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Astăzi, cînd sărbătorim a 
XXV-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist, tră
im încă, din adîncul ființei noa
stre, sentimentele înălțătoare ale 

. zilelor Congresului al X-lea al 
' partidului Comunist Român care 

a făcut bilanțul activității parti
dului, a întregului popor, con
sacrată realizării hotăririlor a- 
doptate de Congresul anterior 
și a elaborat programul dezvol
tării multilaterale a României, 
aflată în plină și viguroasă as
censiune pe calea desăvîrșirii 
socialismului și a creării pre
miselor materiale trecerii la 
construcția comunismului.

„Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român - subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— are o însemnătate deosebită, 
datorită atît condițiilor interne 
și internaționale în care iși des
fășoară lucrările cit și faptului 
că are loc in preajma glorio
sului nostru jubileu - aniver
sarea unui pătrar de veac de 
la înfăptuirea actului istoric din 
august 1944, care a dus la eli
berarea României de sub jugul 
fascist și care a marcat înce
putul revoluției populare, anti- 
imperialiste, deschizînd o nouă 
eră în istoria poporului român".

Au trecut doar 25 de an! de 
cînd, în clocotul unui nemaiîn- 
tîlnit avînt patriotic și revoluțio
nar, poporul român, sub condu
cerea gloriosului său partid co
munist, a înscris în cartea de 
aur a luptelor duse secole de-a 
rîndul pentru libertate naționalăi 
și progres social, una dintre 
cele mai strălucite pagini din 
istoria sa — înfăptuirea insu
recției armate, act revoluționar 
de înaltă responsabilitate și 
demnitate umană, care a dus 
la înlăturarea odioasei dicta
turi antonesciene fasciste, la în
toarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste și alăturarea 
României la coaliția antihitle- 
ristă.

Istoria a consemnat uriașa 
însemnătate, profundele semni

ficații ale actului revoluționar 
de acum un sfert de secol. Po
porul român, deși se afla în 
condiții deosebit de grele, a 
găsit surse materiale și umane 
și, la chemarea partidului co
muniștilor, s-a angajat cu toa
te forțele, alături de Uniunea 
Sovietică și celelalte puteri ali
ate, în războiul drept, de elibe
rare, împotriva fascismului. E- 
roica armată română, luptînd 
în comun cu armata sovietică, 
după eliberarea întregului teri
toriu al patriei, a luat parte fa 
eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei.

Victoria insurecției armate din 
âugust 1944 a deschis poporu
lui român calea spre cucerirea 
adevăratei sale independențe 
naționale, spre refacerea eco
nomică, dezvoltarea de sine stă
tătoare a țării și înfăptuirea as
pirațiilor de democrație și pro
gres social. Anii care au trecut 
de la înfăptuirea acestui act 
revoluționar, chipul nou, plin de 
strălucire al patriei noastre so
cialiste, puternica sa afirmare 
în contextul lumii contempora
ne, stau mărturie că insurecția 
națională de acum un pătrar 
de veac a marcat debutul ce
lei mai fertile epoci din istoria 
poporului român.

Privim cu legitimă mindrie — 
în retrospectivă și deopotrivă 
în perspectivă — la tot ce este 
mai elocvent, mai pregnant în 
istoria celor 25 de ani care au 
trecut de la eliberare, la viitorul 
tot mai luminos pe care ni-l 
făurim pe fundamentul trainic 
al marilor împliniri socialiste. 
Noua orînduire, rod al efortu
rilor întregului popor, condus 
de partid, a transformat Româ
nia dintr-o țară cu o industrie 
slab dezvoltată și o economie 
predominant agrară — într-un 
stat cu o economie dinamică, 
cu o puternică industrie, în 
plină dezvoltare și diversificare 
pe fluxul cuceririlor înaintate

Continuare în pag. 2-a)
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VARĂ FIERBINTE
Acest pămînt sub lucrări și zodii 
ne-a înmugurit în lume, 
sîntem ca o carte etern deschisă 
sub luceafărul cu nume,

Ah, și cînd trece vara călare 
pe un cal de măr, cu trup de grindă, 
cu aripi de șindrilă, ca orice zburător 
pletele poeților scutură ghindă.

Mieji purtînd în sine viitor.

Ovidiu Genaru

JUBILEU
Alesu-s-au apele de pămînt 
Și umbrele-alungînd au zis :

- Acest tărîm de cînt și vis
Să fie-aL soarelui veșnic arzînd I

In toiul arzătoarei mari geneze
Asemeni, oamenii-au grăit :
— Pămînt, străbun, tu dărui și vibrezi
Ce ai mai bun și mai slăvit

In zorii tăi dogoritori,
Sub zodii de prielnicii,
Istoria scrisă de-un întreg popor
Arde în pagini lirice și vii, —
Cum arde dragostea, care-a cuprins, 
Din țărm în stei, țara de foc.
Făgaș de bine și noroc
Ai fost, tu, august douăzeci și trei, 

soroc
Din care-și dăltuie, spiralic.
Statura de-obelisc ne-nvins

Țara cu suflet tandru șl metalic ,,.

Camil Baltazar

priviți-ne 
tara!

,Un sfert de secol poș
te să însemne deopotrivă 
foarte mult sau foarte 
puțin. Istoria noastră și 
nu numai a noastră,, cu
noaște . nu decenii, dar și 
secole de încremenire, 
cînd oprimarea și ■ ne- 

, dreptatea, născute. aici 
. sau venite de. aiurea, 

domneau în mod 'abso
lut; și invers, explozii, 
adevărate explozij, cînd 
tot ce are mai bun în. ei 
poporul se Unește*'■ într-Un i 
torent care. pune -în miș
care, c^re răstoarnă, .pre
face și ridică, la o con
diție firească 1 naturii o- 

. mulul, întreaga, viață so- 
, cjală. Un . asepienea to

rent este, de un sfert de 
secol, România, poporul 
român. .

Cred. c$ vorbind astăzi 
despre cele două dece
nii 'și jumătate pe care 

; le sărbătoririi, am face 
cea,, mai mare greșeală 
simplificînd, reducînd toa
te**'momentele toți cei 
douăzeci și cinci de ani 
la o linie de așcenșiune 
dreaptă. Pentru că nu 
totdeauna lucrurile s-au 
concretizat așa cum au 
fost, visate, pentru că 
moștenirea materială, și, 
așa destul de puțină, ne-a 
fost secătuită de război 
și ; de obligațiile care au 
rezultat din el, pentru 
că nu totdeauna condi
țiile internaționale au fost 
limpezi și s-au reflectat 
așa cum erau pe plan 
intern, pentru că nu în 
fiecare moment, gîndu- 
rile și acțiunile unora 
puși să decidă într-un 
domeniu sau altul, au 
coincis cu aspirațiile 
noastre, ale tuturor. A 
fost un drum pe care 
greutățile, ce aproape nu 
ni le mai putem închipui 
astăzi, ne-au cerut , un 
efort uriaș și, nu o dată, 
sacrificii.

îmi amintesc scepticis
mul declarațiilor unora cu 
privire la făurirea unei 
industrii constructoare de 
mașini, de acel specia
list care? era gata să se 
lase strivit de primul 
tractor românesc, sigur 
fiind că nu vom izbuti, 
de toate cuvintele și gîn- 
durile ce ne înconjurau, 
care manifestau certitu- 
dinea că România nu va 
fi altceva decît o țară în 
genunchi. Iată-ne (astăzi 
gata să îndemnăm pe scepti
cii de atunci, pe toți cei 
care vor să ne cunoască, 
să le spunem mîndri : 
priviți-ne ! Priviți-ne țara, 
priviți-ne ochii. Nu a- 
vem nimic de ascuns/ 
Ceea ce spunem este 
ceea ce facem. Bogăția 
noastră înseamnă aceste 
orașe și aceste sate, a- 
ceste fabrici și aceste 
lanuri, aceste cărți și ,a.-. 
ceste gfnduri. Ale noas
tre și numai ale noas
tre. . .

Nu, nu refac acest 
drum, nu-1 încep de la 
scepticismul acelor oa
meni și nici de la ziua 
și noaptea de august, ci 
mai dinainte, de la sîn- 
gele curs și răscurs 
pentru libertatea acestui 
pămînt, de la tot ce se 
înalță liber din adîncurile 
istoriei noastre. Pentru 
mine sînt tot una stri? 
gătele de luptă ale vi
tejilor lui Ștefan ca și 
acel da sau nu hotărît 
al omului din celula în
chisorii. Drumul nostru 
începe de departe, de 
foarte departe și, chiar 
atunci cînd trece prin în
chisoare, rămînem neclin
tiți în credința noastră 
de libertate și indepen
dență.

Refac acel drum cu 
durerea ostașului minat 
să moară pentru o cau
ză de care este străin, 
cu hotărîrea aceluiași os
taș de a-și elibera țara, a-

C. Ștefanache
, t (Continuare In pag. a 2-a)
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ale științei și tehnicii contem
porane, cu o agricultură socia
listă în plin progres de moder- 

i bizare, cu o cultură în continuă 
și prodigioasă afirmare, 

j Ultimul pătrar de veac .a 
marcat șî profunde transformări 

I social-polîtice, împlinirea idea
lurilor de libertate sociolă șî 
națională la care strămoșii au 

, rivnit zadarnic veacuri de-a rin- 
dul. A fost înlăturată pentru 
totdeauna exploatarea omului 
de către om, triumful socialis
mului a adus cu sine depjina 
egalitate economică, socială ~și 
politică, dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, 
a făcut să înflorească și să se 
afirme multiiateral națiunea so
cialistă română.

Poporul român, harnic și eroic 
dintotdeauna. șî-a văzut împli
nite năzuințele sale de libertate 
și bunăstare, confundindu-șî 
destinele șî opțiunile sale cu pa
cele ale Partidului Comunist 
Român, inspiratorul și organi
zatorul tuturor împlinirilor de 
pe pămîntul strămoșesc.

Apllcarea creatoare a mar- 
xism-leninismului la condițiile 
concrete ale României. înfăp
tuirea consecventă a politicii 
de industrializare socialistă a 
pottieî, au generat avîntul nes
tăvilit al forțelor de producție, 
au marcat, ca un corolar sin
tetic. dar deosebit de elocvent, 
o dinamică mereu ascendentă 
a bunăstării celor ce muncesc. 
Parametrii dezvoltării urașe . a 
României ni le oferă statistica

potrivit căreia producția indus
trială globală a anului 1968 era 
de 14 ori mai mare decît cea 
realizată în 1938, nivelul pro
ducției agricole crescuse . de 1,6 
orî, venitul național se ridicase 
de peste 5 ori, iar salariul real 
se mărise de aproape 2,5 or1- 
Vastul program de investiții, în
semnatele fonduri alocate ne
voilor social-culturale, întreaga 
dezvoltare a economiei țarii, a
testă profundul umanism al po
liticii partidului, slujirea cu cre
dință a idealurilor de cîvillzație 
șî propășire a omului, creării 
celor mai favorabile condiții 
care să asigure manifestarea 
plenară, nestingherită a perso
nalității umane. Aceasta a în
cetat de mult să mai fie doar 
un deziderat, o afirmare pur 
utopică, ’ bilanțul practic, sem
nificativ și profund pe care-l 
facem la acest jubileu ne ofe
ră certitudinea faptelor împli
nite, dimensiunile urașe pe ca
re se găsește astăzi poporul 
român grație înfăptuirii politicii 
partidului, grație socialismului. 
Și tot datorită partidului co
muniștilor, România și-a căpă
tat un bine meritat prestigiu 
în concertul internațional al po
poarelor.

Punînd în centrul politicii sale 
externe dezvolarea relațiilor de 
pretenie și colaborare cu ță
rile socialiste. România a des
fășurat. în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, o politică 
externă activă de lărgire a co
laborării economice, politice, 
tehnico-științifice și culinrafe cu 
toate statele lumii, îndiferent

de orinduirea lor socială. Re- 1 
zultatul : România întreține în i 
prezent relații diplomatice cu i 
94 țări și relații economice și 
tehnico-științifice cu peste 100 
de state. „Putem spune — arăta 
tovarășul Nicoolae Ceaușescu
în raportul prezentat la cel. de 
al XJea Congres - că nicio
dată în istoria sa România nu 
a desfășurat o politică . inter
națională atît de activă și 9U a 
avut atît de mulți prieteni ca 
astăzi".

La baza relațiilor cu celelahe 
state, țara noastră situează prin
cipiile viabile, confirmate de în
treaga evoluție a vieții interna
ționale, ale suveranității și in
dependenței naționale, ale ega
lității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne șî avanta
jului reciproc, respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, corespunză
tor intereselor șî aspirațiilor sale 
vitale.

Unanim aprobată de întregul 
popor, politica externă promo
vată de partidul și statul nostru 
corespunde pe deplin interese
lor noastre naționale, cauzei 
păcii și progresului internațio
nal.

însuflețiți de magistralul . pro
gram de dezvoltare multtiote- 
rală a României elaborat de 
Congresul al Xdea al portidului, 
întregul popor român întîmpi- 
nă jubileul celei de-a 25 ani
versări a eliberării patriei cu 
noi șî tot mai strălucite victorii 
în munca sa pașnică de edifi
care continuă a socialismului.

Gloroasa aniversare găsește 
județul lași, asemenea întregii 
țări, angajat în plin avînt pe 
coordonatele luminoase ale de- 
săvîrșirii socialismului. Străve
chile meleaguri moldave poartă 
astăzi amprenta profundelor
transformări socialiste, au un 
chip nou, mai tînăr, maî opti
mist ca oricînd. Pe fundalul
dezvoltării armonioase a între
gii țări, oamenii muncii din ju
dețul lași, promotorii lor, comu
niștii, au înscris nenumărate pa
gini de eroism cotidian, făcînd 
să rodească infinit politica în
țeleaptă a partidului, lașului cu 
atributele sale tradiționale de 
oraș al culturii, socialismul 
adăugat peisajul multivalent al 
industriei, conferindu-i, pe drept 
cuvînt, certitudinea unei puter
nice citadele a industriei, știin-

i-O

ței, artei și culturii. Și în acest 
context statisticile înregistrează 
cifre impresionante. Nu mai . e 
pentru nimeni o noutate că ju
dețul nostru înregistrează unul 
dintre cele mai ridicate ritmuri 
anuale de creștere a volumuiui 
producției industriale, aproape cu 
15 la sută, superior celui înre
gistrat pe țară, că platforma sa 
industrială numără 38 de obiec
tive, față de 19 în 1950, că pro
ducția globală industrială este 
de aproximativ de 20 de ori mai 
mare decît cea înregistrată în 
perioada antebelică și că în 
1970, va fi de 22 ori mai mare 
decît cea înreg:strată în urmă 
cu un deceniu. Numai în ultimii 
10 ani, valoarea investițiilor 
locate județului Iasi a fost 
peste 10 miilarde lei.

Șuvoiul marilor împliniri 
cicliste a cuprins și satele 
dețului, statornicind bunăstarea 
în casele tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare. Glia întinsă a jude
țului a devenit mai roditoare, 
mai îmbelșugată. Dovezi sînt 
rezultatele obținute în anul tre
cut cînd, în ciuda condițiilor at
mosferice nefavorabile, produc
ția agricolă a județului a fost 
cu 11 la sută mai mare decît 
cea realizată în 1965.

Concomitent s-au dezvoltat 
învațămîntul, știința, arta și cul
tura ieșeană, simbolul trainic 
al unor ilustre tradiții, care nu 
sînt nici pe departe dezmințite 
ci, dimpotrivă, amplificate și ri
dicate pe o treaptă calitativ 
superioară, pe mâsura și la ni
velul epocii pe care o trăim.

Concludente sînt realizările 
pe care oamenii muncii din ju
dețul lași le-au obținut în în
trecerea socialistă desfășurată 
în cinstea Congresului al X-Iea 
și a aniversării eliberării patriei. 
In primele 7 luni ale anului, 
planul producției globale in
dustriale, bunăoară, a fost de
pășit cu 214 mîiloane lei, al 
producției marfă vîndută și în
casată — cu 87 mîiloane lei, 

I iar al livrărilor la export, - cu 
. 32 miiioane lei. Valoarea eco-
i nomiilor peste plan la prețul 
î de cost însumează 47 mîiloane 
î lei, iar a beneficiilor suplimen

tare — 58 mîiloane lei. Sînt 
doar cîteva dintre roadele stră
daniilor depuse 
muncii ieșeni în

a
de

so- 
ju-

oadă de puternică efervescen
ță creatoare și care atestă ho- 
tărîrea sa de neclintit de a-și 
aduce o contribuție cît mai de 
preț la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor stabilite de partid.

In fapt, politica partidului, 
care a stat șî stă la baza tu
turor înnoirilor a însemnat rea
lizarea, etapă de etapă, siste
matic, neșovăielnic, a planuri
lor elaborate, construirea șî 
dezvolarea pe baze realiste a 
unei vieți noi, în numele oame
nilor, în interesul oamenilor. 
Succesele de pînă acum, vastul 
bilanț pe care l-a consemnat 
cel de al X-lea Congres al par
tidului, programul elaborat ca
re prefigurează magistral chipul 
tot mai luminos al 
de mîine, stimulează

creatoare a 
unitatea șî

neclintit în jurul încer- 
său conducător — porti-

Privîți-ne țara !
(Urmare din pag. l-a)

de oamenii 
aceasta peri-

României 
infinit înî- 
oamenilor 
coeziunea

țiatîva 
muncii, 
lor de 
catului
dul comuniștilor — îî mobîiîztea- 
ză efectiv la înfăptuirea propri
ilor sale idealuri. Dovada cea 
mai concludentă a hotă^i^îrii de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru a realiza istoricile obiec
tive stabilite, își găsește expre
sia în dragostea pe care între
gul popor șî-a manifestat-o
față de partid, față de Comi
tetul său Central în frunte cu 
iubitul nostru conducător — to
varășul Nicolae Ceaușescu —.
Realegerea sa în înalta funcție 
de secretar general al parti
dului 
țiuni, 
rinței 
nîlor
Faptul că în fruntea partidului 
și statului se află în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceau
șescu, ne dă sentimentul cert 
că poporul Român va merge șî 
de acum înainte, neabătut, pe 
drumul socialismului și comu
nismului, că partidul nostru va 
promova șî în viitor o politică 
marxîst-leninîstă plină de înțe
lepciune, de dinamism, de efi
ciență și de umanism, 
zător intereselor și 
întregii națiuni.

poartă girul întregii na- 
corespunde pe deplin do- 
fierbinți a tuturor oame- 

muncii din patria noastră.

corespun- 
idealurilor

celuia care și-a dat via
ța nu numai pentru _ eli
berarea țării lui ci și ale 
altora ; refac acest drum 
cu zilele și nopțile foa
metei care au venit apoi, cu 
zilele șî nopțile celor care 
au luat cu asalt tot ce 
era dușmănos șî perimat 
în țară, cu toate bucu
riile împlinirilor ce s-au 
repetat mereu șl, (deo
potrivă, cu eșecurile și 
greșelile noastre de mo
ment. Nu poți reface mă
car o clipă, o singură 
clipă din timpul acestor 
înaintări de la o fără, 
la altă țară, care este

prezența, fără 
fără sîngele co-

Pentru că ei, 
au adus po- 
"l o adevă- 

i nemaiîntîlnită re- 
națională.

refac acest drum 
cifre, din fabrici, 

din recorduri 
și tehnice, din 

școli, dar mai 
dîn gindurlle 

douăzeci de ml- 
de oameni, din 
lor, din fiecare 
fiecare an, de a-

aceeașî șl cu totul altce
va, fără 
suflarea, 
munlstului. 
comuniștii, 
porului român 
rată șî 
naștere ’'

Da, 
și din 
din grîne, 
economice 
cărți și 
cu seamă 
acestor 
lioane 
gîndul 
zi, din .
tuncî de la început șî de 
astăzi; dîn gîndul celui 
rămas anonim, al omu
lui care șl-a lăsat ampren
tele în betonul nu ștîu 
cărui baraj, ' ” ’
tinerețe nu 
văi sălbatice, 
care, acolo, 
rașele și șaibele de 
brici; dîn gîndul celui 
care în fiecare primăva
ră a repetat gestul stră
moșilor, dînd pămîntului 
sămînța cerută...

Putem să le 
acum tuturor, 
tuzîasm de '
fără acel soi 
mism care orbește : 
vițî-ne țara șî ochii, 
avem nimic de 
în această zî 
cem 
noastre, 
ne ‘ 
atît cît 
tlnță, îl 
noastră.
tru, cu 

astăzi.
altceva 
re, în 
tru că 
gînd, atît 
spus de poet, de întregul 
pojpr : „Ce-ți doresc eu 
ție, dulce Romăniejțara 
mea de glorii, țara mea 
de dor ? / Brațele ner
voase. arma de tărie, / 
La trecutu-ți mare, mare 
viitor !M

și anii de 
știu pe ce 
anii Iul dîn 

. au ieșit o
, șaibele de fa- 
dîn gîndul

spunem 
_, fără en- 
circumstanță, 

de opti- 
pri- 

. nu 
ascuns ! 

ne întoar- 
înaîntărîi 

deopotrivă, 
viitorul 
cu pu

asupra 
. dar. 

întrezărim 
ne este .
ocrotim în inima 
cu sîngele nos- 

tot ce sîntem noi 
Nu, nu căuftațî 
în această prlvî- 
aceștî ochi, pen- 
este un singur 

de frumos

C T I AR ES U
Insurecția națională antifas

cistă, înfăptuită. acum . un 
sfert de secol. capătă 'noi 
sensuri și dimensiuni .dîn per
spectiva actuală a transfor
mărilor șî realizărilor, imense 
obținute de orinduirea noas
tră socialistă în toate dome
niile. Sentimentul de mîndrîe 
patriotică față de valorile do- 
bîndite, ritmul dezvoltării ac
tuale, conștiința ; noutății pre
zentului, relevă mai preg
nant însemnătatea marilor , e- 
venîmente de acum un pătrar 
de veac. ,

Pericolul fascist care ame
nința întreaga omenire, apă
rea și mai amenințător pen
tru ființa noastră națională, 
o dată cu instaurarea dicta

» turii militaro-fasciste in Ro
mânia, în toamna anului 19-10.

Partidul Comunist Român, 
sprijînindu-se pe starea de spi
rit antihitleristă a maselor 
populare, vedea posibilitatea 
înlăturării dictaturii milițaro- 
fasciste în unirea tuturor for
țelor naționale, patriotice.. in 
cadrul unor alianțe largi.

Mișcarea de rezistenta, or
ganizată de comuniști, cuprin- 
zînd masele larqi, a reușit, 
în scurt timp, să antreneze 
diferite cercuri șî organizații 
politice. Procesul de coalizare 
împotriva hitlerismului a fost 
grăbit atît de constituirea 
Frontului Patriotic Antihitle
rist, în 1943, inițiat de Parti
dul Comunist Român, cît și 
de adîncîrea contradicției fun
damentale a momentului is
toric, dintre dictatura milita- 
fa-fascistă șî interesele vitale 
ale întregului popor român.

In condițiile acestei stărî 
de spirit antifasciste gene
rale în rîndul maselor, în 
măsura în care pături tot mai 
largi ale populației manifes

tau opoziție față de dictatura 
militan-fascistă, trebuia asi
gurat, în lupta antifascistă, 
rolul conducător al proletari
atului, singura clasă capabilă 

■ să realizeze unirea în jurul 
său a tuturor forțelor anti
hitleriste.

înfăptuirea unei acțiuni ge
nerale comune impunea mai 
întîi dabîndifen unității de 
acțiune a clasei muncitoare, 
care să poată conduce astfel 
lupta întregului popor. Parti
dul Comunist Român a des
fășurat o intensă activi
tate pentru sporirea ca
pacității șale de luptă, pentru 
consolidarea legăturii cu or
ganizațiile de partid din în
treaga tiară.

In vederea alcătuirii unuî 
front unic de luptă al comu
niștilor și socialiștilor, în
cep, în mod conspirativ, încă, 
în toamna anului 1943. o se
rie de tratative între repre
zentanții celor două partide 
muncitorești — Partidul Co
munist Român și Partidul So
cial Democrat..

In ciuda dificultăților crea
te de existenta armatelor hi- 
tlerîste în tară șî a teroarei 
exercitate de Gestapo șî si
guranța anțonescîană împo
triva oricărei acțiuni antifas
ciste, frontul unîc se închega 
la sfîrșitul lunîi aprilie 1944. 
Coalizarea tuturor forțelor 
democratice, antihitleriste, de
venea. imperioasă și prin fap
tul că în rîndurile principa
lelor . partide burghezo-moșie- 
rești se observau tendințe spre 
regrupări politice. Astfel, n- 
cordurile stabilite între Parti
dul Comunist Român cu gru
parea liberală Gfi. Tătărăscu 
șî cu cercurile palatului, care 
întelesesară că nu există so
luție de ieșire din. criză fără 

comuniști, a accentuat teama 
conducătorilor partidelor na
țional țărănesc și national li
beral de a rămîne în afara e- 
venimentelar șî în izolare. A
ceasta îi determină să în
cheie o înțelegere cu Parti
dul Comunist Român șî Parti
dul Social Democrat, constî- 
tuîndu-se astfel, la 20 iunie, 
Blocul Național Democrat a 
cărui platformă antifascistă, 
general democratică, cores
pundea cerinței de înlăturare 
a dictaturii militaro-fascîste.

Partidul comunist a acțio
nat. totodată, pentru atragerea 
armatei de partea insurecției, 
avînd în vedere principiul 
tactic marxist-leninist, potri
vit căruia de partea cui este 
armata, de partea aceluia este 
victoria.

Perioada de pregătire a in
surecției naționale reliefează 
astfel, capacitatea organizato
rică șî politică a partidului 
comunist, elasticitatea tacti
cii sale, modul creator în care 
a aplicat învățătura marxîst- 
lenînistă la condițiile concrete 
ale țării noastre. .Rezultatul 
acestei politici, sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, s-a 
concretizat în realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc, în 
unirea forțelor democratice, în 
stabilirea colaborării cu cercuri 
militare, inclusiv cu monar
hia". Făurirea acestor alianțe 
a constituit un exemplu unic 
în istoria luptelor revoluțio
nare, cînd s-a realizat o unire 
de forțe care mergeau de la 
clasa muncitoare pînă la vîr- 
ful piramidei sociale — mo
narhia.

Călăuzindu-se permanent du
pă principiile marxist-leninîs-

Afis al Apărării patriotice în toamna lui 1944

te cu privire la înlăturarea 
prin forță a claselor exploa
tatoare, Partidul Comunist 
Român a elaborat din timp un 
plan concret polîtico-militur 
de acțiune pentru înfăptuirea 
insurecției naționale.

Iminența prăbușirii planuri
lor hitlerîste de subjugare a 

lumii devenea din ce în ce 
mai evidentă.

Valul protestelor cuprin
dea întreaga țară. Categorii 
tot mai largi ale populației 
își exprimau deschis nemulțu
mirea, clasa muncitoare orga
niza greve, sabotaje, demon
strații de protest împotriva 

condițiilor din ce în ce mai 
grele de muncă i țărănimea 
nu se mai supunea mobiliză
rilor, refuza predarea produ
selor la rechizițîe, prestarea 
muncii obligatorii pentru ne
cesității militare ; funcționa
rii. meșteșugarii, micii co- 
mercîanțî, pensionarii protes
tau împotriva condițiilor mi
zere de trai i studenții se o
puneau ocupării căminelor de 
către trupele hitlerîite; inte
lectualii au întocmit un me
moriu către dictatorul fascist, 
prin care cereau ieșirea dîn 
războiul Bnlisovîetic.

După constituirea Frontului 
Unic Muncitoresc, Partidul 
comunist inițiază formarea 
comitetelor de front unic în 
întreprinderi, instituții șî u
zine. Se hotărăște, de aseme
nea, mărirea numărului de 
grupe înarmate, alcătuite din 
muncitori înaintați, membri 
de partid și ai tineretului co
munist. Se dezvoltă, în întrea
ga țară, mișcarea de parti
zani.

In noaptea de 13-- 14 iunie, 
într-o ședință conspirativă, 
organizată de P.C.R., reprezen-, 
tuntîî Partidului Comunist Ro
mân, ai grupului de ofițeri 
patrioți din comandamentul
militar al Capitalei și ai
cercurilor palatului, au fost de 
acord să se constituie un co
mitet militar, araptîndu-se 
planul propus de partidul co
munist, ca cel mai realist și_ 
corespunzător momentului dat, 
de răsturnare prin forță a 
lui Antonescu șî întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei 
hitlerîste.

Paralel cu aceste măsuri, 
P.C.R. a organizat evadarea 
cadrelor de bază ale partidului 
din lagărul de la Tîrgul Jiu.



PRESA
ANTIFASCISTĂ
IEȘEANĂ

Lupta poporului român împo
triva fascismului, pentru apă
rarea independentei și suverani
tății patriei, se înscrie în isto
ria contemporană a României 
ca unul din episoadele lui cele 
mai glorioase. Conștiente că ins
taurarea fascismului constituie o 
primejdie de moarte pentru po
porul român, clasa muncitoare, 
masele țărănești, intelectualita
tea, toate forțele democratice și 
politice, în frunte cu partidul 
comunist, s-au ridicat la luptă 
hotărîtă împotriva pericolului 
fascist, sub steagul democrației 
și independentei patriei. O con
tribuție de cea mai mare însem
nătate la lupta generală împo
triva fascismului au adus-o zia
rele și revistele democratice, 
care au adoptat o poziție hotă
rîtă antifascistă, expresie a a- 
versiunii si ostilității de netăgă
duit *a întregului popor român 
față de ideologia și, tendințele 
agresive, revizioniste ale fascis
mului. In climatul antifascist un 
loc de cea mai m’are importanță 
îl ocupă presa antifascistă ie
șeană.

Ziarele și revistele ieșene, ri- 
dicînd pe o treaptă superioară 
tradițiile democratice existente 
în acest oraș, au înserat în co
loanele lor articole valoroase, 
combative prin formă și conți
nut. ’atestînd înregimentarea pu
blicisticii ieșene în lupta gene
rală a poporului pentru apăra
rea valorilor culturii naționale, 
a independenței și suveranității 
patriei.

Orașul Iași, leagăn al științei 
și culturii românești, s-a nu
mărat printre importantele cen
tre din țară în dare s-a desfă
șurat o vastă și multilaterală 
luptă antifascistă. Reprezentanții 
presei democratice ieșene s-au 
rididat cu hotărîre, demnitate și 
talent împotriva ideilor retro
grade, obscurantiste și antimili- 
tariste. definitorii pentru ideo
logia fascistă.

In anii cînd pericolul fascist 
creștea, amenințînd însăși ființa 
națională a poporului, la Iași 
s-a format un puternic curent 
de opinie antifascistă, manifes
tat în cele mai largi pături. 
Presa ieșeană, refractară prin 
conținutul ei umanist curentelor 
și grupărilor profasciste, s-a în
cadrat activ în publicistica anti
fascistă a vremii, aducîndu-și o 
contribuție națională la năzuin
țele poporului român.

In cadrul luptei pe calea scri
sului împotriva fascismului pen
tru apărarea patriei amenințate, 
locul de frunte îl ocupă presa 
ilegală ieșeană, editată de orga
nizațiile P.C.R. („Moldova Ro
șie", „Buletinul Apărării Regio
nalei Moldova, „Tînăra Gardă a 
Moldovei", etc.). Presa ilegală a 
P.C.R. evidenți’ază vasta muncă 
propagandistică și organizatorică 
desfășurată de comuniști în anii 
ilegalității, constituind un model 
de analiză a fenomenelor soci’a- 
le, un exemplu de intransigență 
revoluționară în mobilizarea ma
selor celor mai largi în lupta 
eroică pentru salvarea patriei. 
Prin bogata tematică abord’ată 
ea a fost o oglindă a frămînta- 
tei perioade de luptă împotriva 
fascismului, a eroicelor acțiuni 

îndreptate împotriva dictaturii 
antonesciene, pentru întoarcerea 
armelor și zdrobirea Germaniei 
hitleriste. Ziarele ilegale sînt o 
inepuizabilă sursă de reliefare a 
profundului patriotism al comu
niștilor, a grijii lor pentru des
tinele țării, a eroismului de care 
au d’at dovadă în lupta pentru 
eliberarea socială și națională a 
poporului român. Influența ho- 
tărîtoare a presei de partid asu
pra intelectualității este conse
cința faptului că ea reflectă nă
zuințele fundamentale ale popo
rului român, în coloanele ei con- 
crețizîndu-se sentimentele și ho- 
tărîrea diverselor categorii socia
le de a lupta pentru salvarea 
țării. Zi’arele și manifestele par
tidului circulau în cercuri din 
ce în ce mai largi, iar lozincile 
comuniștilor își găseau drum în 
inimile și conștiința intelectuali
lor.

Ca urmare a intensei activități 
desfășurate de Partidul Comunist 
Român în rîndurile intelctuali- 
tății împotriva fascizării țării, 
pentru promovarea unei culturi 
progresiste, l’a Iași, ca și în alte 
orașe ale țării, au apărut nu
meroase publicații legale cu ca
racter democratic, aflate sub in
fluența si îndrumarea comuniș
tilor („Nu“, „Cuvîntul muncito
resc", „Ecoul4*, «Manifest44. „Ca- 
radașca44 etc.). Aceste ziare și re
viste au polarizat în jurul lor 
reprezentanți de seamă ai cul
turii noastre naționale, oameni 
de știință cu prestigiu interna
țional, publiciști țalentați, care 
și-au unit glasurile în lupta co
mună împotriva fascismului. Ior- 
gu Iordan, Petre Constantinescu- 
Iași. George Ivașcu, Matei Socor, 
Scarlat Callimachi și mulți alți 
intelectuali de valoare și publi
ciști recunoscuți în presa anti
fascistă a vremii au semnat nu
meroase articole fulminante în
dreptate împotriva fascismului 
din țară și din afară. Dintre pu
blicațiile care se detașează prin 
conținutul lor combativ antifas
cist. prin componența redacțiilor 
și a colaboratorilor trebuiesc 
menționate, în primul rînd, zia
rul „Ecoul" (care se și subinti
tula „ziar democratic indepen
dent antifascist44) și revista „Ma
nifest44. Revista „Manifest4* apă
rută de la 1 octombrie 1934 își 
mărturisea crezul său profund 
democratic încă din primul nu
măr. „Vrem o lume nouă pen

tru îngenunchiații de la coamele 
plugului .vrem aer, vrem soare, 
pentru îndreptățiții din fabrici. 
Cuvîntul nostru către ei se în
dreaptă, . .** — se arăta în ar
ticolul program al redacției. Ar
ticolele publicate de revista „Ma
nifest". sub semnătura unor per
sonalități de seamă ai publicis
ticii românești (lorgu Iordan, 
George ivașcu, Ilie Cristeâ, Gh. 
Agavriloaie și alții) făceau o a- 
naiiză multilaterală a fenomene
lor sociale, politice și culturaie 
ale vremi j,. demascau ideologia 
retrogradă a fascismului, militînd 
consecvent pentru promovarea 
valorilor culturii naționale.

Un rol determinant în orien
tarea generală a revistei pe po
zițiile ideologiei clasei munci
toare și a partidului comunist 
l-a avut Lucrețiu Pătrășcanu. Om 
de știință marxist, publicist eru
dit, cu un prestigiu recunoscut 
în viața culturală și științifică 
a lașului anilor 1934—1936, Lu- 
crețiu Pătrășcanu s-a preocupat 
de îmbogățirea tematicii ideo
logice a revistei, de atragerea 
unor personalități marcante în 
coloanele Manifestului. Lucrețiu 
Pătrășcanu a îmbinat armonios 
activitatea practică de militant 
al P.C.R. cu cea de publicist ; 
el a fost prezent aproape în fie
care număr, semnîndu-și mate
rialele cu pseudonimul Victor 
Mălin. Articolele «Cine sînt tră
dătorii". „Un nou război", „La o 
răspîntie a istoriei României" 
etc., sînt un model de analizĂ 
marxist-leninistă a problemelor 
politice, de intransigență revo
luționară și încredere nestrămu
tată în victoria forțelor demo
cratice asupra fascismului. Re
vista „Manifest" a militat pentru 
închegarea unui larg front popu
lar antifascist. Sînt remarcabile 
în acest sens articolele lui Lu
crețiu Pătrășcanu, care degajă 
convingerea că în România poa
te și trebuie să se închege fron
tul antifascist. „Pe aceste puncte 
comune, pe ceea ce unește și 
apropie diferite organizații, pe 
o platformă identică socotim po
sibilă — și încă imediat posibilă 
— realizarea frontului antifas
cist". scria el în articolul „O lă
murire pentru tpțl4*.

Raptul că această revistă se 
afla sub directa conducere a 
P.C.R., că în coloanele sale se 
întîlnesc nume prestigioase în 
frunte cu Lucrețiu Pătrășcanu. 
i-au imprimat o notă pregnant 

antifascistă, făcînd-o cea mai re
prezentativă publicație antifascis
tă ieșeană, tipărită în condiții 
legale.

Creșterea pericolului fascist din 
afară, conjugat cu cel din inte
rior a generat o evidentă linie 
ascendentă de comb’atere a fas
cismului. marcată prin sporirea 
de la an la an a numărului pu
blicațiilor antifasciste, prin,, va
rietatea tematicii abordate și 
orin mărirea cadrului colabora
torilor. Publicațiile „însemnări 
ieșene", „Gîndul vremii", „Jurna
lul literar", „Opinia", „Luptăto
rul". „lașul", Politica" și multe 
altele au concentrat în jurul lor 
oameni de știință, literați, zia
riști, cu convingeri politice dife
rite. dar uniți prin adversitatea 
lor comună față de fascism. Nu
mele lui Mihai Sadoveanu. Geor
ge Călinescu. Lothar Rădăceanu, 
Eusebiu Camilar, Gr. T. Popa, 
Aurel Leon. Traian Gheorghiu, 
Al. Claudtan. Em. Gălușcă (E. 
Popovici), Socor Emanuel ș.a. se 
întîlnesc în ziarele și revistele 
amintite nu numai ca autori ai 
producțiilor literare, studiilor ști
ințifice. ci ea participant! activi 
ai luptei antifasciste, demasca
tori ai ideologiei retrograde, ira
ționaliste și antiumâniste a fas
cismului.

Starea de spirit antifascistă do
minantă în toate straturile și pă
turile sociale ale lașului a făcut 
ca în perioada 1934—1940 gazete 
de orientare fascistă să nu poa
tă apărea în Nicest oraș. In zia
rele și revistele ieșene intelec
tuali valoroși, gazetari de pres
tigiu si-au manifestat în cele mai 
diferite feluri dezacordul lor 
față de grupările reacționare 
fasciste și au luat cu curaj ati
tudine față de agresiunea Ger
maniei hitleriste și a altor state 
revizioniste.

In publicațiile ieșene apărute 
în acești ani se întîlnesc frec
vent ’articole semnate de intelec
tuali prestigioși aflați în alte o- 
rașe ale țării. Dacă în ziarele și 
revistele ieșene au semnat con
deie consacrate pe plan național, 
aceasta este semn de prețuire a 
atitudinii antifasciste existente în 
Iași, o recunoaștere a rolului pe 
care îl aveau în lupta generală 
a poporului ziarele și revistele 
democratice din bătrîna capitală 
a Moldovei.

Aurel Karejchi

NAȚIONALĂ
Insurecția popularii, pregă

tită în amănunțime de Parti
dul Comunist Român a fost 
ușurată de condițiile interna
ționale din luna uugust 1944. 
Referindu-se la acest moment, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta la Congresul al X-lea al 
P.C.R. că „marea acțiune de 
la 23 August 1944 a fost po
sibilă și datorită condițiilor 
internaționale favorabile. A- 
vem în vedere în primul rînd 
înfrîngerile suferite de fascis
mul german, victoriile strălu
cite obținute de armata sovie
tică, loviturile din ce în ce 
mai grele pe care aceasta le 
dădea hitlerismului, lupta ce
lorlalte forțe din coaliția anti
fascistă*.

Loviturile primite de hitle- 
riști în urma ofensivei pornite 
de armatele sovietice pe fron
tul Iași — Chișinău, în ziua 
de 20 August 1941, nu mărit 
deruta guvernului militaro- 
fascist. Faptul că Antonescu 
urmărea să declare mobiliza
rea generală, pentru care voia 
să obțină aprobarea regelui, 
impunea acțiuni imediate și 
hotărîte.

Forțele patriotice, insurec
ționale, folosind momentul cînd 
dictatorul fascist sosise la 
palat, conform planului ete- 
borat de partid, au arestat pe 
Ion și Mihai Antonescu. In 
aceeași zi, la un consiliu 
de miniștri care a avut loc 
te palat, au fost arestați 
toți membrii guvernului an- 
tonescian. Căpeteniile fascis
te au fost ridicate de for
mațiile de luptă patriotice și 
tinute în secret într-o casă 
conspirativă a partidului.

Formațiile 1 patriotice au 
ocupat imediat principalele 
puncte strategice din Capi
tală. Au fost întrerupte le
găturile comandamentului ger

man cu provincia și străină
tatea. Formațiile patriotice, 
conduse de partid, au orga
nizat, de asemenea, rezistenta 
în Capitală împotriva unor 
puternice unități militare 
hitleriste.

La ordinul lui Hitler, în zo
rii zilei de 24 august, tru
pele germane au declanșat 
ofensiva printr-un sălbatic 
bombardament asupra Bucu- 
reștiului. Văzînd insurecția în 
primejdie, masele populare, 
organizate șl conduse de 
Partidul Comunist Român, au 
pornit cu hotărîre lupta îm
potriva trupelor fasciste. Mii 
și mii de muncitori din Ca
pitală. răspunzînd chemării 
partidului, au luptat pentru 
înlăturarea rămășițelor arma
tei fasciste. In zilele de 24 
și 25 august s-au purtat 
lupte grele pentru zdrobirea 
rezistenței hitleriste din cî- 
teva puncte ale Capitalei pe 
care fasciștii le apărau CU
îndîrjire.

După 26 august, cînd
punctele de rezistentă ale
hitleriștilor au fost lichidate 
în Capitală, forțele insurec
ționale au deslănțuit atacul 
împotriva trupelor germane 
blocate în satele din jurul 
Bucureștiului, obligîndu-le să 
se retragă în derută. In zona 
Băneasa — Otopeni — Pipera, 
rămășițele armatelor hitleris
te au fost capturate împreună 
cu generalii Gerstenberg și 
Stahel, ceea ce a asigurat, la 
28 august, victoria definitivă 
a insurecției în Capitală, 
Bucureștiul reușind astfel să-și 
poată îndeplini rolul de cen
tru al întregii activități sta
tale .La 30 august primele u- 
nități sovietice intrau în 
București. Populația Capitalei 
saluta cu însuflețire pe solii 
Uniunii Sovietice care dusese 
gieul războiului împotriva 
Germaniei naziste.

Partidul a condus insurec
ția în același timp, cu ace
eași măiestrie și în restul tă
rii. Ea s-a întins cu repeziciu
ne în Valea Prahovei, la Intor- 
sura Buzăului, în Transilvania, 
în orașele de pe malul Dunării. 
Concomitent, trupele române 
și formațiunile de luptă pa
triotice au primit ordinul ca, 
paralel cu acțiunea de zdro
bire a oricăror rezistențe hi
tleriste, să asigure paza fron
tierelor, pentru a înlătura po
sibilitatea de pătrundere a 
armatelor hitleriste din afară. 
In acele grele condiții, Parti
dul Comunist Român, dove- 
dindu-se la înălțimea răspun
derii sale istorice, a acționat 
cu hotărîre. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia, în acest 
sens, la Congresul al X-lea al 
P.C.R. : „Este meritul istoric 
al Partidului Comunist Român 
că, în aceste grave împrejurări, 

Casa din Vlădlceni unde a funcțional o tipografie ilegală

a reușit să găsească calea pen
tru colaborarea cu toate for- 
țele antifasciste în vedere® 
răsturnării dictaturii militaro- 
fasciste, scoaterii României 
din războiul antisovietic și a- 
lăturării sale coaliției anti
hitleriste, dezvoltării demo
cratice a țării*.

Istorica victorie a insurec
ției armate de Iu 23 August 
1944, prin care s-a asigurat 
eliberarea țării de sub jugul 
fascist, recucerirea și întă
rirea independenței naționale, 
garantîndu-se suveranitate® 
națională de stat, a subliniat 
capacitatea poporului român 
de a-și putea rezolva pro
blemele fundamentele ale is
toriei. „Insurecția armată, 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X- 
lea al P.C.R., a fost rodul 
acțiunii unite a celor mai 
largi forțe politice naționale,

armatei, formațiunilor pa
triotice, al adeziunii depline 
la lupta antifascistă a mase
lor populare. In înfăptuirea 
acestui act de importantă 
crucială pentru destinele Ro
mâniei, rolul hotărîtor l-au 
avut clasa muncitoare și a- 
vangarda sa revoluționară, 
Partidul Comunist Român*. 
In cadrul ecțiunilor insu
recționale au participat 
peste 460.000 de ostași 
români, dintre care un număr 
de peste 8 500 soldați și ofi
țeri morti și răniți s-au jert
fit pentru eliberarea patriei.

Evenimentele de la 23 Au
gust, au avut consecințe im
portante și pe plan interna
țional, determinînd scurtarea 
războiului prin dezorganizarea 
pozițiilor armatei naziste, 
prin dejucarea planurilor hi
tleriste de a se masa în Car- 
pați, salvînd România de la 
transformarea ei în teatru al 

unui război pustiitor, care 
ar fi impus poporului român 
uriașe sacrificii în vieți ome
nești și bunuri materiale.

Insurecția populară antifas
cistă e creat astfel cea mai 
mare breșă din timpul celui 
de al doilea război mondial 
în dispozitivul inamic. In cî- 
teva zile, datorită insurecției 
victorioase, frontul hitlerist o 
fost rupt pe o întindere uria
șă, grăbind posibilitatea ar
matelor sovietice să ajungă la 
începutul lunii septembrie la 
frontiera româno-bulgară, iar 
la mijlocul lunii la granița 
României cu Jugoslavia și 
Ungaria. Aceasta a zădărnicit, 
de asemenea, planurile căpe
teniilor hitleriste Keitel și 
Guderian de a trece la un 
război „totul” împotriva alia-

Prof. dr. A. Loghin
(Continuare în pag a 10-a)
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interviu cu 
ION OMESCU

— Un porctaeu Loaae culti
vat in aramaturgia moderna, 
inculsiv cea istoricâ, este ae- 
mitigiarea. in ce măsură el se 
dovedește util, oportun și eu- 
cient, a'at mnd raptul că se 
apuca, ae regulă, asupra unor 
pei'sonalități istoriei și Cul
turii uiuversaie moaeie cu 
proiunue tuncțil rormative 
exersate asupra unui neîntre
rupt șir ae generații ?

— Demltizarea nu este, jără 
doar și poate, o tnvenție a 
uLiimuor am. Mai t noime ca 
ttomulus cei Mare (din piesa 
cu aceia# nume a lui Ddrren- 
matt) sa-și crească pasdrue, 
Bernard, o ha ui ne ootșnutse 
cu vreverența față de marile 
personaje, vd amintiți, desi
gur, giumeie făcute pe soco
teala unui domn joarte res
pectabil pe nume luitus Ce
zar. vd mai amintiți mu-t 
prea omeneștile suibiciuni pe 
care Shakespeare ie pune m 
seama aceluiași ilustru perso
naj. Iar mat înainte de Sha
kespeare. . . cred așaaar ca 
este vorba nu de un capri
ciu al vremii, de o moda 
trecătoare, ci de o aplecare 
înnăscută a spiritului de a 
privi și imaginea, rasturtiaiu 
a lucrurilor.

Primejdia intervine de abia 
atunci cirul această perspec
tivă răsturnată cum ki
spun. eu — devine dogmă. 
Nu e cazul.

in pragul noii stagiuni, 
care sînt primele emoții pe 
care scontați T

— Prima emoție a actualei 
stagiuni va fi plecarea Să
getătorului la Berlin și Wei
mar, unde eroii mei, Mihal- 
cea, Hîncu și ticălosul de 
Duca, se. vor pleca in fața 
unibreior lui Tasso, Egmond 
și Faust, Piesa a fost tra
dusă in limba germană, așa 
incit jocul actorilor Teatrului 
Național din Iași va putea fi 
urmărit, odată cu textul, in 
amănunțime, la așa numita 
„cască*,

— A doua T
— Cea de a doua emoție 

îmi va fi pricinuită, sper, de 
intrarea în producție a sce
nariului meu de film «Alb 
și aur*. Turnarea exterioare
lor, după cit știu, se va face 
tnxâtl !n aceastd tamd proba 
bil. la Iași.

In sfîrșit .teatrul Nottara 
mi-a făcut cinstea de a-mi 
găzdui ultima piesă. .Oedtp 
XX*. o piesă modernă, de 
data aceasta.

— Care, prin urmare, se pe
trece azi.

— Nu. mîine.
— De ce ?
— Este stngu ra sol uție ca, 

după îndelungate așteptări ne
cesare — chipurile — aprobă
rii ei, o piesă să fie contem
porană momentului în care 
se joacă.

— O glumă ?
— Desigur. Dar tristă.

AL. C.

♦

Noua stagiune teatrală este 
inaugurată, lp Bacău, prin 
prezentarea spectacolului cu 
piesa Depărtarea de Ion Ghe- 
lu Destelnîca: Piesa evocă mo
mente dramatice ale luptei 
pentru eliberarea României. 
Regia este .semnată de L G 
Rusu, tar scenografia de Mi
hai Tofan, de la Teatrul Na
țional „I: L. Caragiale*.

Următoarea < premieră o va 
constitui șpecțacolul cu .piesa 
Un scurt' program de bossa- 
nove de1 Radă Cosașii, după 

, care vqt urma, prezentate 
try pTQTYii.eră pe târfa Alecsan- 
dri de Mircea, Stefănesau. (re
gia Zoe Anghel Stanca, sce
nografia • Florica Mălureahu), 
și comedia Necunoscuta și cei 
patru cavaleri de Sidonia Dră- 
gușanu. £n aceeași recie, sce
nografia fiind semnată de Șt. 
Georgescu.

Afișul noii stagiuni, va mai 
cuprinde, printre altele, pie
sele Othel’a de Shakespeare, 
cu Teofit Vîlcu. de la Teatrul 
Național din Iași, In rolul 
titular. Iașii în Carnaval de 
Vasile Alecsandri. Cîlnele gră
dinarului de Lope de Vega. 
Pogoară iarna de Maxwell An- 
deȚspn și o nouă piesă de 
Paul Anghel. Intitulată Fa
raonul valahilor.

Pentru cei mici va fi pre

zentată, in premieră pe țară, 
piesa Aventură în cușca su- 
fleurului de Alecu Popovici.

¥

In cinstea celei de a XXV-a 
aniversări a Eliberării patriei, 
teatrul „Matei MUL o* din Ti
mișoara a prezentat, în pre
mieră pe țară, piesa lui Ho- 
ria Lovin eseu „Primăvară tîr- 
zie*. Regia spectacolului este 
semnată de Nicoleta Toia, iar 
scenografia de Doina Almă- 
șan-Popa.

Cinstind același eveniment. 
Teatrul de stat din Baia Mare 
prezintă spectatorilor săi dra
ma istorică .Răzvan și Vidra ‘ 
de B. P. Hasdett, în regia lui 
Dan Alecsandrescu și sceno
grafia lui Sever Frențiu.

PAUL VALERY:
DEGAS. DANS. DESEN

Lectura primului volum de 
Valery, tradus în românește 
de $. Foarță in editura Me
ridiane, ne prilejuiește clipe 
de bucurie spirituală.

Personalitatea lui Degas e- 
x erei tas e o puternică atracție 
asupra poetului francez și 
gerund Domnul Teste. Va
lery mărturisea că fusese in
fluențat în schițarea acelui 
portret, de „un anumit De
gas pe care și-l imaginase*.

Dar. cunoscindu-l Valery a- 
vea să-și de seama cd „omul 
era mai complex decît se aș
teptase-" și prietenia care s-a 
Legat intre ei avea să dureze 
vreme îndelungată, legîndu-i 
anumite afinități spirituale 
aceeași concepție severă șt 
gravă despre arta care de
testă „ușurința*, care-și cre
ează singură dificultăți, mereu 
nesdttsfăcută și obsedată de 
idealul perfecțiunii.

Degas era un om care a 
trăit, în condițiile de atunci, 
alienarea omului de societatea 
burgheză la care se referă 
Karl Marx șl pe care o evo
că Valâry : .singur prin ca
racter și prin aceea ce la el 
părea ciudățenie ; singur prin 
cinste ; singur prin orgoliul 
rigorii sale artistice ; singur 
prin ceea ce pretindea de la 
el însuși și dlsprețutnd acea 
glorie vagă și fabricată, pe 
care o puteau aduce anume 
statistici de presă interesată*. 
Atît de mult și cu pasiune 
gîndise asupra problemelor 
picturii incit era sigur că pu
țini bănuiau subtilitatea cer
cetărilor lui, tainele tehnicii 
picturale, spiritul compoziți
ilor sau delicatețea execuției. 
De aceea el disprețuia lau
dele ușoare.

Siîrșitul vieții Iul Degas a 
fost tragic, vederea îi slăbise 
și activitatea îi devenise im
posibilă. însdși justificarea e- 
xistenții sale părea a se irosi. 
Nu-t mai rămăsese decît sim
țul pipăitului, mlngitnd cu 
palmei si cu dosul mîinii for
ma obiectelor. al căror con
tur îl desenase cu atîta pa
siune.

Revenind la autorul aces
tor digresiuni, care este și 
cel al dialogului Eupalinos 
sau Constructorul. Ion Argin- 
tescu îi cita în continuare ob
servația că ..Limbajul din do
meniul artelor a fost tulburat 
de o întreagă metafizică, a- 
mestecată nrea intim în pu
rele noțiuni ale meșteșugului 
artistic. . . Există, spunea Va- 
lâry, „numeroase cuvinte care 
sînt parcă însărcinate cu 
transmiterea tncertttudinii și 
a echivocului din epocă în 
epocă. . se discută despre 
stil, formă și prin opoziție, 
cu natură si viată, despre 
denaturalizarea artei moder
ne. Cr-iticînd o anumită artă 
modernă (arta {realistă, adă
ugăm noi) tinde să exploa
teze aproape exclusiv sensi
bilitatea sensortală, în pagu
ba sensibilității generate sau 
afective și a facultăților noa
stre de construcție și de 
transformare nrin spirit, prin 
judecată. ConstțLta că aspec
tul vieții modeme era acela 
al unei intoxicări, cd trebuia 
de schimbat mereu doza, de 
șchimbat otrava, tot mai de
parte,, tot mai intens, tot mai 
ihte si tot mal nou. erau 
exiaentete unei arte care co
respundea unei anumite îm
pietriri a sensibilității.

Cartea, de rară substanță și 
de ingenioasă tehnică, are, în 
verșhinea românească a lui 
Ș. Foarță o excelentă tra
ducere. Tinerii pictori vor 
aven sentimentul unei înalte 
lecții si un prilej pentru a 
reflecta amnra unor aspecte 
din arta modernă.

ALFX. GH. POPOVICI

TEMA LUPTEI,
O TEMĂ GENEROASĂ

întreprinderea Țesâtura lași, din strada Primăverii nr. 2 
recrutează în perioada 15—31 august 1969, băieți din jude
țul lași pentru concursul de admitere la Școala profesională 
textilă lași, în meseriile filator și finisor produse textile.

Menționam câ bcrieții se vor putea specializa în între
prindere după absolvire și ca ajutori de maiștri.

Candidați» trebuie sâ aibâ vîrsta de 16—18 ani și sâ 
se prezinte personal cu următoarele acte :

— certificat de absolvire a școlii generale (<n original);
— certificat de nGștere (în original și copie) ;
— fișa copilului de la 0—15 ani, eliberată de școală ;
— certificat medical din care sâ rezulte radioscopîa 

pulmonară și onalîza sîngelui.
Examenul de admitere va avea loc intre 3—10 septem

brie 1969, scris și oral la limba română și matematică, la 
sediul școlii din strada Socola nr. 51-53 lași.

Fată de marele act al in
surecției de la 23 August 
1944 cineaștii noștri rămin, 
totuși, datori : acest eveni
ment crucial în istoria po
porului, punct culminant al 
unei mișcări de durată, nu 
și-a găsit încă expresia cine
matografică. Este adevărat 
însă că diferite momente pre
mergătoare din lupta clasei 
muncitoare, condusă de parti
dul comunist, au stat în a- 
tentia creatorilor noștri de 
film, peliculele lor prefațînd 
poate opera cinematografică 
fundamentală a acelui august 
fierbinte. Să ne «amintim de 
.Lupeni '29*, un film în care 
regizorul Mircea Drăgân, res- 
pectînd istoricitatea, ca în 
cel mai clasic dintre „docu
mentare", a introdus elemen
te de film artistic și psiho
logic. Tot el continuă apoi 
drama Lupenilor în filmul 
Golgota. Continuarea însă se 
face pe alt plan ; vasta fres
că istorico-socială încercată 
în prima peliculă este urma
tă în „Golgota" de o analiză 
psihologică mai adîncă, de 
evoluția unui grup restrins 
de oameni în conștiința că
rora reflexele grevei sînt 
încă vii. Sase femei, văduve 
ale greviștilor uciși, își cau
tă drepturile de pensie. Este 
un pretext pentru realizatorii 
filmului (scenariul : N. Țic și 
M. Drăgan), de la care por
nesc în realizarea cinemato
grafică a unei idei deosebit 
de interesante. Pare limpede 
pentru oricine că pensiile pe 
care le cer cele șase femei 
nu sînt mobilul esențial al 
acțiunilor Lor j le mină un 
impuls mult mai puternic: 
setea de dreptate, acest pu
ternic sentiment care i-a în
demnat la grevă și pe soții 
lor. „Dreptatea e de partea 
noastră* se aude ca un leit 
motiv strigătul muncitorilor 
greviști (în secvențele repro
duse la începutul filmului 
chiar din „Lupeni '29"). 
„Dreptatea este a noastră", 
repetă mereu femeile. Așadar, 
conștiința că acționează în 
numele unei dreptăți care 
este a lor, imprimă forță, cu
raj, dîrzenie, grupului celor 
șase femei. Și, deși grupul 
va fi pînă la sfîrșit destră
mat prin moarte sau prin 
fugă, el rămîne învingător. 
Ana Varga va ajunge singu
ră la capăt, să-și spună păsul 
răspicat, fără teamă. Dar vic
toria ei și a tovarășelor ei

de calvar nu aici se împli
nește, în biroul căpitanului, 
la capătul drumului ; victoria 
are loc mai inainte, și ea 
stă în tăria cu care au în
fruntat calvarul în numele u- 
nui tel, în dîrzenia cu care 
au rezistat sălbatecului trata
ment la care eu fost supuse 
de jandarmi. Este în primul 
rînd meritul scenariștilor care 
au tratat tema cu o gravitate 
amintind tragedia antică.

In treacăt er trebui apoi 
amintite cel puțin două din 
filmele lui Francisc Muntea- 
nu : La patru pași de infinit 
și Cerul începe la eta/ul trei 
în care, alături de atitudinea 
ferm antirăzboinică, este me
reu prezent chipul comunis
tului luptător. Prezența aces
tuia este însă cu mult mai 
marcantă în filmul lui Lucian 
Pintilie — „Duminică Ia ora 
6', operă care a fost privită 
cu interes la apariția sa, în 
1966, datorită simplității con
vingătoare a narațiunii, prin 
firescul și sinceritatea trans
crierii faptului cotidian, prin 
lirismul unei iubiri combustio- 
nată de exuberantă tinereas
că, dar și de gravitatea im
pusă de comandamente socia
le ca lupta ilegală a parti
dului în care amîndoi eroii
erau angajați. In povestea de 
dragoste a celor doi tineri 
luptători se reflectă o epocă 
pe care o bănuim fixată în 
jurul anului 1940 — deși cî- 
teva date ale filmului contra
zic unele realități istorice, 
fără însă « denatura realita
tea — o epocă în care lupta 
ilegală a partidului intrase 
într-o fază de maturizare ce 
avea să culmineze cu eveni
mentele istorice din august 
1944. Din păcate însă, eroii 
filmului nu par suficient de 
angajați în această luptă — 
nu atît în sensul spectaculos 
al unor acțiuni desfășurate 
la vedere, cît în sensul unui 
comportament mai matur, al 
unei discipline mai categoric 
și mai lucid exprimate. Ei 
ne apar — cum observam 
într-o cronică din 1966 — 
izolați de mișcare, iar legă
tura lor secretă cu aceasta 
rămîne neconvingătoare în
dimensiunile palide și parcă
neveridice ale 
feminin Maria 
bini). Fără să

personajului 
(Grațiela Al- 

oscileze între
dragoste și- datorie, Anca și 
Radu trăiesc mai mult pen
tru cea dintîi,- le bănuim 
însă o pregătire morală și o

putere de sacrificiu pe care le 
pot pune oricînd în slujba 
cauzei.

Opera cinematografică cea 
mai apropiată de evenimen
tul istoric de la 23 August 
1944 rămîne însă „Procesul 
alb", cine-romanul realizat de 
Iulian Mihu pe un scenariu 
de Eugen Barbu (inspirat de 
romanul acestuia „Șoseaua 
Nordului*). Firește, nu avem 
a face cu un documentar 
care să ne prezinte lucrurile 
cu minuțiozitate și precizia 
reconstituirilor. Este o trans
punere artistică inspirată, care 
creează atmosfera epocii, ta
bloul social-istoric veridic, 
prin urmărirea destinelor unor 
personaje. Cunoaștem astfel 
un grup de comuniști, oa
meni viguroși moralicește, 
oameni care au conștiința 
nobilului țel al luptei lor, 
oameni care sînt înflăcărați 
de măreția unei cauze. Și to
tuși, oamenii sînt simpli, sînt 
comunicativi, au slăbiciuni o- 
menești. Marele merit al au
torilor filmului stă tocmai în 
priceperea cu care au adus 
pe ecran oameni adevărati, 
„invitați" pe ecran direct din 
viață, nu construiti. nu ela
borați în studio, după sche
me și tipare. Unele scrieri 
ale noastre și unele filme 
n-au știut întotdeauna să dea 
asemenea eroi. Am salutat cu 
bucurie, la apariția filmului, 
cuplul de autori format din 
scriitorul Eugen Barbu și re
gizorul Iulian Mihu, care au 
găsit soluția aducerii pe e- 
cran a unor oameni vii. Pri
ma calitate a filmului constă 
deci în autenticitatea eroilor 
și a reconstituirii epocii.

Avînd de dirijat un număr 
mare de personaje, cu desti
ne diferite, care se interfe
rează și, uneori, se condițio
nează, avînd de condus o 
acțiune ce se desfășoară pe 
mai multe planuri, în ritmuri 
și cu succesiuni diferite, re
gizorul a căutat metodele de 
lucru cele mai adecvate. Un 
limbaj cinematografic modern 
(dar fără stridențe, fără ino
vări moderniste ieșite din co
mun, ci cu economie, cu so
brietate, cu măsură), un ritm 
alert, metoda rememorării, a 
întretăierilor de planuri, a 
sincopării acțiunii, toate a- 
cestea eu dat bune rezultate. 
Povestirea nu este cursivă. 
Nici nu putea să fie. Lucru
rile însă rămîn foarte clare, 
spectatorul nefiind forțat Ia

eforturi de înțelegere.
In Aurel Samson (un ope

rator care se impusese prin 
„Setea", „Lupeni '29*. „Nea
mul Șoimăreștilor") a fost 
găsit omul cel mai potrivit 
pentru acest film. O imagine 
dinumică, cu cadre inteligent 
construite, cu subtilități în 
exprimare, se armonizează cu 
intențiile regizorale. Plastica 
unor secvențe este remarca
bilă (scenele de noapte ale 
atacului asupra comandamen
tului german. scenele de 
luptă pe stradă, reconstitui
rile de la Piatra-Olt). Tot o- 
peratorului i se cuvin apre
cieri și pentru autenticitatea 
portretelor unor eroi.

Iulian Mihu a știut să a- 
leagă actorii. Distribuția,^ 
foarte largă, se prezintă uni
tară. Iurie Derie (Matei) apa
re aici într-o postură nonă. 
Tinerelul simpatic, june neîn
trecut, mereu cu zîmbetul pe 
buze, s-a retras lăsînd loc 
eroului grav, omului matur, 
angajat într-o luptă pe viață 
și pe moarte, într-o luptă
pentru viață ■, pentru altă
viață. Comunistul Matei, per
sonaj complex, cu cele mai
firești și mai credibile tră
sături omenești (de la eroism 
și înaltă conștiință a datoriei, 
pînă la gelozie, dorință și 
renunțare) se înscria atunci, 
și avea să rămină pînă astăzi, 
ca un succes neegalat in 
palmaresul actorului. Alături 
de el, Dumitrana, deși mai 
vitregit de text, mai simplu 
ca fond uman, dar nu mai 
puțin convingător, nu mai pu
țin veridic, i-a oferit remar
cabilului Gh. Dinică posibili
tatea unei creații foarte bune 
în care degajarea, simplita
tea și economia de mijloace 
s-au întîlnit cu inteligenta și 
subtilitatea. Sensibilitatea și 
adecvata nuanțare a evolu
ției personajului au făcut și 
din Marga Barbu interpreta 
potrivită pentru rolul Martei.

Filmul lui Iulian Mihu și 
Eugen Barbu a înscris o pa
gină reușită în contextul ci
nematografiei noastre, o pa
gină care lipsea. rămînînd, 
poate cea mai autentică ope
ră cinematografică din ulti
mii ani și cea mai apropiată 
tematic de evenimentele din 
august 1944. Din păcate, pes
te ea s-a așternut prea re-><- 
pede o nedreaptă tăcere, îm
potriva căreia serviciile de 
difuzare a filmelor ar trebui 
să acționeze mai ferm.

Sumarele notații asupra fil
melor noastre inspirate din 
marea luptă condusă de partid 
pentru dreptate socială și li
bertate națională nu le pu
tem încheia decît cu speran
ța că actul istoric de la 23 
August 1944, își va găsi ex
presia artistică cea mai adec
vată în operele viitoare ale 
cineaștilor noștri.

f

Ștefan Oprea



care penelul tra- 
efect vizual, su- 
întreg, și mișca- 

o dlruire de am 
caadbti. cu Since-

a unei d m jneți ce pace. 
just jubiliar este expri

In ansrnteul 
majore, cen-

entimentul trăirii active a prezentului este cel care 
se impune, ca tonalitate psihologică, în lucrările 
artiștilor care expun la sala „Victoria". Acest sen

timent capătă a înmloare. diferită v arietate d e expri
mare imagistică, nu se reduce la un moment sen

sorial oarecare, la notarea impulsului impresiilor trecătoare. 
Ne întîmpină în expoziție interpretări plastice foarte diverse 
ale aceleiași realități, adesea supuse unei priviri filozofice 
adînci. Prezentul este înțeles ca o epocă unitară prin sensul 
și semnificația ei. prin conținutul specific al emoțiilor ome
nești, vădind, în forme intuitive, continuitatea idealului de 
viață propriu poporului nostru. „Omagiu în alb", pictură cu 
care Cornelia Ionescu ține să inaugureze programatic expo
ziția, conține virtual imaginea unei nave cu multe catarge, 
cu pînzele desfășurate prismatic în vînt, mișcîndu-se masiv 
și sigur înainte. Imaginea picturală amintește versurile lui 
Mihai Beniuc în care țara este comparată cu o corabie gi
gantică bine cîrmuită, care taie valurile timpului spre vi
itor. Sugestia de amploare, de spațiu infinit, care este carac
teristică tinărului pictor, graba vădită cu 
duce energia interioară, realizează dublul 
gerind stabilitatea, echilibrul periilor unui 
rea iminentă. Este mult soare de august, 
romantică, în aceasta pînză care 
ritate, cu acea căldură blindi

Omagiul adus ecestui august jubiliar este exprima’ cu 
mijloacele sculpturii in lemn de lucrarea intitulată „Victo
rie" pe care Iftimie Bărleanu o înalță vertical, o fecioară 
ca o trestie, și o amplifică în registrul de sus ca un triptic, 
amintind de tradiționala troiță. Grupul de copii, de la h*™ 
coloanei-cariatidă, reluînd imaginea pe care artistul a com
pus-o mai de mult pentru un 1907, sugerează: un punct de 
plecare întunecat, plin de durere, de unde se ridică treptat, 
scrijelată de semne și însemne istorice, făptura noastră 
dreaptă, cu brațele încărcate de izbucnirea bucuriei a :zbinzn 
ca o invocare a luminii. Alături de acest gest grandilocvent* 

/ pictorul Costache Agafiței aduce un „Omagiu" discret, cu 
un gest . obișnuit și familiar, flori roșii și albe, in culori ’tar», 
contrastind cu lutul cănii românești. Leonard Ghiu compune 
un „23 August" în puncte de culoare, ca proiectul unui pa
nou ceramic.

Artiștii se străduiesc să ne îmboaătească înțelegerea 
prezentului prin invocarea frumuseților a patriei, a orașelor 
jjldsated.T noastre- muind penelul in seva de înțelepciune a 
rădăcinilor noastre istorice, preocupindu-se de chipul 
lui, cu gesturile și obiceiurile caracteristice. 
picturii românești, preocupată de aceste teme 
trul de artă ieșeană aduce o contribuție specifică. Calitatea 
acestei picturi . este marea seriozitate, gravitatea elevilor lui 
Tomtza și Băncilă, la care se adaugă astăzi virtuțile noi ale 
unui dinamism tot mai cuprinzător. In expoziție am fi ten
tați șă,. vorbim de calmul aparent ,de tensiunea interioară a 
imaginilor, de acel lirism moldovenesc dublat de meditație 
dar . se succed în mintea noastră imaginile frămîntate, dra
matice, a ale șantierelor tării, compuse cu migala desenului și 
măiestria coloristică, ale lui Eugen-Ștefan Boușcă. „Șantierul 
de . pe Argeș" dă impresia unei duble înălțimi, a unei cioc
niri iminente dintre om și munte, efect optic obținut prin 
adincirea excesivă a planului întîi, și apoi, succesiv, a re
gistrelor superioare, cu revenirea celui de sus iarăși, în prim 
plan. Această curbură a spațiului pe verticală accentuează 
tensiunea. . Dimpotrivă, panoramicul „De pe șantierul Arnota" 
este a liniștitor și familiar, un peisaj subcarpatic încîntător, 
unduios, realizat într-o tehnică mixtă de goaș, pastel, cera- 
color, care păstrează persistent lumina. Decuparea unui de
taliu de . culoare, a unui centimetru din aceste panoramice, 
cu adîncirea preocupării pentru vibrația uleiului, constituie 
cadrul componistic al luc-ărilar lui Ion Neagoe intitulate 

„ „Grrdmi", cu inflexiuni de ceramică neolitică, și .Peisaj in-
*T\euștriai-, viguros arhitectural.

Autorii contemplativi de peisagii panoramice și naturi 
statice, notează, în succesiunea a 10 de ani, schimba
rea lumii înconjurătoare, încît trecînd prin fața ochilor 
pînzele lui Petru Hârtareanu, înfățișînd „lașul", acele ale 
lui Costache Agafiței, mai ales „Panoramă de la Bucium", 
Nicolae Constantin reprezentînd „Rezervoare la satul Bise
rica", Vasile Istrate, A. Balan cu ale lor „Industriale", acua
relele cu aceeași temă ale lui Constantin RadinscM, Ște
fan Hotnog, ai impresia derulării unui film, al ridicării la
șului industrial, de la începuturile modeste pînă la cetățile 
chimiei și metalurgiei de azi. Aici se impune o remarcă 
asupra înțelegerii sensului epocii. Dacă simpla contempla
re bucuroasă, sau melancolică, este adecvată în tablourile 
cu flori ale unui maestru al genului cum este Victor Mi- 
hăilescn-Craiu sau chiar ale unui începător talentat ca Liviu. 
Suhar, dacă o anumită atmosferă statică, vizînd monumenta
litatea, este necesară în peisajul naturii primare „Poiana" al 
lui Leandru Popovici, sau „Toamna", „In rezervația Agapia" 
de Viorica Balan, structural în alegoria „Copui", a lui Gh. 
Maftei, apoi această atmosferă nemișcată este cu totul de 
nedorit în reprezentarea realității clocotitoare a fabricilor 
și șantierelor. A. Balan vibrează frumos culoarea, în tonuri 
de roșu, ca într-o amiază de duminică fără oameni și ges
turi, sau în tonuri reci de seară, fabricile lui parcă au 
fost închise ca să-i pozeze. „Uzina albă" a lui Ion Gînju 
are incontestabile calități de culoare, dar pare proiectată 
în vid, într-o liniște marmîntală. Nu este suficient mește
șugul, stăpînirea apăsată a paletei, pe care o dovedește 
în acel proiect de industrial design, dacă lucrurile nu ca
pătă un sens bine gtodit. Fantezia, bunul simț decorativ, 
manifestat în alegoria „Primăvară", pot desigur fecunda 
compoziția tematică a tînărului și talentatului pictor.

Prezentul își amplifică măreția, vibrațiile sentimentului

EUGEN $T. BOU1ȘCA: .Pe Argeș"

expoziția 
jubiliară 
de la iași

„Solemnitate"

se încarcă de sens, prin memoria istorică și prin prospec
tarea curajoasă a viitorului, cele două dimensiuni limită 
ale momentului pe care îi trăim intens in fața compoziției 
„Mihai la Alba-Iulia" a lui Nicolae Matyus. Conceput în- 
tr-un șingur plan, ca un mozaic monumental, tabloul lui 
realizează un contrast puternic între măreția învingătoru
lui. proiectat pe pata albă de culoare, și nedumerirea gru
pului care-l primește parcă învins, smerit, stins, ca patina 
medievală a cetății. Niculina Bozga încearcă un fond de 
culoare remarcabil, dar construcția piramidală artificioasă 
„Horia, Cloșca și Crișan" își pierde echilibrul, cu o su
gestie a haosului.

Sculptorii simt, în mod firesc, chemarea să fixeze mo
mentele și eroii semnificativi. Un șir de voievozi își caută 
chipul în lucrările lui VI. Florea „Vlad Țepeș", interesant 
de comparat cu varianta sa picturală, în tonuri reci, de 
albastru, așa cum o concepe Fr. Bartok, apoi un blînd 
,,Mircea cel Bătrîn", semnat de Nicolae Pădurani, reține 
atenția prin trăsăturile pline de demnitate dar și de amă
răciune, ca în poemul eminescian. Nicolae Bălcescu, așa 
cum îl înțelege Alexandrina Dimitriu, are un cap monu
mental, de filozof și de martir, care a uitat o clipă frea
mătul revoluției. Ii lipsește parcă flacăra care l-a mistuit. 
Excelentele portrete în lemn ale‘ lui Iftimie Bârleanu evocă 
cu duritate încrîncenarea, suferința și demnitatea personi
ficate ale acelui sîngeros an 1907. Sînt evocate marile con
științe ale acestui neam, în ghipsul frumos lucrat, înalt și 
aspru „Mihai Eminescu", apoi cu un zîmbet dureros „Georp- 
ge Călinescu", în subtila interpretare a lui VI. Florea. 
„Nicolae Iorga", cioplit în lemn de Ion Buzdugan, are ma
sivitate, dar parcă a împrumutat aerul domol al unei alte 
fizionomii, moldovene. Momente de luptă, sau de concen
trată așteptare mai evocă Lucreția numitrașcu-Fillareanu 
și Dumitru Căileanu, acesta din urmă într-o compoziție ra- 
diară, tăiată în lemn cu nuanțele aprinse ale „Insurecției".

Cine am fost, cine sîntem, ne spun și ecourile folclo
rului, vibrate într-o pastă groasă de penelul lui Gh. Bră- 
dățeanu, atunci cînd compune inspirat „Capra de la Ver- 
șeni", sau cînd notează, mai direct, detalii din costuma
ția „Mascaților de la Bărbătești". Sînt inflexiuni folclorice 
și în miniaturile Măriei Lazăr, cu luciu de pictură pe 
sticlă, în amintirea „măștilor de urîți", pictate de Dimitrie 
Gavrilean, ca un coșmar al năvălirilor barbare. Amplu ca 
un cimpoi „Fluierarul" lui Nicolae Constantin are haz hu- 
muleștean. Caligrafie de stilizare conțin costumele dansa
torilor din „Hora". „Călușarii" și „Săritura" cu care Eu
gen-Ștefan Boușcă poate ilustra o pagină din Coșbuc.

Prezența omului contemporan, a problematicii lui con
tradictorii, este foarte divers exprimată în portrete de ob
servație obiectivă, cum ar fi „Compozitorul V. Popovici" 
de Petru Hârtopeanu sau. la modul generic, în „Portret”-ul 
Măriei Lazăr, pictoriță înclinată spre fizionomiile simple, 
aride. Felicia Gavrilean este și ea prezentă cu o figură 
feminină gravă de o frumusețe heraldică, cu podoabele 
care s« armonizează într-o ritmică rece a salbelor maramu
reșene devenite solzi de sirenă. Vasile Istrate, sub in- 
florea tflire.ttifl" a colegului său Nicolae Constantin, tinde 
să treacă din portret spre compoziție, prin interpretări și 
suprapuneri de planuri geometric armonizate. In volume 
dure . Vasile Condurache concepe un portret ceramic de 
..Țărancă din Lucina", cu care prilej își aduce aminte de 
năstrușnica artă a copiilor care fac capete din dovleci.

Portretul compozițional, în care figura umană psiholo- 
q.' studiată are un loc hotărltor, excelează prin dublul 
pc<-r c„ ..Generațiile", în care Dan Hatmanu traduce plas- 
tlc t„. i «tația filozofică a poetului George Călinescu în fața 
rochei de moar scoasă din scrin, acea rochie de bal a 
ttx r . „!’ si a amintirii. Remarcabilă este și dubla siluetă 
feminină realizată intr-un spațiu marin deschis cu „Pași pe 
nisip", ce Nicolae Matyus. Senzația trecerii timpului devi
ze aorcape palpabilă, se spațializează. „Portretul" semnat 
ce Val Gheorghiu pune problema luptei infinite cu incer
titudinea, cu morile de vînt pe care știința le dizolvă iro
nic. dar care îi apar în cale mereu.

Compoziția tematică densă, suculentă, de un pitoresc 
pe cit de tradițional pe atît de autentic, are virtuți certe 
în lucrarea „După muncă", în care Victor Mihăilescu-Craiu 
participă la o modestă masă țărănească, într-un interior cu 
flori și căni înflorate, care aduc un licăr de bucurie, de 
satisfacție simplă și clară, pe fizionomiile înăsprite de vre
me. „Orele dimineții" ne înfioară cu griurile pe care Mi
hai Cămăruț organizează admirabil pete de culoare verzi, 
portocalii, galbene, foarte vii, ca întregul grup de munci
tori citind ziarele. De o dinamică robustă, monumentală, 
cuprinsă parcă de flăcări metalice, este gruparea muncito
rilor în plin efort din compoziția lui Adrian Podoleanu, 
intitulată „Avînt". Consecvența, perseverența în tratarea 
unei teme este semnificativă pentru îmbogățirea univer
sului pictural. Pe această linie se înscrie și grafica lui 
loan Petrovici „Ritm", cuprinzînd într-o structură precisă 
mișcarea de rostogolire, efortul unui grup de țapinari. Cal
dă, plină de tandrețe, este acuarela lui Mihai Cămăruț 
„Grup de copii".

Statica aparentă, contemplarea meditativă, cu inflexi
uni pastimpresianiște se schimbă în aspectul unei dinamici 
impetuoase, expresive, în sensul afirmării unui ideal de 
viață nou. lată deci o caracteristică eablneită acum de 
centrul de artă ieșean, contemplarea activă, cu sugestia 
adîncă a schimbării lumii, caracteristică despre care s-a 
vorbit mai puțin, pentru că este, de fapt, o virtute impusă 
de prezent.

Radu NegruCorneliu Ionescu :

MATU

RITATE

După Marx, măsura în care 
matematica este efectiv folosită 
de o știință constituie criteriul 
maturității acelei științe. Extra- 
polînd, am putea spune că mă
sura în care știința este prezentă 
în cuprinsul unei culturi consti
tuie criteriul maturității acelei 
culturi. Astăzi mai mult ca ori- 

cindd
La urma urmelor, „cuget deci 

exist" al lui Descartes are sen
sul celui mai insolit experiment, 
iar referirea lui Pascal la „^tres
tia gîndttorre* cu concluzia „în
treaga noastră demnitate stă î'n 
cugetare" nu face decît să situ
eze ferm omul în perimetrul 
condiției sale fundamentale.

Progresele moderne ale știin
ței oferă noi și multilaterale 
puncte de reper cugetării, în
deosebi celei orientate construc
tiv si îndrăzneț către afirmarea 
omului. A le folosi este un semn 
de avansată cultură și de larg, 
luminos orizont. De altfel, ex
plozia informațională nu este de- 
cît un reflex al extraordinarului 
a etit informațional al lumti con
temporane. $i nu-i de loc lipsit

de interes să observăm că, e
xact cînd omul făcea primii pași 
spre Lună (cit a trecut de a
tunci ?), o ambarcațiune din pa
pirus năzuia să reconstituie un 
presupus ancestral drum spre 
America. Cele două ^^mente 
senzaționale — în fond, tot două 
experimente, cu inegală dar cer
tă valoare științifică — aruncau 
uriașe punți spre trecut și viitor, 
permițîndu-ne a ne cunoaște mai 
bine pe noi înșine, locuitori ai 
plantei Pămînt. Alte punți au 
fost și sînt aruncate de pe teri
toriul altor științe, unele pe cît 
de exacte, pe atît de abstracte. 
Cel mai la îndemînă este exem
plul lui Dirac . pe baza ecuați
ilor sale relativiste, acesta a pre
văzut existența antiparticulelor 
în fizică, fapt confirmat ulterior 
expfnrmteitaa.

Despre toate acestea și despre 
multe alte’e ne vorbește stărui
tor televiziunea — cel mai im
portant dintre elementele reunite 
sub termenul global de mass co
mmunications media (prescurtat: 
mass media), termen care desem
nează totalitatea mijloacelor teh

nice de comunicare în masă a 
informațiilor. Dar chiar dacă l-am 
lua în cel mai larg sens cu pu
tință, el tot nu va acoperi în
treaga gamă a funcțiilor televi
ziunii, a cărei prezență, mai ales 
în cadrul culturii noastre, este 
incontestabilă ; nu si cu totul

Incontestabil este volumul de 
informații oferite, în programele 
sale, de către televiziune, tele
spectatorului. Contestabile sînt 
însă unele modalități utilizate în 
valorificarea. î'n planul cugetării 
a acestor informații. P^tru că 
aspectul spectaculos al informa
ției nu este singurul și, în orice 
caz, nu este cel mai în măsură 
să fie valorificat. Tot mai im
portant devine aspectul funcțio
nal. adică acela care fertilizează 
gîndirea, impulsionează cugeta
rea. face din telespectator un 
participant la o imensă masă ro
tundă, la care sînt puse în dis
cuție, în mod avizat și informat, 
cele mai acute probleme ale rea
lităților noastre general-umane. 
naționale, locale.

Orientarea programelor televi

ziunii în funcție de acest tele
spectator activ, iată o chestiune 
foarte actuală. Ne interesează, 
desigur și luna dar mult mai 
mult ne interesează viața noa
stră cea de toate zilele, cu ga
laxiile unor mari avînturi și e
cuațiile unor mari îndrăzneli, cu 
necunoscutele unor probleme ca
re se cer rezolvate pentru o și 
mai Impetuoasă înaintare a Ro
mâniei î'n zona performanțelor 
economiei, culturii șl tehnicii 
mondiale. A discuta la televiziu
ne despre toate acestea, în mod 
pasionat, avizat, angajat, lată 
ce ar da prezentei televiziunii, 
în viața de fiecare zi. calitatea 
unui eficient instrument de lu- 
ccri.

Televiziunea — artă este o co
chetărie. Televiziunea — instru
ment de lucru este o realitate 
și o necesitate. Căreia desigur 
că un simposion la care -parti
cipanta își împart onest frag 
mente din nu știu oare, fie și 
foarte substanțial și oportun, ar
ticol de fond, nu-i răspunde de 
loc corespunzător. Cit ev a ele
mentare studii de sociologie și

psihologie socială (mult promise 
de televiziune; de fapt promise 
sieși, deoarece este prima inte
resată să le efectueze și să le 
studieze concluziile) ar dovedi 
aă decalajul programelor de te
leviziune față de exigențele ac
tuale nu este decît decalajul față 
de telespectatorul anului 1969, al 
douăzeci și cincilea an al erei 
în largul căreia navigăm, cu 
toate pînzele sus. Un decalaj 
care nu poate fi biruit decît cu 
ajutorul științei : de organizare, 
modelare, prospectare și experi
mentare. Lucrarea științifică ar 
putea fi semnată de televiziune.
Avîndu-l însă neapărat drept 
coreferent pe telespectator.

Să-i facem, deci, loc la per
manenta masă rotundă a televi
ziunii. Si nu numai răspunzîn- 
du-i. ci și punîndu-i întrebări. 
Dialogînd cu el. Cugetînd îm
preună cu el. Matur.

Eventual și cu sprijinul ma
tematicii.

O primă cifră : 20.000.000 !

Sergiu Teodorovici



Iașul era despuiat aproape cu totul. Zguduit de virtejul 
a cîtorva bombardamente de artilerie, speriat de gloan
țele aviației sovietice de vînătoare și zgîlțiit de scrâș
netele de fier ale blindatelor nemțești care asuizeau
totul, orașul trăia sub groaza iminentei morți care-1

dezorganizase și-l copleșea. Pe strada Carol, se prăbușiseră 
gardurile, casele erau părăsite și geamurile sparte, din fața 
Universității, statuia lui Eminescu, scoasă din șuruburi, zăcea 
întinsă pe niște paie așternute în sala de la intrarea în clă
dire, iar afară soclul rămăsese gol. După cum văduve rămî- 
neau, noapte de noapte, unele după altele, și busturile din 
grădina Copou. Dispăruse astfel bronzul statuii lui Ion Crean
gă, fură furați Calistrat Hogaș și C. Meissner și V. Pogor și 
N. Gane și C. Ne-gruzzi și toți aveau a fi topiți, în foc și 
prefăcuti în clampe și mînere pentru uși, în balamale și su
porturi pentru perdele și ctempușuri la sobe. Departe, și nu 
tocmai departe, trăgea artileria și se auzeau mugind proiecti
lele, iar nopțile, pe cerul cătrănit, urcau rachete roșii și albe, 
sclipind în negreala văzduhului cu jarbe de raze multicolore, 
pîlpîietoare care parcă se și auzeau cum sfîrîie, căzînd peste 
poziții adioma unor păsări de foc. Ziua, sirene de alarmă ră
sunau din ceas în ceas și urlau fabricile de pe Socola și din 
Tătărași, oameni înarmați foiau pe străzi în dezordine, se des
lușeau voci care strigau și erau cozi la brutării și sfadă prin 
piețele de alimente din Păcurari și din Nicolina. se căinau 
femei numărînd de cile trei ori puținii gologani înnodati în 
capete de batiste.

La Liceul Internat „C. Negruzzi", de pe strada Toma 
Cozma, pe coridoarele lungi forfoteau, suind ori coborînd scă
rile. tipînd după mașini ori zbierînd la telefoane, nemții care-și 
instalaseră aci comandamentul. Pretutindeni, ca niște puhoaie 
verzi de lăcuste ,cu toții, curieri și ofițeri furieri și plantoane 
sanitare legănîndu-se ca niște rate, agenți asudați, subofițeri 
pirpirii și cruzi care abia împlineau optsprezece ani, alergînd 
cu hîrtii în mînă. cu mașini de scris „Torpeda" șl „Ericka* și 
„Adler' și „AEG" în brațe ori fixate pe mesuțe țăcăneau ne
contenit ca niște ghicnoaie, transcriind ordine și adrese, cir
culare și telegrame, „ausweis'-uri. comunicări, tabele, situații, 
coloane de cifre.

Deasupra orașului, văzduhurile erau îmbîcsite de fum și 
de praf de pușcă, iar cînd și cînd. de departe, bubuiau tunuri 
cu tragere lungă, mîrîiau ghiulele, duduiau obuziere și stră
nutau brandt-uri.

Din dealul Copoului, de la Vidrașcu și de la Breazu, ba
teau tunurile pînă la Stînca-Roznovanu.

Lumea, cîtă rămăsese in oraș, se mai obișnuise cu răz
boiul și circula la piață, la servicii.

— Un bilet pînă la front I cereau călătorii adresindu-se 
taxatorilor din tramvaiele care urcau la Copou.

— Direct I
— Treaba dumitale.
— Da ce, mă tem? făcea cîte unul. Rușii se bat tocmai în 

Carelia cu finlandezii.
Intr-adevăr, greul atacurilor sovietice apăsa acum In ist

mul Caraliei propriu-zisă. precum și în „balconul" din Bielo- 
rusia, pregătind lovitura din Ucraina apuseană care avea să 
marcheze începutul prăbușirii întregului sector sudic al fron
tului german.

Din pricine ca acestea, (de altfel ziarele confirmau că lup
tele se dau în acele sectoare), în Iași alergau, făiă grijă, cîr- 
duri de mașini mugind și cărînd fel de fel de provizii pe po
ziții. Se zăreau, sub poclăzile vinete, hălci mari de carne ro
șie și butoaie, bombe lungi de avion, lădoaie cu proiectile și 
saci bucșiți cu pini, cu pesmeți și cu făină, ori cu cartofi și 
cu fasole.

Ferindu-se de mașinile care treceau prin fata fostei reșe
dințe domnești a lui Alexandru Ioan Cuza, doctorul Mateescu 
trecu strada și se grăbi, trecînd prin pasajul de lîngă cine
matograful „Trianon", spre stația de tramvai din piața sf. 
Spiridon.

Afară, lumina zilei scădea, dar în sufletul său se contura 
ceva viu trezindu-i dor de viață. Faptul că în aceeași zi, di
mineața, fiul său Sandy, împreună cu ziaristul Martin și cu 
ceilalți fuseseră în cele din urmă puși în libertate îi da bă- 
trînului senzația că a fost descătușat, că lanțurile grele cu 
care fusese legat se rupseseră.

In tramvai, abia urcat, dădu peste Aurel Melinte pe care 
în timpul din urmă îl cunoscuse. Vorbea ceva în șoaptă cu 
cizmarul Zolțer pe care înadins se dusese să-1 întîmpine sus, 
la regimentul 13, unde lucra. Cizmarul avea barba nerasă, 
iar ochii, cu pleoape obosite, clipeau stinși.

In Piața Unirii, cei trei călători care șoșoteau între ei pe 
platforma din spate a vagonului fură neplăcut surprinși de 
urcarea prin fată a unui ofițer neamț.

Era Johann Krebs.
Sprijinit într-o proteză, piciorul drept îi era îmbrăcat în- 

tr-o platoșă albă cu ghips a cărei albeață contrasta violent cu 
luciul negru al cizmei de bilgher cu care-i era încaltat 
stîngul.

— El e! spuse Aurel Melinte. Cum dracu' de-a scăpat ?
Oberleutnantul Krebs se alesese, în seara aceea cînd fuse

se zvîrlit de pe pasarela de la gară, c-o fractură zdravănă la 
tibie și ieșea abia acum din spital.

Doctorul Mateescu coborî la prima sțatie, nu cumva 
Krebs, întorcîndu-și privirile-, să-l recunoască. Și așa abia ve
nit de la București, pentru cîteva zile, avea destule neplăceri.

O nesiguranță prinse să-i chinuie sufletul. Acasă, fiu-său 
era bolnav de cît fusese bătut la siguranță împreună cu . cei
lalți de la care însă anchetatorii nu izbutiseră să afle nimic în 
legătură cu ceea ce ar fi voit să afle.

Mergînd pe stradă și gîndindu-se la toate acestea, Mate- 
escu parcă se mai răcori. Era o noapte cu vînt ușurel, dai 
cald, iar suflarea verii mîngîia crengile teilor înfloriți scutu- 
rînCu-le sînurile încărcate de mirozne.

La oprirea din Tg. Cucului, Zolțer coborî.
— Vin numaidecît, îl încredința el pe Aurel Melinte. Nu

mai cît să las vorbă acasă și vin I
Tînărul tipograf încuviință doar cu capul și plecă mai de

parte cu vagonul.
Peste două ceasuri și jumătate, împreună cu încă trei ti

neri din organizație care se răspîndiră către capetele străzi
lor Sf. Atanasie și Eminescu, tipograful de la „Brawov" se 
plimba la braț cu Nina.

—— Sînt toți ? întrebă cu înfrigurare fata.
— Nu, lămuri Aurel — mai trebuie să mai vină încă doi.

înăuntru, într-un adă
post din curtea unei case, 
nu tocmai departe de fa
cultatea de medicină, șe
dința începu pe la vreo 
zece și jumătate.

La lumina unor lan
terne care păleau chund 
tot timpul, între cei adu
nați acolo, se puteau dis
tinge cu greutate fetele 
unor muncitori de la Ni
colina. Lîngă ei, ceva mai 
în față, cu ochii inflamați 
de oboseală, ședea Zol- 
ter și Hadasa. Nu lip
sea nici zețarul bătrîn 
care, de cînd reușise 
să evadeze de la Ga- 
lata, dormea mereu în fiece noapte altundeva, găzduit de oa
meni de încredere, după cum, deși abia scăpati din ghiarele 
siguranței, veniseră la ora precisă, Sandy Mateescu și Emil 
Martin de la ziar.

Intre ei, strălucindu-i ochelarii și dînd ascultare celor ce 
se spuneau, era rînduit pe-un scăunaș de bucătărie, profeso
rul de la semeiologie cu încă cineva pe care bătrînul zețar 
îl vedea întîiași dată.

De toți, erau cinsprezece persoane.
— Avem la punctul doi pe ordinea de zi, prelucrarea unor 

instrucțiuni.
Cel care vorbea avea fata umbrită de semiîntunericul din 

adăpostul antiaerian și din pricina aceasta participantii la șe
dință nu-1 puteau vedea cu claritate. Știau însă cu toți că el 
era cel care tinea legătura conspirativă cu Comitetul Central 
al Partidului Comunist. Avea o voce calmă si rostea cuvintele 
cu un ton apăsat, sigur,

— După acest scurt moment politic. — spuse el într-un 
tîrziu și ochii îi jucau în licăre de lumină ——, să trecem la 
sarcini I

Să fi trecut o oră și jumătate, două, de cînd în beciul 
masiv, transformat în adăpost, se tinea ședința ilegală, cînd, 
afară, cu vaiere dureroase, isterice, se porniră ca din senin 
sirenele de alarmă.

Aurel se sperie, dădu să se smulgă de la brațul fetei cu 

care se săturase de patrulat strada, dar aceasta îl reținu.
— Sta îi șopti rugător aceasta.
— Nu, se smunci tînărul —, pot alerga acolo și alții.
— Nu. se opri fata. Numai cei ai casei știu locul. Nu is

prăviră insă șoaptele și nici sirenele nu apucaseră să-și 
moaie glasurile, cînd undeva, pe sus. deasupra orașului, ca o 
puzderie de stele mobilei mici și roșii, pe cerul smolit de 
funinginea întunericului, se arătară avioane. Orașul, trezit 
din somn. începu să se cutremure. Zgomote infernale umplu
ră pe dată văzduhul de detunături și peste tot, prin curți și 
prin case, pe străzi, se stîrni o larmă amețitoare de dărîmătu- 
ri care se prăbușeau, de țipete și explozii. de răbufniri de 
fum înecăcios și negru și de flăcări.

Prin huruiala crîncenă a motoarelor și zbirnîitul și vijîia- 
la aparatelor care se lăsau deasupra orașului, înecîndu-se in 
valuri de fum, în canonada care se iutețea vijelios, prin văl- 
mășeala și țîșniturile verticale ale gloanțelor, prin tot poto
pul acela de schije și bombe incendiare, cerul se scrijelea 
într-o încîlcitură de linii luminoase care se înălțau și se în
crucișau în felurite chipuri. Stelele de pe boltă deveniseră pa
lide și, cu sfîrîituri și pîlpîieli tremurătoare, prin toate miile 
de brazde ale trasoarelor, începură a se ivi rachete, sute și 
sute de rachete aprinse șl parașute ardeau cu lumini înspăi- 
mîntător de regulate, albe-albastre și coborau ca niște imense 
policandre ca și cînd din, înălțimi s-ar fi scuturat niște gi
gantici arbori cu frunzișuri de foc și pară.

Cînd cei doi tineri se dezmeticiră, văzură că se aflau în- 
tr-o groapă. Rămaseră lipiți acolo. Orașul, ca la niște explozii 
de lumină, se vedea ca ziua și bombardamentul se întețea cu 
înverșunare.

O rachetă se sparse cu pîrîituri slabe undeva în apropie
rea celor doi tineri și el răcni, părîndu-i-se că fusese zărit 
dintr-un avion care viră pe deasupra copacilor din grădinile 
de lîngă ei. Dar alte rachete suspendate în aer luară foc în 
șuieratul gloanțelor și-n bubuitul exploziilor.

Suflul acestora din urmă izbea zdrelind geamuri și sco- 
țînd din țîțîni uși, se dărîmau ziduri și zburau pe sus copaci 
vizibili, smulși din rădăcini.

— Americanii I urlă un glas de om.
— Oooo I
Și tunete, sute și sute de tunete și trăsnete, bubuiau 

surd departe, spintecînd negurile.
De la comandamentul român de pe strada Alecsandri, 

înecîndu-se în hărmălaia groaznică a nopții, trăgeau duduind 
bateriile de anti-aeriană și undeva, cu pălălăi înnebunitoare, 
cu limbi roșii de pară, se aprinse o casă. Pe strada Sărărie 
fugeau, cu pături în mîini și cu copii în brațe, cu geamantane, 
oameni înotînd în fum pînă la piept, iar în urma lor se sur

pau acoperișuri. Ardeau și cornișele caselor de pe strada 
Păcurari și se mistuia în vîlvătăi Copoul, zornăiau țăndări de 
pe strada Lăpușneanu și se îndesau bubuiturile la liceul „C 
Negruzzi", trăsneau bombe sus la Universitate și fluturau ne
contenit rachete pe strada Elena Doamna.

— Mamaaa I țipă sălbatec un glas de copil, undeva, în 
piața Halei.

— Neluțuuu I se auzea alt glas, oribil prin țiuitul schi
jelor.

Și tot alte și alte valuri de bombardiere se Unduiau pes
te orașul care gîlgîia într-una, alte formații se năpusteau răs
colind caldarîmele și măturînd curțile, despicînd pămîntul.

Pe strada Ștefan cel Mare, rupîndu-se din ștreanguri, se 
înălțau în două picioare cai rînchezînd chinuiți și rupînd-o 
la fugă, sărind răniți peste ființe căzute jos și peste garduri, 
se deslușeau vaiete sfîșietoare pe strada Buzdugan și cădeau 
covoare de foc pe strada Lascar Catargi, alergau soldați zvîr- 
lind arme și căști, suspinînd cu mîinile la ochi, împleticindu-se 
în șanțuri și căzînd cu frunțile izbite și crăpate de trotuare, 
amuțeau muribunzi în șanțuri surpate și zburau pe sus bucăți 
de carne, stropi de noroi și sînge.

Și gheme de lumină fulgerau mai departe deasupra turle
lor de biserici și cădeau bucăți de tablă într-una și detunau

P
artidul este adeptul adevărului obiectiv nemistificat, par

tizanul înfățișării veridice a realității atît cu luminile, cît și cu um
brele ei. Redați prin graiul minunat al artei freamătul creator al 
poporului care, transformind prin munca sa eroică înfățișarea țării, 

se transformă pe sine însuși. Nu uitați niciodată că menirea artei noastre 
este de a înnobila omul, de a-l inspira spre noi fapte mărețe, spre 
realizarea idealurilor socialismului și comunismului.

(Din Raportul prezentot de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.).

bombe la cimitirul „Eternitate", zvîrlind la o parte cruci, zvîr- 
lind lespezi de piatră, frămîntînd ciolane de mult îngropate și 
sUdind pe sus tidve albe și așchii de coșciuge. Și dăngăneau 
singure clopote și trosneau grinzi de fier și zăngăneau bucăți 
de mașini turtite și resturi de blindaje și se dezbîrnau ferestre. 
Și peste tot, amenințînd cerul cu pumnii, căzînd în ge
nunchi, săru^nd moluzul ori scociorîndu-1 cu mîini sîngerînde, 
urlînd de durere, torturați de chinuri, pe străzile orașului care 
se clătinau fără contenire, se vedeau fugind bărbați și femei, 
copii, ca și militari și civili, zăcînd în nesimțire sau ieșiti din 
minți.

Și iarăși, prin fumul incendiilor și peste învîlvărările dogo
ritoare ale puhoaielor de foc, se aruncau necurmate va
luri de fortărețe zburătoare. Și din nou, prin ilumi
nările fulgerătoare ale văzduhului, prinseră a se despleti ra
chete și covoare de bombe și se porniră răcnete de oameni 
țicniți și învălmășire de trupe spre periferii și înmărmuriri în 
adăposturi și femei leșinate și cadavre.

Dimineața, lașul era în zdrențe, olog, mirosind a carne 
arsă și-a pucioasă.

Prin curți, pe sub Cărîmături. ielindu-și morții, se deslu
șeau plînsori zbuciumate, iar pe Sărărie, pe Copou și pe Păcu
rari încă ardeau focuri.

Pe strada Carol, pînă dincolo de vila Sadoveanu, teii care 
în ajun vărsau pe trotuare întîile butii cu mirozne ale flori
lor, zăceau acum rupți, deșirați, calici. In bătaia blîndă a soa
relui păreau aidoma unor schelete.

In grădina publică, peste ochii stinși ai ostașilor care păzeau 
acolo un depozit de benzină, pe gurile căscate și pe rănile nă
clăite de sînge, bîzîiau gîze.

In preajma lor, trîntiți jos, ori mușcați de schije, sînge- 
rau mestecenii.

Teiul lui Eminescu din preajma obeliscului își arăta și el 
cangrenele. Era trist parcă și frunzetul i se pîrpîlise, pleoștin- 
du-se.

In urma camioanelor nemțești care alergau în vale, mu- 
tîndu-se din oraș, se zvîrcolea în moriște colbul.

Fugeau, luînd șoseaua fără întoarcere a Buciumului, spre 
codrii Bîrnovei.

Printre mașini, cocoțate pe clăile de baloturi din căruță, 
numai în capoale, înnebunite, fugeau, de la vila lor de la țară 
unde abia se înapoiaseră de la Vaslui unde se refugiaseră —, 
doamna Voia și Coculica.

Pe măștile de stearină și de smîntînă aplicate înainte de 
culcare pe fețe si pe care, în grabă mare, nu mai avuseseră 
cînd să și le șteargă, se lipea praful lăsat de camioane.

— Mînă ossaș! țipă duduia Voia la cel care oprise carul 
cu boi la marginea șoselei, să treacă mașinile.

— Mînă, soldat ! țipă și Coculica. De ce stai ?
Soldatul, un țăran așchios și cam cu țîfnă pe limbă, făcu 

cu acreală în glas :
—Iiii-raa, duduilor, stați mata oleacă să se chi... boii, că, 

zău, crapă uCu-ntr-inșii I Că doar nu se mută Iașii din loc, 
stați I

Nu se mutau Iașii.
Iașii se prăbușiseră aproape pe jumătate.
La Universitate, zidurile se crîmpoțiseră ciuruite de 

gloanțe, iar pe lîngă pereți, pînă la bordura trotuarului, pa
șii trecătorilor țipau, zdrelind cioburi de sticlă. Fațada și ari
pa din deal scofllcită, știrbă, era unsă cu funingine.

De vis-â-vis, stînd pe-o rînă, lăcrimîndu-și podoaba frun
zelor și florilor arse și prăbușite de restriște priveau teii.

Unii dintre ei, retezați de la pămînt și răsturnați pe gri
laje, stăteau aidoma unor muribunzi pe brancarde.

Priveau lung și mohorît la Universitate,
Priveau lung si melancolic cum stîlpii de beton ai porților 

își plecaseră genunchii și-și luxaseră picioarele, își rupseră cu 
totul articulațiile.

Ceva mai la vale, afumate și sparte, tnntite jos, rînjeau 
zidurile de la „Cercul militar" și, de la ferestrele mari prin 
care intra vîntul, fîlfîiau draperiile.

Moluz, numai și numai cărămizi rupte-n bucăți era și la 
fostul comandament german de pe strada Toma Cozma. De sub 
pereți prăbușiți, pe sub bucăți de tencuială și pe sub vergi de 
fier, soldați hitleriști care scurmau cu lopeți și cu răngi sco
teau epoleți și cozoroace negre șl trăgeau cizme din picioare 
anonime.

Pe strada Pojărniciei, cocoțată pe-un morman de ruină, 
mieuna dureros o pisică gris, căut^u-și, pe semne, stăpînii.

De peste drum ,dlntr-o casă în care nu mai rămăsese In 
viață nimeni, nimeri un soldat neamț firav, cu ochi verzi și 
fața rotundă. Ieși șchiopătînd de-un picior șl ductnd în brațe 
o fetiță blondă ca de trei ani, încă somnoroasă, neCezmeticiță. 
Cine știe cum scăpase cu zile...

— Mama, mama, — plînse fetița tintoda l c-o mînuță pe 
după gît și frecîndu-și cu cealaltă ochii albaștri, înecați în 
lacrimi.

Neamțului i se mișcă de cîteva ori, în sus si-n jos, nodul 
gîtului și înghiți în sec.

— Mama, — rosti el cu glas sugrumat de emoție. Da mama! 
Și, suspinînd, o sărută pe obrajii mozoliții de cenușă. 
— Mama !... Tata.,. Tata.
— Eu, tata, — minți soldatul și spre a-i abate altundeva 

atenția. — scoase la repezeală din buzunarul vestonului o fo
tografie cît o oglinjoară.

— Mama, mama! nu se dădu înșelată fetita, Unde-i mama? 
Neamțul își șterse o geană, își schimonosi fața într-un 

gest de neputință și strînse din umeri.
— Hitler, Hitler — făcu el deznădăjduit și plesnindu-se 

cu palma peste frunte, neștiind încotro să apuce cu fetita stră
ină din brațe. Warum?. .. Was soli aus uns werden...

Și după ce privi jur împrejur pe strada cu casele pustiite 
de la care nu se zărea picior de om, porni în neștire, strigînd 
de la casă la casă, pînă ce răguși și el și fetița.

De sus, printre crengile pîrlite de foc ale copacilor, soare
le zvîrlea spice aurii de lumină, iar de pe străzi, din pivnițe, 
de sub dărîmături și din tranșeele săpate prin curțile spita
lelor, se culegeau morții.

Și sufla ușor un vînt de răcoare, mînînd încetișor, pe 
străzile scormonite ale lașului, foi arse, rupte din incunabulele 
bibliotecilor răvășite și spulberate de bombe.

Și iară zic, era aceasta în ceu de a șasea zi a lunii a șa
sea, cînd, la Iași, stropite cu sînge, în Tătărași și pe dealul 
Gălătii, prindeau a se înroși cireșele cele amare, bune pen~ 
tru dulcetile viitoare.

I. Istrati



NOI APARTAMENTE PROPRIETATE PERSONALĂ
DATE ÎN FOLOSINȚĂ LA IAȘI

Locuințe individuale str. Karl Marx nr. 52 Copou — confort 
îmbunătății cu apart. 5 camere

Bloc R—1 cartier Tătărași — confort I cu apart, de 2 și 3 
camere, cost mediu 70.000 lei și respectiv 85.000 lei

1.'

OFICIUL PENTRU 
CONSTRUCȚII DE 
LOCUINUE 

PROPRIETATE 
PERSONALĂ 

IAȘI
Locuințe individuale str. Karl Marx nr. 52 — confort 

, îmbunătățit cu apart, de 3 camere.
Bloc K—

cost
1 cv. Tătărași — confort I cu apart, de 2, 3, 4 camere 
mediu, 65.000 lei, 78.000 lei și respectiv 113.000 lei
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Bloc S—1 cartier Tătărași confort I, cu apart. 2, 3 camere, cost mediu 67.000 lei și 81.000 lei. Bloc U—1, cartier Tătărași, confort I, cu apar
tament de 2, 3, și 4 camere, cost mediu 65.000 
lei, 77.000 lei și respectiv 110.000 lei, ce urmează 

a se da imediat în folosință.
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ÎNTREPRINDEREA DE REȚELE ELECTRICE I A SI

j R £ I

FABRICA DE MOBILĂ IAȘI

Putere instalată M. W.
1944 1969
8,675 63,479
în 1944, un singur sat electriiicat. In 1969, 313 sate 
electrificate. Lungimea rețelelor electrice a crescut 
de Ia 150 km. în 1944, la 2.784 km. in 1969.

FABRICA DE
ULEI „UNIREA“

IAȘI

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIALIZARE 
A CĂRNII

EXPORT

■RODUCTW
■L08ALA

CARNE
PREPARATE DE CARNE

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE INDUSTRIE LOCALĂ 
„PROGRESUL** IAȘI 

produce: o gamă variată de arti
cole pentru uzul gospodăriei dv.
• mobilă
• articole de uz casnic
• probuse ceramice
• împletituri diferite



DEPOSEDATUL
Schi fă de

VASILE BĂRAN

Cimpul era dincolo de calea 
ferată. Aici era gara, iar acolo 
cimpul. Aici gara roșie, iar aco
lo cimpul verde, puțin șters de 
galbenul neputincios al toamnei 
care nu venise. Și de albul ier
nii care era mult maî aproape 
decît toamna. Cimpul era pun
ctat de smocuri de mărăcini șî 
de coroanele stinghere ale ar
buștilor piperniciți. Marginea lui 
de dincoace era calea ferată, 
vînătă și lungă, cu sfîrșitul in 
pădure. Marginea de dincolo a 
cîmpuluî era orizontul, o linie 
alburie pe care dansau artîștîî 
unui circ straniu. Stăpînul cimpu- 
lui era llie-nebunul. El singur 
era acolo stăpînul, pentru că o- 
île și caprele pășteau in altă 
parte, pe mirștea dîn spatele 
gării. Ilie făcea pe amp in
strucție- Iși comanda singur și 
Iți executa ordinele. Ava o 
pușcă de lemn, făcută de el, șî 
o ridica amenîntînd soarele găl
bejit șf orb :

— îfroe«e Foci
Se pro bușea la pămînt și dea

supra trupului său lung și deși
rat se înălțau trimbe de praf. 
Apoi se ridica și oasele îl cră
pa u pielea in dreptul genunch - 
lor.

— Trogeeii.. Foc I
Pe cer roiau avii^n^ inamice 

șî Ilie se rostogolea șî intra în 
mâfacinîțufi și ieșea de acolo 
zdrelit.

In fiecare zi, dimineața patru 
ore și după amiaza patru ore. 
Ilie făcea instrucție pe cimpul 
dîn fața gării executjndu-șî fă
ră să cricnească ordinele lui as
pre. li era sete, dutura fîntinii 
atîma alături, dar mai degrabă 
își lăsa buzele să plesnească de- 
cît să nu-șî execute ordinele 
sale nemiloase.

— Trag<eetf. .. Foc I
Șî mătura cu pușca Iul de 

lemn ciulinii și rădea de pe fa

ța pămîntului movilite cu furnici, 
și iși săpa cu miînîle tranșee, și 
se ascundea, șî ieșea la atac, șî 
uneori dobora cite trei avioane 
deodată, și trecea prin spada 
lui regimente întregi de inamici, 
șî abia după ce se convingea 
că faptele sale de arme meri
tau onoruri se autodecora : ru
pea dîn arțari frunze șî le prin
dea cu ace de mărăcini pe re
verul hainei.

Ar fî putut să se înainteze in 
grad, ar fi putut să aj'ungă ser
gent, căpitan, general, dar lui 
îî plăcea gloria soldatului, nicio
dată n-a rrvnît Io ceva care î-ar 
fi depășit calitățile și î-ar fî tul
burat conștiința.

— îrageețî... Foc I
In gară zăceau, pe lînîa 

moartă, vagoane i ar fi putut să 
se repeadă asupra lor șî să le 
desfacă băierele, să curgă griul, 
dar inamicii lui erau norii de pe 
cer.

— îrageețî. .. Foc I
Toată ziua llie-nebunul făcea 

instrucție pe cimpul luî, tot 
cimpul era numai al Iul, oile și 
caprele pășteau pe miriștea de 
dincolo de gară.

Pină-ntr-o zi o*nd dinspre pă
durea neagră o venit un regi
ment Regimentul avea soldați 
odevărațî sî un comandant ade
vărat și c pătruns în dmp șî 
s-a împărțit in grupe simetrice ; 
dîn fiecare punct cardinal ve
neau peste amp grupe de sol
dați :

Ș marșul lor peste amp era 
un marș adevărat și comenzile 
ofițerului erau comenzi adevă
rate și soldațîi le executau ire
proșabil și totul era atît de or- 
ron3i. atît de încîntător, atît de 
perfect și de adevărat, incit llie- 
nebunul dîndu-și seama că tot 
ce făcuse el pînă atunci fusese 
o profanare a ceea ce se nu
mește artă millîară, s-a auto- 
pedepsît rupîndu-șî decorațiile 
și părăsind de bunăvoie cimpul 
lui, cîmpul acela care era numai 
al lui, pentru că oile și caprele 
pășteau pe miriștea de dincolo 
de gară.

0 ANCHETĂ
Nu ne îndoim de oportuni

tatea și de utilitatea unei 
discuții despre receptivitatea 
poeziei. Insă întrebările pro
puse de Damian Ureche în 
ancheta cu această temă din 
Orizont nr. 6 conduc spre 
o reclamă cam zgomotoasă 
la adresa poeziei lui Al. Je- 
beleanu și AnghelDumbrăvea- 
nu, obligîndu-i pe interlocu
tori să se abată de la tema 
respectivă pentru a formula 
elog-ii despre cărțile redac
torilor revistei. De altfel. nici 
poeziile anchetatorului nu 
rămin. mai modest. in afara 
discuției. Orcum. cititorul 
care apreciază. fără îndoială. 
versurile acestor poeți este 
aprins de un sentiment cam 
tulbure în țața erupției de 
patriotism local pe care Da
mian Ureche ar ți putut-o 
evita

Mai mult încă, problema 
nu cîștigă in elucidare dacă 
sîntem informați că doctorul 
Gh. Băcanu are o fiică poetă 
și dacă aflăm despre psihiatrul 
Eduard Pamfil că este și 
muzician. și chiar poet. și că 
„cei mai buni (poeți actuali 
— n.n.) pot fi identificați
prin horoscop sau chiroman
cies. Foarte bine. dar s-o 
credem și no !

HAZ DE NECAZ
Cu un deoxrtit apetit pen

tru ceea ce re numește haz 
de necaz, publicația „Argeș" 
ineenteczd un roi de. .. com
plot urzit de cele trei re- 
trtxte (..Cronica-. ,JRomânia

Uterara* și „ Tomis-) care 
r-au încumetat sd emiiă o- 
biecțH La adresa calității în
doielnice a materialelor ti
părite tn retrista de la Pi
tești ! De fapt lucrurile sînt 
cu mult mai ; o ve
che , zicală românească afir
mă t „dacă doi oameni spun 
cd. . Dar, evident. măcar 
zicala cu pricina or fi cu- 
nos&ind-o redactorii cenușiei 
publicați piteșt&ie...

CORESPONDENȚĂ 
LITERARĂ

C. Brăndușolu — Reșița : 
Regăsim prin poeziile ultime 
același versificator sedus de 
moda împerecherilor bizare 
de cuvinte, ceea ce denotă 
o superficialitate plină, bine 
conturată. Dar cine știe dacă 
după lungi șî înfrigurate 
căutări (în nici un caz „la 

ușa zorilor" pentru o numă
rătoare a globulelor) nu vețî 
reuși să ritmați cit de cît 
Inteligibil. Dîn tot ce ne-ațî 
trimis abia dacă s-ar putea 
cita vreo două versuri din 
Bour, acolo relevîndu-se o 
atracție pentru baladesc, pen
tru fantastic, care ar merita 
cultivată.

Paula Faur — Portretul fă
cut mamei dv., „limpede ca 
o zi de vară / cu ochi pro
funzi de căprioară" relevă 
un univers Imagistic destul 
de sărac. La urma urmei, 
cîți poeți nu șî-au evocat pă
rinții, surorile ori prietenii. 
Insă doar modul în care ele
mentul biografic este trans
format în materie lirică dă 
măsura talentului. Un efort 
spre densitate se impune 
după lectura fiecărei strofe, 
rată un exemplu de platitu
dine : „Tu zbori, copilărie / 
In primăvara roditoare" etc.. 
Mai bună : Contopire.

I. T. Corbanu — Neliniștile 
șî tristețile dv., duhurile albe 
și „lacrimele de înger" nu 
depășesc cercul îngust al pro
priului interes. Nîmîc nu 
este suficient de convingător 
în confesiunile trimise.

Florin G. Tt^iuae: E greu, 
firește, în poezia de dragoste 
să concurezi cu atîțta poeți 
intrațl în memoria lectorilor. 
Insă oricum nu Conachl ar 
trebui să vă fie modelul pre
ferat. Cel puțin așa rezultă 
din topica dv. chinuită („co
boară a încîntătoarei seri pa
noramă") și din Imaginile de 
o desuetudine facilă gen 
zăpada privirii, orî steagul 
îndoielii.

Dmleț Cossnin : N-aș spu
ne că ultimele versuri repre
zintă vreun pas înainte. In
tr-adevăr. ritmul în care tri
miteți poezii redacției, nu vă 
poate îngădui să reflectați 
atît cît ar fî nevoie la cele 
scrise. Ici colo cite o me
taforă reușită care se pierde 
din păcate într-un noian de 
locuri comune.

Vasîle Dumittu i Din nou 
versuri total nerealizate ar
tistic deșpre „fiî tari, ini
moși / Puși pe realizări su
perbe". Deci dîn nou intenții 
lăudabile, însă numai atît. 
In orice caz. fițî convins că 
textele trimise nu conțin de 
loc „atîtea nestimate". Cri
ticii, care „cată pete-n soa
re", nu conspiră de fel con
tra accesului dv. la tipar. 
De altfel ațî găsit singur so
luția cea mal bună în ceea 
ce privește finalitatea lor : 
„Nu mai încăpeau în odaie / 
ș. de pîrllt porc n-aveam 
pae / Și cum spuneau toți 
că sînt rele / Eu mi-am pîr
llt porcul cu ele".

I. C.

LITERATURA ROMÂNĂ VECHE ÎN CEI 25 DE ANI DE LA ELIBERARE
Ca toate domeniile cultu

rii românești, studiul lite
raturii române vechi s-a bu
curat de atenfia cuvenită in 
acest siert de veac de la E
liberare.

S-a redetinit conceptul de 
literatură română veche, în 
sensul că s-a precizat durata 
in timp a perioadei vechi și 
metoda de cercetare a ope
relor literare ; s-au publicat 
studii de reconsiderare asu
pra vechilor noastre monu
mente literare ; s-au retipărit 
cele mai multe dintre scrie
rile vechi; s-au elucidat — 
pe baza metodei materialis
mului istoric și dialectic — 
unele probleme fundamentale 
de istoria culturii noastre 
vechi.

Ne vom opri in cele ce ur
mează asupra unora dintre 
ele.

1. Istoria literaturii unui 
popor ocupă un Ioc de frun
te in planul de invățămint 
al școlilor de toate gradele, 
căci ea absoarbe manifestări 
din domeniul întregii culturi 
naționale. împărțită pe pe
rioade literare și studiate în 
raport cu celelalte elemente 
ale suprastructurii în cadrul 
condițiilor economice, politice 
și sociale. periodizarea litera
turii noastre și-a găsit în ul
timii ani un fundament ști
ințific. In privința duratei in 
timp. dacă nu se folosește cu 
exclusivitate termenul de .li
teratură română din perioada 
feudală* aceasta se subînțe
lege ; iar In privința metodei de 
cercetare a fenomenului li

terar. aceasta este metoda 
materialismului dialectic și 
istoric.

înainte de a fi doblndit 
un caracter precumpănitor ar
tistic. literatura noastră — ca 
și a altor popoare — s-a ma
nifestat prin traduceri de 
scrieri morale. religioase. prin 
cronici. pravile și cărți popu
lare. In legătură cu studiul 
scrierilor care aparțin acestei 
perioade. trebuie să înțele
gem că atîta timp cît valo
rile artistice coexistă cu cele 
culturale. trebuie să ne su
punem obiectului. Cercetăto
rul perioadei respective tre
buie să ia în considerație nu 
numai operele cu .finalitate 
artistică". ci orice scriere ca
re .prin cuprinsul ei de in
teres obștesc și prin forma 
exprimării* au contribuit la 
îmbunătățirea culturii gene
rale a tării și la sporirea pu
terii de expresie a limbii 
noastre. (Tudor Vianu. Lupta 
de clasă. nr. 5. 1964). Istoricii 
noștri literari dintr-o perioa
dă mai veche studiau aceste 
opere în mod egal. acordind 
o atenfie aproape exclusivă 
conținutului lor. Pentru prima 
oară G. Călinescu schimbă 
punctul de vedere al anali
zei. punînd accentul pe va
lorile artistice întîlnite în a
ceastă perioadă.

După 23 August 1944. 
Editura didactică șî pedago
gică a publicat două cursuri 
universitare de literatură ro
mână veche. iar Editura pen
tru literatură a publicat cursul 
lui Al. Pint. .Literatura ro
mână veche". ed. I. 1961 ; ed. 

Il-a. 1962. Autorii acestor lu
crări au tins către o analiză 
completă a fenomenului literar 
descris. discutlnd operele lite
rare at it sub raportul conți
nutului. cît și sub acela al 
mijloacelor artistice.

In cadrul unei anchete or
ganizată de revista Ateneu 
(martie și aprilie. 1968) cu 
privire la problemele litera
turii române vechi. s-au ex
pus puncte de vedere și în 
privința felului de a trata li
teratura perioadei feudale. 
Părerile celor care au răs
puns. au mers către ideea că 
un curs de literatură veche 
trebuie tratat în general ca 
orice curs despre celelalte 
perioade ale literaturii. fi
nind însă seama și de spe
cificul materiei respective. 
In acest sens. Al. Piru se 
exprima asttfl: „Am promo
vat criteriul estetic. fără 
însă a exclude sau a neglija 
aspectul cultural".

La un asemenea punct de 
vedere a ajuns și G. Călines
cu. sub a cărui îndrumare s-a 
alcătuit volumul I din tra
tatul de istoria literaturii ro
mâne care cuprinde — in 
partea a doua a volumului — 
literatura română veche. In 
timpul pregătirii acestei lu
crări. G. Călinescu îi sfătuia 
mereu pe colaboratori .să pri
vească din prezent spre ori
gini" blocul de marmură din 
care au ieșit statuile de prim 
rang ale literaturii noastre de 
mai tîrziu. legînd astfel. prin 
natura ei. literatura prezen
tului de aceea a trecutului. 
Punctul de vedere strict es

tetic exprimat în .Istoria li- 
teraturiL.." (1941). a fost
ușor corectat. ca urmare a 
metodei materialist-dialectice 
pe care o folosea acum isto
ricul literar in studiul lite
raturii.

2. Ia întrebarea : ce s-a tă
cut concret in promovarea 
literaturii române vechi. răs
punsul se va referi la stu
diile care și-au propus să e
lucideze unele probleme con
troversate. precum și Ia 
reeditările textelor reprezen
tative din această perioadă.

Cea mai însemnată parte a 
literaturii noastre vechi o 
formează cronicile. Dan Simo- 
nescu. răspunzînd anchetei din 
Ateneu (aprilie. 1968). arăta 
că dintre popoarele din sud- 
estul Europei numai rușii au 
o literatură de cronici așa 
de bogată și cu o inaltă va
loare artistică și documentară 
ca a noastră. Românii au 
pînă la anul 1800 nu mai pu
țin de 467 cronici diferite 
(ca limbă). răsplndite In 
peste 1500 de manuscrise.

Fiindcă aceasta este partea 
cea mai însemnată a litera
turii noastre vechi. atenția 
specialiștilor s-ia concentrat 
mai mult asupra acestui do
meniu. Dintre problemele des
chise. nu numai ale acestui 
sector. dar și în celelalte 
compartimente. .cele de atri
buție" rețin însă atenția. așa 
cum arăta și Șerban Ciocu- 
lescu în răspunsul la aceeași 
anchetă a Ateneului (aprilie 
1968). Acestora Ie urmează 
problema începutului scrisu
lui în limba română. aceea a 

începutului istoriografiei. a 
originii limbii literare. a in- 
vățămîntului nostru. a pă
trunderii ideilor umaniste. 
ș.a.

Unora dintre acestea li s-a 
răspuns in lucrări de mare 
prestigiu. I. C. Chițimia și 
Dan Zamfirescu au argumen
tat temeinic în favoarea lui 
Neagoe Basarab ca autor al 
.învățăturilor" (Romanoslavi- 
ca. VIII. 1963). In privința 
începuturilor scrisului in 
limba română o contribuție 
de seamă a adus P. P. Pa- 
naitescu in documentata lu
crare .începuturile și biruin
ța scrisului în limba română" 
(1965). Argumentînd cu noi 
date. teoria autohtonă — re
prezentată de Ștefan Cioba- 
nu. M. Șesan ș.a. — s-a im
pus prin completările aduse 
de regretatul istoric Panaites- 
cu. In privința originii limbii 
literare s-au înregistrat opinii 
ioarte variate. fiecare din 
ele cuprind o parte de 
adevăr. Dintre teoriile ar
gumentate reținem pe aceea 
a acad. .1 Iordan. a acad. Al. 
Rosetti. a acad. Al. Graur și 
ale prol^i^i^c^i^ril^r: J. Bick. G. 
Ivănescu, G. Istrate. I. Cotea- 
nu. B. Cazacu și Liviu Onu. 
In problema istoriei învăță- 
mîntului nostru. studiile eru
dite ale profesorului Șt. Bîr- 
sănescu: Academia domneas
că a lui Alexandru cel Bun. 
Școala de la Putna. Schola 
greca e latina din Tîrgoviște. 
Schola latina de la Cotnari. 
Academia domnească din Iași 
reprezintă contribuții de sea
mă în cunoașterea începutu

lui învățămintului nostru. O 
problemă importantă dezbătu
tă în ultimii ani a fost aceea 
a căilor de pătrundere a u
manismului în țările române. 
Un răspuns de prestigiu a 
dat P. P. Panaitescu in stu
diile introductive la reedită
rile unor cronicari moldoveni 
și in contribuțiile la alcătu
irea tratatului de istoria lite
raturii române (vol. I. 1964). 
Alături de numele său meri
tă să fie citat : Dan Bădărău 
în legătură cu D. Cantemir 
și Virgil Cândea în legătură 
cu N. Milescu și stolnicul C. 
Cantacuzino.

In continuarea acestor rea
lizări. menționăm apariția lu
crărilor de sinteză tipărite de 
Editura pentru literatură: 
.Literatura română veche" de 
Al. Piru și de Editura didac
tică șî pedagogică a Minis
terului învățămintului care a 
tipărit un curs universitar 
destinat în special studenți
lor facultăților de filologie.

Periodice ca RamanoslavîăH, 
Limbă șî literatură, Limba ro
mână au publicat studii eru
dite în problemele controver
sate ale vechii noastre cul
turi. Acestora li se alătură 
publicațiile universitare : A
nalele universității .Al. I. 
Cuza". Iași. ale Universități
lor din ’ Cluj. Timișoara și 
București.

Principalele edituri din țară 
au ajutat difuzarea literaturii 
noastre vechi în rîndul publi-

I. D. Lăudat
(Continuare în pag. 8)



IMN ROMÂNIEI
Cuprinși de-același scump elan 
Ne regăsim uniți într-una 
Ca-n seri de aur peste lan 
Lumina ce-o revarsă luna.

Cu inima de foc plină 
Am înălțat spre culmi o țară 
Și-urmașii care or să vină 
In ei ne-or recunoaște iară.

Rivnind la piscul nepătat 
C-o forță vie, mereu nouă 
Cu numele adine săpat 
Pe tot ce ne-aparține nouă.

O, Românie, ai tăi fii
Te preamăresc cu voci curate 
Suntem egali in veșnicii 
Și neclintiți in libertate.

FLORIN MIHAI PETRESCU

AEMMENEA
PRI^̂IGHEOOKOOR

Bună dimineața, drumuri lungi 
Munți ape numai ale noastre 
Zborul ni-l începem dintre munci 
Asemenea privighetorilor măiastre

La răspinteni caii albi bat pinteni 
Dinspre vis ți dinspre via holdă 
Din proverb copiii aleargă sprinteni 
Lucindu-și zmeiele pe boltă 

Streașină la ochi mina să vadă 
Mama și-o petrece citu-i zarea 
Viile vibrează de atita roadă 
Munți mai nalți ne măsură chemarea

Leagăn lingă ierburi - țărm aici 
Și pridvor și prispă și prisacă 
Nimb de cintec, țară cu voinici 
Spune-ne de nunta geto-dacă.

GEORGE CHIRILA

RAPSODIE MOLDAVĂ
Etaje noi, pastelate și limpezi etaje ieșene 
Din umbra de tei a Copoului și pină 
Departe-n Tâtărașii cei cu vînt campesttu... 
Ce prietenesc și tandru e glasul vostru I
Cit de aproape vă simt de bătăile inimii ! 
Clare, întruchip^d neogoit imaginea vie 
A ruperii destinului nostru
De cocioabă și umilință,
Aș crede că sinteți doar un vis 
Zidit de ochii mei de altădată.
Dar betonu-i mai tare decit
Orice îndoială... Și-n verticalele lui 
Mă oglindesc precum în cea mai pură 

certitudine.
Și ochiul se-mbată mingiindu-vă, 

numărîndu-vă ;
Și brațele se desfac cit zările, să vă cuprindă.
Voi legănați odihna și visele celor 
Care cu vrednicie ritmează prin noapte și zi, 
Pulsul de foc și metal al patriei.
Cu voi mă plimb de braț în fiecare dimineață 

și seară ...
Etaje noi, pastelate și limpezi etaje ieșene...

HARALAMBIE ȚUGUI

LAUDĂ PATRIEI
Ești cuvintul sfînt pe care buzele îl păstrează 
pentru totdeauna.

Pruncii rid spre diminețile tale 
cu cerul senin. Soarele înveselind țarina 
ca o mare de lumină curge 
peste întinsurile liniștite cu dorul de vint

Mie dor să colind, să șoptesc cuvinte de 
laudă, 

să cert munții cu ecoul strigătului meu 
s-aștern pămintul spre a liniști 
apele somnului meu greu și adine. 
Visat e pămintul de viteji și eroi.
Străbunii cu singe tinăr, incă, dorm 
sub pietre reci. Treziți in noi 
adună adîncul cerului în ochi.
Uneori, de-atita dor rămin 
cu gura încleștată de lumină 
neputincios de-a mai spune ceva.

NICOLAE ROGOBETE

BOABE DE C/NTEC

începe secerișul și snopii vor fi grei : 
Sînt visurile verii de aur pur în ei.

Blinzi in tristețe macii, in străluciri de rouă, 
Par luminări ce umplu cu mirt amiaza nouă.

Intr-o petală pală, un ochi înlăcrimat : 
Copilăria dulce prin iarbă m-a strigat.

Ecoul moi polenuri pe timple îmi depune 
Fintini de cer dansează cu chipu-mi, în 

genune.

începe secerișul și snopii vor fi gree : 
Și boabe mari de cintec se coc adine, 

în ei...

GEORGETA EFTIMIE

A GAPIA
Ce făptură de apă vine și prunc 
al cunoașterii in după amiaza tîrzie 
peste cerul sur sub ciripirea de păsări 
spre noi.
Intrarea se lărgește cu dimensiunile 
unei muște. Se vede 
văzul îndărătul ochilor 
și dansul lucrurilor pe limbă.
ca un gust de culoarea apei - al lumii — 

pe limbă.

MINIATURĂ AGAPIANĂ
Te arăți 
in poartă.
Cucul ne țese
in iasomie.
Oile abia se mișcă, 
in mireazma rășinii 
pe care maicile-o duc apoi 
in schitul de lemn 
înfășurat in pinze negre, de moarte.

DIETER SCHLESAK
in rom. de VERONICA PORUMBACU

LITERATURA 
ROMÂNĂ 
VECHE

(Urmare din pag. 7)

cului cititor săvîrșind In fe
lul acesta o acțiune de popu
larizare. Organizîndu-se in co
lecții diferențiate care se a
dresează de la școlarul cu 
puține clase pină la studenți 
și specialiști, literatura româ
nă veche a pătruns în toate 
păturile societății noastre. Au

apărut astfel ediții ca: U
reche (Panaltescu, Onu), Mi
ron Costin (Panaltescu, Onu), 
I. Neculce (Iordan, Onu),
D. Cantemir (Panaitescu, Ver- 
deș, Măciucă), sau edit ii din 
cronicarii munteni alcătuite 
de Dan Simonescu, Gregorian, 
C. Grecescu, Al. Piru. S-au 
adunat .Cronicile rimate" in
tr-o ediție critică alcătuită 
de Dan Simonescu. S-a alcă
tuit o ediție din .Cărțile popu
lare" de I. C. Chițimia' și Dan 
Simonescu. Un repertoriu al 
manuscriselor de cronici in
terne (sec. XVI—XVIII) pri
vind istoria României a scos 
I. Crăciun și A. Ilieș. Catalo
gul bibliotecii stolnicului C. 
Cantacuzino l-a alcătuit Cor- 
neliu Dima-Drăgan. .Istoria 
bisericii Scheii Braaovu/uji, 
de Radu Tempea a fost publi
cată de O. Schiau și Livia 

Bot cu un remarcabil studiu 
introductiv, glosar și note. 
I. I. Firu și Corneliu Albu au 
alcătuit o antologie din scri
erile lui Nicolaus Olahus. A
cestora și altor multe le ur
mează scrierile religioase și 
pravilele, multe din ele apă
rute în ediții critice aprecia
te de specialiști.

Privind retrospectiv liteia- 
tura veacurilor XV-lea — 
XVIII-lea ne dăm seama că 
în fiecare veac ea a avut o 
semnificație deosebită. In 
veacul al XV-lea, este o li
teratură de asimilare a cul
turii slavone și grecești. In 
veacul al XVI-lea este o li
teratură de creație in limba 
slavă dind o operă ca .În
vățăturile" lui Neagoe unică 
în cadrul culturii slave in 
genere și clteva cronici româ
nești în limba slavă. In ace

lași timp ea anunță apariția 
literaturii române în limba 
națională prin tipăriturile lui 
Coresi. In veacul al XVII-lea 
ea asimilează ideile umaniste 
venite la noi pe diferite căi 
și pune în circulație problema 
latinității limbii noastre. In 
veacul al XVIII-lea, asimilînd 
idei iluministe se pune în 
slujba marilor revendicări so
ciale și politice susținute de 
răscoalele și de revoluțiile 
burgheze de la siîrșitul vea
cului al XVIII-lea și începutul 
veacului al XIX-lea.

Privită din prezent către 
trecut sub raport artistic, in 
ea găsim .capete de serii li
terare" : proza lui Sadoveanu 
în Neculce, Psalmii lui Ar- 
ghezi în Psaltirea lui Dosoftei, 
elocința unor scriitori în Dida
hiile lui Antim Ivireanul, cum 

arată Al. Piru în răspunsul la 
ancheta revistei Ateneu.

Ce avem de făcut de acum 
înainte ?

Cu toată atenția de care s-a 
bucurat literatura noastră 
veche în timpul scurs de la 
Eliberare, ea nu este în în
tregime cunoscută și valori
ficată. In afară de .Catalogul 
manuscriselor slavone din 
Biblioteca Acad. R. S. Ro
mânia" alcătuit de P. P. Pa- 
naitescu în 1959, ne trebuie 
un repertoriu de tot ce exis
tă în bibliotecile mănăstrilor 
și arhivelor particulare cu 
privire la veacurile XV——XVIII. 
Pe lîngă aceasta trebuie or
ganizat — așa cum sugera 
Dan Simonescu — un corp de 
specialiști cunoscători ai lim
bilor și literaturilor balcanice 
și slave în general care să 
studieze interferențele dintre 

cultura română și aceea a po
poarelor vecine. Iar în privin
ța înțelegerii și valorificării 
literaturii române din perioa
da feudală, trebuie să ne pă
trundem de fovafatura mar
xistă cu privire la moștenirea 
culturală : .Pe înaintași nu 
trebuie să-i Judecăm prin 
ceea ce n-au făcut fată de 
timpul nostru, ci, prin ceea 
ce au realizat față de vremea 
lor, prin elementele progre
siste care au ajutat luptei 
poporului".

Literatura română veche a 
dat limba literară, a contri
buit la formarea conștiinței 
unității poporului român, s-a 
pus în serviciul revendicări
lor sociale, a dat primele 
pagini de artă literară și a 
constituit temelia pe care s-a 
ridicat întreaga literatură a 
veacurilor următoare.

Vocația adevărată, fundamentală a Iul Dan Zamfirescu 
este aceea de istoric literar. Această clasificare nu 
poate fi definitivă și de fapt fluctuațiile, noile des
coperiri sînt totdeauna deschise. După un strălucit 
examen critic în cultura veche tînărul istoric literar 

vine cu o imagine substanțială, deloc superficială, jurna
listică, a României ca pămînt de civilizație și sinteză. $ Există 
un volum care veriiică întru totul vocația, predispoziția sa 
spre istorie, arheologie, cultură veche. Este în aceste pagini, 
un elogiu sincer, hotărit, profund adus acestui pămînt, a
cestor oameni. Recunoaștem în diagrama istorică, cu mo
mente spectaculoase, unice, talentul lui Dan Zamfirescu, 
putința lui de a se mișca pe mari suprafețe ale fenomenului 
cultural românesc, ușurința de a clasifica, redescoperi via
bilitatea unor fapte, un simț viu al istoriei ca proces neîn
trerupt. Găsim informație completă, stil de cronicar modern, 
o plăcere de a ridica o semnificație istorică Ia una ac
tuală, simbolică. Istoricul literar are o formație solidă de 
istoric și sentimentul precis e că totul este privit în relații, 
în context social, politic, filozofic. Construcția sa critică 
crește pe un fundament imens al istoriei noastre naționale, 
efectiv reprezentativă, iar încadrarea în circuitul universal 
de valori este o preocupare constantă. Poporul român de 
la Dunăre și Carpați nu s-a format într-o totală izolate, 
independentă lingvistică, spirituală, ci în strînsă_ legătură 
cu popoarele învecinate. Cultura și civilizația sa sînt o $ sin
teză de experiențe unice care a dus la un nivel de civili
zație europeană. Căci .cultura românească crește pe marea 
vatră a civilizației antice, care se identificase în momentele 
ei de maximă expansiune cu granițele Imperiului roman. 
Ea continuă prin limbă și spirit această cultură, și conști
ința acestui fapt este atestată o dată cu întîile mărturii ale 
izvoarelor despre poporul român, devenind apoi axul dez
voltării culturii noastre din secolul XVII, o dată cu marea 
școală a cronicarilor".

Monografia modernă a culturii și civilizației noastre este 
în viziunea lui Dan Zamfirescu un spectacol imens care s-a 
desfășurat necontenit, un ne-firșit șir de evenimente spiri
tuale, sociale, politice. Pămintul este cea mai veche cronică 
a patriei. Paginile ei memorabile au fost scrise într-un $ stil 
in care stratul cel mai înalt este al tradiției, al vechimei. 
Arheologia — o știință actuală înregistrează evoluția omu
lui, cultura materială, toate întilnindu-se într-o sinteză su
perioară. Istoricul literar nu poate fi indiferent la această 
sinteză, la erupțiile ei, la substraturile încă nedescoperite. 
Dan Zamfirescu nu citește istoria acestui pămînt, ci o sen
sibilizează, o privește estetic, deschizindu-i vastele, inepui
zabilele zone de vitalitate, forța prometeică, printr-o per
cepție modernă. Emoția care se produce după contactul cu 
civilizația dacă, cu epoca feudală, cu fundamentalele și 
esențialele momente ale istoriei, cu operele și reprezentan
ții ei strălucifi este a unui gînditor extrem de receptiv la 
dimensiunile fenomenului spiritual al poporului nostru. Do
cumentele din arhive, cronicile, vechile hrisoave, cărțile bi
sericești, laice, prind viată căci gîndul istoricului nu caută 
nemișcarea, împietrirea paginilor, ci pulsația, acel strat care 
respiră, trăiește și se comunică nemijlocit, acel sentiment 
al istoriei naționale care nu s-a risipit în veacurile scurse, 
d năvalnic, cu forte de cascadă rezistă timpului, fecun- 
zeaxi cu o uimitoare statornicie prezentul, îi dă rafiunea de 
a semnifica, de a erista total. Istoria nu mai este un șir de
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evenimente, ci sintetizarea lor într-un proces de cristalizare 
superioară, prin sincronizare oferind o viată diacronică a 
valorilor fundamentale, clasice. Dan Zamfirescu le anali
zează cu talent literar (Trei zile decisive — Unirea, Casa 
memorială N. Iorga). Dintre valori, el este pasionat de 
personalitatea lui Nicolae Iorga. La Vălenii-de-Munte, N. 
Iorga .nu s-a mulțumit să scrie istorie — el a participat 
la făurirea ei". Coordonatele personalității istoricului sînt 
umanismul șl patriotismul. El a fost o conștiință a epocii 
ca și N. Bălcescu, .unul din făuritorii conștiinței naționale 
românești care a -u-ținuț mereu lupta pentru desăvîrșirea 
unității de stat". N. Iorga este gînditorul istoriei ca feno
men national și națiunea română a intrat prin lucrările sale
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în conștiința lumii, întreagă, neial-lficată, cu specificul ei, 
cu viafa ei reprezentativă. Portretul moral al Iui N. Iorga 
este a unui Dante ce și-a regăsit patria pierdută.

Inteligența critică a lui Dan Zamfirescu, simțul său isto
ric, erudiția impresionantă, logica și plăcerea totală a de
monstrațiilor nu se dezminte cînd e vorba de a fixa per
manențele culturii românești, de a-i stabili cu precizie va
lorile. Textele sale nu sint construcții facile iără sentimen
tul ierarhizării. Efortul de a clasifica ,de a repune în cir
culație printr-o maximă concentrare a ideilor, noutatea ope
relor este evidentă. Dintr-o acțiune de reconsiderare criti
cul atinge nivelul interpretării personale, totdeauna utilă, 
neexagerată în esență. O adevărată construcție este Ctitoria 
literară a lui Neagoe Basarab. Fundamentul este experiența 
literară, preocuparea de a actualiza, de a intui valorile inte
rioare, de raportare la alte opere. învățăturile lui Neagoe 
Basarab .codiiică pentru întîia oară în termeni categorici 
convingerea profundă a poporului român că dreptatea n-are 
nevoie de nedreptate spre a triumfa, și idealul, care cere 
jertfă spre a se împlini (o spune tot atunci autorul ano
nim al baladei Meșterului Manole), n-aie însă nevoie de 
crimă". Dan Zamfirescu privește istoria culturală a poporu
lui nostru dintr-o perspectivă actuală. Tradiția, efectiva ei 
putință de a transmite organic spiritualitatea noastră nu 
cunoaște pauze. Trebuie neapărat să extragem o mică sin
teză a lui Dan Zamfirescu din studiul Nicolaus Olahus-

precursorul. Prin acest nou Milescu „cultura română își 
face vădită, pentru prima oară, capacitatea și necesitatea 
structurală de a participa organic la dezvoltarea spirituală 
a întregului continent". Ce a reprezentat N. Olahus în 
istoria noastră criticul o spune cu toată sinceritatea : .Pen
tru ca ideea originii romane și ideea unității de neam a 
tuturor românilor, deci coordonatele fundamentale ale con
științei noastre naționale moderne, să devină active în cul
tura română, să se facă auzite ca o nouă „temă" în sim
fonia vieții noastre spirituale, a fost nevoie de contactul 
direct cu cultura umanistă a Europei apusene, cultură ce 
exalta pe acești romani ,cu care ne descoperea legături 
de glorioasă filiație. Nicolaus Olahus este primul român 
cult care realizează această nouă dimensiune, acest alt plan 
al conștiinței de sine a poporului său. Este cel dinții ro
mân care, în textele antice și în limba latină, descoperă 
un nou tip al propriului neam, fiind totodată onorat, pri
mit în comunitatea oamenilor de cultură din Apus tocmai 
ca reprezentant al acestui popor de la Dunăre, care nu dă
duse numai mari conducători de oști în epocă, ci era și 
moștenitorul romanilor — obiectul de studiu și admirație 
al umaniștilor. Descrierea ținuturilor românești, pentru a 
informa pe umaniștii apuseni despre originea și patria sa, 
este, totodată, întîiul catihism al latinității noastre, întîia 
afirmare clară a naționalității române în Transilvania, și 
întîia declarație scrisă de un român despre unitatea româ
nilor de pretutindeni". N. Olahus va fi continuat de Mihail 
Kogălniceanu care „redactează cei dinții breviar de istoria 
limbii și a literaturii române pentru străinătate". Istoricul 
e un „om de acțiune", are geniu politic. De la marile figuri 
ale istoriei naționale Dan Zamfirescu trece la teoretizarea 
unor concepte: tradiția ca „durată" a istoriei și culturii 
naționale. Ce este tradiția ?: „Tradiție — înseamnă tot
acest univers de valori, politice, economice, științifice, artis
tice, țîșnit în decurs de secole din ad^curile geniului crea
tor și ale structurii morale a poporului respectiv, și alcă
tuind, deasupra capului fiecăruia, un cer înstelat spre care 
își ridică ochii din cînd în cînd, și a cărui prezență o 
simte în fiecare clipă".

Panorama valorilor istorice și estetice ale culturii româ
nești pe care Dan Zamfirescu o fixează cu finețe, cu patos, 
uneori cu mijloacele unei retorici cam exagerate, se în
cheie cu mesajul culturii românești, cu surprinderea trăsă
turilor ei fundamentale. O primă trăsătură ar fi disponibi
litatea pentru universal, putința interioară de a se elabora 
structuri noi. Apoi realismul structural, iar a treia trăsătură 
fundamentală ar fi .capacitatea de a păstra necontenit 
contactul cu izvoarele vieții, cu liniile de forță care dau 
conținut și sens existenței umane".

Zaharia Sângeorzan



(ironica ideilor literare

NOUA VIAȚĂ
A IDEILOR

Ideea literară se aseamănă unei plante : mediul o 
dezvoltă sau o usucă. Intr-un sol neprielnic ea se ofilește 
și moare. In schimb, lumina și umiditatea sa sînt ceea ce 
documentele Congresului al X-lea al P.C.R. numesc, pe 
drept cuvint, „dialogul, confruntarea liberă a părerilor în 
spirit științific", libertatea de analiză șl sinteză, de diso
ciere și redefinire a conceptelor în spiritul „pozițiilor și 
ideilor avansate“. Esențial este faptul că sînt întrunite 
toate condițiile unor noi și promițătoare construcții, că 
estetica literară cunoaște un deosebit impuls, că metoda 
și stilul dezbaterilor se dovedesc in plin progres, orientate 
spre esențializare și rezolvare specifică a problemelor.

O serie întreagă de noțiuni literare — de la formă și 
„estetism". Ia conținutul ideologic și funcția socială a lite
raturii — au cunoscut în timpul din urmă noi și foarte utile 
nuanțări sau reformulărî. Acest lucru n-a fost și nu va fi po
sibil decît atunci cînd, așa cum subliniază aceleași docu
mente, este înlăturată tendința de „a transforma ideile vii 
ale' marxismului in canoane, de a înlocui analiza științifică 
a fenomenelor actuale prin repetarea unor teze și formule 
stereotipa, prin citate și aprecieri simpliste". Dogmatismul 

' și diletantismul, clișeul sub orice formă — căci există cli- 
șee’hu numai dogmatice, dar și estetizante — n-au putut 
niciodată să asigure cadrul necesar dezvoltării rea'e a ideilor 
literarei Noua viață a ideilor este garantată și stimulată 
numai de analiza științifică în adîncime, în spiritul ade
vărului și a unei largi, tot mai largi documentări și spe
cializări estetico-literare.

Experiența cea mai directă, a noastră, a tuturor, ne 
demonstrează că mai toate neînțelegerile teoretice, falsele 
polemici, greșita evaluare a complexității literaturii, au și 
alte cauze. Documentul ni le dezvăluie pînă la capăt. Ni 
se atrage atenția că „presa" — inclusiv cea literară — 
„trebuie să-și ridice nivelul de competență, inlăturind 
diletantismul și superficialitatea, monoton'a și șablonul*. 
Remarcabile cuvinte ! La rădăcina unor pseudo-controverse 
s-a putut descoperi, într-adevăr, nu o dată improvizația, 
incompetența, lipsa informației exacte, culese la izvoarele 
specifice, de primă mină. Trebuie recunoscut imediat că 
orizontul informativ, analitic și speculativ s-a lărgit con
siderabil, că esteticienii marxiști ca Lukrcs, Garaudy, Fis
cher (alții urmează) s - au bucurat de traduceri substanțiale, 
că nu puțini esteticieni, mai mult sau mai puțin „clasici", 
de la Ruskin la Alain, pot fi citiți de la un timp în ver
siuni românești onorabile. Multe din aceste texte prezintă 
azi doar un interes pur referențial. Insă ideile literare au 
biografia șl d'alectica lor. Ele cresc pe un anume fundal, 
au o „ereditate* specifică, o istorie. Și fără cunoașterea 
critică a formării și dezvoltării lor, înțelegerea, asimilarea 
și redefinirea aciuată este exclusă.

Se poate deci afirma că, în noile condiții de lucru, 
tradiția de largă inițiere estetică a generației Blaga-Vianu- 

. RaJea-Călinescu a fost efectiv reluată, pe noi baze ideo
logice și metodologice. Uneori, receptivitatea devine poate 
vhiar prea mare, prea precipitată și prea superficial-jur- 
nalistică. Oricît s-ar invoca anume „contexte* speciale, 
favorabile unei absorbții stil „burete uscat*, răminem la 
opinia — pentru a da un singur exemplu — că anume lec
turi din sfera „noii critici* s-au bucurat la noi de un ecou 
destul de exagerat, dispropor ionat în orice caz cu valoa
rea lor reală. Cine citește pe unii critici occidentali ac
tuali, în perspectivă istorică, își dă seama imediat de 
însemnătatea lor reală. Doar neofitul compilează febril din 
Wellek și Warren. Spiritul matur se documentează, apoi 
încearcă să mediteze singur.

Căci, nici o îndoială nu poate fi, cel mai mare progies 
înregistrat în ult’mii ani este tocmai acesta: inhibițiile și 
dificultățile esențiale odată depășite, au fost realizate toate 
posibilitățile pentru trecerea de la faza recuperării și rege
nerării, la aceea a resistematizării critice, ca premisă esen
țială pentru adevăratele încercări de creație și sinteză ori
ginală. Cultura nu procedează niciodată prin mutații vio
lente, ci numai prin acumulări și sedimentări calitativ su
perioare, ascendente, de unde și necesitatea parcurgerii 
unor etape obligatorii, Inevitabile. O nouă, o adevărată 
estetică literară românească, nu se poate naște peste 
noapte, din goluri. Punct de intersecție a principiilor de 
valoare universală, tradițiilor interioare și necesităților spe
cifice momentului ideologic actual, această nouă estetică 
literară va avea trăsături - originale, sau nu va exista ni
ciodată. Ceea ce ar tiebui deci desprins nu numai din lec
tura documentelor amintite, dar și din întregul climat ac
tual, de indiscutabilă tensiune constructivă, este acest ne
cesar1 dinamism al efortului intelectual, îndreptat spre 
creația deschisă, durabilă, monumentală. Dintr-o astfel de 
perspectivă, faza improvizației și a expedientelor apare net 
depășită. Locul său este luat de specialistul ideilor lite
rare, de - 6 adevărată și tot mai înaltă competență și teh
nicitate. Cultura nu a fost și nu va fi niciodată opera 
amatorilor, diletanților și pseudo-specialiștiior. Momentul 
spiritual actual are nevoie de seriozitate, inițiativă, inven
tivitate, imaginație și voință creatoare, stimulată ’ de dis
ciplina și stilul creațiilor fundamentale. Avem mereu ne
voie de un clasicism românesc.

Mai pot fi contemporane cu marele baraje și furnale 
ale societății noastre înseilările palide, culegerile amorfe 
dp cronici și materiale ocazionale, micile pastișe și com
pilații, minicronicije și microeseurile, lovite de anemie 

^pernicioasă, de insuficiență congenitală ? Fragmentul de 
mică respirație, biletul într-adevăr de papagal notița în vîrf 
de scobitoare, ca ideal și metodă, pentru unii — s-ar zice 
- predominantă, au devenit profund anacronice. Avem 

v itală nevoie de opere masive, esențiale — sinteze, dic
ționare, lucrări de bază, de serii complete (istorii, intro
duceri, ediții, traduceri) — și, fără a neglija publicistica 
de calitate, care-și păstrează mereu valoarea sa, o mai 
benă coordonare a posibilităților noastre nu poaite avea 
in vedere, cu prioritate, decît astfel de realizări solide, 

prim ordin. Numai în acest mod concepția planificării 
j perspectivă își poate dovedi întreaga eficiență, în sfera 
dor- inclusiv literare.

Adrian Marino

n 1933, după ce debutase in 
1921 in paginile revistei

■ „SburătonlV* $i coteborase
la numeroase alte reviste 

* („Contimporanul", „Unu", a75
„Integral" ș.a.), Ilarie 

Voronca se stabilește in Franța, 
devenind poet de limbă franceză. 
Vcrcnca cultivă c lirică senzc- 
rial-descriptivă, excesiv metafo
rică, poezia lui denotînd. o apro
piere atentă de oameni și de fră
mântările lor. Sint ilustrative, in 
acest sens, volumele „Restriști", 
„Ulise" ș.a., din prima perioadă 
de creație, precum și Po£mes 
parmi Ies hommes", „La joie est 
pour hommes", „Beaute de ct? 
monde", din a doua perioadă. 
După moartea poetului, survenită 
in 1946 in împrejurări tragice, 
opera lui este, o vreme, neglijată. 
Scopul volumului pe care-l pre
zentăm este readucerea in actu
alitate a operei lui Ilarie Voron- 
ca. Cuvintul înainte semnat de 
Eugen Ionescu este o caldă evo
care a omului și artistului.

Cele unsprezece povestiri ale 
volumului (Viziune, Camera, U
zurpatorul, Pregătiți-vă să fiți 
fericiți, Privește-ne, Două umbre, 
Patruzeci sau cicizeci de persoa
ne, Arbori 1942, Povestire, Bo
gatul și Propunere de a face răz
boaiele mai puțin costisitoare și 
mai puțin lungi) sint o vie re
flectare a celor afirmate mai sus 
despre poet. Grija față de om 
este omniprezentă, culminind cu 
ultima povestire, o alegorie stră
vezie. în fond o pledoarie anti
războinică al cărei ton atinge u
neori sarcasmul.

L
ocuitorii Zambyliei erau în 
război cu locuitorii Gora- 
niei. Cum cele două țări nu 
aveau frontiere comune, pen
tru a ajunge să se înfrunte, 
armatele lor trebuiau să 

treacă prin alte țări, ce se ve
deau astfel constrînse să se a
mestece într-o dispută străină 
lor. ■ ]

Noapte de noapte, avioanele 
Zambyliei bombardau capitala 
Goraniei. iar avioanele acesteia 
din urmă își aruncau bombele 
asupra capitalei Zambyliei.

Aceste operațiuni cereau pre
gătiri și eforturi considerabile. 
Fiecărei noi încercări a agreso
rului i se răsoundea cu o nouă 
tactică defensivă din partea țării 
atacate. Adesea, avioane'e Gora
niei sau cele ale ZambyVei. care 
zburau sore caoitala tării ad
verse ca s-o atace, erau distruse 
înainte de a-si fi atins obiecti
vul. Iar în vreme ce luptele ae
riene nu mai încetau, armatele 
celor două țări îsi croiau cu greu 
drum De p^m’ntul statelor in
termediare. °entru a ajunse în 
țara inamică .ele erau obligate 
să poarte bătălii chiar cu arma
tele acestor țări ale căror in
tenții nu fuseseră niciodată răz
boinice. dar care se vedeau în- 
tr-un fel antrenate, fără voia lor, 
în conflict. Lunile si anii tre
ceau. fără să intervină ceva de
cisiv.

Cele două mari părți belige
rante păreau a fi încă la înce
putul luptei lor. In fiecare di
mineață, comunicatul anunța lu
mea pe calea undelor că esca
drilele aeriene ale celor două 
națiuni atacaseră fiecare respec
tiva capitală adversă. De ambele 
părți, armatele ocupau puncte 
strategice, sau obțineau prin 
forța armelor ori pe cale diplo
matică dreptul de a folosi ca 
bază sau culoar de trecere un 
anumit teritoriu intermediar.

Insule situate la mii de kilo
metri de dele două țări consti
tuiau miza unor bătălii crîncene. 
Desigur, populațiile nevinovate 
erau deseori victime ale înflăcă
rării celor doi combatanți. De
parte de a vedea lupta Du^ein- 
du-se pe propriile lor teritorii, 
cele două armate dădeau frîu 
liber pornirilor lor ucigașe îm
potriva unor popoare față de 
care nu nutreau nici un resen
timent. Această stare de lucruri 
amenință să se prelungească la 
infinit.

Iată de ce Yves. care. în ciuda 
preocupărilor sale poetice, nu 
putea rămîne nesimțitor față de 
aceste evenimente, își propuse, 
într-o zi, să găsească un mijloc 
prin care să mărească eficaci
tatea luptelor și să le facă, deci, 
mai puțin costisitoare și de m’ai 
scurtă durată. Nu putea fi vorba 
nici de renunțare definitivă la 
război, nici chiar de a pune ca
păt, pentru un timp limitat, ce
lui care însîngera epoca lui. Yves 
știa că alte spirite, mult mai pă
trunzătoare, încercaseră în zadar 
să stabilească premisele unei păci 
care să fie respectată de toți. 
Zambylienii și Goranienii aveau 
un temperament prea sangvin 
ca să accepte să tranșeze neîn
țelegerile dintre ei altfel decît 
pe calea armelor. Poate că mi
cile popoare care separau cele 
două mari națiuni visau la o 
perioadă de pace în care Să se 
poată dedica preocupărilor se
nine. fără să se teamă de a
tacuri neașteptate. Invadate atîț 
de Zambylieni cît și de Gora- 
nieni, ele nu puteau decît să 
se supună condițiilor dureroase 
impuse de război. Dar chiar a
ceste popoare mici, dacă s-ar 
fi simțit puternice, n-'ar fi ezitat 
să atace și să tulbure tihna vre
unei națiuni apropiate ori de
părtate. Există, pare-se, un mo
ment în viața unui popor, ase
mănător manifestărilor mensuale 
ale organismului femeii, care îl 
face să abandoneze orice velei
tate de pace -și să se precipite 
în război. ...Yves își spuse, deci, 
că predecesorii săi nu avuseseră 
dreptate : nu într-o formulă de 
pace trebuie căutată liniștea lu
mii, ci într-ună de război, care 
să permită ca luptele să-și a
tingă cît mai repede scopul ur
mărit. Iată pianul pe care-l ima
gină Yves, plan pe care i-ar fi 
plăcut să-1 expună în fața ce
lor două guverne, lucru pe care 
nu ajunse însă să-1 facă nicio
dată, cele două guverne fiind 
prea atente. la vocile iluștrilor 
lor consilieri și refuzînd să as
culte părerea unui necunoscut. 
Autorul acestor pagini consimte 
totuși să consemneze modestele 
observații ale lui Yves, în spe-
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ranța că ele vor servi țările în 
război, în ziua în care șefii lor, 
în loc să urmeze deciziile teh
nicienilor lor, se vo^. hotărî să 
țină seama de. bunul simț al u
nui oarecare cetățean.

Astfel. în ce prrivește atacu
rile aeriene, nu ar fi mai efi
cace și mai puțin costisitor ca 
avioanele fiecărei țări să bom
bardeze pr^priă lor capitală ? In 
fiecare no'apte, de pildă, avioa
nele zambyliene, în loc să zboa
re cu prețul unor mari pericole 
pe deasupra țărilor intermediare, 
ar bombarda capitală zambylia- 
nă. La ce bun să tot pleci și 
șă te tot întorci ? De ce să stră
bată aceste avioane mii de ki
lometri. cînd. printr-o simplă 
convenție, guvernele celor două 
țări s-ar putea înțelege da es
cadrilele aeriene ale Zambyliei 
să bombardeze capitala acesteia. 
iar escadrilele Goraniei să-si a
runce bombele asupra capitalei 
lor ? Avantajele unui asemenea 
procedeu sînt evidente ; nu mai 
este necesar să subliniez econo
mia de oameni, de material si 
de carburant (fiind pe loc. avi
oanele n-ar face altceva decît 
să se ridice în aer și să lanseze, 
bombele), aceasta ar face-o mult 
mai bine decît mine tehnicienii 
finanțelor și ai planurilor de răz
boi ; aviatorii nu ar m’ai fi ex
puși pericolului de a fi doborîți 

de apărarea anti-aeriană a ță
rilor intermediare sau de cea. 
tnult mai primejdioasă, a țării 
vizate. Oamenii s-ar putea dis
pensa de un antrenament plicti
sitor și lung, căci, în loc să 
facă ore întregi de zbor plecînd 
și revenind, nu s-ar mai ridica 
în aer decît pentru cîteva mi
nute : doar timpul necesar mon
tării și lansării proiectilelor. Efi
cacitatea bombardamentelor ar fi 
maximă, din moment ce avia
torii. cunoscîndu-și bine țara. 
n-’ar mai avea nici o ezitare în 
atingerea obiectivelor. Distruge
rile ar fi deci rapide și sigure. 
Cele două guverne n-ar trebui 
decît să fixeze orele respective 
ale auto-bombardamentelor lori 
Războiul ar fi astfel scurt, ade
vărat război-fulger, pentru fie
care din cele două aviații fiind 
o chestiune de onoare produce
rea de cît mai multe pagube 
propriei ei țări. Dar domeniul 
în care această metodă și-ar do
vedi din plin Valabiiitatea este 
cel al duelurilor artileriei terestre 
și al înfruntărilor infanteriei, 
Din aceeași grijă de a duce la 
bun sfîrșit operațiunile de răz
boi. cele două guverne ar că
dea de acord ca cele două ar
mate să atace, fiecare propria 
tară. De ce să bată cale de mii 
de kilometri ? Zambylienii, cu 
prețul unor eforturi supraome

nești. înaintează spre Goranla 
pentru a-i masacra locuitorii și 
a-i distruge bunurile. Goranie- 
nii fac același lucru ca să-i u
cidă și să-i prăbușesacă în mi
zerie pe Zambylieni. Ori, cea 
mai mare parte din Zambylieni 
n-au văzut niciodată Goranieni, 
iar Goranienii nu știu nimic des
pre Zambylieni. Vreau să spun 
că aceste două popoare sînt com
plet indiferente unul față de ce
lălalt. Deși Zambylienii se cunosc 
bine pe ei înșiși, iar Goranienii, 
ca și Zambylienii, au între ei 
nesfîrșite neînțelegeri și rivali
tăți de nerezolvat, ei sînt for
țați să lupte împotriva unor oa
meni care, nu numai că nu 
le-au făcut nici un rău. dar că
rora n-au în fond nici un chef 
să le facă rău.

E normal, deci ca războiul Să 
se prelungească : combatanții fac 
tot posibilul ca să amîne clipa 
întîlnirii : ei se dedau violen
țelor față de vecinii inofensivi, 
ocupă insule îndepărtate, sau, 
înarmați pînă-n dinți, rămîn 
chiar în cazematele și tranșeele 
lor, jucînd cărți și declarînd ce 
lui ce vrea să-i asculte că vor 
declanșa cît de curînd atacuri 
și debarcări fulgerătoare. Cu cît 
entuziasm ar porni ei la luptă, 
dacă li s-ar ordona să-și devas
teze propria țară ! Care Zamby- 
lian nu are vreun dușman, vre
un creditor, proprietar ori șef 
de serviciu cusurgiu printre con
cetățenii lui ? Și care Goranian 
n-ar vrea să-și satisfacă , setea de 
răzbunare împotriva vreunui lo
cuitor al țării • lui ? Și ’ iată că 
li se cere acestor viteji luptători, 
care nu au decît lăudabila do
rință de a iiide și a distruge, 
să facă proba capacităților lor 
sîngeroase într-o țară necunos
cută ! Să se dea acestor suflete 
nobile posibi’itatea de a se des
tinde prin lupte ce li se par le
gitimei Să li se ceară Zambyli- 
enilor să se arunce asupra Zam- 
bylienilor, iar Goranienilor sș 
zdruncine din temelii. Gorania. 
Războiul ar dobîridi astfel o efi
cacitate incontestabilă. Cele două 
guverne. în grija lor de a face 
totul bine, ar incita armatele 
lor la o distrugere cît mai-. sis
tematică. Victoria ar fi a popo
rului care ar suferi cele mat 
mari distrugeri și care ar’ da 
cel mâi rn’are ‘ număr de victime. 
O singură obiecție s-"ar putea ri
dica împotriva acestei propuneri : 
aceea că ar fi o afluență prea 
mare de soldați. Căci, dacă al
tădată. cînd războiul nu prezen 
ta nici un interes personal pen
tru combatanți, oamenii încer 
cau pe toate căile să se sustragă 
obligațiilor militare, acum, fie
care. știind că are posibilitatea 
potolirii urii personale, toți lo
cuitorii ar voi să servească sub 
uniformă. Ar fi un fel de cursă, 
devenind soldați doar cei ce a
jung printre primii. Și, în bu
curia de a sti că nu numai că 
nu vor fi pedepsiți pentru actele 
lor de vandalism, ci, dimpotrivă, 
li se vor acorda distincții și pre
mii. șovăielnicii fiecăreia dintre 
cele două țări s-ar grăbi să se 
inter-extermineze. In numai eî- 
teva zile ar rămîne atît de pu
țini. fiecare țară ar fi atît de 
înecată în sînge, îneît sfîrșitul 
războiului ar fi inevitabil. Și, 
dacă, din ^t^plare, s-ar ajunge 
la distrugerea completă a Zam- 
bylienilor și Goranienilor, acesta 
ar fi un c^tig cu atît mai mare 
pentru pacea viitoare a lumii.

La punctele mari ale acestui 
plan pot fi adăugate o serie de 
detalii care ar fi puse îa punct 
atunci cînd guvernele vor fi în 
principiu de acord : astfel, în ce 
privește blocada respectivă a ce
lor două țări si rechiziționarea 
reciprocă ș recoltelor lot, n-âr 
urma decît ca acestea să fie pur 
și simplu distruse.

Cele două popoare ar suferi 
în măsură egală de foamete, iar 
cei care ar scăpa de furia arma
telor, ar pieri ca urmare a slă
birii organismului lor. Aceleași 
observații, s-ar: putea faqe și în 
ce privește repreșiunea- pQ’^.țje" 
hească si întemnițarea ’ suspe6-- 
țiior. Toată lumea este de - acord 
asupra faptului că Zambylienii. 
cînd ocupă o fîsie de pămînt go- 
rariian, sau Goranienii, cînd o
cupă o fîșie de pămînt -zamby- 
lian. nu sînt destul de severi cu 
prizonierii și deținuții politici. In 
zadar li se cere soldaților și po
lițiștilor uneia dintre țări să s-u-- 
pună supliciilor De locuitorii ce
leilalte țări. Lagărele de concen
trare, de exemplu, sînt adevărate 
stațiuni de odihnă și distracție, 
căci acolo nu se lovește si nu se 
torturează niciodată. Ordingle șe
filor și ale miniștrilor care cer 
subordonaților lor să-i șpînZure 
de picioare, cu capul în jos. pe 
deținuții străini si să-i biciuiască 
pînă la moarte, nu sînt niciodată 
executate. In zadar se ordonă ca 
hrana să fie alcătuită' din res
turi și alimente stricate. Zamby-- 
lienii îi înconjoară cU. toate atemV 
tiile posibile pe Goranieni. iar 
aceștia, lâ rîndul lor. procedea
ză la fel cu Zambvlienii. Să li 
se ceară însă polltișttioo. zamby-O 
lieni să-i tortureze pe . Zambyli
eni. iar polițiștilor goranieni să 
supună la cazne pe proprii lor 
concetățeni și se va 'vedea cu 
cîtă grilă și promptitudine vor 
fi executate aceste ordine. Dacă 
un Zambylisn sau un Goranian 
ar scăpă prin minune’ de urgia 
armelor sau de foamete: ar su
comba în schimb în urma trâta- 
mentului sadic, nemilos dar drept, 
al polițiștilor' nătiomali. Âceâsta 
ar ajuta - - asemene ca războiul 
să ia sfîrșit cît, m’ai cupînd po
sibil.

Yves vorbi mai multor eunoscuți 
desnre acest plan; dar toti clăti- 
nară din cap. Nu. i se răspunse 
în cele din urmă, poți să faci 
războiul oricît de scurt si de 
ieftin, aceasta nu va împiedica 
oamenii, Zambvlieni. Goranieni 
sau de altă nație, șă inventeze 
motive ca să se bată și să con
tinue masacrele.

(Inedită)
1944

Trad. Mihai Dan
♦) Din volumul Onze recits, Pa

ris: Rougerie. .1968. j.



Un colectiv uman productiv, mic sau mare, este cu anumite 
limite, un sistem care se autoreglează. Proprietatea au
toreglării este, în mare parte, condiționată de natura 
și modul de funcționare a procesului de comunicare 
(prin viu grai, cu ajutorul scrisului, prin mimică etc.).

Ca dimensiune fundamentală a unui sistem social dat, co
municarea presupune vehicularea informațiilor dintre emi
țători și receptori, cu un triplu scop : pentru a informa spre 
a răspunde întrebărilor puse de cei ce participă la viața și 
activitatea sistemului social dat; a informa pentru a pre
veni anumite stări de lucruri anormale și, în', sfîrșit, a infor
ma pentru a informa, pentru a satisface pur și simplu ne
voia de informație.

Prezență inevitabilă în oricare sistem social, comunicarea 
interumană (scrisă sau nescrisă, interindividuală sau inter- 
colectivă etc.), reprezintă în condițiile socialismului una din 
pîrghiile principale ale procesului de organizare și condu
cere științifică a tuturor proceselor vieții sociale. „Una din 
condițiile fundamentale ale perfecționării activității econo
mice, ale creșterii eficienței sale — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raportul său la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R. — este aplicarea pe scară largă a științei 
conducerii și organizării moderne a producției și a muncii 
în toate unitățile industriale. Problema esențială a progre
sului industriei țării, este buna organizare a activității ei, 
întărirea răspunderii în muncă a fiecăruia — de la minis
tru, sau, dacă vreți, de la secretarul general al partidului, 
pînă la ultimul muncitor. Fiecare să-și îndeplinească obli
gațiile față de popor".

Intr-o întreprindere industrială, pot exista mai multe 
moduri de comunicare și implicit mai multe canale de trans
mitere a informaUiior: a) cele cuprinse în structura oficia
lă a administrației și organizațiilor obștești ale întreprinde
rii, realizate în mod direct de la om la om, prin sistemul 
de supra —, sub —, și coordonare a activiiățiilo-; b) cele

COMUNICAREA 
INTERUMANĂ 
ÎN PROCESUL 

MUNCII
r»»rTWt pna wjrw»ii rx*ESK*3ăcr dr am*. dact care 
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efectuate prin re^e’.iile interpersonale directe și neinstitu
ționale sau non-formare. Un interes deosebit din punct de 
vedere psiho-sociologic U prezintă, desigur tocmai tipul 
neinstituțional, non-formal, de comunicare. Acest gen de 
comunicare cuprinde „acele aspecte ale relațiilor de la om 
la om (face to face relation) care nu sînt recunoscute de 
participanți ca fiind premeditate pentru un anumit scop, ci 
îndeplinind pur și simplu un anumit obiectiv* (Ivens Mi
chael — The practico of industrial comunication, London, 
1963, pag. 45).

Comunicarea neinstituțională are cel mai adesea un ca
racter spontan, neorganizat. Ea constă în acea activitate de 
vehiculare a informațiilor neoficiale, fie cu caracter profe
sional, fie cu caracter social-politic, dar cel mai adesea refe
ritoare la viața personală, particulară a oamenilor. Sensu
rile ei pot fi verticale sau orizontale, unilaterale sau bila
terale. Pîrghiile de circulare a unor astfel de informații sînt 
reprezentate de așa numiții colporatori, șuietiști etc. Infor
mațiile de acest gen se pot referi la calitatea ultimului meci, 
spectacol de teatru etc., la „cauzele necunoscute* ale divor
țului lui x, la motivele obscure ale avansării sau retrogra
dării lui x, y, la ultima anecdotă etc. Este de remarcat 
faptul că, în comparație cu rețeaua informațională cu ca
racter instituțional, cea de ordin neinstituțional, non-formal 
are anumite particulariiatf: a) este mult mai complexă, 
fiind alcătuită din numeroase fire ce dau uneori impresia 
unui adevărat păenjenii; b) este adesea greu de perceput, 
de sesizat sursele și căile ei de emisie sau recepție j c) se 
realizează în majoritatea cazurilor în mod voluntar, nesilit 
de nimern ; d) se desfășoară cu mare rapiditate, etc.

Procesul comunicării interumane non-formale (cu deose
bire) de la locul de muncă este în mare măsură condițio
nată, pe de o parte, de natura cunoașterii, a „reflecției al
tuia" și a relațiilor psiho-sociale (de simpatie, indiferență, 
antipatie) dintre cei ce interacționează, iar pe de altă parte, 
de natura mijloacelor de vehiculare a informațiilor, de gra
dul de identitate a informațiilor receptate cu cele emise. 
„Pe planul relațiilor umane — spune P. Badin — comuni
carea nu este altceva decît capacitatea unui individ (sau a 
unei grupe) de a transmite ideile și sentimentele sale altor 
indivizi (sau altor grupe) (P. Badin : „Probleme de la vie en 
groupe". Paris, 1965, pag. 100).

Intr-adevăr, comunicarea interumană presupune transmi
terea nu numai a ideilor, ci și a sentimentelor. Venind în 
contact nemijlocit, persoanele își pot forma fiecare față de 
cealaltă o anumită atitudine, ce poate determina atracția, 
indiferența sau repulsia reciprocă, ori unilaterală. Astfel, de 
exemplu, între A (vechi muncitor în cadrul microgrupului 
dat) și B (muncitor nou angajat în acest microgrup) inter
vin un număr mare de legături rațional-afective. Privindu-1 
pe celălalt, pe B de exemplu, A va putea vedea dacă acesta 
este vesel sau trist, dacă se bucură sau nu de contactul cu 
el etc. Prin intermediul acestora, A urmărește să deducă 
starea de spirit, sentimentele lui B. Aflarea caracterului 
stării emotive a lui B sau invers, a lui A de către B, în
găduie să se cunoască dacă A sau B poate fi considerat 
partener sau nu.

Proprietatea feții omului de a exprima sau a disimula 
stările emotive, stările interioare, a generat o bogată „ex
periență a privirii* (l'experience du regard), teorie larg a
bordată de mai multi gînditori ca M. Scheier, J. P. Sartre, 
J. Maisonneuve, etc. Procesul privirii dintre A și B poate 
să spună dacă „celălalt* este indiferent, prieten sau duș
man, dacă-1 privește sau îl studiază, dacă-i face un semn 
sau stabilește o înțelegere ș.a.m.d. Multitudinea sensurilor 
cuprinse în privire a generat asemenea expresii ca: „ochi 
adînci", „ochi triști*, „ochi melancollci*, „ochi viclenî* etc.

Ca nou angajat B, muncitorul luat de noi exemplu, va fi 

deosebit de atent la tot ceea ce se petrece în jurul lui, la 
felul cum este primit, la atitudinea fiecăruia din cei cu care 
va trebui să lucreze împreună. Intr-o astfel de întîlnire, 
între A și B este posibil ca unul sau altul (A sau B) să-i 
apară celuilalt modest sau arogant, cult sau incult, îngri
jit sau neîngrijit, pregătit sau nepregătit din punct de ve
dere profesional, cu un statut social egal, superior sau in
ferior față de al său etc. Intîlnirea poate prilejui apoi o 
întreagă gamă de stări psihice, de coloraturi și intensități 
diferite. Ea poate să provoace stima sau desconsiderarea, să 
apropie sau să îndepărteze, să bucure sau să întristeze, să 
liniștească sau să enerveze etc. Dacă o astfel de întîlnire 
este favorabilă lui B — muncitorul nou angajat — și anume 
a putut observa la A și ceilalți colegi de muncă o privire 
sinceră, călduroasă, plină de grijă și atenție, aceasta îl va 
determina să fie deschis, comunicativ, sociabil, îndatoritor 
etc. Dimpotrivă dacă microgrupul în care s-a angajat a ma
nifestat indiferență, ba chiar răceală, o astfel de stare de 
spirit sau atmosferă de grup îl va determina de la început 
la o atitudine de prudență, suspiciune, rezervă, la refuzul 
de a-și împărtăși bucuriile, necazurile, țelurile etc.

Funcționarea eficientă a comunicării, a sistemului informa
țional intra și inter-grupal în viața întreprinderii industriale 
depinde, de asemenea, în mare măsură, de faptul că dacă : 
a) semnalele sau simbolurile emise sînt receptaae; b) dacă 
emițătorul și receptorul dau aceiași semnificație semnale
lor emise sau receptate, c) dacă comunicarea făcută de emi
țător ajunge la receptor întreagă și nedeformată.

Practica socială a demonstrat însă posibilitatea ca pro
cesul de comunicare interumană să nu funcționeze întot
deauna așa cum este programat. Pe parcursul rețelei con- 
ducere-subalterni sau subalterni-conducere pot apare așa- 
numitele fenomene ale filtrajului (bruiajului) și ale distor
siunii. In ce constă filtrajul sau bruiajul comunicării inter
umane ? El constă, în principal, în trunchierea sau rarefie
rea informațiilor. Astfel, este pcsibil ca, de exemplu, o dis
poziție transmisă de directorul unei întreprinderi unuia sau 
unora dintre subordonații săi să ajungă la desttn<aîe ; după 
parcurgerea mai multor verigi intermediare, cu carențe de 
conținut și formă (lipsită de anumite date, lipsită de moti
vații, cu alt ton, mai ales neîncurajator, decît cel cu care 
a fost emisă etc.).

In ce constă fenomenul distorsiunii ? Intr-o tălmăcire mai 
simplă el înseamnă o răsucire, o degradare a sensului in
formației emise. In practica unui colectiv de producție fe
nomenul distorsiunii înseamnă, într-un anumit sens, să ceri 
una și să ți se dea alt ceva, datorită unei proaste expri
mări a conținutului informației, a eventualelor accepțiuni 
diferite date conceptelor de bază ale informației transmise, 
a inversării ordinii elementelor informației pe parcursul de 
la emițător la receptor etc. Apariția și acțiunea unor astfel 
de fenomene de alterare sau deformare a conținutului și 
sensului comunicării interumane, cum sînt filtrajul și distor
siunea, se repercutează negativ asupra activității profesio
nale, a relațiilor interpersonale, a stării de spirit indivi
duale de la locul de muncă și chiar dincolo de acesta.

Lipsa contactelor normale dintre conducători și cei con
duși, necunoașterea reciprocă dintre muncitori sau salariați 
și șefii lor mai mici sau mai mari ca și posibilitatea de 
de existență a unor conflicte interpersonale și intergrupale 
se poate răsfrînge in mod negativ asupra ritmului și cali
tății informațiilor de la conducere la subalterni și mai ales 
de la subalterni la conduecre. In astfel de împrejurări se 
poate ivi tendințe de furnizare de informații inexacte asu
pra caau'ăUi si i:rlităil« activității desfășurate, poate apare 
lipsa orcăre dorințe de a face sugestii sau propunărt Den- 
tru îmtouîn^,.^ți|iea r■.Tld>Lițli grupului sau c^i-ectivului daL 

Funcționarea normala a comunicării interpersonale și inter
grupale din întreprinderile noastre socialiste este posibilă 
prin sesizarea și înlăturarea la timp a factorilor negativi 
sau frînatori la care ne-am referit mai sus. Ea cere: a) o 
perfecționare continuă a mijloacelor de informare în ambele 
sensuri ; b) un permanent și multilateral control asupra rit
micității și calității circulației informațiilor ca și; c) exis
tența între conducătorii și subalternii lor a unor relații 
psiho-sociale pozitive, bazate pe încrederea reciprocă și pe 
dorința comună de a coopera la dezvoltarea unității și pros
perității grupului social dat. Pentru aceasta, împotriva prac
ticilor de realizare neglijentă a unei asttel de cerințe, . este 
deosebit de util, de exemplu, ca la angajarea unui salariat 
nou acestuia să i se prezinte amplu . și cu atenție cea mai 
adecvată toate drepturile și îndatoririle sale. . Sînt impor
tante în acest sens astfel de procedee a) o discuție apro
piată cu conducătorul întreprinderii ; b) o prezentare . încu
rajatoare a candidatului. în fața celor cu care va lucra , 
c) vizitarea întreprinderii de către candidat, msotit d.c • 
tre șeful său imediat ; d) citirea de către candidat, in pn- 
mele zile, a contractului colectiv, a _ regulamentului de or
dine interioară, al monografiei întreprindem etc.

De un incontestabil avantaj pentru ambele părți ar . fi de 
aseuenea statormdrea de către c°nduciitorul mU^m^rn 
sau instituției date de a organiza o întîlnire personală la 
2_ 3 luni de la angajare cu noul salariat pentru . a afla cum
s-a adaptat și ce sugestii are pentru îmbunătățirea muncii 
în sectorul în care lucrează, ca și întreprinderea sau insti
tuția luate în ansamblu. Astfel de întîlniri pot fi organi
zate și cu salariații mal vecM. Separat de , . ulcr°
sau macro condimătorul din frtmpriM^ sau instituție are 
numai de cîștigat dacă pertodfc va vmta, cu un .scoP .bine 
d^iniL cîte un sector de rmmrf l și m putea ^Jtua de 
vorbă nemijl°cit cu salariațU ce lucrează ^la AUturt de 
obișnuitele ședințe de analiză, de dări de seamă, lunare, 
semestriale, anuale, etc. Astfel de procedee sînt in stare . să 
satisfacă nevoia de informații a individului, a salariatului, 
ca și a conducerii colectivului sau .a întreprinderii date și 
să statornicească relații interumane încurajatoare între con
ducători și subalterni. „Starea de lucruri care caracteri
zează comunicația socială din cadrul procesului de pro
ducție — spune sociologul german K. Braunreuther (R.D.G.) 
— are cel puțin aceeași valoare sau probabil, chiar o 
valoare mai mare (decît anumiți factori politico-economici 
_  n.n. C.V.) — pentru eficiența și rezultatele scontate ale 
proceselor economice* (Kurt Braunreuther : „Economia și 
sociologia" în Teorie și metodă în științele sociale — So
ciologia contemporană Ed. poL 1967 pag. 386.

Cunoașterea factorilor psiho-sociali ce intervin în procesul 
comunicării interumane și abordarea lor adecvată, potri
vit naturii și țelurilor orînduirii sociale și a colectivității 
umane date, poate contribui deci la elaborarea unor de
cizii eficiente pentru dezvoltarea productivității muncii și 
la crearea unui climat moral stimulator la locul de muncă.

O astfel de concluzie se degajă și din raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R. „Valorificarea rațională și eficientă a po
tențialului material și uman de care dispunem — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — impune perfecționarea con
tinuă a conducerii, planificării și organizării economiei, fo
losirea judicioasă a pîrghiilor economice, studierea și apli
carea legilor obiective proprii noii orînduiri — condiție esen
țială a dezvoltării cu succes a societății socialiste".

Lector univ. Vasile C. Ciocîrlan*
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ților. Postul de radio Londra 
arăta în acest sens, intr-o e
misiune din ziua de 24 au
gust, că România a îndeplinit 
un act de mare curaj, carea- 
propie sfîrșitul războiului, că 
„situația Germaniei in Bal
cani, se apropie de o catas
trofă îngrozitoare*.

Prăbușirea frontului hitle- 
rist in România care avea o 
poziție strategică de prim or
din, a făcut Germania hitle- 
ristă să piardă posibilitatea 
folosirii munților Carpați, 
gurilor Dunării și a Mării 
Negre, a imobilizat un mare 
număr de divizii germane ca
re au fost puse în imposibili
tatea de a mai riil°naî

Postul de radio Moscova 
aprecia, într-o emisiune din 
ziua de 27 august că „ieșirea 
României din Axă are o im
portanță c°vîrșlt°ara nu nu
mai pentru această iară, ci 
pentru întreg Balcanul, de
oarece prin această lovitură 
se prăbușește întregul sistem 
de dominație germană in nord- 
estul Europei".

Intorcînd armele împotriva 
Germaniei naziste, Romania a 
participat cu întreaga sa 
forță la lupta pentru zdrobi
rea definitivă a hitlerismului. 
Umăr la umăr cu ostașii so
vietici, ostașii români, după 
eliberarea întregului teritoriu 
al României, au contribuit la 
eliberarea Ungariei și Cehos
lovaciei. întregul popor ro
mân. prin uriașe eforturi ma- 
tarirla și grele jertfe și-a a
dus cont-ibuția de preț la 
obținerea victoriei asupra 
Germaniei hitleriste. In a
ceastă luptă s-a cimentat 
prietenia frățească dintre os
tașii români și sovietici, din
tre poporul român și popoa
rele Uniunii Sovietice. „De 
la tribuna Congresului, spu
nea tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, aducem un omagiu fier
binte tuturor comuniștilor și 
antifasciștilor din țara noas
tră, detașamentelor de parti
zani și formațiunilor de lup
tă patriotică, ostașilor ro
mâni și sovietici care s-au 
jertfit pentru eliberarea Ro
mâniei, luptătorilor, uilltrri- 
lor și partizanilor din toate 
țările care au contribuit la 
înfringerea fascismului".

România angajîndu-se cu 
toate forțele pentru zdrobirea 
definitivă a Germaniei na
ziste a participat la operațiu
nile militare cu un efectiv de 
aproape 540.000 de ostași. Pe 
cîmpul de luptă au căzut aproa
pe 170.000 de ostași români, 
dintre care mai mult de 5.000 
ofițeri și tot atîția subofițeri.

Pentru faptele de arme să- 
vîrșite pe front un număr de 
peste 300.000 de soldați, sub
ofițeri și ofițeri români eu 
fost decorați cu ordine și 
medalii românești, sovietice 
și cehoslovace.

Poporul român, pe lîngă 
contribuția militară și-a adus 
și o importantă contribuție e- 
conoulcă, cheltuielile pentru 
întreținerea frontului ridieîn- 
du-se la peste un miliard de 
dolari, valută 1933, ceea ce 
echivala cu de patru ori bu
getul României din 1937/1933.

Poporul nostru manifestă o 
legitimă mîndrie pentru con
tribuția adusă la înfrîngerea 
definitivă a hitlerismului, 
contribuție care înscrie în fi
lele de aur ale glorioasei 
noastre istorii încă o pagină 
de înalt eroism, de profund 
patriotism.

Victoria insurecției națio
nale antifasciste, organizată 
și condusă de Partidul Co
munist Român, a contribuit 
nu numai la eliberarea națio
nală, ci a creat și condițiile 
pentru înlăturarea definitivă 
a claselor exploatatoare, a 
deschis drumul pentru con
struirea orînduirii socialiste, 
în care poporul român sub 
conducerea comuniștilor, stă- 
pîn pentru totdeauna pe des
tinele sale, își făurește pro
pria viață.

Consacrata școală de 
geometrie și-a pus multi 
ani amprenta pe act'vita- 
tea matematicienilor de la 
Universitatea ieșeană, con
tribuind la formarea atitor 
valori pe plan national.

Dar, paralel cu școala 
geometrilor, a început a 
se dezvolta, datorită in 
special, pasiunii, proleso- 
rului Adoll Haimovici, o 
școală de ecuații diferen
țiale. Iar cel mai autori
zat exponent al acestei 
școli și, in același timp, al 
tinerei generalii de mate
maticieni ieșeni, e iără în
doială prof. Const. Cor
duneanu..

Afirmat cu o strălucită 
teză de doctorat, .Proble
me de teorie calitativă și 
stabilitate la ecuații dife
rențiale", Const. Cordu- 
neanu a continuat prin a 
pune bazele unui colec
tiv de cercetare in aceas
tă materie, împreună cu 
proi. Dan Petrovanu, eoni, 
N. Gheorghiu și alt ii, im- 
primind astfel o orientare 
precisă activității tinerei 
generații. Iar astăzi, la cei 
41 de ani ai săi, prof. 
Const. Corduneanu, decan 
al Facultății de matematici- 
mecanică, a devenit, la 
rindul său, .magister", 
formind ucenici pentru spe
cialitatea căreia 1 s-a de
dicat. Cel mai tinăr pro
dus sub egida profesorului 
încă tinăr: foarte tinărul 
doctor în matematici Vio
rel Barbu, mezinul semi
narului de ecuații diferen
țiale.

Ceea ce impresionează, 
în primul rind, este pres
tigiul pe plan internatio
nal al matematicienilor ie
șeni .prestigiu care e, toto
dată, cea mai certă recu
noaștere a valorii scolii 
ieșene. Pe aceasta linie, 
monografia .Funcții aproa
pe periodice" de Const. 
Corduneanu a apărut de 
curind intr-o mare editu
ră din New York, editură 
unde Const. Corduneanu 
mai are o lucrare sub ti
par și a semnat contractul 
pentru a treia) tot in Sta
tele Unite, probabil chiar 
in cursul acestui an, vor 
apare lucrări ale matema
ticienilor ieșeni Petru Ca-m 
raman și Izu 'Waisman. 1 

Prof. Const. Corduneanu 
a fost ales membru al So
cietății americane de mate
matici și membru în re
dacția prestigioasei reviste 
.Mathematical Svsteme 
Theory-".
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Uriașele transformări 
survenite In geografia 
Porfilor de Fier au necesi
tat, printre altele, depla
sarea milenarei „able tra- 
iane“ de pe malul drept 
al fluviului, prin care 
Traian a consemnat tre
cerea legiunilor sale peste 
fluviu, în Dacia.

După informațiile presei 
iugoslave, operația a fost 
pregătită timp de un an. 
Stinca pe care se află 
tabla istorică șl o porțiu
ne din șoseaua de sub ea 
(peste 200 de tone) au 
fost ridicate cu macarale 
speciale la o înălțime de 
peste 20 de metri, adică 
deasupra viitorului lac de 
acumulare. De asemenea, 
se lucrează în prezent la 
urcarea pe un platou mai 
înalt a vestitei stațiuni 
preistorice Lepenski Vir.

*
Cu prileiul nașterii ce

lui de-al 20.000.000-lea ce
tățean român. Direcția 
centrală de statistică a 
comunicat o serie de daft 
demografice interesante, ’ 
din care spicuim:

In perioada 1960—66, 
populația tării noastre a 
sporit cu o medie de 
117.000 locuitori pe an ; in 
1967 și 1968, media de 
creștere a urcat la circa 
342.000 locțiitori. Desigur 
că o contribuție importan
tă la acest spor o are și 
scăderea mortalității in
fantile in această perioa
dă (de peste 3 ori fată 
de 1958).

La recensămlntul din 
1966, am fost 19.103 163 / 
locuitori ; astăzi sintem 
20.000.000.



de vorbă cu
' DUMITRU LEONTE

membru de partid 

din ilegalitate

- Unde vă găseați la 23 Au
gust T

— In penitenciarul de la Ca
ransebeș. după ce fusesem plim- 
bat prin toate închisorile țării: 
lăți. Ploiești. Arad, Timișoara, 
Lugoj ți altele. Nu rămîneam 
prea mult intr-un loc, pentru 
că nici un director de pușcărie 
nu-si asuma răspunderea de a 
păzi un condamnat la moarte 
in acele vremuri cînd evadările 
nu erau imposibile și cind un 
condamnat ca mine era in sta
re de orice risc. Pentru a se 
spăla pe mîini, mă pasau de 
la unul la altul, bineînțeles fe
recat cu strășnicie. Așa se face 
că am ajuns in Banat, acolo 
unde în închisoarea de la Lu
goj murise tatăl meu, tot ca 
deținut politic. Și tot intîmpla- 
rea a făcut ca la Caransebeș să 
mă aflu în aceeași închisoare, cu 
fratele meu, Costică, bineînțeles 
și el tot deținut politic. Am aflat 

^•ță se află acolo, știam celula 
lui, dar nu l-am putut vedea. 
...Datorită așezării fericite a 
geamului de la celula în care 
mă aflam, puteam urmări toate 
mișcările unei străzi. Vedeam 
forfota trupelor germane în re
tragere, coloanele de refugiați, 
cunoșteam situația frontului din 
Moldova. Mai erau și veștile 
care ajungeau pînă la mine 
prin bine cunoscutele legături 
dintre deținuți.

Mă susținea in acele zile mai 
ales marele eveniment a cărei 
sosire o simțea și o pregătea 
întreaga țară.

— Cum ați aflat vestea î
— In seara zilei de 22 August 

pe la orele 22, gardienii au tre
cut de la celulă la celulă, au 
bătut cu pumnii în ușă și ne-au 
anunțat încheierea armistițiului, 
întreaga închisoare a devenit 
o cutie de rezonanță, Nimeni 
n-a dormit în noaptea aceea, 
telegraful funcționa prin pereți, 
unii cîntau. A doua zi, celulele 
au fost deschise și am căzut 
unii în brațele altora. Atunci 

Vm-am revăzut cu frate-meu. 
^^pă nu știu cîți ani. Nu ne 
venea să credem, deși se în- 
tîmplase acel eveniment epocal 
pentru care militasem atît.. . A 
venit gardianul și m-a dus la 
fierărie, pentru scoaterea lan
țurilor. Mă tîram ca în vis. Am 
revenit la celulă cu aceiași 
pași mici și tot cu miinile îm
preunate, nu-mi venea a crede 
că pot face alte mișcări. Cînd 
un deținut mi-a apucat mîinile 
și le-a tras brusc în lături, am 
leșinat. Nu mai aveam obișnu
ința mișcărilor, începuse anchi
lozarea. Am mai rămas în în
chisoare o săptămînă, pentru 
întremare. Intre timp, paza în
chisorii s-a dublat și noi, foștii 
deținuți, am trecut pe ziduri 
orgonizînd apărarea împotriva 
unei încercări a trupelor ger
mane de a ne extermina. Din 
fericire, eî au ales alte căi de 
retragere ți n-a mai fost ne
voie să intrăm în foc. Asta am 
făcut-o după ce am ajuns la 
București, în cadrul formațiilor 
patriotice.

In capitală, noi, băieții Leon- 
te, ne-am regăsit cu sora noa
stră Aglaia, de asemenea eli
berată din celulă ia 23 August.

- In acest caz, să vă mai 
întreb ce a însemnat pentru 
□ -voastră această zi ?

— Căderea lanțurilor la pro
priu, a lanțurilor noastre și, mai 
ales, a celor care ne țineau le
gată țara. Cînd am revenit la 
lași, către sfîrșitul lui scotem- 
brie, am găsit paragină și ru
ine, dar toate astea nu mai 
aveau nici o importanță. Am 
fost atunci sigur că totul va fi 
reconstruit mai mîndru, că lașul 
va fi așa cum l-am visat, pen
tru că țara întreagă respira li
bertate și încredere in Partid.

de vorbă cu

«ad. I0RGU IORDAN
— Consider eliberarea un 

eveniment epoca/. Pe măsură 
ne timpul trece, sînt din ce 
în ce mai impresionat de tot 
ce se întimplă în tara noas
tră. Ce Înseamnă pentru mine 
2iua aceea ? Eliberarea ? E 
greu să răspund in cîteva 
cuvinte Ia o asemenea între
bare. Datorită virstei mele, 
am apucat mai multe epoci 
din evoluția social-politică a 
tării noastre. Pot afirma că 
epoca dintre cele două răz
boaie, mai ales epoca dintre 
arii 1930—-40, a dus păcatele 
regimului burghezo-moșieresc 
pină dincolo de limitele ima
ginabile pentru un om care 
stătea mai departe de politi
ca propriu-zisă.

— Unde erați în ziun de 
23 August 1944 ?

— La Rîmnicu-Vilcea. Am 
ajuns acolo datorită îm
prejurărilor și In parte legă
turilor de lamilie. Cind am 
plecat din Iași, aproape o 
dată cu Universitatea, în 21 
martie 1944 m-am instalat la 
Buzău, pentru că soția mea 
era din Buzău. Buzăul era mai 
departe de front decît lașul. 
Dar n-am stat prea mult și 
m-am dus în satul Nehoiaș, 
situat într-o regiune aproape 
muntoasă, unde am lucrat la 
o carte despre toponomia ro
mânească și care a apărut a- 
bia în 1963. De Ia Nehoiaș am 
plecat în două rînduri la Si
biu, tot In legătură cu lucra
rea mea. La Sibiu, se găsea 
refugiată Universitatea din 
Cluj. Pe mine mă interesa bi
blioteca Muzeului limbii ro
mâne, care era bogată și mă 
putea ajuta. Nu m-am instalat 
în Sibiu, ci la Sibiel, la 20 
km. de Sibiu, de unde plecam 
în flecare dimineață și mă în
torceam seara. A doua oară 
cînd am plecat din Sibiel, an. 
mers la Zlatina, unde se gă
sea Facultatea de litere a U- 
nlversltății din Iași. Vecinăta
tea relativă a Sibiului și a 
Nehoiașului m-a determinat să 
fac o cură la Govora (aveam 
nevoie), la sfîrșitul căreia, 
chiar în preajma zilei de 23 
Auqust, m-am dus Ia Rîmnicu- 
Vîlcca, unde aveam pe cineva 
din familie și unde era toată 
biblioteca mea, în lăzi.

— Ce au însemnat pentru 
dv. ultimii 25 de ani ?

— In cei 25 de ani am con
tinuat munca științifică pe 
care o începusem la Iași chiar 
înainte de a fi profesor uni
versitar. Această muncă a 
fost întreruptă doi ani șt 
ceva (1945—1946) de activita
tea pe care mi-a impus-o 
noua politică, aceea de amba
sador al României la Mosco
va. Din octombrie 1947 n-am 
mai avut însărcinări care să 
mă despartă cu totul de mun
ca științifică. Toate obligațiile

RETROSPECTIVĂ

care mi-au revenit, mai ales 
după instaurarea regimului 
democrat-popular, erau de na
tură științifică, dar și cu as
pect administrativ (de exem
plu — director al Institutului 
de lingvistică din București, 
vicepreședinte al Academiei). 
Partea de ordin administrativ, 
care lua Ioc Important în ac
tivitatea mea, m-a stingherit 
într-o anumită măsură din 
munca științifică, insă mi-am 
dat seama că era absolut ne
cesară fiindcă un om de ști

ință nu se poate izola de so
cietatea In care trăiește, mai 
ales cînd e vorba de con
struit o societate nouă. Si 
Înainte de 23 august am a- 
vut o activitate publicistică 
cu caracter politic, mai redu
să, pe care o efectuam fără 
nici un fel de Îndemn din a- 
iară, ci pornită din convinge
rea că datoria de cetățean 
mă obligă să iau atitudine. 
Apoi, cu toate impiedimentele 
impuse, am putut să public 
cîteva lucrări de mari pro

porții. Una dintre ele era o 
ediție nouă a unei cărți mai 
vechi, dar mult modificată din 
cauza conținutului, care im
plica luare de atitudine 
(.Lingvistica romanică"). îna
inte de asta am publicat o 
carte care a servit drept curs 
(.Limba română contemporn 
nă"), o inovație în studiul 
limbii noastre în Invățămintul 
superior. Am avut In timp de 
doi ani două ediții (ser\'ea și 
ca manual). In 1963 mi-a a- 
părut .Toponomia româneas
că", care în parte era ediția 
nouă a unei cărți scrise cu 
40 de ani în urmă. Tot în 
1963 îmi apare cartea .Istoria 
limbii spaniole*. Se adaogă 
studii și articole, mai nu
meroase decît cele publicate 
între 1920—1944. O realizare 
și mai importantă: înființarea 
catedrei de Limba și literatura 
spaniolă. Acum sînt profesor 
consultant și (in cursuri spe
ciale. In anii noștri am mai 
publicat încă două cărți, în 
colaborare cu foști elevi de-ai 
mei. Este vorba de .Introdu
cere în lingvistica romanică" 
împreună cu conf. dr. Maria 
Manoliu și, în 1967, .Structu
ra morfologică a limbii ro
mâne", împreună cu doi foști 
studenți ai mei — Guțu Ro- 
mala și Al. Niculescu. Desi
gur, sînt încă multe de spus. 
Vreau să rețineți că ziua de 
23 august a fost așteptată 
de mine, pentru că ea a 
însemnat imediat eliberarea 
de sub jugul fascist șl, cu 
timpul, eliberarea de sub ju
guri interne care se pot re
zuma într-un cuvînt: exploa
tare. Am așteptat și am do
rit această zi pentru că am 
fost întotdeauna antifascist. în 
ciuda faptului că mi-am făcut 
studiile de specialitate în Ger
mania (după primul război 
mondial), sau poate chiar d>n 
cauza aceasta. Am participat 
de la început Ia toate mișcă
rile democratice, Incepînd din 
1932. Am fost președintele 
Comtetului național anti lase ist 
In 1933. Din păcate, acest co
mitet a avut o viață foarte 
scurtă pentru că la sfîrșitul 
lunii noiembrie 1934 a fast 
interzis împreună cu Asocia
ția Amicii Uniunii Sovietice, 
care a luat ființă o dată cu 
Comitetul Antifascist.

— Ce vă doriți pentru vi
itor ?

— Sănătate și putere de 
muncă. Am o lucrare pentru 
care am adunat material 
imens, despre numele de fa
milii românești. îmi doresc să 
continui activitatea în Institu
tul de lingvistică și la facul
tate.

de vorbă cu 

prof. HIE

DICULESCU
vicepreședinte al 

Consiliului Național al 
Cercetării științifice

— Am 44 de ani, deci la 
23 august 1944 aveam numai 
19 ani. Eram atunci într-un 
sat din nordul Olteniei, ve
neam într-o vacanță după 
primul an de învățămint su
perior la Institutul de medi
cină militară. Anul I a fost 
întrerupt de bombardamen
tele din aprilie.

— Ce ideal aveați atunci ?
— Ca orice student, idealul 

era limitat: de a face o me
serie, de a putea supravie
țui. In vremea aceea, aspi
rațiile tineretului care se 
pregătea să termine liceul și 
să urmeze o facultate se de
osebeau mult de aspirațiile 
tinerilor din epoca noastră. 
De fapt, noi, cei de 19 ani, 
eram atunci în... anticameră. 
Actul de la 23 august a fost 
un moment de cristalizare 
pentru toți. Cei 25 de ani 
care au trecut sînt pentru 
mine anii în care am evoluat 
pe drumul unei activități 
militante. Sînt un activist in 
domeniul cercetării științifi
ce, m-am format, m-am dez
voltat în acești 25 de ani. 
Mi-am văzut cristalizate idea
lurile maturității și am trăit 
satisfacția unei realizări per
sonale.

Activez în domeniul histo- 
enzimologiei (cercetările pri
vind activitatea metabolică in 
țesuturile musculare, inclusiv 
țesutul muscular cardiac, și în 
țesuturile conjunctive). Am 
bucuria ca cercetările mele 
să fie cunoscute și peste ho
tarele țării. Acești 25 de ani 
înseamnă pentru mine o rea
lizare ca om de știință și ca 
cetățean, ca fiu al poporului 
român.

de vorbă cu

D. IGNEA
scriitor

Crimeea, 23 August 1944. 
Sovhozul „Tînăra Gardă*. O zi 
toridă sub un imens cer de 
stepă. La umbra firavă a clă
ilor de grfu, împreună cu încă 
vreo sută de prizonieri romani, 
așteptam mosa de prinz.

- Vine un călăreț în goană, 
anunță careva, indiferent.

Curind punctul mișcător din 
stepă capătă contur. Ajuns în 
apropiere, l-am recunoscut pe 
comandantul militar al lagăru
lui. Fără veston, cu capul des
coperit, struni pentru cîteva cli
pe calul înspumat, se ridică 
in scări și anunță cu voce pu
ternică :

- România, România a întors 
armele împotriva hitleriștilor I 
Să trăiți, băieți I

In secundele următoare se 
pierdu în zarea fumurie a ste
pei pentru a duce și altora ves
tea. Seara, la masă, fiecare 
am primit cîte un păhărel de 
votcă. Pînă după miezul nopții 
s-a discutat despre cei de a- 
casă...

Ani încărcați de evenimente 
deosebite, ani marcați de îm
plinirea multor vise. O îndelun
gă activitate în presa cotidiană 
și cea literară. Bucuria de a fi 
reușit să surprind atîtea trans
formări fundamentale din viața 
nouă a muncitorilor în nuvela 
„Strada primăverii". Satisfacția 
de a fi reușit să schițez cîțiva 
eroi ai luptei ilegale a parti
dului, în volumul „Omul cu pă
rul cărunt". Ani legați de apa
riția revistei „lașul literar", de 
activitatea Asociației scriitorilor 
din lași. Ani...

A trecut un sfert de veac ; 
calendaristic, mi s-a dublat vîr- 
sta. Sînt tînâr sau băitrîn ? Mă 
recunosc în cei tineri, în oa
menii liberi ai acestui pămînt, 
în tot ce s-a zidit și se zidește 
în această țară. Cine știe, poa
te că am numai douăzeci și 
cinci de ani. Aceștia reprezintă 
o a doua mea viață. O viață 
nouă.

ISTORIE
\ ȘTIINȚEI

ÎN IMAGINI

C. I. Parhon in mijlocul 
corpului medical de la 
Spitalul Socola din lași 
(1923).
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„OSPITALITATEA 
IEȘENILOR ESTE 
IMPRESION ANTĂ!“

a declarat D-l MARC SCHREIBER, director al 
Diviziei pentiu drepturile omului din cadrul 

Secretariatului general O.N.U.

Prezent in Iași pentru 
a participa la lucră
rile Seminarului ONU 
privind efectele dez
voltării științei și 

tehnicii asupra ... iv- 
meii, DI. Marc Schreiber, 
directorul Diviziei pentru 
drepturile omului din ca
drul Secretariatului general 
ONU, a avut amabilitatea 
să răspundă — cu prilejul 
unei conferințe de presă or
ganizată de „CRONICA" — 
mai multor întrebări puse 
de ziariști.

«
„Seminarul ONU de la I^și 

— a declarat Domnul Marc 
Schreiber — face parte din se
ria de cicluri inițiate de Orga
nizația Națiunilor Unite. Un 
Seminar asemănător a avut loc 
recent in Cipru, iar următorul 
este planificat pentru 1970 la 
Cairo. Tema viitoarei reuniuni 
internaționale : promovarea fe
meii in condițiile caracteristice 
țărilor africane. In perspectivă, 
Seminarii ONU se vor desfă
șura în Zambia, in S.U.A. și in 
U.R.S.S. Aș vrea să vă spun 
că activitatea secțiunilor Orga
nizației Națiunilor Unite este 
Îndreptată in premanență in di
recția promovării respectului 
reciproc și a eliminării discri
minărilor de orice fel. In ul
timii 25 de ani, activitatea 
noastră s-a imbogățit mult, 
printre domeniile investigate 
numărindu-se și acelea refe
ritoare la condiția femeii, la 
eliminarea discriminărilor față 
de femeie. In momentul de fa
tă ne preocupă in mod deose
bit și in cel mai inalt grad 
problema dificilă a discrimină
rilor rasiale. După opinia noas
tră, discriminările rasiale re
prezintă un autentic flagel al 
secolului XX. In 1968, anul 
internațional al drepturilor o
mului, ONU a elaborat o se
rie de documente referitoare 
la probleme noi și cit se poate 
de adtuale : posibilitatea uma
nizării conflictelor armate care 
au loc intre diferite țări, pro
blema influenței progresului 
tehnic și științific asupra drep
turilor omului in general și a 
vieții tineretului in special 
S-a discutat pină acum, cu 
prilejul mai multor reuniuni 
internaționale, despre rolul 
dezvoltării electronicii in via
ta particulară a individului, 
despre echilibrul care urmea
ză să se stab'lească intre dez
voltarea tehnico-științifică și 
viața privată a indivizilor, des

pre modul de conservare a per
sonalității etc. etc. In ceea ce 
privește lucrările Seminarului 
de la Iași („Efectele dezvoltă
rii științei și tehnicii asupra 
vieții femeii"), aș dori să sub
liniez in mod deosebit contri
buția delegației române con
dusă de Niia Groza, la discu
tarea efectivă și activă a pro
blemelor aflate in dezbatere.

ÎNTREBARE: După opinia 
Dv., Domnule Schreiber, care 
poate fi rezultatul practic, ime
diat. al acestui seminar ?

RÂSPUN_: x-u..—. ONU 
care are loc in prezent la Iași 
este un adevărat laborator In 
care se intilnesc, se dist lea.’ă 
sau se nasc idei folositoare fi
ecărei țări in parte. Rolul aces
tor manifestări internaționale 
este, fără indoială decsebit 
de important Participantei tră
iesc o vreme impreună, schim
bă idei in cadrul și după ter
minarea ciclului de studii. Do
cumentele cuprinzind interven
țiile diferitelor delegații au 
sansa de a fi difuzate in nu
meroase țări și, ca urmare, re
comandările organismelor ONU 
se fac cunoscute pretutindeni. 
Iată citeva argumente care 
pot atesta valoarea practică, 
imediată, a Seminarului de la 
Iași.

ÎNTREBARE: Cum a primit 
ONU inițiativa României de a 
oferi găzduire acestui Seminar?

RĂSPUNS: Am fost fericiți 
să primim această invitație. In 
organizarea și desfășurarea 
propriu-zisă a manifestărilor de 
acest gen, rolul țării gazdă 
este de o importanță covirși- 
toare. Organizarea oferită de 
guvernul român și de ieșeni 
in particular mi s-a părut ab
solut fără cusur. Palatul Cul
turii este magnific, zimbetele 
intilnite pe străzi tonifiante, 
iar ospitalitatea ieșenilor im
presionantă. Vă rog să mă 
credeți că ne-am putea plinge 
de un singur lucru : că... ni 
s-a dat prea mull!

ÎNTREBARE: După părerea 
Dv., care este viitorul aparthe
idului ?

RĂSPUNS: Dați-mi voie să 
sper că nu are nici un fel de 
viitor. Condamnarea aparthei
dului este generală și unani
mă. In discuție au rămas doar 
metodele practice de combate
re a discriminărilor de rasă, 
ele variind de la sancțiuni di
ferite pină la ruperea relațiilor 
diplomatice.

ÎNTREBARE: Organizația Na
țiunilor Unite, prin Divizia 
drepturilor omului, intențio

nează să emită anumite reco
mandări cu privire la modul 
in care pot fi efectuate trans
plantările de organe ?

RĂSPUNS: N-aș vrea să in
tru intr-o competiție de... com
petentă cu Dr. Barnm-d; fără 
indoială că anumite aspecte 
juridice ale transplantărilor de 
organe interesează nu numai 
medicina. Și poate nu atit din 
punctul de vedere al primito
rului organului prelevat, ci 
din cel al donatoruluL Momen
tul decesului a rămas dificil 
de stabilit, medicii nu au a
juns incă la un consens una
nim și. ca atare, probabil că 
va fi necesară o discuție largă

— eventual patronată de 
ONU — asupra acestei chesti
uni. Deocamdată organismele 
OnU se interesează in mod 
deosebit de problema ajutoru
lui ce poate fi acordat pacien
tului căruia i s-a transplantat 
un organ.

ÎNTREBARE : Se vorbește
despre o continuă imbunătăți- 
re a legislației ce consfințește 
egalitatea femeii cu bărbatul...

RĂSPUNS : ...da, dar cred 
că ar fi mai corect să vorbim 
despre o egalitate de șanse, 
nu una in sens strict mate
matic I ONU se străduiește să 
țină in permanentă la curent 
toate țările membre in legă
tură cu orice progres reali
zat in acest domeniu, in legă
tură cu perspectivele existen
te ș.a.m.d. Dispunem de un 
important serviciu de informa
re și difuzare a informațiilor 
(televiziune, radio, presă). E
xistă un Birou central de in
formare, cu sediul la Geneva, 
precum și centre de informa
re in diferite țări. Poate că 
vom inființa un asemenea Bi
rou de informare și la Bucu
rești. ..

ÎNTREBARE : Cum va fi săr
bătorită implinirea a 25 de 
ani de la inființarea Organiza
ției Națiunilor Unite ?

RĂSPUNS: N-am citit incă 
raportul intocmit de secretarul 
general asupra acestui eveni
ment j o voi face cind mă voi 
intoarce la New . York. Știu in
să că a fost creat un comitet 
special care se ocupă cu a
ceastă problemă. Va avea loc 
o sesi”ne specială O.N.U. la 
care, după cum sint informat, 
vor fi invitați să participe nu
meroși șefi de state.

ÎNTREBARE: Ati vizitat la
șul si nordul Moldovei. Care 
sint imnresiile Dv. ?

R X opț INSi Aveți o țară 
magnifică.

SEMINARUL
0. N. U.

DE LA IAȘI
Intre 5 și 18 august s-au des

fășurat la Iași lucrările Semi
narului O.N.U. privind «Efec
tele dezvoltării științei și teh
nicii asupra vieții femeii". Ca 
președintă a Seminarului a 
fost aleasă Mia Groza (Româ
nia) și ca vicepreședinți Eva 
Kolstad (Norvegia), Polina I
vanova Kovalenko (Ucraina) și 
Petronella J. C. Tegelaar (O
landa). Raportor: Vida Cok 
(Jugoslavia). Au participat la 
discufii pe marginea probleme
lor aliate în dezbatere: Mar- 
celle Devaud (Franța), Ma- 
riette Raway (Belgia), Renate 
Credo (R.D. Germană), P. I. C. 
Tegelaar (Olanda), Nina Ser- 
gheeva Iurievna (U.R.S.S.), 
Ritta Auvihen (Finlanda), Mi
chael Fogarty (Irlanda), R.H. 
Bergman (reprezentantul O I.M.), 
Vida Cok (Iugoslavia), Kirsten 
Rudield (Danemarca), Clanthis 
Vakis (Cipru), Ingeborg Jon
son (Suedia), Polina Ivanova 
Kovalenko (Ucraina), N. A. I- 
lieva (Bulgaria), Mariana Beliș 
(România), M. S. Kononova 
(Bielorusia), Zoiia Szydlowska 
(Polonia), Agnes Niegel (Aus
tria), Alice Zadek (R.D. Ger
mană), Ursula Dardrup (R.F. a 
Germaniei), J. Chaton (Franța), 
Edith Krebs (reprezentanta Li
gii internaționale a drepturilor 
■omului), Milada Hrda (Cehoslo
vacia), J)ss£ Maria Maraval 
Hererro (Spania), Ana Drăgan 
(România), Iulia Turgony (Un
garia), Ana Cohen (Italia), Ali
ce Arnold (reprezentanta Aso
ciației internaționale a tinerelor 
femei creștine), Alice Chevalley 
(reprezentanta Federației sindi
cale mondiale), Emilienne Brun- 
iaut (reprezentanta Federației 
democrate internaționale a ie- 
menor), Marianne Bargil (din 
partea Consiliului international 
al femeilor social-democrate), 
Carlos Alfonso De Villa Go
mez (Spania), Pia Collini (Lom
bardi (reprezentantă a Vatica
nului), Elisabeth Koontz (S.U.A.), 
Angel Petros Barzavian (re
prezentanta Organizației mon
diale a sănătății), G.H. van Ire
land (Olanda), Nancy Seer 
(Anglia), Aurora de Oliviera 
Fonseca (Portugalia), Elvira 
Cincă (Romania), Dorothea J. 
Gadart (Uniunea internațională 
a femeilor catolice), Nicolle 
Frederich (U.N.E.S.C.O.), Leyla 
Sayar (Turcia), Elena Jeanre- 
naud (Romania), F. McGilli
cuddy (reprezentanta Alianței 
internaționale „Jeanne d'Arc"), 
Margaret Bruce (șefa secției 
pentru statutul femeii din ca
drul Secretariatului general 
O.N.U.), Alice Săvulescu (Ro
mânia), Florica Andrei (Româ
nia), Ion Matei (România), 
Ursula Riefenstahl (R. F. a 
Germaniei), Hilde Virtz (El
veția). In afara programului 
de lucru, participanta la Se
minar au vizitat numeroase o
biective social-culturale din 
Iași, au participat la cocteilul 
oferit in cinstea lor de Mitro
polia Moldovei și Sucevei, la 
re^entia oferită de O.N.U., la 
dineurile oierite de tov. Miu 
Doorescu, președinte al Con
siliului popular judefean, la 
dejunul oferit de Consiliul 
popular județean la Cotnari și 
Poeni și au efectuat o excur
sie de două zile in nordul 
Moldovei, unde au lost vizi
tate numeroase obiective de 
interes istoric, precum și o
rașele Suceava și Piatra Neamț, 
barajul de la Bicaz, Cheile Bi- 
cazului ș.a.m.d. Lucrările Se
minarului O.N.U. privind „E
fectele dezvoltării științei și 
tehnicii asupra vieții femeii* au 
luat sfîrșit luni, 18 august. La 
ședința de închidere au luat 
cuvintul: Petre Lupu, minis
trul muncii, Miu Dobrescu, pre
ședintele Consiliului popular 
judefean, Mia Groza, vicepre
ședintă a Marii Adunări Na
ționale, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor, 
reprezentanți ai O.N.U.

fișe pentru o carte x- 
de impresii

NINA IURIEVNA SERGHEEVA (vicepreședinte al 
Tribunalului Suprem al R.S.F.S.R.) :

„lașul este un oraș frumos, bogat rn amintiri ți 
infăptuiri contemporane. Lumea este amabilă, deo
sebit de prietenoasă. Ma bucurat faptul că l-am 
putut cunoaște pe unul dintre cei mai buni tradu
cători români ai operei lui Pușkin, Lermontov și E
senin, poetul George Lesneo”.

LEYLA SAYAR (cercetătoare la Divizia pentru 
educație din Organizația de stat a planificării - 
Turcia) :

„Am impresia că oricine poate vedea, la lași, 
transformarea lumii vechi, tradiționale, intr-o lume 
nouă industrializată. Calitățile poporului român sint 
remarcabile. Sint profund impresionată de prietenia 
de blindetea, dragostea caldă și umanismul care se 
citesc totdeauna in ochii Dumneavoastră”.

*
J. GREENWOOD (profesor la Uniiverssiatea Co

lumbia, S.U.A.) :
„Vizita in nordul Moldovei mi-a oferit satisfacții 

unice. Este impresionantă grija cu care Dumneavoas
tră, românii, inconjurați amintirile trecutului, după cum 
impresionant este, cred, ritmul in care s-a produs 
transformarea țării Dvs.".

★
ELISABETH KOONZ (S.U.A.) : . . V
„Am fost mult impressonată de primirea făcută’"’ 

la București președintelui Nixon, de cordialitatea bu
năvoința și respectaul față de toate popoarele lumii 
ce caracterizează pe români.

Mă interesează in mod deosebit nu ceea ce a creat 
natura in țara Dvs. ci realizările oamenilor, atitudinea lor. 
Țin să menționez naturalețea cu care sint primiți oa
menii de alte naționalități, credințe și convingeri. Nu 
auzisem pină acum de lași, dar pot spune fără să 
greșesc : se incadrează cu cinste printre orașele 
lumii care se dezvoltă impetuos din toate punctele 
de vedere". •■ ■

★
MILADA HRDA (cercetătoare in Ministerul Muncii 

și Securității Sociale — Cehoslovacia) :
„Atmosfera specială, pe cere o intilnești doar in 

orașele in care cultura și civiilzația veche și contem
porană pregătesc civiilzația și cultura viitorului — 
iată impresia mea cea mai sinceră și profundă des
pre lași. Nu am in vedere numai prezența industriei, 
bine marcată, nu am in vedere numai frumoasele 
cartiere de locuințe noi, ci și farmecul particular al 
ieșenilor - acești oameni instruiți, foarte amabili 
puțin romantici, avind tot ceea ce caracterizează 
umcnuL Ospitalitatea lor a fost cu totul' remarcabilă. 
La plecare nu-mi pot exprima decit o singură do
rință : aceea de a-mi revedea prietenii ieșeni la
Praga, spre a le putec- intoarce dovezile de prietenie 
caldă, amabilitatea și bunăvoința. Și incă ceva : in 
muzeul din incinta Palatului Culturii am avut plăccur^ 
surpriză să văd expuse lucrări ale unuia dintre rjjW 
mai mari portretișli cehi ai stilului baroc r Kupetzky'*.

★
IULIA TURGONY (colaborator al Institutului de 

sociologie — Ungaria) :
„Am mai vizitat lașul acum trei ani ; acum, am 

fost primită cu aceeași ospitalitate, cu aceeași inimă 
caldă. Cunosc destul de bine lașul și imprejurimile 
sale, cunosc mai bine trecutul acestui oraș, precum 
și construcțiile sale unice da, absolut unice. Biserica 
„Trei Ierarhi" ilustrează, spre lauda generației ac
tuale, modul in care se păstrează și se reconstruiesc 
valorile prețioase ale trecutului. M-a impresionat, a
poi, volumul noilor construcții (cartiere noi, uzine, 
fabrici), iar ospitalitatea moldovenilor m-a făcut să 
mă simt ca acasă".

★
MICHAEL FOGARTY (director al Institutului pen

tru cercetări economice și sociale din Iriandaa :
„Mi-au plăcut mult in țara Dumneavoastră stră

zile, excelent intreținute, mulțimea florilor care zim- 
besc pretutindeni... M-au interesat direct roadele 
planificării economiei și am sesizat faptul că in Ro
mânia, sint create, in fapt, bune condiții de viață 
și muncă atit pentru băi bați, cit și pentru femei".

★
CORDELIA NAVARRO (președintele Comisiei na

ționale pentru U N.F.S C.O- din Cuba) :
„Viz^ele pe care le-am intreprins in diferite in

stitute de invâțâmint, discuțiile purtate cu prof. univ. 
Miron Constantinescu, adjunct al ministrului invâțâ- 
mintului, cu specialiștii din domeniul pedagogiei și 
cu numeroase cadre didactice din invățămintul de 
toate gradele m-au convins că in România socialistă 
s-a realizat un salt extraordinar pe plan educativ. 
Generalizarea invățâmintului de 8 ani și trecerea la 
invățămintul general de 10 ani constituie o strălucită 
realizare pe plan internațional.

Din ceea ce am cunoscut in România mi-am pu
tut ’ da seama că această reușită se datorește apli
cării creatoare de către intregul corp didactic a in
dicațiilor partidului, activității instructive de inaltâ 
competență pe care o desfășoară cadrele didactice 
și atenției deosebite care se acordă tinerei generații”.

★
Prof. dr. VEIKKO LAINE (vicepreședinte al Ligii 

europene contra reumatismului - Finlanda) :
Sint pentru a treia oară in România și constat 

cu satisfacție marile progrese inregistrate in turism 
și stațiuni balneo-ciimaterice. Litoralul românesc e o 
adevărată binefacere pentru cei din țări cu climă 
aspră*.


