolta ne
întrerupt. cu inițiativă și ener
gie organizatorică, elementul 
formativ-dominant — al tuturor 
acțiunilor. Ar fi însă greșit să 
se creadă că numai prin teo
retice căutări novatoare, fără 
efort organizatoric susținut se 
poate ajunge la impunerea unor 
manifestări studențești ca va
loroase -radlțil universitare în 
viața onșnlui, care să nască

— propuneri dintre cele mai in
teresante (editarea unei publi
cații interne, organizarea unui 
cor. înființarea unui taraf etc.) 
sînt încă și acum proiecte ; ex
plicația o dă pasivitatea unor 
membri ai comitetelor U.T.C., 
în primul rînd, dar și existența 
unor studenți nereceptivi la 
forța de sugestie a unor astfel 
de inițiative. Fără îndoială, 
realizate, acestea ar fi ridicat 
prestigiul studențimii craiovene, 
punînd in circuit, în atenția o- 
piniei publice, noi valori stu
dențești, față de care să se a- 
firme. de pildă, admirația și 
prețuirea pe care cetățenii 
Craiovei au nutrit-o pentru im
portantele contribuții studen
țești la acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică — în campania 
agricolă de vară și toamnă, la 
plantări de pomi, lucrările de 
îndiguire, amenajările de spații 
verzi și terenuri sportive, pe 
șantierele naționale etc.

Pe bună dreptate, la Confe
rință — în darea de seamă, în 
cuvîntul unor delegați — s-au

relevat deficiențe legate de fap
tul că, nici comitetul U.T.C. al 
Universității, nici cele de facul
tate nu au reușit să-și activizeze 
toți membrii, pentru a antrena 
întreaga forță a organizațiilor 
conduse la realizarea sarcinilor. 
In ședințele de comitet, s-au 
discutat cu seriozitate probleme 
ale procesului de învățămînt, ale 
vieții interne de organizație, a 
fost analizată munca Consiliu
lui U.A.S., activitatea cultural- 
distractivă, dar rezolvările o- 
perative n-au urmat totdeauna. 
Si pentru că unii au fost pre
zențe aproape formale în comi
tet (locțiitorul de secretar cu 
probleme de propagandă și cul
tură, șeful comisiei de propa
gandă. șeful comisiei culturale). 
Lipsa unui climat statornic de 
exigență definește unele organi
zații U.T.C. de an, unde nu toți 
uteciștii participă la dezbaterea 
și rezolvarea problemelor colec
tivului, sînt nepăsători față de 
încălcarea disciplinei universi
tare, se folosește sporadic cri
tica și autocritica.

Pe bună dreptate în Confe
rință s-a insistat asupra îm
bunătățirii cadrului muncii or
ganizațiilor U.T.C. studențești, 
din Universitate, astfel îneît să 
crească mai mult, în viitor, con
tribuția lor la formarea specia
liștilor de mîine de care econo
mia și cultura noastră are ne
voie. Și de acum înainte — s-a 
precizat — este necesară o am
plă activitate ideologică, unitar 
concepută pentru a da răspuns 
tuturor problemelor pe care 
contemporaneitatea le propune 
spre meditație și atitudine res
ponsabilă din partea fiecăruia. 
S-a recomandat, de asemenea, 
ca în ansamblul activității sale, 
comitetul organizației U.T.C. 
din Universitatea craioveană să 
acționeze cu operativitate pen
tru ca propunerilor studențești 
să le fie date soluționări eficace, 
să se promoveze cu mai multă 
consecvență și în toate compar
timentele un stil de muncă di
namic, să militeze permanent 
pentru o mai susținută trecere 
de la idei și sugestii la realiza
rea lor, la fapte.
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au le-am numi pe numele lor 
adevărat T — retrograde. Do
vada ? Anul trecut, profesoara 
Țugui ea a lăsat 15 elevi cori- 
ge-;!. în mod normal, aceeași 
profesoară trebuia să-l exami
neze in toamnă. Asa s-a și în- 
-■mp'.at. Numai că, dînd curs 
presiunilor locale, inspectoratul 
a numit o adevărată comisie 
care s-o asiste. Cu toate terti
purile la care s-a pretat co- 
mlsia. 6 elevi, pentru puținăta
tea cunoștințelor lor, au rămas 
repecenți. (De fapt, nici o lu
crare scrisă, din cele 15. nu a 
putut fi notat măcar cu 5, 
le-am văzut și noi, erau sub 
orice limită, totul s-a putut co
recta ’.a oral cînd, lîngă un 3 
a anărut obligatoriu un 7, lîngă 
un 4 un 6. și așa mai departe). 
Firește că existenta pe lista 
bilanțului școlar a corigentelor 
namai la română și istorie (dis
cipline oredate de soții Tugu- 
’ea'. ridică numeroase semne de 
întrebare. Pentru profesorii în 
cauză si oentru cei care pre
dau alte discipline, pentru școa
lă în ansamblu. Noi ne-am per
mis una singură : de ce n-au 
rămas corigent! la matematică, 
de pildă, o disciplină care dă. 
orin excelență, corieent.i? ..Pen
tru că — ne-a explicat tovară
șul Zegrea. directorul scolii — 
profesorul de matematică urma 
să se prezinte toamna la con- 
cursnl de admitere al facultății 
din Iași. Ca să nu-și complice 
existenta, să fie nevoit să vină 
în august la examenul de cori
gentă, și-a încheiat socotelile din 
iunie, trecînd toti elevii. Știa 
că nu se mai reîntoarce în a- 
eeastă școală..." Mai trebuie să 
adăugăm noi ceva despre prin- 
cinii pedagogice 7

Dar corigentele au trecut și a 
început un nou an școlar. Ce 
s-a schimbat în ceea ce o pri
vește ne profesoara Țugulea ? 
I se numără în continuare cîte 
$1 ce fel de note dă, se discută 
desnre acestea în consiliul pe
dagogic sau se comentează pe 
la colturi.

„...Dacă nu sînt bună ca 
profesoară de ce nu-mi re
proșează că nu lucrez bin* 
cu copiii, că nu fac ore cali
tative ? De ce mi se repro
șează doar faptul că cer să 
se facă carte

Răspunsul e foarte complicat. 
Ar trebui pornit de la realita
tea că în școală sînt doar trei 
profesori calificați — toți în 
specialitatea limba și literatura 
română și o altă tînără în curs 
de calificare în aceeași specia
lise. Poate vom spune cuvinte 
prea grave, dar nu le putem o- 
coli : cea mai mare parte a ce
lorlalți profesori fac această 
meserie din lipsă de alt
ceva, n-au pregătirea necesară, 
poate nici chemarea (o dove
dește și insuccesul unora la 
examenele de admitere în în
văță m in tul superior). Nespecia- 
lizati în nimic, acești profesori 
predau orice, cu aceeași lipsă de 
autoritate — matematica, ca și 
desenul sau botanica. Asta fa
vorizează domnia arbitrariului : 
catedrele s-au imoărțit fi reîm- 
părțit de cîteva ori de la începu
tul asului în funcție de grad 
de rudenie, preferințe sau bun 
plac ; orarul s-a modificat și el, 
tacit ne îndoim că elevii știu 
cu precizie care profesor ur
mează sâ intre la clasă și ce 
materie va preda.

Cine sâ vă reproșeze, tova
rășă Țugulea. că nu faceți ore 
calitative ? Un profesor care 
predă deopotrivă geografia, 
zoologia și igiena cînd, de fapt, 
ar dori să oredea desenul pen
tru că are de gînd să concureze 
la Facultatea de arte plastice a 
Institutului pedagogic de 3 ani ? 
Ar avea comoetentă să vă apre
cieze activitatea directorul șco
lii. coleg de specialitate și obli
gat s-o facă ca șef de unitate. 
Dar cum s-o facă dacă asisten
tele sînt a-tît de rare, dacă con
siliile pedagogice, numeroase 
cum spuneți si dv.. se ter
mină înainte de a se aborda 
problemele de conținut ale în- 
vățămîntului. consumate fiind 
pentru certuri, șicane și plata 
polițelor neonorate prin bîrfă ? 
Un răsnuns ar fi putut veni 
însă și din partea dv.

Am căutat în scrisoarea dv. 
o autoapreciere mai comple
tă, mai severă. Aveți multe 
de reproșat celorlalți, nu fără 
dreptate. Dar dv. ce aveți să 
vă reproșați pe plan profe
sional ?

Vreți să se facă carte. Foarte 
bine! Dar ce adăugați dv. în 
plus, prezenței la ore cu lecții 
bine pregătite ? Aveați obligația 
nu numai să majorați cerințele 
față de elevi, ci să vă dublați 
și eforturile pentru pregătirea 
lor. E adevărat. învățătorii vă 
trimit în clasele V—VIII elevi 
cu goluri în cunoștințe. în a- 
ceastă situație și la pretențiile 
pe care le formulați, ora de 
clasă nu este suficientă. Unde 
sînt meditațiile, consultațiile, 
munca individuală cu elevii ? 
E greu, chiar foarte greu să le 
faceți în condițiile în caj-e există 
dificultăți si cu asigurarea pre
zenței elevilor la școală, dar 
dv. declarați că sînteți o în
drăgostită a meseriei. Dacă e 
așa, să știți că i-ați raimas da
toare. Și nu numai elewilor dar 
și principiilor pedagogiile și co
legilor dv. Dați note de 4 la 
limba română pentru lipsa bu- 
retelui la tablă și e suficient ca 
să fiți suspectată de lipsă de 
obiectivitate în notarea elevilor 
în general. Vă purtați cu supe
rioritate față de colegi, și nici 
unul nu ne-a mărturisit că a 
cîștigat ceva de la dv. ca pro
fesor competent și cu experiență 
didactică. Cereți integritate 
profesională, dar — recunoaș
teți ! — nu sînteți prima care o 
oferiți.

„...S-a făcut și se face încă 
atîta caz pentru poziția mea, 
dar pe ei. pe conducerea șco
lii de ce nu-i trage nimeni la 
răspunderi ? De trei săptă- 
mîni nu avem profesor de 
matematică în școaâă, orele 
au fost completate «u profe-

Mri de muică, sport, desen, 
care stat necalificați. Clasa 
a VIII-a, de aproape o lună 
de zile nu a făcut nici o oră 
de matematică... De ce di
rectorul nostru nu dă nimă
nui seama pentru modul de
fectuos in care se achită de 
sarcinile ce-i revin ca șef de 
unitate ?"

Din aceste rîndurl nu se poate 
clinti nimic. Dimpotrivă, mai 
sînt multe de adăugat. Tovară
șul Zegrea, directorul Școlii ge
nerale din Duda, a încercat să 
ne convingă cu insistență că nu 
a dorit nici un moment să fie 
director, ba, mai mult — adău
găm noi — nici să profeseze la 
această școală. Repartizat de co
misia guvernamentală în anul 
1967, s-a prezentat la post în 
februarie 1968 și a devenit di
rector — după ce a încercat 
fără succese să-și găsească un 
loc de muncă în Huși — la 1 
septembrie 1968. Vrînd-nevrînd, 
acum este director și are obli
gațiile ce-i incumbă dintr-o a- 
semenea funcție. Este un om tî- 
nor, evident, nu numai fără ex
periență didactică dar și fără 
experiență de conducător. Chiar 
și cu aceste circumstanțe, etica 
profesională îi cerea să depă
șească momentele de regret că 
„mai mult" nu a putut obține 
și să intre în atribuții cu toată 
responsabilitatea. La urma ur
melor, era în joc situația a 450 
de elevi. Pînă în prezent n-a
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făcut decît primul pas : s-a mu
tat în locuința rezervată direc
torului. în rest, este tributar și 
vulnerabil atît ca profesor cîț 
și ca director.

Vom spune, fără îndoială, lu
cruri arhicunoscute. Dar în ca
zul acesta n-avem încotro ; aici, 
arhicunoscutul constituie o ne
cunoscută. Atribuția primor
dială a unui șef de unitate 
școlară este să asigure desfășu
rarea exemplară a procesului de 
învățămînt. Firește, începind 
cu activitatea celor care îl slu
jesc : colectivul didactic. Rîn- 
durile noastre conțin și pînă 
aici cîteva referiri la calitatea 
colectivului profesoral al școlii 
generale in cauză ; ele pledează 
și singure în favoarea marilor 
obligații pe care le avea direc
torul aici. Pledează, dar în gol. 
Directorul s-a adaptat atmos
ferei găsite, a coborît. înainte 
de a urca pe piedestalul autori
tății cu care a fost investit. Nu 
este o butadă ; nesimțindu-se 
angajat decît administrativ, în 
drum spre altceva, a intrat ra
pid în jocul clevetirilor, al mi
nimelor certați și al minimu
lui efort pentru școală și de 
aici... întregul lanț al slăbiciu
nilor.

In orice unitate școlară colec
tivul didactic are nevoie de un 
ajutor substanțial din partea 
directorului. în școala din Duda 
cu atît mai mult, căci aici, fără 
acest ajutor nici nu se poate 
desfășura activitatea didactică. 
De ce, mai e nevoie să o spu
nem ? în școala din Duda direc
torul o putea face fără mari di
ficultăți. în fond, colectivul este 
format doar din 14 oameni. Dar, 
de la începutul anului școlar, 
directorul a asistat abia la 10 
ore de curs și asta în zilele de 
11, 12, 13 noiembrie. (Ne-a asi
gurat că-și va îndeplini „norma" 
de asistențe la ore pentru a se 
putea justifica în fata contro
lului de stat! Deci, nu din ne
voia de a-și ajuta colegii, ori 
din grija față de bunul mers al 
învățămîntalui).

Am încercat, cu toată obiec
tivitatea, să aflăm și alte forme 
de ajutor folosite, cum ar fi 
controlul planurilor de lecții, 
îndrumarea profesorilor către 
literatura de specialitate, dez
bateri pe teme didactico-peda- 
gogice în consilii...

Dar... Lecțiile se citesc, de 
regulă, în fața clasei după ma
nual ; în cancelarie, recreația 
se folosește pentru jocul de 
cărți (am văzut-o cu ochii noș
tri !) și pentru tricotat; consi
liile sînt convocate pentru ră
fuieli.

Brutal spus, în școală aproape 
în totul domnește dezordinea 
și indisciplina profesională. 
Poate că ar fi trebuit să în
cepem cu obligația elementară 
a cadrului didactic de a fi pre
zent la ore, obligație care-i a- 
sigură, în primă instanță, drep
tul de a semna pe statul de 
plată. Dar. la „mica înțelegere" 
totul e posibil : se lipsește pen
tru cumpărături, spălatul rufe
lor și — pentru te miri ce. 
Orele se fac, are grijă de asta 
secretarul școlii — tovarășul 
Pîinișoară Costică—care ține la 
mersul ei normal, și, în virtu
tea acestui sentiment a urcat 
și el deseori la catedră, pentru 
că, așa cum singur o spune, și 
are dreptate, „elevul nu trebuie 
să simtă absența profesorului". 
Obligat să sancționeze aseme
nea abateri este, evident, direc
torul. Dacă ar avea autoritatea 
morală. Dar cum n-o are, în
chide ochii. (îi „deschide" numai 
cînd este vorba de soții Țugu- 
lea, singurii sancționați cu tăie
rea unei zile de muncă pentru o 
întîrziere de 10 minute). Onest 
ar fi fost ca tovarășul Zegrea să 
recunoască că a absentat, de 
pildă, între 18 octombrie șl I

noiembrie în contul celor 3 zile 
de concediu aprobat oficial, că 
tine ore pentru soția lui — mem
bră a colectivului didactic. Con
dica de prezență a profesorilor 
nu reflectă situația, ea este 
pusă la punct — tot la „mica 
înțelegere".

Am dat multe amănunte (nu 
toate !), ni s-au dezvăluit as
pecte urîte, jignitoare la adresa 
breslei dăscălești pe care, din 
respect pentru dăruirea nobilă 
a imensei majorități a cadrelor 
didactice din școlile țării, am 
fost tentați să nu le înfățișăm. 
Dar chiar dacă e vorba de o 
singură școală, am considerat 
necesar să o facem cu credința 
că poate așa. tipărite, cuvintele 
noastre vor clătina ceva în 
conștiința celor despre care am 
scris si vor aduce ceva mai des 
în școala pe cei răspunzători de 
bunul ei mers.

.... Am început să muncesc 
trecînd peste greutățile co
tidiene cu multă ușurință; 
tinerețea m-a ajutat să le 
înving pe toate..."

Atunci ce s-a întîmplat? Să 
nu fi fost aripile ei prea puter
nice pentru zbor ? în ziua cînd 
ne aflam în școală șoțul, Octa
vian Țugulea era plecat la lași 
în căutarea altor posturi pentru 
el și soție, oriunde, numai în 
Duda nu. Ultima abdicare. Vo
ită sau impusă ? Nu se poate 
stabili exact. Trebuie să recu
noaștem că întregul conținut al 
scrisorii Emiliei Țugulea co
respunde realității. E adevărat 
că a venit la catedra satului 
fără să ezite : e adevărat că a 
vrut să-și facă meseria cu se
riozitate ; e adevărat că a dorit 
ca elevii să învețe limba și li
teratura română ; e adevărat că 
a nimerit într-un colectiv mo
dest ca pregătire, lipsit de per
sonalitate. din care cauză în 
școală sînt atîtea nereguli e 
adevărat că a fost șicanată. 
Toate aceste adevăruri ne-au 
convins că, pînă la un anumit 
punct, avem de-a face cu un 
om puternic, greu de înfrînt. 
Dar mai există o realitate pe 
care scrisoarea n-o conține. De 
aceea, am solicitat-o pe Emilia 
Țugulea la franchețe. A răspuns, 
și așa am descoperit fisurile 
scrisorii.

Nu anulăm nimic din adevă
rurile exprimate înainte. Ele 
însă coexistă cu compromisuri 
grave. Trist, dar un om cu per
sonalitate, care vrea ceva și știe 
ce vrea, coboară într-atît îneît 
cu greu îl mai poți deosebi de 
cei pe care-i acuză, luptînd îm
potriva acestora cu propriile 
lor arme. Superioară celorlalți, 
ca pregătire, o afișează cu os
tentație și înfumurare ; n-o dor 
insuccesele și greșelile celor
lalți, ba. chiar îi dau satisfacții; 
are oroare de bîrfă dar știr
bește prin a o practica; rîvnește 
la postul de director al școlii și 
pentru că nu-1 obține nu-și spri
jină colegul, îi subminează chiar 
autoritatea. Etc., etc. Avea sau 
nu avea prioritate la acest post, 
n-o stabilim noi, aici, dar avem 
dreptul să spunem că tot ce a 
urmat după numirea direc
torului trădează mîeime de ca
racter și de o parte și de cea
laltă. Totul înveninînd atmos
fera și așa destul de apăsă
toare. Cei trei profesori, ab
solvenți de facultate, au ajuns 
pînă acolo îneît nu se mai sa
lută. Coarda fiind atît de în
tinsă, doi dintre ei — soții Tu- 
gulea — își caută în prezc%) 
alte locuri de muncă. (O pa
ranteză : profesorul Octavian 
Țugulea n-a fost un pasager la 
catedra satului „în drum spre 
altceva", ci este profesor în 
școala sătească de peste 6 ani). 
Dureros este că nimeni nu su
feră pentru eventuala lor ple
care. că nu-i regretă nimeni. 
Am îndrăzni să afirmăm chiar 
contrariul : evenimentul este 
așteptat, deși școala pierde doi 
oameni cu pregătire superioară 
de care are atîta nevoie.

Să fie o întîmplare, și numai 
în cazul acesta, că școala din 
Duda primește și retine greu 
cadre noi, cu pregătire cores
punzătoare ? N-am rămas cu 
impresia că tînărul profesor so
sit în ziua cînd ne aflam acolo, 
pentru a lua în primire catedfa 
de matematică, a fost întîm- 
pinat eu cele mai bune senti
mente ; încurca niște socoteli, 
și asta avea importanță în pri
mul rînd, nu faptul că de la 
începutu-l anului elevii n-au în
vățat matematică.

Dincolo de toate faptele des
crise, se află școala cu elevii 
săi care vor să învețe, multi 
dintre ei țintind mai departe de 
8 clase. Acestei dorințe trebuie 
să 1 se răspundă cu pasiune și 
dăruire ; mii de fire trebuie 
să-i lege pe profesori de școală 
și elevii lor. Dacă nu se în- 
tîmplă așa, întreaga activitate 
didactico-educativă capătă un 
aspect funcționăresc și birocra
tic. $i nu putem admite ca at
mosfera de muncă dintr-un co
lectiv de oameni prin excelentă 
educatori, să fie îmbîcsită de 
miasmele vătămătoare ale in
vidiei. egoismului, carierismu
lui. suficienței. Mai cu seamă 
într-un colectiv de oameni ti
neri în care, cu exceoția unui 
învățător, toți sînt uteciști.

$i întrucît toți sînt uteciști, 
să vorbim puțin și despre or
ganizația U.T.C. Puțin — pentru 
că n-am avea ce spune mai mult. 
Se mai păstrau încă ecourile a- 
dunării de alegeri în care din 
moment ce nici una din pro
blemele și frămîntările colec
tivului n-au figurat în dezbate
rile lor — despre ce s-o fi 
discutat ? Concludent pentru 
prezenta organizației U.T.C. în 
viata acestor tineri, pentru 
grija cu cate se apleacă asupra 
problemelor lor profesionale și 
de viată este și faptul că pro
fesoarei Emilia Țugulea nici nu 
i-a trecut prin cap că organi
zația U.T.C. ar putea-o ajuta. 
Ea s-a adresat multor factori, 
cerîndu-le sprijinul, dar nici
odată organizației U.T.C. — celei 
din școală, activistului U.T.C. 
ori comitetului județean. Am 
putea pune întrebarea : ce loc 
ocupă viața tinerelor cadre di
dactice în contextul vieții de 
organizație ?

★
Acum, cînd apar aceste rîn- 

duri, în școala din Duda se des
fășoară — cum am fost infor
mați — o inspecție mai com
plexă. Faptul că ea are loc 
abia acum trădează un răspuns 
pompieresc la o alarmă gravă. 
In orice caz, concluziile des
prinse vor Dutea sta la temelia 
unor măsuri eficace, nu nea
părat, și nu în primul rînd, ad
ministrative. Ele vor putea ser
vi și ca material de dezbatere 
etică cu tinerele cadre didactice 
din județ.



□ 0 □□
Was

Consultările
/A’

UN ORAȘ TÎNĂR

Agerpres). — La 
Saigon a fost dat 

. _b’.icitații un comuni- 
i prin care se face cu

ci iJministrația sud-viet- 
_ -.ceptat să participe la 
■e de pace de la Paris, 

d noua hotărîre a guver- 
ugonez, care anterior re- 
propunerea convorbirilor 

. .-.ladripartite, comunicatul men- 
tionează că „la Paris, delegația 
hi Thieu ar avea un rol predo- 
mmant, în afara chestiunilor de 
ordin militar, unde Statele Unite 
își vor păstra preponderența*'.

Se apreciază că prin această 
„concesie", Washingtonul urmă
rește obținerea unui dublu avan
taj pentru S.U.A. : pe de o parte 
ele vor crea impresia unui „ne
amestec" în treburile interne ale 

’Vietnamului de sud, iar pe de 
alta își vor asigura cuvîntul ho- 
tarilor în legătură cu prezența lor 
militară în această parte a Viet
namului.

•Comunicatul menționează, tot
odată, că delegația saigoneză va 
pleca în curînd în capitala fran
ceză, unde,potrivit agenției Uni
ted Presse International, tratati
vele de pace ar putea începe chiar 
în cursul săptămînii viitoare. 
Data plecării delegației, ca și 
componența ei urmează să fie 
anunțate ulterior, dar la Saigon 
se presupune că în fruntea aces
teia s-ar putea afla generalul 
Nguyen Cao Ky.

participe la o conferință în pa
tru, ca parte independentă și e- 
gală în drepturi cu celelalte 
părți. El a declarat că F.N.E. este 
adevăratul reprezentant al aspi
rațiilor legitime ale populației 
din Vietnamul de sud, fiind pe 
deplin competent de a rezolva 
toate problemele privind Vietna
mul de sud. Prezența reprezen
tanților administrației de la Sai
gon la conferința în patru asu
pra Vietnamului nu înseamnă re
cunoașterea de către F.N.E. a a- 
cestei administrații create pentru 
a servi ca instrument al agresiunii 
americane în Vietnam.

Purtătorul de cuvînt al F.N.E. 
a subliniat că, dacă conferința nu 
se va putea desfășura în patru 
F.N.E. este gata să înceapă con
vorbiri în trei, cu participarea 
R. D. Vietnam, Statelor Unite și 
F.N.E., pentru a căuta o soluție 
pașnică problemei vietnameze. 
Duong Dinh Thao a subliniat că 
fără recunoașterea F.N.E. nu este 
posibilă nici o soluție pașnică a 
problemei vietnameze.

S.U.A. — Incidente în fața unei 
grevei profesorilor

școli din Brooklyn în timpul 
new-yorkezi

Cea de-a doua fază a reglemen
tării crizei de guvern din Italia 
— deschisă prin desemnarea lui 
Mariano Rumor în vederea for
mării unui nou cabinet — a în
ceput miercuri dimineața sub a- 
uspicii nu tocmai favorabile. O 
astfel de apreciere pornește de 
la faptul că existența unui acord 
general, între cele trei partide — 
democrat-creștin, socialist și re
publican — pentru alcătuirea gu
vernului tripartit nu înseamnă 
încă aprobarea programului ce 
va sta la baza activității noului 
guvern, a persoanelor care să al
cătuiască echipa guvernamentală. 
Astfel, direcțiunea partidului so
cialist, după două zile de dezba
teri vii, a dat publicității un co
municat’ cohcldziv-.ee consemnea
ză doar adeziunea majorității de 
52 la sută „la constituirea" unui 
guvern organic de centru-stîn- 
ga"?/

Cu toate aceste particularități, 
criza de guvern are un curs nor
mal : există un președinte de 
consiliu-desemnat, a fost afir
mată voința conducerilor celor 
trei partide de a trece la forma
rea unui guvern de centru-stîn- 
ga. 1

LA 29 NOIEMBRIE SE SĂRBĂTOREȘTE A 24-A ANIVERSARE 
A ELIBERĂRII ALBANIEI DE SUB JUGUL FASCIST

De la an la an harta Albaniei 
populare cunoaște modificări 
născute prin efortul creator al 
oamenilor munciii. Obiectivele 
prevăzute în planurile cincinale 
devin practic palpabile prin 
nașterea unor noi centre eco
nomice. Noi așezări, altădată 
necunoscute, devin orașe. Rea
lizatori și martori, cetățenii 
Republicii Populare Albania, 
transformă mlaștini în terenuri 
hrt’.’z, regiuni stîncoase în

PARIS 27 (Agerpres). — La 
Paris, Washington și Saigon s-a 
făcut cunoscut că între S.U.A. și 
Administrația de la Saigon a in
tervenit un acord în legătură cu 
forma de participare a acesteia 
din urmă la convorbirile privind 
Vietnamul, de la Paris. în comu
nicatele oficiale americane și sai- 
goneze se avansează cu privire 
la convorbiri formula a „două 
tabere", în vădită contra
dicție cu acordul realizat an
terior între reprezentanții S.U.A. 
și cei ai R.D. Vietnam asupra 
unei conferințe în patru, cu par
ticiparea R.D. Vietnam, S.U.A., 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și adminis
trației de la Saigon. Cele „două 
tabere" ar urma să fie constitu
ite, pe de o parte, din reprezen
tanții R.D. Vietnam și F.N.E. și, 
pe dc altă parte, din cei ai S.U.A. 
și administrației de la Saigon.

în legătură cu știrile prove
nite din Washington și Saigon, 
purtătorul de cuvînt al delegației
R. D. Vietnam la convorbirile de 
la Paris, Nguyen Than Le, â pre
cizat că țara sa a consimțit la 
ținerea unei conferințe în patru. 
„Afirmațiile părții americane po
trivit cărora am fi fost de acord 
cu o conferință între două părți 
sau două tabere, nu sînt exacte", 
a spus el. După ce a relevat că 
Frontul Național de Eliberare 
este reprezentantul autentic și 
competent al populației sud- 
vietnameze, purtătorul de cuvînt 
a declarat că, avînd în vedere 
raporturile de subordonare dintre
S. U.A. și administrația de la 
Saigon, „nu avem de făcut nici 
un comentariu cu privire la or
ganizarea internă a delegației lor. 
Administrația marionetă de la 
Saigon, care a fost condamnată 
în mod unanim de opinia publică 
pentru fărădelegile sale, se va 
demasca încă și mai mult dacă 
va continua să întîrzie conferința 
în patru".

NEW YORK 27 — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu 
transmite : în Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. s-au 
încheiat, miercuri, dezbaterile în 
legătură cu invitarea părților di
rect inteiesate la apropiata dez
batere a „Problemei coreene". 
După cum s-a mai anunțat, în 
Comitetul politic au fost prezen
tate în legătură cu aceasta, două 
proiecte de rezoluție principale. 
Primul, elaborat de 17 state 
printre care și România, prevede 
„invitarea simultană și necondi
ționata a reprezentanților Repu
blicii Populare Democrate Co
reene și reprezentanților Repu
blicii Coreea, ca părți interesate, 
să participe fără drept de vot la 
discutarea problemelor privind 
Coreea". Al doilea document, ini
țiat de S.U.A., prevede invitarea 
numai a reprezentanților Coreei. 
de sud la viitoarele dezbateri din 
O.N.U. în legătură cu problema 
menționată.

Mobilizîndu-și toți sprijinito
rii. Statele Unite au determinat 
și în acest an adoptarea proiec
tului lor de rezoluție discrimina
toriu cu 67 de voturi pentru, 28 
împotrivă și 28 de abțineri.

Proiectul de rezoluție al „ce
lor 17“ a întrunit 40 de voturi 
pentru, 55 împotrivă 
abțineri.

Printre alte documente adop
tate de participanții la lucrările 
sesiunii Adunării Generale rețin 
atenția rezoluția ședinței ple
nare a Adunării prin care este a- 
probat proiectul de convenție cu 
privire la imprescriptibilitatea 
crimelor de război și a crimelor 
împotriva umanității, precum -și 
proiectul de rezoluție adoptat de 
Comitetul juridic prin care se re
comandă reluarea cît mai curînd 
posibil a lucrărilor Comitetului 
special pentru definirea agresiu
nii.

La 25 noiembrie 1968, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Oslo, Eduard 
Mezincescu, a ținut o confe
rință de presă, consacrată săr
bătoririi semicentenarului 
unirii Transilvaniei 
nia.

cii Roma-

Ro

Greva studenților
madrileni

Studenții și profesorii de la Fa
cultatea de științe economice a 
Universității din Madrid au hotă- 
rit să continue greva pînă ce po
liția ca elibera orașul studențesc 
ocupat imediat după declanșarea 
grevei. Profesorii facultății spri
jină cererile studenților, exprimtn- 
du-și protestul împotriva prezen
ței poliției în incinta universită
ții. Mișcarea grevistă a studenți
lor de la facultatea de științe eco
nomice s-a extins și la facultățile 
de medicină și arhitectură.

Republicii 
din Delhi 

de

La Ambasada 
Socialiste România 
a avut loc o conferință 
presă în legătură cu semicen
tenarul unirii Transilvaniei cu 
România. Ambasadorul Aurel 
Ardeleanu a vorbit reprezen
tanților presei și ai radiodifu
ziunii indiene despre semni
ficația acestui eveniment pen
tru poporul român și a răs
puns la numeroase întrebări 
adresate de participanți.

artistică de amatori din 
mânia".

Expoziția a fost inaugurată 
sub patronajul ministrului 
adjunct al educației naționale 
și artelor, dr. Joseph Zaarour.

La deschiderea expoziției au 
participat funcționari superi
ori din diferite ministere, 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
personalități culturale liba
neze, ziariști

A fost prezent ambasadorul 
român la Beirut, dr. Iacob 
lonașcu.

fertile, 
centre miniere, zone agrare în 
centre ~
pentru dezvoltarea continuă a 
țării a devenit localitatea La?.

Cu cîțiva ani în urmă, La? 
nu era decît un simplu sat, 
aproape neconsemnat în anua
rele statistice. Tntr-un scurt timp 
istoric Lac a devenit un adevă
rat orășel industrial, care cu
noaște de la un an la altul noi' 
cote.

Tn cîmpia pînă nu de mult 
acoperită cu.grîu, orez, floarea 
soarelui, înainte de a intra în 
orășel, a apărut pe mai multe 
hectare Uzina de superfosfati, 
cu turnul ei înălțat spre cer 
(cea mai înaltă construcție de 
acest gen din țară). Instalațiile 
moderne ale uzinei, cărora li 
se adaugă alte edificii, nume
roase magazii, anexe multiple, 
alcătuiesc un veritabil orășel. 
Un dute-vino continuu, zeci de 
autocamioane aduc din zona 
Mirdita. pirită, se întorc după 
ce-și descarcă materia primă 
pentru a lua iarăși același drum 
de munte.

Complicatele procese chi
mice, ce au loc prin parcurge
rea instalațiilor moderne, trans
formă încărcătura galben-ro- 
șiatică în acid sulfuric, indis
pensabil fabricării superfosfa- 
filor. Tn alt sector al uzinei, va
goane special amenajate aș
teaptă la rampă, pentru a fi 
încărcate cu prețiosul îngrășă- 
mînt. Din timp în timp, garni-

industriale. Simbolică

turile pârdsesc incinta uzinei, 
îndreptîndu-se spre alte stații, 
pentru a lua drumul ogoarelor.

Deși de numai doi ani în ac
tivitate, colectivul uzinei de su- 
perfosfați și-a creat un bun re
nume ; lucratorii din agricul
tura vad în recolta fiecărui an 
și o parte din hârnicia munci
torilor chimiști de la Laț.

în alta parte a orașului se 
află Combinatul pentru indus
trializarea lemnului. în fiecare 
zi bușteni masivi de pin, aduși 
din pădurile din nordul țârii, 
sînt descărcafi. Mii de metri 
cubi capătă prin prelucrare noi

Uzinei de superfostați, este 
foarte, tînăr. Muncitorii, tineri 
și tinere, își organizează din ce 
în ce mai bine munca propu- 
nînd introducerea unor iniția
tive privind creșterea produc
ției, îmbunătățirea calității pro
duselor.

La? nu este însă numai un 
nou centru industrial. El a de
venit și un important nod de 
comunicații. Din spre munții 
din nord, din districtele mi
niere, prin La?, spre porturile 
Albaniei sînt în continuă miș
care trenuri cu produse des
tinate exportului.

Paralel cu dezvoltarea indus
trială în La? a început cons
truirea unor blocuri pentru lo
cuit, cu mai multe etaje. Ma
joritatea muncitorilor și ingi
nerilor sosiți să lucreze la în
treprinderile ridicate în ultimii

Blocuri noi do locuințe la Tirana

Mm MINIȘTRILOR CULTURII

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea se- ■ 
micentenarului unirii Transil
vaniei cu România, a avut 
loc. in saloanele casei de cul
tură „Dar el-Fan“ din Beirut, 
vernisajul expoziției „Mișcarea

PARIS 27. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascăl, trans
mite : Miercuri dimineața, purtă
torul de cuvînt al delegației 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud la confe
rința de la Paris, Duong Dinh 
Thao, a declarat reprezentanților 
presei că F.N.E. a acceptat să

și 28
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R. S. F. IUGOSLAVIA. — Vedere din centrul Belgradului
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DIN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE
SOFIA 27 (Agerpres). — La 

invitația președintelui Comitetu
lui pentru Cultură și Artă al 
R. P. Bulgaria, Pavel Matev, în
tre 25 și 27 noiembrie Ia Sofia a 
avut loc întîlnirea miniștrilor cul
turii din următoarele țări socia
liste europene : R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, Republica So
cialistă România, R. P. Ungară și 
Uniunea Sovietică. Din țara 
stră a participat o delegație 
dusă de Pompiliu Macovei, 
ședințele Comitetului de 
pentru Cultură și Artă.

în cadrul întîlnirii, miniștrii au 
prezentat informări despre dez
voltarea vieții culturale din ță
rile lor și au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la 
extinderea relațiilor culturale. Ei 
au relevat cu satisfacție că legă
turile culturale bi și multilaterale 
dintre țările socialiste se dezvoltă 
cu succes. Totodată, participanții 

, și-au exprimat dorința de a extin
de, în forme corespunzătoare, re
lațiile lor în toate domeniile artei 
și culturii. Participanții la întîl- 
nire s-au declarat dispuși să stu
dieze propunerile făcute în cursul 
dezbaterilor.

Miniștrii au constatat în unani
mitate că întîlnirea desfășurată 
a fost utilă. Ei consideră că și 
pe viitor pot avea loc asemenea 
întîlniri, atunci cînd va fi ne
cesar.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o

atmosferă de prietenie, cordiali
tate și deplină înțelegeie reci
procă.

noa- 
con- 
pre- 
Stat

★
Todor Jivkov, prim-secretar al 

C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, i-a primit miercuri pe 
conducătorii 
participat la 
culturii din 
europene.

delegațiilor care au 
întîlnirea miniștrilor 
unele țări socialiste

valori. Cheresteaua — una din 
principalele produse ale Com
binatului — este îndreptată 
spre șantierele de construcție 
ale țării. Tn alte secții ale com
binatului s-a trecut la realiza
rea panourilor și plăcilor fibro- 
lemnoase, deșeurile de lemn 
sînt folosite la confecționarea 
lăzilor pentru ambalarea fruc
telor și legumelor.

Potrivit revistei „L’ALBA- 
NIE NOUVELLE" colectivul 
combinatului, de altfel ca și al

ani locuiesc în apartamente noi. 
în noul liceu sălile sînt lumi
nate pînă tîrziu în noapte. 
După ce elevii de la „cursurile 
de zi" părăsesc școala, în bănci 
le iau locul operatorii chimiști, 
muncitori de la combinatul de 
industrializare a lemnului.

în prezent se pun bazele unor 
noi întreprinderi și instituții 
edilitare care vor înfrumuseța 
și mai mult acest tînăr oraș.

P. NICOzXKA

n

In continuarea vizitei sale 
în Japonia, la invitația 
SOHYO (Federația sindica
telor japoneze), delegația U- 
niunii Generale a Sindicate
lor din România condusă de 
Ion Cotoț, secretar al Consi
liului Central U.G.S.R. 
a fost primită, marți de 
Ryokichi Minobe, guverna
torul orașului Tokio. In a- 
ceeași zi, Tosikatsu Horyi, 
președintele SOHYO, a oie- 
rit un dineu în cinstea de
legației române. A fost pre
zent Ion Datcu, ambasado
rul României în Japonia.

Miercuri seara, delegația 
U.G.S.R. a părăsit Tokio, în
dreptîndu-se spre patrie.

Virtuțile
■ V ••tăcerii

Convenția P.L.D. din Japonia

E. SATO REALES PREȘEDINTE

a

TOKIO 27 — Coresponden
tul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
La Convenția partidului liberal
democrat (P.L.D.) ale cărei lu
crări au avut loc miercuri, pri
mul ministru Eisaku Sato a fost 
ales prin vot secret, pentru
treia oară, președinte al partidu
lui. El va deține această func
ție, potrivit statutului partidului 
încă doi ani, perioadă în care 
va fi și piemierul Japoniei. .

Eisaku Sato a învins încă în 
primul tur de scrutin pe ceilalți 
doi candidați la funcția de pre
ședinte, Takeo Miki, fostul mi
nistru al afacerilor externe, și 
Shigesaburo Maeo, fostul secretar 
general al partidului, obținînd 
240 de voturi din totalul de 454

— cu peste 20 peste majoritatea 
necesară. Takeo Miki a obținut 
107 voturi, iar Maeo 95.

Observatorii locali nu au fost 
surprinși de rezultatul alegerilor. 
Ei atrag însă atenția asupra fap
tului că Sato va trebui să rezolve 
în cel mai scurt timp probleme 
economice dificile și în primul 
rînd creșterea în spirală a pre
țurilor și întocmirea bugetului pe 
anul fiscal viitor.

El va trebui, de asemenea, să 
rezolve una din cele mai strin
gente probleme ale Japoniei — 
retrocedarea Okinawei și regle
mentarea „problemelor anului 
1970“, cînd se va hotărî soarta 
tratatului de securitate japono- 
american.

Partidul conservator 
din Marea 
trece prin 
de aprinse 
„Focul" a fost 
șat de Enoch 
lider al aripii 
tremă dreapta, 
luna aprilie a 
an. Insă, ultimele sale 
alocuțiuni rostite la 
Manchester, la Wol
verhampton, sau cel 
mai recent la Eastbo
urne, au stirnit mult 
mai multe nemulțu
miri, nu numai în rîn- 
durile oponenților lor 
tradiționali, laburiștii, 
ci chiar printre mem
brii marcanți ai con
servatorilor. Campion 
al devizei „Anglia en- 
glezilor“, Powell 
face purtătorul unei 
concepții potrivit că
reia minoritatea de 
culoare, alcătuind doi 
la sută din populația 
țării, ar fi un pericol 
pentru însăși existen
ța Marii Britanii. Ce 
remedii propune el în 
ultimul său discurs a- 
preciat de săptămîna- 
lul francez EXPRESS 
ca fiind „cel mai rasist 
din toată cariera lui"? 
In primul rînd, crea
rea unui „minister al

Britanie 
momente 
dispute, 
declan- 
Powell, 
de ex- 
încă în 
acestui

se

repatrierii" însărcinat 
cu reexpedierea în ță
rile de baștină a celor 
1 250 000 de imigranți 
de culoare care trăiesc 
în prezent în Marea 
Britanie. In al doilea 
rînd, adoptarea unei 
legi, într-un termen 
foarte scurt, care să 
interzică noi imigrări. 
In ciuda faptului că 
fusese exclus din „ca-

a lansat pe trei pagini 
„un strigăt de alarmă 
națională" denanțind 
„pericolul Powell*4 .Li- 
derul partidului con
servator Edward He
ath a declarat fără 
nici o ezitare: „Aceas
tă doctrină aparține 
hitlerismulul". Potri
vit ziarului LE FI
GARO. Heath a de
clanșat un masiv

SCANDALUL
POWELL

binetul fantomă" încă 
în primăvară, Powell 
își continuă filipicile 
sale acuzîndu-i pe cei 
care-1 condamnă că 
„nu ține seama de 
fapte și ignorează rea
litatea". Cea mai mare 
parte a opiniei pu
blice britanice a pri
mit cu îngrijorare no
ua ofensivă a lui Po
well. DAILY MIRROR

baraj de artilerie 
asupra pozițiilor Iui 
Powell — acuzîn- 
du-1 că încurajează un 
sistem de denigrare 
împotriva unei mino
rități.

In sfîrșit, 139 de 
putați laburiști 
semnat o moțiune 
rînd Camerei Comu
nelor să condamne 
discursul de la Eas-

de- 
au 

ce-

tbourne. Luind cuvîn
tul în numele cabine
tului Wilson, minis
trul transporturilor 
Marsh, l-a acuzat pe 
Enoch Powell de „an 
rasism pur“. El l-a in
vitat pe Heath să-și 
pună in modul cel mai 
serios problema dacă, 
spre binele atmosferei 
politice din țară, nu 
ar fi sosit momentul 
să-1 excludă pe Powell 
din rîndurile partidu
lui său. Dilema, de 
a-1 exclude sau nu, a 
preocupat statul major 
conservator încă îna
inte de episodul din 
Camera Comunelor. 
Heath, nu pare totuși 
înclinat să se dispen
seze de aripa dreaptă ; 
de aceea pledează 
pentru indulgență, ar- 
gumentînd că pozițiile 
Iui Powell nu anga
jează întregul partid. 
Mulți presupun că 
Heath ar trebui prin 
această „manevră" 
să-și mențină o re
zervă de cîteva zeci de 
mii de voturi, ale ul- 
tra-rasiștilor care-i 
pot folosi Ia următoa
rea confruntare elec
torală.

IOAN TIMOFTE

FUNERALIILE LUI I. DOBI
• MIERCURI după-amiază, la 

Panteonul marilor dispăruți ai 
mișcării muncitorești ungare de 
la cimitirul Kerepesi din Buda
pesta, au avut loc funeraliile 
lui Istvan Dobi. membru al Co
mitetului Central al P.M.S.U., 
membru al Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare și fost 
președinte al acestui consiliu, 
membra al Adunării de Stat. 
La ceremonia funeraliilor au 
luat parte conducători de țartid 
și de stat ai R. P. Ungare, în 
frunte cu Jânos Kâdăr. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Păi Losonczi. președintele Con
siliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, Jeno Fock, președinte
le Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, și 
alte persoane oficiale.

manie**, un ghid turistic ilustrat 
care prezintă istoria, folclorul, 
economia și cultura româneas
că. Autorul ghidului este doam
na Denise Basdevant.

Cartea este tipărită la Com
binatul poligrafic „Casa Scîn- 
teiiM din București.

IMAGINI DIN COSMOS

9 ÎNCERCAREA de lansare 
a unui satelit zcu ajutorul ra
chetei „Europa 1“, realizată în 
comun de Anglia, Franța și 
R. F. a Germaniei, în cadrul 
programului ELDO, a fost aban
donată, datorită unor defecți- 

•uni descoperite în sistemul de 
cuplare al celei de-a doua 
trepte a rachetei. Lansarea tre
buia să aibă loc de la baza mi
litară de la Woomera (Austra
lia).

• ÎN EDITURA Flammarion 
a apărut cartea „Volei la Rou-

• REȚEAUA americană de 
televiziune „N.B.C.“ a anunțat 
că va transmite timp de cel 
puțin 60 de ore imagini în di
rect din Cosmos cu prilejul 
zborului orbital pe care cos- 
monauții Frank Borman, James 
Lovell jr. și William'Anders Î1 
vor face în jurul Lunii. Lansa
rea navei spațiale „Apollo-8", 
la bordul căreia se vor afla cei 
trei cosmonauți, este pregătită 
pentru ziua de 21 decembrie 
a.c.

Nava este echipată și cu o 
cameră de luat vederi, care va 
transmite imagini pe Pămînt, 
iar acestea vor fi preluate prin 
intermediul sateliților de co
municații nu numai pe întreg 
teritoriul S.U.A., ci și în Ca-

nada, Mexic, Porto Rico, Fili- 
pine, Japonia, Australia și în 
mai multe țări din Europa.

• VICEPREȘEDINTELE Hu
bert Humphrey, candidat al 
partidului democrat la recen
tele alegeri prezidențiale din 
S.U.A., a reafirmat, cu prilejul 
unei vizite făcute la sediul 
O.N.U. din New York, că nu 
va accepta nici un post perma- 

administrație a 
Richard Ni- 
dispus să-și 
mod ocazio- 
precise. Prin 
Humphrey a

nent în noua 
președintelui ales, 
xon, dar că este 
ofere serviciile în 
nai și in probleme 
această declarație, 
infirmat unele zvonuri potrivit 
cărora el ar dori să ocupe pos
tul de reprezentanța permanent 

care va 
ianuarie

al S.U.A. la O.N.U., 
deveni vacant după 20 
1969.

• LA SOFIA s-au 
lucrările Plenarei C.C. 
Bulgar, la care au fost discu
tate locul și rolul sfaturilor 
populare în sistemul conducerii 
sociale. în cadrul lucrărilor 
Plenarei a luat cuvîntul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C? al 
P. C. Bulgar.

încheiat 
al P. C.

• PROSPECȚIUNILE geolo
gice efectuate pe o suprafață de 
50 000 km pătrați (în special în 
Slovenia și Macedonia) arată că 
Iugoslavia dispune de materie 
primă nucleară, în special ura
niu. Rezervele de bioxid de 
uraniu sînt evaluate la peste 
10 000 tone. La întîlnirea Aca
demiei de Științe sîrbă, care a 
avut -loc nu de mult, s-a subli
niat că rezervele potențiale de 
bioxid de uraniu ale Iugosla
viei depășesc 100 000 tone.

NORMALIZARE IN MALI
• In cursul unei prime con

ferințe de presă cu ziariștii 
străini, ministrul informațiilor 
al guvernului provizoriu al Re
publicii Mali, Balia Kone, a pre
zentat situația generală din țară 
în urma loviturii de stat care a 
avut loc recent. El a arătat că 
viața a revenit la normal pe 
întreg teritoriul statului și că 
în momentul de față se proce
dează la reorganizarea întregu
lui aparat al administrației.

Unui din asistenții secre
tarului Departamentului de 
Stat al S.U.A., Phil Weaver, 
a reușit printr-o lapidară de
clarație făcută săptămîna 
trecută o dublă performan
ță : să declanșeze un scandal 
în relațiile americano-filipi- 
neze și să pună unele foruri 
americane într-o postură 
cam delicată.

Domnul Weaver a făcut o 
călătorie de informare în Fi- 
lipine. întors din această vi
zită, el a crezut necesar să 
se destăinuie ziariștilor : 
„Ceea ce am constatat acolo 
m-a uimit și m-a întristat. 
Echipament, bunuri și ali
mente de la bazele noastre 
militare, sînt pur și simplu 
jefuite în masă. Alimentele 
ajung la bursa neagră. Sînt 
cazuri cînd instalații întregi 
dispar... Și toate sînt opera 
unor filipinezi care nu scapă 
ocazia unor cîștiguri ilicite, 
chiar prin furt calificat4*.

Imediat după apariția a- 
cestor „dezvăluiri", amba
sada filipineză din capitala 
americană a dat publicității 
o declarație de protest, în 
care se arată că cele afirma
te dc Weaver sînt „o misti
ficare fără precedent4*. Dacă 
la bazele militare americane 
se constată „un jaf în masă" 
— relevă declarația ambasa
dei — „atunci se poate spu
ne cu certitudine, că feno
menul se întîmplă numai 
din inițiativa personalului 
american44. In același timp, 
Ia Manila, un purtător de 
cuvînt al ministerului de ex
terne filipinez a ținut să re
marce cu ironie și sarcasm 
abia disimulat că cele ce se 
petrec cu „subtilizarea bunu
rilor44 de la bazele din Fili- 
pine pot fi ușor înțelese „de 
oricine va studia biografiile 
și modul de a acționa al 
multor funcționari americani 
din aparatul acestor baze44.

Probabil pentru a comple
ta aceste „amabile" 
cizări, ziarele din 
nila au relatat că 
militari și doi funcțio
nari din administrația baze
lor americane au fost impli
cați în ultimele două luni în 
diferite afaceri cu trafic de 
bunuri bine cotate la bursa 
neagră44. Dezvăluind marile 
daune pe care le aduce sta
tului filipinez bursa neagră 
practicată de administrația 
americană, cu bunuri sustra
se de Ia bazele militare, pre
sa filipineză a scos în lumi
nă și un alt aspect dureros. 
Este vorba de faptul că în 
virtutea dreptului de extra- 
teritorialitate, militarii ame
ricani și membrii familiilor 
lor sînt scutiți de taxe va
male, ceea ce permite o ade
vărată „contrabandă legală" 
care aduce prejudicii bugetu
lui filininez.

După o asemenea salvă de 
„amabilități", bine meritate 
s-ar putea ca expansivul 
asistent al Departamentului 
de stat să mediteze la valoa
rea unui cunoscut dicton la
tin, despre virtuțile tăcerii.

E. R.

pre- 
Ma-

„șase
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