
„înfăptuirea actului istoric de la 23 August a fost expresia voinței 
întregului popor, rezultatul coalizării celor mai largi forțe sociale, politice 
și militare, in rindul cărora clasa muncitoare și partidul său comunist au

Proletari d

avut rolul conducător". NICOLAE CEAUcESCU
in toate țările, uniti-vă ! *
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Partidului Comunist Român

Rod al acțiunii comune a celor mai largi forțe democratice și progresiste, a armatei și formațiunilor de luptă patriotice organizate și conduse de către Partidul Comunist Român, victoria insurecției din August 1944 se înscrie pentru totdeauna ca un simbol al patriotismului și eroismului națiunii noastre, ca un act de afirmare a voinței și hotărîrii poporului român de a fi liber și stăpîn în țara sa, de a-și hotărî singur destinul. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „23 August 1944 va rămîne veșnic în conștiința poporului, amintirea sa transmițîndu-se din generație în generație, ca un simbol strălucit al eroismului maselor populare, al spiritului revoluționar al comuniștilor, al tuturor mili- tanților progresiști din patria noastră".Patria noastră se înfățișează azi între popoarele lumii ca o țară a demnității și progresului, a libertății și democrației, ilustrînd prin faptele și realizările sale forța pe care o dobîndește un popor liber și stăpîn pe destinele sale, contribuind prin exemplul său. alături de celelalte țări socialiste, la demonstrarea superiorității socialismului și creșterii puterii sale de atracție asupra conștiinței popoarelor.Datorită succeselor obținute în dezvoltarea economică și socială, grație unei politici externe realiste și înțelepte al cărei promotor principal este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România se bucură de un tot mai mare prestigiu internațional si ocupă un loc demn in lumea contemporană.Făcînd bilanțul drumului parcurs in anii de după eliberare, a succeselor obținute pe plan intern și internațional, constatăm cu mîndrie și satisfacție că și județul nostru, asemeni tuturor zonelor țării, se bucură din plin de binefacerile socialismului, de roadele înfăptuirii programului elaborat de partid. Grație politicii consecvente și clarvăzătoare de industrializare socialistă și repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, județul Iași, cunoscut în trecut ca unul dintre județele rămase în urmă din punct de vedere economic, a fost puternic atras în circuitul industrial al țârii.Dezvoltarea economică și social-culturală a județului nostru a fost asigurată ’ prin realizarea unui volum mare de investiții care, în perioada 1950—1974, se ridica la impresionanta sumă de 21,5 miliarde lei,Au fost construite mari obiective industriale, dotate cu tehnică modernă, în domeniul chimiei, metalurgiei, prelucrării lemnului, textilelor și în alte ramuri, ceea ce a dus la schimbarea fundamentală a geografiei economice și structurii industriei județului. Dacă în anul eliberării existau în județul nostru trei întreprinderi industriale mai mari și alte cîteva mici cu caracter meșteșugăresc, în prezent funcționează 37 mari întreprinderi industriale și șase întreprinderi de construcții în care își desfășoară activitatea un număr de 73 649 muncitori, tehnicieni, ingineri și alte cadre de specialitate.Ritmul mediu anual de dezvoltare a industriei lașului în ultimele două planuri cincinale este de 17,2%. fiind cu mult superior mediei pe țară. Aceasta a permis ca față de anul 1950 valoarea producției industriale a județului să crească de 48 de ori. In prezent se realizează în numai opt zile întreaga producție industrială a anului 1950.Putem spune cu certitudine că lașul, cunoscut odinioară ca cetate a științei și culturii, a căpătat în zilele noastre un nou atribut cu care se mîndrește, acela de important centru industrial al țării. Acest adevăr este demonstrat și de faptul că din punct de vedere al valorii producției industriale, ocupăm în acest an locul șapte între județele țării.In cei 30 de ani de < la eliberarea patriei, concomitent cu dezvoltarea industriei, s-au înregistrat progrese importante în dezvoltarea agriculturii, ramură de bază a economiei noastre naționale. Asemeni întregii țări, în județul nostru aplicarea politicii agrare a partidului a schimbat din temelii viața satelor, relațiile de producție, condițiile de viață și modul de existență a țărănimii, a tuturor lucrătorilor din agricultură. în compa-

0 LUME PENTRU TOȚI
Cina președintele României, tovarășul Nicolae Ceausescu, a urcat la tribuna Conferinței Mondiale a Populației, ovațiile care i s-au adresat au consfințit, pe de o parte, omagiul cu care lumea contemporană îi întimpină prezen ța în riadul celor mai marcanți conducători de popoare, iar pe de altă parte aceste ovații au întărit convingerea că prestigiul țării noastre în rîndul națiunilor de pe glob este un fapt de evidentă notorietate.Organizarea în România, în capitala ei, a Conferinței Mondiale a Populației, a însemnat și înseamnă pentru noi o misiune de onoare și o recunoaștere a rolului de promotor al statului român în chestiunile conviețurii pașnice, ale colaborării, ale destinderii, ale bunăstării.Bucureștiul este, în aceste zile, centrul mondial al problemelor demografice. Reprezentanți ai circa 150 de state ale globului, la nivele guvernamentale și neguvernamentale, s-au constituit într-un forum de evidentă responsabilitate, destinat să aibă “fecte de durată în viața oamenilor. Personalități de primă importanță ale vieții publice de pretutindeni formulează de la tribuna Conferinței analize diverse asupra unor probleme fundamentale care privesc deopotrivă actualitatea și perspectiva umanității. In rostirea acestui eveniment primordial al Anului Mondial al Populației — fapt atestat și de cuvîntul inaugural al lui Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U. — se pun accente apăsate asupra unor realități care se cer îmbunătățite, asupra echității și justiției internaționale, asupra raportului dintre dezvoltare și populație, în general asupra problemelor t aste ale condiției umane, de la relațiile interstatale la forțele de producție, de la învățămînt la natalitate și nutriție, de la drepturile omului la mediu înconjurător etc.Reprezentind România, țară-gazdă a Conferinței, stat suveran care a consacrat politica sa grijii nețărmurite față de om, președintele Ceaușescu a reprezentat în a- celași timp la tribuna înaltului for, sinteza aspirațiilor umane contemporane, clarviziunea și optimismul cu care planeta noastră trebuie să-și conceapă lucid existența de astăzi și mîine. „Omul, a spus tovarășul Nicolae Ceau» șescu în • această împrejurare, constituie factorul determinant ai progresului economico-social".Dentru destinele acestui OM,oentru copiii acestui OM, la București s-au întîlnit în aceste zile meridianele astrului numit de oameni PăMÎNT.

CRONICA

(continuare în pag. 3)

Patrie sîntem

E un timp de laudă, e un timp ,
cînd ne devin mai sublime cuvintele 
și cînd respirația ni se face mai largă.

E un timp al cîntecelor pentru slava 
patriei noastre și-a acestor păminturi - 
timp inalt de frumusețe și glorie.

Dar pentru iubirea de patrie, timpul 
e unul — cel al trecerii noastre, 
timpul în care muncim și visăm.

In orice clipă suntem ai patriei 
și patria crește în ființele noastre, 
mereu unică și nepieritoare.

In orice clipă spunem patrie 
cu singele nostru, cu bătăile inimii, 
cu privirile noastre, cu amintirile.

Pentru iubirea de patrie nu e nevoie 
de sărbători — ea e perpetua, 
veșnica noastră sărbătoare, prin care

douăzeci de milioane, umăr la umăr, 
trecem spre viitor : patrie sîntem 
și dragoste in aceeași ființă I__

Lucian VALEA



cronica literara Llviu LEONTE fragmeRtarium

Un poet al luminii Valori în retrospectivă *
Poemele Iul Vasile Nicolescu (recent apărute în colecția „Cele mai frumoase poezii") sînt scrise sub fascinația luminii perpetue și purificatoare. în bătaia razelor ei, obiectele capătă o nouă strălucire, potențîndu-și culorile originare în jocuri de nuanțe care amintesc, prin tehnica lor, de pînzele impresioniste. Poetul se apleacă cu predilecție asupra micului univers unde vede răsfrînte marile forțe cosmice, astfel că un Cîntec de brumă prilejuiește invocarea astrelor și a multicolorilor sori, a genunilor și a flăcărilor lucide. Această poezie delicată, rafinată în expresia căutată cu voluptatea cuvîntului plastic sau cu sonorități grațios muzicale, se dovedește aptă de a se deschide marilor întrebări privind condiția omului și a poetului, erosul, conștiința civică a artistului angajat. In evantaiul bogat cromatic al temelor și motivelor sale, ea știe să rămînă ea însăși, fără â-și schimba, de fiecare dată, înfățișarea. Fiindcă grațios nu înseamnă minor, iar acordurile temperate sînt capabile să exprime tumultul adîncurilor cel puțin în egală măsură cu largile acorduri romantice. Nu mtîmplător, poetul făcînd frecvent apel la o substanțială zestre culturală, se adresează lui Mozart, declarîndu-și, implicit, o anume afinitate. El încearcă să stabilească aproximațiile posibile în cuvinte pentru această zguduitoare muzică sub învelișul ei rafinat-melancolic : „Cine ești tu de mă chemi prin inelul luminii să zbor/ dincolo de mine, deasupra și sub mine,/ în oceanul ce n-are încă un nume ? Ia- tă-mă dansînd/ ca o fericită statuie menuetul acesta de vis, pașii mei/ pe elipsele sunetului tău risipind fluturi, mîinile inele/ culegînd răsărituri de stele, comete ce încă nu s-au născut,/ lumi neștiute, lumi fără lacrimi !“ (Mozart).începuturile (1945—1946), atît cît ne putem da seama din selecția extrem de riguroasă a antologiei, aparțin simbolismului. Duhul lui Bacovia plutește peste versurile cu amurguri sinucise în copaci „goi și pustii", cu clini bolnavi rătăcind „pe uliți umblînd" și cu păduri trezind „ecouri de plumb". Deja în Enescu, suită lirică s-a produs desprinderea de sub forța de atracție a unor prea tiranice modele. Cu toată prezența unor accente retorice, poezia lui, Vasile Nicolescu își formulează acum identitatea, obsesiile ei fundamentale. Jertfă neîntreruptă e o apologie a purificării și a „mistuirii" (pentru a folosi un cuvînt afecționat de poet) prin lumină. De acum înainte versurile, care-și vor dovedi plenar virtuțile în Poeme, Parabola focului și Clopotul nins, se vor face ecoul nevoii de lumină și de incandescență. însăși prezența poetului se confundă cu lumina intensă, arzătoare, și transformă totul în lumină : „Văpaie sînt. orbitoare,/ veșnic suind./ Topesc zăvoare și stâlpi de-ntuneric,/ Totul ia chipul meu./ Sînt cheia de foc răsucindu-se/ De mii de ori pe secundă/ în toate ușile universului". (Existență). Priveliștile predilecte sînt acelea incendiate de „scoica soarelui", — în viziunile cosmice stelele stau „pe creanga veciei arzînd", istoria contemporană e definită printr-o metaforă de aceeași esență : „Fulgerul acestor primăveri". Dragostea face ca „Un soare orbitor ca o muzică/ să bată-n uriașele, rotundele vitralii" de la Nbtre-Dame efigia ei „cerească", flacăra ei pasională înseamnă o îmbătare „cu toate fulgerele". Pentru a încheia, misiunea poetului este și ea de a pune „tulpini de soare pe unde-1 întuneric" și de a trece „arzînd prin inimi cum trec cîntînd pe mări".Scăldate într-o lumină incandescentă, lucrurile își pierd valorile reale, intrînd în orbita unei incandescente străluciri. O strălucire opusă convenționalismului și conformismului, presupunînd ea însăși o intensă combustie interioară. Pînă a ajunge la oaza limpezișurilor, poetul are și el de străbătut o cale lungă, de lăsat în urmă tenebrele-i de coșmar. El contemplă minunile din jur, „sub ghirlanda soarelui", după ce a parcurs o noapte de zbucium și dimineața părul i s-a schimbat „în ram înflorit" (frumoasă imagine, de un dramatism calm, comparabilă cu metaforele lui Blaga). Coșmarul cel mai teribil privește

însă moartea soarelui, asaltat de cîrtițele negre ale întunericului și care ar reprezenta chiar moartea poetului cu „mantia ușoară a viselor" (Imn soarelui). La celălalt capăt al „scării" luminii, opus întunericului, se află focul pe care poetul nu obosește a-1 celebra. Focul are în lirica lui Vasile Nicolescu multiple accepții, arderea antrenind întreaga existență, inclusiv accelerarea, în sens bachelardian, a procesului devenirii și a extincției. Un excepțional cîntec al focului este Cămașa lui Nessus, construit pe ideea purificării și a ispășirii. Clipa supremă a trecerii e văzută r.u ca o despărțire a elementelor care înseamnă înălțimea și căderea omului, ci ca o ridicare a lor la puteri sporite prin agitația neadormită a flăcărilor: „la capătul drumului, ca o ispășire,' semnul focului te așteaptă,/ ca o tainică si răsturnată țintă,/ întoarcerea în tine însuți, remușcarea,/ tărîm de piatră/ și uitare,/ neodihnitul duh al focului să te zidească de viu,/ să te zidească-n cămașa-i de aer,/ să te zdro- bească-ncet, cu necruțare./ să te adulmece, să te cearnă,/ să rîdă cu silabe de scântei pe buzele tale, înșelător să te-adoarmă.' în oastea Iui de sulițe nevăzute să te-arunce.f și să te zbați hipnotizat de flăcări,/ arzînd precum un turn de carne./ prins în năvodul viu de flăcări./ acolo pe Oeta. / cu brațele de fum/ înmugurind".Lirica erotică este cînd pasional incendiară, cînd paradisiac-eter ică (Transfigurare), accentuîr.du-și și calitățile muzicale și grațios-descriptiye. în Scherzo impresionează teatralizarea în stil călir.eșcian. cu un plus de suavitate : „eu beat smulgind camașa-mi de flăcări și de carne,/ tu miezul de lumină ivit pe un ram de măr,/ eu nor de-aoocalipsă cu tunete și goarne,' tu spumă ce destramă și nopțile pe mân*. Călătoriile stimulează dispozițiile meditative ale p^c tulul, darurile sale caligrafice, incită la referințe cărturărești și la regăsirea viselor adolescenței și ale copilăriei. Puține poezii sînt raportabile la o singură idee sau imagine vizuală. Ele plutesc, de obicei, pe un teren al reveriei vagi și al asociațiilor sentimentale. Jardin des Tuileries este un cîntec și al luminii și al iubirii și al locului. La Saint-Paul-de-Vence. | privirea tragicelor făpturi filiforme ale lui Giacometti prilejuiește o meditație asupra artei sculptorului. Este una dintre cele mai profunde interpretări ale iui Giacometti, o suită de întrebări asupra cauzelor care duc la mutilare și alienare. Apar și aici, implicați în proces, sorii „mirifici", ghearele „de flăcări" : „Ce sori mirifici se smulg/ din scrînciobul mut al pămîntului,? surpîndu-se carnea lunară-n văzduh/ și-n lacrimă, taina-lumina cuvîntului ?/ Sau guri nevăzute ne-nșfacă de umeri.' ori gheare de flăcări, cumplite./ cînd orele-fringhii cu noduri de piatră ne spînzură-n gol, stalagmite*.Poetul este o activă conștiință civică, vibrînd în consonanță cu istoria și cu prezentul țării. Ceea ce în poezia reflexivă era formulat în termeni generali, este spus direct într-o poezie de evocare autobiografică sau de implantare în prezentul imediat. Poetul își rememorează adolescența trecută „din cea .mai neagră noapte a lumii", intonează un Mic recviem eroilor antifasciști, strigă alături de omul cinstit, „neiertător ca o flacără" Clamavi). El evocă moșie- , nirea luptelor pentru libertate, privind cum „oasele străbune dau în floare :/ par aripi de salcîm scîn- teietoare" (Viziune la Mărășești). întoarcere e o celebrare a satului natal, în felul întoarcerii la. brazdă argheziene : „Mireasmă a pămîntului meu dulce/ urmărești ca umbra, ca lumina". Iar în Chip, poetul se autodefinește cu gravitate prin subordonarea la marile cauze,’ mod de a-și regăsi propria individualitate : „Cu prețul de a rămîne doar uitare,/ vitraliu stins în ochi de rîndunică,/ eu țin în brațe același roșu soare,/ scripet și fulger care mă ridică/ deasupra mea cu aripi tremurate/ într-o severă, grea identitate".Poezia lui Vasile Nicolescu este o prezență din cele mai originale în lirica actuală.

Const. CIOPRAGA

Fenomen de continuitate, literatura de după o mie nouă sute 
patruzeci și patru este în același timp expresia unor perspective 
istorice, etice și psihologice diferite de cele anterioare. Se poate 
spune că literatura celor treizeci de ani aprofundează unele tră
sături permanente, vizibile de-a lungul mai multor secole, astfel 
că particularități precum realismul, lirismul, deschiderea spre
natură, militantismul, mesajul etic și celelalte se înscriu în tipo
logia largă a creativității românești, asociindu-și însă un timbru 
al epocii contemporane. Rezonanțele specifice care conferă o a- 
numită identitate fizionomiei noastre ca popor, implică șanse de a a- 
trage atenția nu numai în planul spiritualității, ci și sub raport este
tic, căci dacă iubirea, natura, moartea, bucuria și tragicul sînt 
comune tuturor oamenilor, pe plan artistic interesează expresia, 
atitudinea proprie în fața existenței. Istoria, ca știință, rămîne în 
sfera documentului rece ; literatura și artele devin moduri de 
referință cu substrat afectiv. Ce trăsături ale stilului contempo
ran frapează în literatura acestor trei decenii ? Prin ce aspecte 
literatura română de astăzi înscrie în planul literaturii universal 
le un capitol original ? Iată întrebări Ia care nu e ușor de răs
puns. dat fiind că interferențele, contactele multiple, rapiditatea 
difuziunii faptelor de cultură de la un popor la altul nivelează 
mult mai intens decît acum un secol. O primă constatare privind 
poezia ultimelor trei decenii la noi, este că lirismul tinde (la 
poeții din generațiile de mijloc și la tineri) spre o revărsare în 
raționalism. Devenim, se pare, mai lucizi. Geo Dumitrescu, Ni- 
chita Stănefcu. Marin Sorescu și alții, cultivă un lirism deghizat, 
supus frânei cerebrale, de unde persiflarea sentimentului, sar
casmul, perpetua pendulare între iluzie și veghe. Chiar și în li
rica feminină (Maria Banuș. Nina Cassian, Veronica Porumbacu), 
reacția antisentimentală a devenit o notă curentă, poate ca efect 
al șocului moral care a fost războiul. Ernest-Robert Curtius con
sidera (in antrenantul Essai sur la France) drept o urmare a spi
ritului raționalist precaritatea lirismului francez. Unul din ob
stacolele fundamentale în calea lirismului la compatrioții lui Bau
delaire l-ar constitui — după opinia savantului german — „gus
tul înnăscut al scepticismului, al ironiei și simțul ascuțit al rea
lităților, despuiate de orice văl poetic...“. Nu aceleași impulsuri 
clasiciste au acționat în spiritualitatea românească, totuși tre
buie să concedem că maturizarea culturală înfăptuită în secolul 
actual si-a spus cuvîntul în special în sensul unei „filosofări" ce 
temperează mirajul. Pe de altă parte sondajele onirice, metafo
rele cu suport mitologic, conștiința relativității nu impietează a- 
supra amplului fundal activ, pe care se proiectează epoca în di
namica ei vie. Referințele istorice merg mînă în mînă (la M. Be- 
niuc, Eugen Jebeleanu, Miron Radu Paraschivescu, N. Labiș) cu 
un tonic sentiment al prezentului. „Toate sînt prezente și toate 
contribuie la edificarea mea zilnică, la extaz...“ — scrie Ștefan 
Augustin Doinaș, exprimînd o atitudine cu caracter larg, o atitu- 
dine-sinteză.

Materialul de fapte de la baza prozei contemporane este va
lorificat în moduri diverse, dar romanul de analiză deține întâi
etatea. încă odată trebuie să subliniem că preocuparea pentru 
zonele profunde, pentru spațiile labirintice ale sufletului, confir
mă un vast proces de maturizare, început prestigios în epoca in
terbelică, accentuat acum în direcția complexelor etice și psiho
logice. Mai multe romane din anii noștri, provenind de la Sado- 
veanu, Zaharia Stancu, G. Călinescu, de la Marin Preda și Eugen 
Barbu, ilustrează, firește, coexistența formulelor clasice cu cele 
moderne. Realismul liric al lui Zaharia Stancu din Desculț, Șa
tra, Ce mult te-am iubit, realismul afectiv polemic al lui Eugen 
Barbu din Groapa și Principele, realismul psihologic de sorginte 
clasică al lui Marin Preda din Moromeții și Risipitorii, realis
mul problematizat-dilematic al lui Al. Ivasiuc din toate romanele 
sale, vizibil de asemenea la Comeliu Ștefanache, fervoarea și 
neliniștea din îngerul a strigat de Fănuș Neagu, finețea investi
gațiilor analitice din proza lui D. R. Popescu învederează din un
ghiuri felurite inserția meditației în epică, uneori pînă la o cvasi- 
dispariție a epicului. De menționat disecarea insistentă a rela
țiilor unui individ sau ale unui grop restrîns cu societatea, incit 
în fața mutațiilor profunde determinate de orînduirea socialistă 
eroii de roman se confruntă în zeci de moduri. Destinul nu e pri
vit ca o problemă supraterestră, ca un dat metafizic, ci ca o pro
blema sociala, ca mod de integrare activă. Latura privitoare la 
ethosul socialist preocupă pe cei mai mulți prozatori într-un fel 
sau altul, de unde o posibilă încadrare a unora în categoria mo
raliștilor moderni. Fiindcă afirmarea omului este o problemă a 
comunității, să se observe sensul activ, prospectiv al dezbaterilor ; 
însingurării și ratării din romanul interbelic li se opune un sen
timent al solidarității și al sfidării pozitive; un raționalism cu 
baze filosofice materialiste se opune, de asemenea, limbajului 
elegiac și spiritual retractil din scrierile mai vechi. Nu înseamnă 
că eșecul, tragicul, crizele de adaptare rămîn în afara cadrelor 
acestor romane. Se vorbește frecvent de Necesitate, Jertfă. Eșec, 
car acestea sînt raportate la ideea de luptă și angajare în vede
rea răsturnării tragicului și a convertirii efortului în satisfacție. 
Daca în romanul interbelic personajele rurale ocupau un spațiu 
relativ întins, în romanul actual, potrivit mutațiilor în structura 
societății, cîștigă teren mediile muncitorești și citadine. Roma- 
nul-poem, romanul-frescă, romanul-cronică, romanul-eseu, roma- 
nul-istoric, romanul-meditație și celelalte demonstrează’ o im
presionantă diversitate de tonuri, dar dincolo de clasificări ca 
acestea, în toate se problematizează. Avem un roman al epocii, 
important ca document, valoros ca artă. Traducerile în limbi 
străine arată, în cifre considerabile, ecourile lui.

r



Țară nouă
Țară nouă și măreață: 
Strălucire, munte, șes -,.In decenii trei de viață 
Ai trei veacuri de progres.

România e-al tău nume, 
Botezată de străbuni.
Ți-ai făcut un falnic nume, Biruind mereu furtuni.
Pe hotarele-ți de apă, Stelele sînt nuferi calzi 
Și cu-a ochilor năstrapă In descîntece te scalzi.
Peste zarea verde-n șesuri. 
Feste piscuri de Ceahlău. 
Naște roi de înțelesuri 
Uriașul pas al tău.

r

George LESNEA

Artă și implicareîmi place să cred că fac parte dintre acei care sînt implicați fenomenului plastic românesc de după Eliberare. Rememorînd, îmi dau seama că am parcurs, odată cu fenomenul, etapele lui principale, că nu am fost doar un observator detașat: prin frământările ca atare ale lucrului meu în a- cești ani, prin conștiința dinamismului mișcării plastice românești din ultimele trei decenii, simt că sînt inclus unui destin de profundă frumusețe umanistă. Plastica românească se bucură de o tradiție serioasă și, gindindu-ne numai la perioada interbelică, de afirmare a celor mai certe valori, perioadă pe care o cunosc foarte bine, prin maeștrii mei și prin contact direct, putem afirma că la baza plasticii noastre noi se află un fond inestimabil de valori, că tot ce s-a realizat în acești ani se înscrie firesc unei serii, unei deveniri specifice, că plastica noastră nouă, socialistă, este astfel un proces dialectic de marcată orginalitate. un proces cu atit mai elocvent cu cit in dinamica lui include cele mai diverse atutidini de creație. Or, diversificarea procesului nu are decît un singur, fericit, rezultat : posibilitatea continuă de a reflecta realitatea omenească în întregul ei. O realitate de o complexitate impresionantă, în care, ca artist și ca cetățean, mă simt implicat.
Dan HATMANI.' <_________________________________________ .
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Zilele și nopțile anilor aceia... Cît de grele 
fost, cît de frumoase au fost. Zile și nopți 
neuitat. Aveam douăzeci și cinci de ani, eram 
muncitor și simțeam pînă în adîncul ființei că 
viața mi se înscria pe o nouă orbită. Nu-mi 
era foame, nu-mi era somn, nu cunoșteam o- 
boseala. îmi crescuseră pe neașteptate aripi u- 
riașe. Zburam și visam. Visam o stradă pietrui
tă, visam case omenești, visam școli... și nu e- 
xista nimic din toate acestea, nimic. Dar exista 
clasa muncitoare cu extraordinara ei voință, cu 
nedezmințitul ei spirit de sacrificiu. Și atunci, 
în zilele celei de a doua geneze, a început lun
ga și uriașa bătălie pentru o viață omenească. 
Nici cel mai înflăcărat imn, pici cel mai măreț 
monument, nici cea mai desăvîrșită odă nu ar 
reuși să sintetizeze sau să răsplătească uriașul 

\ efort dăruit patriei de atunci și pînă astăzi de
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către clasa muncitoare, de către partidul ei co- \ 
munist. Visurile bunicilor și părinților, visurile 
noastre au început să se transforme în realitate 
și uneori să capete dimensiuni nebănuite.

Deseori cobor în cartierul copilăriei și tinere
ții mele pe străzile Țuțorii. Nicolinei, Socolei 
sau Primăverii. Mă duc să-mi văd visurile îm
plinite, visurile bunicilor și părinților, visurile 
generației mele, visurile clasei care m-a născut 
și m-a crescut. Fantastic ! Totul în jur e un vis 
uriaș. Și din nou simt cum îmi cresc aripi, și 
din nou simt că zbor. Spre mai departe, spre 
infinit.

In acest an, al treizecelea al luminii socia
liste, generația primului 23 August pășește pra
gul deplinei maturități. Ea preia din mers fă
clia pionierilor construcției socialiste pentru a 
o purta nestinsă pînă în zorii societății comu
niste. Se va împlini și acest vis. Un popor și un 
partid stau chezășie.

Dumitru IGNEA

Aezii contemporani, în 
aceste trei decenii de 
transformare socialistă a 
societății românești, au 
încercat și au reușit să 
scoată din paleta albas
tră a Vorcmețului policro- 
miile liricii universale.

Coordonatele marii poe
zii au fost, și sunt mereu, 
luminile și umbrele vieții 
cetății, „rîul, ramul"..., 
precum și dragostea, adi
că ecloziunea mugurului 
către floare, alături de 
extincția acestei flori în 
ciclul etern al anotimpu
rilor.

Orice carte — fie de li
teratură beletristică sau li
teratură științifică, filoso
fică etc. — poate constitui 
pe de o parte rodul talen
tului și muncii creatoare 
a autorului ei dintr-o anu
mită perioadă, iar pe de 
altă parte sinteza posibi
lităților sale de-a lungul 
întregii sale vieți.

Tradiție și inovație. . 
clasicism, romantism, ba
roc . .. modernitate și mo
dernism — toate marile 
probleme ale literaturii de 
totdeauna nu duc — după 
aprecierea critică a epocii 
respective și a marilor ei 
personalități — decît la 
necesitatea respectării ri
guroase a criteriului va
loric in domeniul integră
rii idealului estetic în ide
alul social al contempora
neității.

Nu știu din ce marmo
ră zeiască este ridicat, o- 
menește, templul liricii e- 
minesciene. Dar din sim
fonia coloanelor lui de lu

mină divină, ascult — 
parcă de milenii — ecoul 
veșniciei îngemănat cu cel 
al infinitului, cutremurîn- 
du-mă de fiecare dată 
cind umila mea harfă în
cepe să vibreze, și teme
rar, și efemer.

Estimarea poeticii clasi
ciste cît și a celei moder
ne presupune varietate de 
opinii, nu opinii contra
dictorii, căci poezia este 
una și aceeași acolo unde 
există poezie, atit în epo- 
dele lui Horațiu cît și in 
poemele suprarealiste. Tre
buie relevată starea de e- 
fervescență a liricii tinere 
mai ales în domeniul an
corării în realitate și a ra
finării mijloacelor de ex
primare, pentru ca poezia 
românească să-și mențină 
dimensiunile reale ale uni
versalității, să-și reverse 
melosul — poeții fiind me
reu ei înșiși — peste toa
te meridianele lumii.

Ei înșiși, adică autentici. 
Versurile unui poet auten
tic — fie ele zgrunțuroa- 
se sau atinse de calofilie, 
albe sau libere sau uzu- 
fructoare ale latifundiilor 
prozodiei _  sunt inevitabil
moderne, întrucît pana po
etului adevărat refuză or
ganic de a reitera măști și 
tipuri ale unor epoci a- 
puse.

Nu numai o acumulare 
a noului, ci și o asimila
re substanțială a lui. In- 
tr-o societate care respec
tă adevărul, creatorul tre
buie să fie de o exempla
ră probitate cu sine și cu 
cititorii.

Nicolae ȚAȚOMIR
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DIMENSIUNILE
ANULUI TREIZECI

(continuare din pag. 1)rație cu anul 1962 averea abșteas- că în cooperativele agricole a crescut de la 236,5 milioane lei la 682,1 milioane lei, iar fondurile fixe de la 150,1 milioane lei la 602,4 milioane lei.Una dintre cele mai importante realizări obținute în cele trei decenii care au trecut de la eliberare, o constituie ridicarea nivelului de cultură, știință și cunoaștere a întregului popor. în această perioadă, lașul, încadrîndu-se organic în avîntul general, și-a consolidat poziția de centru cultural- științific de primă mărime a țării, avînd o vastă rețea de institute de învățămînt superior și școli de toate gradele, institute de cercetare, asociații ale uniunilor de creație, instituții de spectacole, publicații, o bogată activitate cul- tural-educaitivă. învățămîntul de stat, considerat de către partidul nostru ca principal factor de cultură, educație și mijloc de pregătire a cadrelor, a cunoscut și în județul Iași o dezvoltare fără precedent. Față de anul 1938, numărul facultăților a crescut de la 11 la 25, al liceelor generale și de specialitate de la 8 la 34, al școlilor profesionale de la 2 la 28, al școlilor generale de la 457 la 507, iar al grădinițelor de la 53 la 401. Numărul cadrelor didactice a cres

cut în această perioadă de la 1 510 la 9 400. iar cheltuielile de la bugetul statului pentru nevoile în- vâțămîntului din județul nostru sînt în acest an de peste 610 milioane lei. în prezent, învâțămîn- tul superior este frecvențat de 20 991 studenți, iar celelalte categorii de școli de peste 150 000 de elevi, ceea ce înseamnă că din patru locuitori ai județului unul este elev sau student. Numai institutele de învățămînt superior din Iași au dat patriei, în ultimii 25 de ani, aproape 50 000 de cadre cu pregătire superioară.Cu un bilanț bogat de realizări se prezintă la acest jubileu oamenii de știință și cercetătorii din cele 17 unități de cercetare care funcționează la Iași, creatorii din domeniul literaturii, artelor plastice și muzicii care au dedicat un însemnat număr din operele lor vieții contemporane, artiștii ai căror spectacole sînt tot mai mult frecventate de marele public, lucrătorii din presă, radio și alte instituții ideologice care îsi aduc contribuția la viața politică și culturală a județului.Ca în întreaga țară, și în jude- :ul Iași socialismul a ridicat viața oamenilor muncii pe o treaptă superioară de civilizație și bună

stare. în perioada la care ne referim au sporit simțitor veniturile tuturor categoriilor de oameni ai muncit Comparativ cu anul 1965, în acest an fondurile alocate pentru retribuirea muncii angajaților a crescut de două ort iar volumul ț>ensiiior de peste trei ori. O importanță deosebită o au ultimele măsuri luate de conducerea partidului pentru majorarea retribuției oamenilor muncii din industrie, agricultură și alte sectoare de activitate, îndeosebi a celor cu venituri mici, măsuri de care vor beneficia numai în acest an peste 56 000 de persoane din județul nostru a căror retribuție va crește cu 80 milioane lei.Pentru asigurarea condițiilor de locuit ale populației orășenești, din anul 1960 pînă în prezent au fost construite un număr de 34 911 apartamente la care se adaugă un număr de 91 cămine cu 31529 locuri, date în folosință pentru tineretul muncitoresc, elevi și studenți. In același timp, la sate au fost construite peste 30 500 case noi.S-a modernizat și extins cu mult rețeaua comercială și a serviciilor, a crescut simțitor fondul de mărfuri industriale și alimentare destinate unei mai bune aprovizionări a populației. Volumul mărfurilor vîndute prin comerțul socialist a crescut de la 1 765,8 milioane lei în 1965, la 3 529,9 milioane lei în acest an, ceea ce reflectă sporirea puterii de cumpărare a maselor.Toate acestea, precum și numeroase alte măsuri luate pentru îmbunătățirea condițiilor de instruire, odihnă și apărarea sănătății, — sînt tot atîtea dovezi ale grijii permanente a partidului pentru binele și fericirea oamenilor.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Iași, împreună cu întregul nostru popor, cinstesc așa cum se cuvine gloriosul jubileu cu noi succese în muncă, sînt mîn- dri de bilanțul realizărilor obținute și privesc cu încredere viitorul luminos al patriei oglindit cu deosebită claritate în programul parti- iului și proiectul de directive pri- .ind planul cincinal ‘1976—1980, și 

liniile directoare ale dezvoltării e- conomico-sociale a României pentru perioada 1981—1990 care vor fi dezbătute public și adoptate la Congresul al XI-lea al P.C.R. „A- ceste documente — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central — prefigurează în mod minunat viitorul strălucit al patriei noastre, înarmează partidul și poporul nostru cu un program clar de acțiune în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României pe calea edificării comunismului".în directive se insistă asupra a- plicării consecvente a politicii de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, astfel îneît pînă în 1980 nici un județ să nu aibă o producție industrială mai mică de 10 miliarde de lei.Viitorul cincinal ne dă garanția că și județul Iași va face noi pași pe calea dezvoltării sale economice și social-culturale. Producția industrială a județului va creșie în această perioadă cu cca. 5O°/o, ajungînd în 1980 la o valoare de peste 30,8 miliarde lei, iar producția agricolă va spori cu circa 18o/o.Volumul de investiții din fondurile statului repartizate județului nostru în cincinalul următor este de 12,5 miliarde lei, ceea ce va permite construirea de noi întreprinderi industriale, obiective agricole și social-culturale. Dintre noile obiective prevăzute, am să citez doar cîteva mai importante cum sînt : întreprinderea de scule speciale pentru mașini-unelte, întreprinderea electronică de înaltă frecvență, întreprinderea de traductoare, Uzina de utilaje și piese de schimb pentru industria de fire sintetice, o fabrică integrată de țesături subțiri de in, o uzină de mașini grele cu forjă și turnătorie la Pașcani, o fabrică de carton ondulat, o țesătorie de mătase și o întreprindere de tricotaje la Hîrlău, o fabrică de încălțăminte, una de stofe tricotate și alta de nuclee proteice la Tg. Frumos, 11 complexe pentru creșterea animalelor, 19 000 de apartamente, 430 săli de clasă, 6 500 locuri în cămine și internate, pentru învățămînt, 2 100 paturi în spitale noi, două policlinici ș.a.

Tot ceea ce s-a făcut în lupta pentru eliberarea țării și instaurarea Republicii, în construirea socialismului și creșterea prestigiului internațional al României este legat de numele Partidului Comunist Român. înarmat cu cea mai înaintată teorie despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric — pornind de la cerințele legilor obiective și de la studierea realităților concrete ale României, partidul a elaborat, în fiecare etapă, politica de construire a noii o- rînduiri, a organizat și condus activitatea de dezvoltare a bazei teh- nico-materiale a socialismului, de generalizare a relațiilor socialiste în toate domeniile, de ridicare a nivelului de trai a celor ce muncesc. Succesele repurtate în construirea socialismului sînt cea mai bună dovadă a justeței politicii marxist-leniniste a partidului. Poporul nostru s-a convins prin propria sa experiență că Partidul Comunist este exponentul fidel al intereselor sale vitale, călăuza sa încercată pe drumul libertății și dreptății sociale.Așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al X-lea, partidul îndeplinește rolul de centru vital al întregului nostru sistem social, nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate. De la partid „radiază energia și lumina care pune în mișcare și asigură funcționarea întregului angrenaj al orînduirii sociale, La rindul său, partidul se regenerează continuu sub impulsul puternicelor fascicole de energie și lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rindul națiunii noastre socialiste".Astăzi partidul nostru reprezintă o uriașă capacitate politică și organizatorică care conduce cu clarviziune națiunea noastră socialistă către treptele înalte ale civilizației comuniste.De la înălțimea succeselor obținute și a perspectivelor luminoase ce sînt deschise în fața patriei, acum, la a XXX-a aniversare a Eliberării de sub dominația fascistă, privim cu și mai multă încredere viitorul, la făurirea căruia sîntem chemați să participăm cu abnegație și devotament. .
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Extras din „România liberă* din 24 awrus; 1344

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
CONDUCĂTORUL INSURECȚIEI

Răsturnarea dictaturii militaro-fasciste an- ton'escicne, ca rezultat al insurecției naționale antifasciste armate, angajarea întregului popor, încă din această zi, cu toate resursele sale materiale și umane in războiul antihitlerist, au coincis cu începutul unei perioade de ample mișcări sociale fără precedent în istoria țării, care au deschis calea unor profunde schimbări revoluționare. Revine Partidului Comunist Român meritul de a fi desfășurat cu succes activitatea pentru concentrarea laolaltă a tuturor forțelor patriotice naționale, antihitlerist?, care dintr-un motiv sau altul acționau in vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste și pentru eliberarea țării.Realizarea cu succes, sub directa conducere a P.C.R., a unui larg sistem de alianțe, semnifica izolarea completă a dictaturii militaro-fasciste, posibilitatea angrenării in luptă, într-un mod coordonat, a marii majorități a poporului român. în aceste condiții de gravitate excepțională pentru țară si popor, P.C.R. a demonstrat încă o dată caracterul realist al orientării sale politice, capacitatea sa organizatorică și de mobilizare. „Este meritul istoric al Partidului Comunist Român — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — că în aceste grave împrejurări a reușit să găsească calea pentru colaborarea cu toate forțele antifasciste în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste, a scoaterii României din războiul antisovietic și alăturării sale coaliției antihitleriste, dezvoltării democratice a țării-.Bizuindu-se pe clasa muncitoare și pe a- liatul său de bază — țărănimea,. pe starea de spirit antihitleristă a armatei, partidul comunist, în colaborare cu celelalte forțe antihitleriste, a intensificat lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, a elaborat în acest scop planul de acțiune, măsurile cele mai indicate cerute de desfășurarea evenimentelor interne și internaționale. Elaborîndu-și linia strategică și tactică corespunzător condițiilor țării noastre, Partidul Comunist a trecut la pregătirea politică și militară a insurecției.Alături de Partidul Comunist Român au acționat în lupta pentru eliberarea patriei, în* frontul patriotic antihitlerist constituit în toamna anului 1943, partide și organizații patriotice ca : Frontul plugarilor, Uniunea patrioților — organizație de masă antifascistă care avea aderenți în rîndurile intelectualilor și a păturilor mijlocii, Mados- zul. Partidul socialist-țărănesc de sub conducerea lui Mihail Ralea. întreaga evoluție a situației interne și externe pe plan politic și militar demonstra că în primăvara a- nului 1944 lupta de eliberare a poporului român a intrat într-o etapă decisivă. Un factor de prim ordin pentru asigurarea rolului conducător al proletariatului în lupta pentru răsturnarea dictaturii fasciste și u- nirea tuturor forțelor antihitleriste, a fost realizarea — în aprilie 1944 — a unității de acțiune a clasei muncitoare prin crearea Frontului Unic Muncitoresc. In luna iunie, sub imperiul situației generale existente, Partidul național țărănesc și Partidul național liberal aderă Ia platforma propusă de Partidul Comunist și Partidul social-democrat, de constituire a Blocului Național Democrat cu următoarele obiective : scoaterea României din războiul antisovietic, alăturarea ei Națiunilor Unite, eliberarea

tărn de sab oi ■plția germană, restabilirea îadrpiadeațeâ și suveranității naționale. în- lăturarea dictatorii fasciste și instaurarea unm rrgim democratic.Cimiti «>■> orientării și poziției sale, intre 2* iarie și 23 august 1944, P.C.R. a continuat pregătirea forțelor proprii, a dezvoltat legăturile cu organizați1 le din frontul patrnâc antihitlerist, cu gruparea lui Tâ- tărăscu. cu «.eriniile palatului și a depu» eforturi susținute pentru dinamizarea partenerilor din Dlocul Național Democrat. In sensul crier de mri sus. reprezentanții P-U.R.. Lacrețin ncrăsean ți Emil B «Mira» au purtat uomrrirti wații cu repre- reetanțn p>HrwIm. cn ua im*eriaet grup de ofițeri și grorniConstituirea cuantriuim mihtar. hotărită la intilnirea . imipir»ri<ă ca noaptea de 13—14 iunie 1344. compusă din generalii Gh. Mihail și C- Vasifiu-Răscaau. comantlantul Corpului teritorial dm Valea Prahovei, si colonelul Dumitru Dimirmo. șeful de stat major al comandamentului mifitar al Capitalei. care aa acțiamaț sah tadrumarea re- prezeataatului PXJL. r—il Bodnaraș. a însemnat un pas im>>rtaat pe Eaia pregătirii insurecției sub aspectul ei mifitar.It-surecția aiționilă antifascistă a început la 23 august 1M4 prin arestarea, de către echipa de miEtari pregătită in palat, a guvernului Antone ten. După citeva ore, ares- tații ■■ fost predați reperleuttnților Partidului Comunist, care i-an ținut sub paza sigură a unei formațiuni de luptă patriotică. După arestarea căpeteniilor fasciste din București, unitățile mifițare au trecut la ocuparea principalelor instituții guvernamentale, la împresura rea și blocarea obiectivelor hitleriste. au luptat împreună cu formațiuni înarmate de patrioți. Muncitorii au dezarmat gărzile hitleriste și au preluat paza numeroaselor întreprinderi. Adresind un vibrant apel către țară. Comitetul Central al Partidului Comunist Român arăta in declarația dată imediat publicității : -In ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste. P.C.R. cheamă muncitorimea, țărănimea, intelectualii, pe toți cetățenii României la luptă fără cruțare, cu toate armele împotriva dușmanului de moarte al poporului român ...“.Concomitent cu acțiunile din capitală, forțele insurecționale s-au ridicat la luptă și în celelalte regiuni ale țării, eliberînd între 23 și 31 august 1944 aproximativ două treimi din teritoriul ei de atunci.Insurecția națională antifascistă armată din august 1944 — al cărei suflet a fost Partidul Comunist Român, a alăturat țara noastră, cu întregul ei potențial militar, de peste o jumătate de milion de oameni, precum și cu totalitatea resurselor economice, coaliției antihitleriste. Prin efectele sale imediate și prin ansamblul consecințelor de perspectivă pe care Ie-a declanșat, insurecția națională antifascistă din august 1944 reprezintă un moment crucial pentru destinele României. Ea a deschis poporului român calea înfăptuirii înaltelor sale idealuri de libertate și dreptate socială, a constituit începutul unei epoci noi în istoria țării — epoca revoluției populare și a construirii socialismului în țara noastră sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român.
L. EȘANU

TORMAJIUMIE DL LUPTĂ PATRIOTICE
^Meritul incontestabil de a fi văzut, în împrejurările epocii, perspectiva 

berării țării de sub jugul fascist în unirea tuturor forțelor naționale care se 
pronunțau în acest sens, unire în care rolul ho târî tor era deținut de clasa mun
citoare, a revenit Partidului Comunist Român. In același timp, partidul 
comunist a fost acela care a inițiat, organizat și condus toate acțiunile care au 
hotărît, în final, victoria forțelor insurecționale.

în cadrul acestor forțe, un loc aparte, alături de trupele române și de 
populația civilă, l-au ocupat formațiunile de luptă patriotice (F.L.P.), aflate 
încă de la începutul declanșării insurecției în primele rînduri ale decisivei 
încleștări cu trupele hitleriste. Formațiuni de avangardă, F.L.P. s-au situat 
în permanență pe linia intereselor generale ale țării, antrenînd la luptă între
gul popor și participînd activ la punerea în practică a planului insurecțional. 
Nu mult timp după arestarea căpeteniilor guvernului militar fascist, o grupă 
a formațiunilor de luptă patriotice a preluat paza acestora, transportîndu-le, 
în noaptea de 23 spre 24 august, într-o casă conspirativă a partidului din 
cartierul Vatra Luminoasă.

Echipele de șoc ale F.L.P., cărora, imediat după declanșarea insurecției, 
urmau a li se alătura formațiunile înarmate, au dezlănțuit, chiar în noaptea 
de 23 august 1944, alături de unitățile române, atacul general împotriva obiec
tivelor hitleriste din București.

In atmosfera de entuziasm general cînd oamenii își manifestau adeziunea 
totală față de marele eveniment istoric din viața poporului român, în dimi
neața zilei de 24 aiugust primul număr legal al „României libere“ publica 
Declarația Comitetului Central al Partidului Comunist Român care arăta că 
_în ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste, Partidul Comunist Român cheamă 
muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea și pe toți cetățenii României la luptă 
fără cruțare, cu toate armele, împotriva dușmanului de moarte al poporului 
român, pentru asigurarea viitorului său“. Acest apel a determinat sporirea 
considerabilă a forțelor F.L.P. Tot mai mulți erau aceia care se prezentau Ia 
Comandamentul F.L.P. pentru a fi înarmați, hotărîți să participe cu arma în A 
mină la acțiunile insurecționale. După ce, în zorii zilei de 24 august, atacul 
asupra obiectivelor germane s-a generalizat, formațiunile de luptă patriotice și 
unitățile militare au continuat, sub bombardamentul intens al aviației germane, 
să acționeze pentru înfrîngerea rezistențelor inamice, reușind ca în dimineața 
zilei de 26 august să lichideze ultimele forțe hitleriste din București.

Trebuie remarcat faptul că în cursul luptelor purtate în capitală, formați
unile de luptă patriotice, pe lingă acțiunile comune, desfășurate sub diverse 
ferme alături de unitățile militare, au inițiat și organizat și acțiuni de sine 
stătătoare. Așa de pildă, grupe ale F.L.P. și muncitori de la Fabrica de pîine 
-Gagel*. Uzinele -Vulcan". întreprinderea A.P.A.C.A. și alte întreprinderi, din
tre care unii înarmați de Comandamentul F.L.P.. au arestat ofițeri și soldați 
germani izolați, încartiruiți în diverse zone ale orașului. Totodată, F.L.P. și-au 
adus o contribuție importantă la victoria insurecției din capitală prin înde
plinirea unor sarcini ca : paza lagărelor de prizonieri, paza bunurilor și tro
feelor capturate, apărarea întreprinderilor industriale, salvarea victimelor bom
bardamentelor aeriene etc.

Numai prin coordonarea acțiunilor întreprinse de formațiunile de luptă 
patriotice, sprijinite de populația capitalei, cu cele ale unităților militare, s-a 
ajuns. în dimineața zilei de 26 august 1944. la victoria definitivă a insurecției 
din București. Ziarul -Universul”, din 30 august 1944, relevînd eroismul fap
telor petrecute în acel sfîrșit de -vară fierbinte0, arăta că „Exemplul pe care 
C dâ populația Capitalei noastre este întremător ! Cu căminele sfărîmate, cu 
avutul părăduit. trăind zile și nopți fără întrerupere sub trosnetul împrăș- XF 
Tietoc de moarte al bombelor dușmane, populația bucureșteană de toate trep- 
:e’e S: & toate virstele nu numai că nu s-a lăsat intimidată de urgia lovitu
rilor. dar. acolo unde s-a ivit ocazia, a dat sprijin real, am putea spune ostă
șesc. acțiunii de dezarmare a trupelor germane, care atacau din case și din 
adăposturile unde se baricadaseră0. ,

Acțiunile insurecționale în care F.L.P. au constituit o parte integrantă . 3 
forțelor participante au cuprins, în afara capitalei și a împrejurimilor acesteia, 
și alte regiuni ale tării. Ca amploare și importanță, se impun a fi evidențiate 
cele organizate la Ploiești și în Valea Prahovei, începînd încă din noaptea de 
23 spre 24 august 1944. cînd muncitori înarmați, constituiți în F.L.P.. și grupe 
de ostași au trecut la dezarmarea gărzilor germane de la rafinăriile „Vega“. 
..Româno-americană“, „Astra°, „Steaua Română" și altele, prelumd asupra lor 
paza și securitatea acestor obiective. La fe] ca și în celelalte zone ale țarii, 
si aici pe măsură ce încleștarea cu trupele dușmane căpăta caracterul unei 
înfruntări decisive, forța F.L.P. devenea tot mai puternică. Numărul oame
nilor muncii care primeau arme de la Comandamentul F.L.P. SDorea zilnic. 
Numai asa s-a ajuns ca la 31 august 1944, întreaga V ale a Prahovei să fie 
curățită de trupele hitleriste. _ „ «

In drumul spre victoria definitivă. F.L.P. s-au înscris m nndul celor care 
au conferit rezonanțe distincte unui moment din istoria patriei, moment care 
marca, de fapt, începutul noii istorii a României.

Gh I. FLORESCU

FLORIN MIHAI PETRESCU

ora 30
Ne-a inălțat în slavă destinul augustal 
De-atunci pe calea largă s-au împlinit eroi 
E timpul dăruirii a ce-i mai bun în noi 
Cum marea se-ntregește cu fiecare val.

De muzică e cerul și apele-s de crini 
Tu, jertfă adorată, prin vreme mai suspini ? 
Te bucură acuma și arzi încet în holde 
Și-au regăsit iubirea trecutele- Isolde.

Iar strugurii ne-așteaptă c-un gust mai dens acum
Viole de penumbre și aurore clare 
Ca într-o bătălie sclipind încă prin fum

Ne urmăresc în vis și-n veghi pe fiecare 
Cum torțele aprinse din marele sublim 
Netemători să trecem și liberi să trăim.

k————_____ )



Ca un torent de soare
Lumini de voci străbune țîșnind prin beznă grea 
Cu șoimi de-argint strălimpezi pe zările carpate...
Și-o caldă dimineață de august ce venea 
Să ne aprindă-n suflet văpăi de-azur, înalte.

Creșteam din țărmul țării cu visele pe frunți 
Așa cum dinspre ziuă un snop de orgi solare. 
Și ne-mbrăcam cu șesuri, și ne-mbrăcam cu munți, 
Să ne-ntărească brațul și gîndul, fiecare.

Acolo, cer și păsări se oglindeau profund 
In glasurile noastre redobîndlndu-și zborul. 
Iar în priviri, cu slavă, al țării glas rotund 
Venea să ne aline durerile și dorul.

Acolo, în hotarul dintre un timp și altul 
Stau pururea de veghe păduri de oseminte.
Și bate-n pieptul gliei, de vînt înfioratul, 
Sub fiecare lujer o inimă fierbinte.

De-atunci prin crugul vremii ne rînduim altfel 
Străvechiul drum al țării spre culmea purpurie, 
In gînduri și în fapte turnînd un clar oțel, 
Să-i fie libertății scut ager, pe vecie.

Și-n ritmul biruinței cînd, contopiți deplin 
Ne regăsim, sub steaguri, pe româneasca zare, 
Răsună pretutindeni cuvînt de nou destin 
Purces din acel August ca un torent de soare.

Haralambie ȚUGUI

Culorile sîngelui
Nobil striga-voi acelora care mă vor întreba
Cum este culoarea sîngelui neamului meu :
Roșie este ca steaua încrustată deasupra pădurilor 
Ca brațele focului făurind topoare și furci
Ca idee de pace și de înfrățire umană
Ca vinul adormit în butoaie în nopțile iernii
Ca sîngele bunilor noștri buni odihnind în istorie... 
Nobiliară culoare, coborîtoare din daci și romani!

Nobil voi zice acelora care mă vor întreba
Cum este culoarea sîngelui neamului meu :
Galbenă este ca părul domniței dăruit acestui pămînt 
Ca mustățile griului mîngîiate de vîntul cinstit
Al sudului, ca lumina căzînd printre meri
Pe clapele zilelor toamnei, ca gutuile
Din care mușcă cu dinți sănătoși feciorii și fetele... 
Nobiliară culoare, coborîtoare din daci și romani !

Nobil voi spune acelora care mă vor întreba 
Cum este culoarea sîngelui neamului meu ;
Albastră este ca ochii fecioarei nuntindu-Se în vară 
Ca lacrima teilor, ca sprinceana cicoarei 
Peste lumina solemnă a zorilor, ca apele 
Mării cea Mare in clipe de taină, ca cerul 
Peste care-au dansat zinele florilor-.
Nobiliară culoare, coborîtoare din daci și romani !

Ion Iancu LEFTER

Poem în vară

Am intrat în patria verii, 
fierbinte aromă de ierbi mă-mpresoară. 
Eu luminez acest timp al belșugului, 
strălucind în trupul de țară.

Moștenește cîmpia cuvîntul 
din adînc primenit cu izvoare. 
Simt cum lunecă cerul în grîu 
să-l înalțe și în zori să-l măsoare 

cu mireasma din pîine și suflet 
și cu ploaia albastră de vară.
Simt cum pasărea nopții din cîntec 
mi-a făcut pentru liră, vioară.

Anotimpul acesta-mi vorbește 
despre luna bogată-n sclipiri 
despre munții doinind pîn-la stele 
și de primele noastre iubiri.

Și de cea mai fierbinte iubire 
pentru ziua lui August de aur 
pentru gloria patriei noastre 
încrustată în timp — sfînt tezaur.

Ana MÂȘLEA

SEMNIFICAȚII 
CONTEMPORANEDeclanșarea și înfăptuirea, sub conducerea Partidului Comunist Român, a insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialis- te din August 1944 — înaltă creație proprie a poporului român —. reprezintă nu numai actul ce a marcat eliberarea patriei de sub dominația fascistă, dar constituie totodată și începutul unei epoci noi în viața României : înaintarea ho- tărîtă într-o istorie de ample prefaceri revoluționare deschizînd drum larg împlinirii celor mai profunde aspirații ale poporului de libertate, democrație, independență națională și progres social. In cei treizeci de ani de la Eliberare, poporul nostru, parcurgînd mai multe etape istorice, a trecut de la orînduirea burgheză, în care se mențineau puternice rămășițe feudale, la orînduirea nouă care a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, care a determinat o puternică dez

voltare a vieții economice, politice, sociale și culturale a țării — orînduirea socialistă.întregul șir de procese revoluționare care au avut loc în acest timp — instaurarea puterii politice a clasei muncitoare, aliate cu țărănimea și alte categorii de oameni ai muncii, lichidarea proprietății private asupra mijloacelor de producție și făurirea noii proprietăți socialiste : de stat și cooperatistă, desființarea oricărei forme de exploatare și asuprire, aplicarea principiilor dreptății și echității socialiste, repartiția după cantitatea și calitatea muncii, a- cordarea și garantarea de drepturi privind afirmarea personalității umane — a determinat victoria deplină și definitivă a socialismului in România, înfăptuirea structurilor obiective și condițiilor subiective necesare manifestării plenare a atributelor socialismului. Făurirea noii societăți în țara 

noastră a relevat pregnant, pe toate liniile de forță ale istoriei, superioritatea socialismului — materializată în dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, în accelerarea edificării economice și sociale, în crearea unui cadru democratic de amplă participare a maselor la conducere. în ridicarea continuă a bunăstării oamenilor muncii, în afirmarea neabătută a- principiilor echității și umanismului. Sub conducerea Partidului Comunist Român, țara noastră a înaintat mereu pe drumul unor puternice prefaceri revoluționare în care s-a înfăptuit unitatea social- politică a întregului popor, a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, în care s-a consolidat și se întărește continuu frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Drumul revoluționar străbătut confirmă din plin justețea liniei generale, marxist-Ieniniste, a Partidului Comunist Român, priceperea sa de a aplica principiile socialismului la condițiile concrete din România, capacitatea sa de a uni eforturile întregului popor în vederea propășirii economice și sociale a țării. Continua înflorire a orînduirii socialiste în țara noastră, rod al unității indestructibile dintre partid și popor, constituie expresia u- nei istorii libere și suverane — istoria unei uriașe opere naționale in care toți oamenii muncii de la 

orașe și sate, români, maghiari, germani și alte naționalități înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a partidului, pe care o consideră drept propria lor politică, văzînd în ea garanția afirmării plenare a națiunii, chezășia bunăstării și fericirii lor.Astăzi, în anul celei de a XXX-a aniversări a Eliberării, țara noastră se află într-o etapă istorică de amplă rezonanță pe drumul transformărilor revoluționare — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României libere. Sărbătorirea gloriosului august, în acest an, se produce la intersecția a două evenimente politice cu semnificație istorică în viața poporului nostru : împlinirea a cinci ani de la lucrările celui de al X-lea Congres al partidului — eveniment care a înscris în cronica patriei noua etapă istorică a socialismului multilateral dezvoltat, și întîmpinarea lucrărilor celui de al XI-lea Congres — înalt forum al comuniștilor care va dezbate și trasa Proiectul de Directive cu privire la planul cincinal pe 1976—1980 și liniile directoare de dezvoltare eco- nomico-socială a României pentru perioada 1981—1990, ca etape necesare pe drumul spre comunism. In viața poporului nostru, acest an XXX reprezintă astfel o expresie de referință a evoluției României : Proiectul de Directive ale Con

gresului al XI-lea al partidului constituie documentul de primordială însemnătate pentru istoria noastră, reperele sale jalonînd convingător imaginea de mîine a patriei socialiste. Așa cum precizează tovarășul Nicolae Ceaușescu : .Aceste documente prefigurează în mod minunat viitorul strălucit al patriei noastre, înarmează partidul și poporul cu un program clar de acțiune în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și. înaintării României pe calea edificării comunismului". Sînt aceste repere noi trepte de aur în lumina de sine a patriei libere.Aniversînd al XXX-lea an al E- liberării, omagiem istoria revoluționară pe care am făurit-o, societatea socialistă în care trăim, omagiem demnitatea noastră ca popor, ca națiune, ca oameni. In acest August românesc, ca popor liber, stăpîn pe țara și ființa sa, pe destinele și năzuințele sale, o- magiem înțelepciunea cu care Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovează o politică științifică, marxist-leni- nistă, în deplină concordanță cu interesele patriei, cu idealurile de progres și prosperitate ale tuturor oamenilor muncii.
Mircea DRAGOMIR

DRUMUL DRAMATURGIEI
Actul restitutiv al libertății și al demnității naționale de la 23 August 1944 a însemnat — nu mai este nevoie de alte dovezi — o piatră de hotar în viața politică dar și în cea socială și spirituală a României.Pregătit și declanșat prin contribuția celor mai înaintate forțe revoluționare în fruntea cărora s-a situat Partidul Comunist, acest moment reprezenta reluarea și desăvîrși- rea unei tradiții — tradiția pașoptistă, ducînd la împlinire revoluția burghezo-democratică. In același timp, însă, el marca și un început : radicalizarea conștiinței politice a maselor tot mai largi, — premiză a preluării puterii de către clasa muncitoare, condiție a activității intense și organizate pentru instaurarea orînduirii noi, socialiste.In asemenea condiții istorice, teatrul românesc a făcut din nou, ca și la începuturile sale, dovada militantismului consecvent, a prezenței active în actualitatea .unei e- poci de luptă, de solidarizare a întregului popor în jurul unor idealuri sociale și morale de esență superioară. Ca totdeauna în împrejurările grave, în momentele de încordare ale nației, scena a fost și de data aceasta, prin de- votații ei slujitori, la înălțimea celor mai înalte aspirații ale poporului.Continuînd tradițiile înaintașilor care au așezat patriotismul la temelia teatrului românesc, punînd in relief fi- gurile luminoase ale trecutului de luptă și jertfă sau de- nunțînd moravuri și mentalități egoiste, acaparatoare, s-a dezvoltat o nouă dramaturgie care integra aspecte sociale, tendințe si evenimente caracteristice noului curs al istoriei. Fără' îndoială, cuprinderea în profunzime a perspectivelor noi nu s-a realizat dintr-o dată în termenii cei mat reușiți.Insă, cînd a avut loc premiera piesei lui Camil Petrescu dedicată luminoasei personalități a lui Bălcescu (1949), dramaturgia nouă, dezvăluind interpretări adînc elaborate ale faptelor istorice se putea considera întemeiată. Portretul celui mai proeminent dintre pașoptiști era realizat dintr-un unghi de vedere cu totul nou în ceea ce privește raportul dintre eroul revoluționar și condiționările obiective ale istoriei. Luciditatea și spiritul combativ al lui Bălcescu, încrederea sa neclintită în popor, dimensiunile idealului revoluționar pe care-1 propagă, aduceau, In a- celași timp, o replică altor eroi ai lui Camil Petrescu, in

telectuali care eșuau în imboldurile lor pozitive, cultivînd adevărul și justiția absolutizate ca idealuri în sine.Noua dramaturgie afirma nu numai o sporire a faptelor de viață observate, ci calități morale noi. Prin integrarea lor în structura interioară a personajelor care deveneau exponente ale realităților și relațiilor noi, teatrului românesc contemporan i s-au deschis importante căi de afirmare. Astfel, după figurarea, la început exterioară, a u- nor realități noi. pătrunse de dramatismul intrinsec al situațiilor de excepție (M. Davidoglu. Maria Banuș, Lucia Demetrius), se fac simțite și tendințele de constituire a u- nui teatru de idei, care aduce în dezbatere, în genere, probleme etice, problemele conștiinței, prin opere apar- ținînd lui Horia Lovinescu, mai tîrziu lui Paul Everac, AL Mirodan, Titus Popovici. Noile semnificații ale teatrului istoric scris de Horia Lovinescu, (Petru Rareș), Paul An- ghel, Mihnea Gheorghiu, evocarea lirică a unor figuri de eroi, ca la Mircea Ștefănescu, dezvoltarea tradiției satirice în contextul actualității — mai ales prin Aurel Baran- ga, dezvăluirea mutațiilor sufletești petrecute în lumea satelor, iată atîtea și atîtea căi care au trasat noile dimensiuni ale militantismului umanist și socialist al dramaturgiei contemporane.Enumerările, prin forța lucrurilor uscate și indiferente, atunci cînd nu se însoțesc de pătrunderea detaliilor afective, nu pot fi revelatoare. Repere caracteristice aflăm însă în evoluția ideii de personaj — cu modificările corespunzătoare în arhitectura dramatică și în aspectul complementar (dar esențial) al ariei de cuprindere și al adîn- cimii explorării conținuturilor de conștiință. Acestea sînt interferate — la rîndul lor — cu faptele de viață și cu convingerile solidare ale contemporanilor.Claritatea acțiunii, eliminarea lestului naturalist al observației prin desprinderea și tratarea mai insistentă a laturilor ce exprimă sensuri majore, esențializarea personajelor, învestirea lor cu forța de a sugera o dominantă etică, — toate aceste aspecte definesc un drum ascendent pe care dramaturgia noastră l-a parcurs, totuși, în pofida părerilor contradictorii, înlesnind sesizarea perspectivelor superioare privind relația dintre individ și istorie. Sînt probleme de maximă gravitate care determină meditația interioară și, în jurul ei, disputele de idei. Conjugarea, în structura imaginii artistice, a amănuntului realist, suge- rator de viață și a ideii care deslușește un destin uman explică, de exemplu, și consistența dialogului din Moartea unui artist de Horia Lovinescu, și disputa etică, vizînd rolul social al artistului din Passacaglia de Titus Popovici și — mai recent — dialectica adevărului și a erorii din piesa aceluiași autor — Puterea și adevărul. Permanențele se întregesc astfel cu sensurile unei actualități care depășește epidermicul. Ele dobîndesc în contemporaneitate, un sens activ, argument de imemorială dată al solidarizării și 

al elanului constructiv al zilelor noastre. Este elanul care se manifestă mai ales prin dorința aproape patetică de a desluși orizonturile individului integrat în colectivitate, de a releva și a perfecționa raporturile între individ și societatea contemporană, în plin avans spre viitor.
N. BARBU

Corneliu IONESCU : „Unitate"



A ȘAPTfA ARTĂ
Privind cu ochi analitic ansamblul activității cine

matografice românești din ultimii ani putem constata cu 
satisfacție că cineaștii și-au însușit programul partidu
lui pentru îmbunătățirea activității ideologice ca pe un 
document de importanță fundamentală care consemnează 
mutațiile petrecute în universul spiritual al societății 
noastre socialiste.

Artă penetrantă, cu o foarte largă arie de răspîndire Și 
cu o putere rară de a atrage și influența masele, filmul 
poate înfățișa cu o infinitate de nuanțe și adincimi cele maț 
diverse și complicate probleme sociale și umane, poate 
comunica foarte convingător, prin mijloacele sale specifi
ce de artă de sinteză, sentimerite și adevăruri proprii so
cietății contemporane. Datoria cinematografiei este de a 
se identifica cu preocupările de azi ale poporului. La în~ 
tîlnirea cu creatorii din domeniul cinematografiei (mar
tie, 1971), secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arătînd că „orice artist poate fi ma
re numai în măsura în care înțelege poporul, își însu
șește aspirațiile și dorințele poporului și le redă prin 
arta sa“, cerea cinematografiei să militeze mai hotărit 
pentru afirmarea noului, pentru înlăturarea rămășițelor 
vechiului, pentru perfecționarea continuă a relațiilor so
ciale. Caracterul militant al artei cinematografice pre
supune atitudine polemică față de concepțiile de viață. 
Unii cineaști ca Manole Marcus în Puterea și adevărul, 
Șerban Creangă in Proprietarii, Mircea Moldovan în Vi
fornița, Mihai Constantinescu in filmul Despre o anume 
fericire au pus in dezbatere și au afirmat, cu mijloace 
artistice convingătoare, asemenea atitudine polemică. 
Sint însă prea puține aceste filme, mai stăruie o anume 
timiditate în abordarea lor. Dar există deja încetățenită 
convingerea că cineaștii români trebuie să propage o 
artă realistă, cu un înalt conținut umanist, manifesting 
du-se ferm împotriva ideologiilor care degradează ființa 
umană și arta.

De altfel o privire oricît de sumară asupra istoriei ci
nematografiei noastre de după eliberare ne edifică asu
pra evoluției sănătoase a acesteia, de la primele filme 
bune în care se regăseau elanul și entuziasmul revolu
ționar (ca Lupeni ’29 al lui Mircea Drăgan, sau Valurile 

Dunării al lui Liviu Ciulei), pină la operele de azi care 
încearcă, uneori cu succes, sondajul profund în psiholo
gia omului contemporan (Vifornița și Frații de Mircea 
Moldovanu, Zestrea de Letiția Popa, Trecătoarele iubiri 
de Malvina Urșianu).

Au crescut simțitor, de la an la an, cantitatea și cali
tatea filmelor românești (fără a înțelege prin aceasta că 
nu s-au dat și nu se mai dau încă rebuturi artistice), 
s-au afirmat mereu creatori noi, tineri care au adus în
totdeauna o infuzie de prospețime, de noutate, de îndrăz
neală și competență. In prezent cel puțin, există o pleia
dă de tineri foarte talentați între care Șerban Creangă, 
Mircea Veroiu, Mihai Constantinescu, Mircea Moldovan, 
Cristiana Nicolae și alții, ale căror lucrări marchează o 
etapă nouă a cinematografiei românești și de la care se 
așteaptă o și mai fermă angajare în transfigurarea artis
tică a celor mai caracteristice realități ale societății 
noastre.

Una din cele mai importante surse de inspirație ale 
filmului românesc o reprezintă lupta revoluționară a ma
selor, conduse de partidul comunist. împotriva asupririi, 
pentru cucerirea puterii. Eroul comunist, așa cum s-a 
conturat in cele mai valoroase opere ale cinematografiei 
noastre, se caracterizează prin puterea sa de sacrificiu, 
prin înalte calități morale puse în slujba luptei pentru 
fericirea poporului. Sint exemplari in acest sens e- 
roii comuniști creați de Liviu Ciulei in Valurile Dunării, 
de Mircea Drăgan în Lupeni ’29 fi Golgota. de Manole 
Marcus in Puterea și adevărul ji in Canarul și viscolul, 
de Mircea Mureșan, in Bariera și in Asediul, de Vladi
mir Popescu-Domeanu, in Ceața, de Malvina Urșianu, 
în Serata.

De asemenea, cineaștii noștri au obținut multe succese 
în domeniul filmului istoric, mijloc de seamă în educația 
patriotică a maselor. Filme ca Dacii și Mihai Viteazul 
de Sergiu Nicolaescu, Columna de Mircea Drăgan au a- 
dus pe ecrane figuri cu putere de simbol din istoria 
noastră, momente dramatice ale luptei poporului pentru 
libertate și dreptate socială, pentru independență națio
nală.

Sigur insă, fiecare din aceste două arii tematice este 
inepuizabilă fi cineaștii au făcut încă prea puțin in in
vestigarea lor. Chipuri de eroi comuniști, faptele fi ati
tudinile exemplare ale acestora pot da dimensiuni me
reu noi operelor noastre cinematografice. De asemenea 
marile figuri ale trecutului istoric precum fi epocalele 

momente ale acestui trecut își așteaptă expresia r--.: .. . 
interpretarea prin prismă contemporană, pentru a - — 
pleta ideea creării unei epopei naționale.

Revenind la contemporaneitate, constatăm nu fără --r 
prindere că urm din zonele tematice cele mai fertile — 
viața satului, în care s-au petrecut transformer: uneșe. 
de organizare și concepție, unde au avut loc procese j- 
conștiință și momente dramatice de mare intensitate — ' 
rămas foarte rar frecventată de cineaști. A reține citez 
titluri, începind cu Setea lui Mircea Drăgan și continu- 
înd cu Vremea zăpezilor de Gh. Naghi, cu Castelani: .v 
Gh. Turcu, Dragoste lungă de-o seară de Horea Pope.-c-.. 
este tot ce putem face în acest sumar context. Din fil
mele ultimilor ani, o mai serioasă contribuție la trata
rea acestor teme au adus cele două pelicule ale lui Mir
cea Moldovan — Frații și Vifornița (primul in colabo
rare cu Gică Gheorghe). Dar marele film al satului con
temporan încă nu s-a făcut și, deci, cineaștii au deose
bite sarcini și răspunderi în această direcție, ca de alt
fel și in abordarea problemelor esențiale ale vieții și ac
tivității tineretului, deși la acest capitol pot fi citate mai 
multe titluri, unele chiar demne de reținut într-o viitoare 
istorie a cinematografiei românești. Ne gindim la Dimi
nețile unui băiat cuminte de Andrei Blaier, la Gioconda 
fără surîs de Malvina Urșianu, la Pentru că se iubesc 
de Mihai Iacob, la Dragostea începe vineri de Virgil Ca- 
lotescu, la Despre o anume fericire de Mihai Constanti
nescu, la întoarcerea Iui Magellan de Cristiana Nicolae și 
la altele.

Dezvoltarea școlii cinematografice românești — se 
scria cu îndreptățire în tezele Asociației cineaștilor — 
impune necesitatea unei cit mai mari varietăți de sti
luri și modalități de creație înscrise în perimetrul rea
lismului. Intoleranța față de mediocritate, față de ope
rele nesemnificative, minore sau facile, trebuie să se a- 
socieze cu sprijinirea consecventă a căutărilor creatoare 
subordonate țelului înfățișării artistice cit mai veridice 
a epocii noastre. Este tocmai ceea ce urmăresc în pre
zent cei mai talentați creatori ai noștri, angajați în e- 
fortul elaborării unor opere cinematografice închinate 
celor două mari evenimente ale anului; a XXX-a ani
versare a Eliberării Patriei și al XI-lea Congres al parti
dului.

Ștefan OPREA

Afirmarea 
structurilor 
compoziționale

Val GHEORGHIU

Anii socialismului au determi
nat apariția unor noi structuri 
compoziționale. Pictura româ
nească dintre cele două războaie 
se afirmase în compoziție, dînd 
piese de strălucire și de virtuo
zitate — dotațiile funciare ale 
meșterului român, privind cu
loarea și eclerajul erau evidențe 
impuse, dar demersul pentru 
compoziție al fiecărui mare ma
estru avea încă o tentă de act 
obstinat, de ambiționare într-un 
teritoriu nu atît de ospitalier 
cum se arătase acesta, în ace
eași perioadă, pictorilor din ves
tul Europei. Aman, cu toată im
portanta Iui elaborare, în pînze 
de mari dimensiuni, dorite de 
artist începuturi de excepție, a- 
șa cum le și considerăm astăzi, 
nu a determinat proliferări im
portante, emulative, de școală ; 
compozițiile sale, aflate la inter
secția cîtorva curente ale mo
mentului se mențin într-o zonă a 
onestității și confortului estetic. 
Tonus nou și meritoriu, de alt
fel, într-un climat de ambigui
tate, în care voga o dețineau 
maeștrii străini de mărimea a 
doua sau a treia, aflați în sejour 
și neînțelegînd sensurile spiritu
alității de aici și, deci, neputînd 
abstrage în lucrările lor specifi- 
citățile, caracterele definitorii a- 
le unui popor dotat excelent în 
■ce privește transpunerea lumii în 
culoare și formă. Grigorescu, 
prin vocația sa de pictor luminis- 
cent, prin apetitul său excepțio
nal în juxtapunerea petelor de 

culoare luminoasă, deschide ar
tei românești un culoar de afir
mare. Cei ce-1 urmează preiau 
și inventă ; o serie de mare pres
tigiu, în care deosebim caracte
re distincte, foarte bine marca
te ! Dacă însă în toată această 
serie, pînă la război, compozi
ția, în termenii ei moderni, a în 
semnat un act de ambiționare — 
artiști care în procesul reflec
torii nu Be îndepărtează prea 
mult de un mimesis confortabil, 
de o tratare sensibilă — după E- 
liberare , în noul angrenaj so
cial, dinamic, formativ, structu
ră nouă și incitantă pentru acei 
artiști cu responsabilitate artis
tică superioară, în noile condiții, 
compoziția și-a aflat rosturile ei 
primordiale, de pivotare a în
tregii mișcări plastice. Trecînd 
peste fazele poate firești într-o 
mișcare aflată la începuturile ei, 
de confuzie stilistică — conjunc
tură determinată de anemii și 
de influențe neasimilate — pu
tem puncta etape de autentică 
afirmare a structurilor compozi
ționale noi, iar acum, într-o pri
vire sintetic-retrospectivă, ne 
dăm seama că producția româ
nească se situează legitim în 
contextul mondial, capabilă să 
concureze cu demnitate

Compoziția, menită să reflecte 
pulsul de început al epocii re
voluționare, va cunoaște prin 
Henri Catargi, Alexandru Ciucu- 
rencu, Ion Țuculescu, Corneliu 
Baba, Dumitru Ghiață, Catul 
Bogdan pe primii săi maeștri. Cu 
preluări din plastica tradiționa
lă, arta rafinată a acestora va 
însemna impunerea unei moda
lități în care realul este motiv 
de transpunere lirică. Pînzele, de 
ample dimensiuni, marchează, 
odată cu apariția lor în expozi
țiile anilor, puncte de mare in
teres pentru public și critică. 
Alte generații operează sinteze 
îndrăznețe, situîndu-se în zona 
structurilor compoziționale mo
derne. Ion Bițan, Brăduț Cova- 
liu, Ion Pacea, Ion Sălișteanu, 
Dan Hatmanu, Ion Gheorghiu. 
Virgil Almășan, Ion Nicodim se 
impun atenției generale cu lu
crări de factură inedită, în care 

marile deziderate ale epocii își 
găsesc tratarea corespunzătoare. 
Pînza devine un reflex șocant al 
realității, elementele sint supu
se unui complicat proces de me
tamorfozare, determinînd o semi
otică nouă, nemaiîntâlnită la noi. 
Lucrarea lui Ion Nicodim, Pii - 
nea. un ecran de culoare galbe
nă, produce impresie pmt-mică 
prin focalizarea culorii dccnman- 
te. galbenul solar este o anvelo
pă de cal irate plastică deosebită, 
înglobînd ettera eterxnte esen
țiale. chipul unui tractorist, vo
lanul, o pline, soarele, o femeie 
culcată. Schema compozițională, 
aparent dezinvoltă, cu dispuneri 
lăsînd impresia gestului aleator, 
rămas din momentul ebosâri;. se 
impune, finalmente, prin rigoa
re și prin unicitatea deciziei In
candescentul moment românesc 
al culesului este fericit captat 
aici, în această pinzâ — rezo
nator.

Istoria poporului devine sursă 
de inspirație pentru ctțiva ar
tiști de reale posibilități, capa

Adrian PODOLEANTJ; „Cooperatoare”

bili să redea patosui luptei re
voluționare. în evocările lui A- 
lexandru Ciucurencu Ana Ipă- 
tescu) și Virgil Almășan (Nico
lae Bălcescu) patetismul își află 
suport de rezistență in calitatea 
picturii, evenimentul este inter
pretat dinlăuntru! artei, servin- 
d-o De unde si forța educativă 
a lucrărilor, emoția de durată ce 
rezultă efintr-o astfel de contem
plare.

Complexitatea vieții spirituale, 
încercarea de definire a diver
selor trăiri ale omului contem
poran, vizitator emoționat al lu
nii dar și martor al faptelor sa
le terestre, zi cu zi, într-o exis
tentă efervescentă, angajată mul 
tiplu. supune dezbaterii una din 
cele mai incitante teme. In ser
viciul ei, tînăra generație de ar
tiști elaborează pînze de calitate 
excepțională. Toată această în
tindere existențială, unde rafina
mentul se află în vecinătatea 
forței. întîlnindu-se adesea în os
moză indefinibilă, dar mereu 
propulsivă, găsește în Mihai Ru- 

su. Sabin Bălașa, Marin Ghera- 
sim, Horia Bernea, Șerban Epu
re, Vladimir Șetran. Ion Gânju. 
Corneliu Ionescu, Octav Grigo
rescu, Francisc Bartok, Nicolae 
Matyus, Toma Roată, Aurelian 
Dinulescu, Georgeta Năpăruș. 
Dimitrie Gavrilean, Liviu Su- 
har, Dan Negoescu interpreții săi 
de vocație. Este momentul afir
mării depline. Autentificarea vo
cației românești, care și mai îna
inte atrăsese atenția pe plan 
mondial, în mișcările de avan
gardă, este acum o realitate fe
cundă și de perspectivă. Carac
terul arborescent al demersurilor 
în domeniul compoziției, depar
te de a ocoli marea lecție a pic
turii care debutează la noi cu 
lumina grigoresciană, dimpotri
vă, făcînd și mai fecundă posi
bilitatea proliferării, întărind, 
astfel, convingerea într-o dota- 
ție națională de verificată pere
nitate , caracterul, acesta de di
versitate și de prospectare con
tinuă se află în consens cu ma
rile aspirații ale epocii.
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V

MOMENT
Sesiune

științifică jubiliară
In cinstea aniversării a treizeci de ani 

de la victoria insurecției naționale arma
tă antifascistă și antiimperialistă, la lași 
a avut loc, între 17—18 august 1974, se
siunea științifică jubiliară „lașul la cea 
de_a XXX-a aniversare a eliberării patri- 
e! prestigioasă manifestare științifică
organizată de Comitetul județean lași al 
P.C.R., institutele de învățămînt superior 
din lași. Filiala lași a Academiei R.S.R . 
Centrul de cercetări al Academiei de ști
ințe sociale și politice, Sectorul din lași 
al Institutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și 
institutul de istorie și arheologie _A. D 
Xenopol".

In deschiderea ședinței plenare, tovară
șul Vasile Potop, prim secretar al Comi
tetului județean lași al P.C.R., a expus 
comunicarea : .Județul lași la glorioasa 
aniversare a trei decenii de la e'ibercreo 
patriei", sinteză în care a subliniat im
portanța actului revoluționar de Io 23 Au

gust 1944, desfășurarea insurecției națio
nale antifascistă, condusă de Partidul Co
munist Român, moment crucial pentru des
tinele poporului nostru, care a dus la e- 
liberarea patriei de sub dominația fas
cistă, și totodată a reprezentat o piatră 
de hotar în viața României — începutul 
unei istorii revoluționare în care poporul 
român-, străbătînd mai multe etape, a tre
cut de la orinduirea burgheză la orîn- 
duirea socialistă, aflîndu-se astăzi în e- 
taPa făuririi societății socialiste multila- 
tera! dezvoltate, ca treaptă necesară pe 
drumul spre comunism. Subliniind marile 
realizări pe care le-a cunoscut țara noas
tră în cei treizeci de ani care au trecut 
de la 23 August 1944, primul secretar al 
Comitetului județean a prezentat în con- 
continuare imaginea de astăzi a lașului, 
înscris în marea competiție cu ritmurile 
contemporane ale dezvoltării, relevînd în 
acest context importantele succese obținu
te de județul nostru, grație politicii înțe
lepte a partidului, în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, științei și culturii, a tu
turor sectoarelor economico-sociale.

In cadrul ședinței plenare au fost pre
zentate încă opt comunicări — expuse de 
membri ai Comitetului județean și mu
nicipal de partid, academicieni, oameni 
de știință din învătămîntul superior, ac
tiviști de partid și de stat.

Cucrările sesiunii jubiliare s-au desfă
șurat m continuare De secții : istorie, 
științe economice, fifosofie-socioloaie, știin
țe politice și juridice, în care cadre uni
versitare, cercetători în domeniul științei, 
activiști de partid și de stat, oameni de 
cultura si artă au susținut peste 80 de 
comunicări.

Tipărituri omagiale
In cinstea celei de a XXX-a aniversări 

a Eliberării patriei, au apărut, în afara 
planurilor editoriale, o serie de lucrări o- 
magiale sub egida organelor locale de 
partid și de stat. Astfel, prin grija Sec
ției de propagandă a Comitetului jude
țean lași al P.C.R. putem citi : .Coordo
nate ieșene — 30" și ,,Oameni ai zile
lor noastre". Prima se constituie ca o 
reflectare eseistică a realităților din ju
dețul lași, bineînțeles comparate oi tre
cutul nu prea îndepărtat și cu sondarea 
perspectivelor de dezvoltare în cadrul 
planului general de stat ; a doua e un 
mănunchi de biografii contemporane, mc 
precis profiluri ale unor oameni ce pot 
fi aleși drept eroi literari. Ambele lucrări 
poartă semnăturile unor scriitori și zia
riști.

Centrul de îndrumare a creației popu
lare Suceava ne oferă culgerea de ver
suri și proză „Trepte de aur", în care 
scriitorii suceveni cîntă la un diapazon 
înalt realizările din Tara de sus si oa
menii din miezul fierbinte al transformă
rilor.

Comitetul județean Vaslui de cultură și 
educație socialistă a editat ampla mono
grafie „Birlad — 800", împletind sărbă
toarea eliberării cu cea a atestării do
cumentare privind vechimea orașului Bir
lad. De asemenea, Centrul de îndruma
re a creației populare Neamț a realizat 
un florilegiu de creații ale cenaclurilor 
literare închinate eliberării patriei și e- 
dificării României socialiste.

—
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Expoziții jubiliare
întruchiparea în culoare și desen, vo

lume și ritmuri, a conștiinței sociale ca 
o sinteză a efortului creator, e reprezen
tată plenar in expoziția jubiliară a Uniu
nii artiștilor plastici — Fi’iala lași, des
chisa simbătâ 17 august crt. în sala 
.Victoria" din lași. Expun 48 de pictori, 
sculptori și graficieni din toate genera
țiile, într-un elan copleșitor de o situa 
artele plastice la nivelul înalt al ambi
țiosului ev românesc.

,, Convinge rea profundă a școlii de artă 
din lași — se spune în prefața catalo
gului — este că angajarea socială a ar
tei, orientarea ei tematică, incumbă o- 
bligat'i profesionale majore, o măiestrie 
pe măsura ideilor și simțâmintelor acestui 
popor si acestui loc istoric".

.X de ani de crtă plastica ieșeană", 
iată tema unei mari expoziții pe care 
o deschide în Palatul Culturii, muzeu! de 
artă. Un grup de plasticie”’ ieșeni par
ticipă cu lucrări si în erpozrtic deschisa 
la Muzeul ce arta dm Vasiu». unde mo» 
expun si o serie de artiști pretori. Pic
torul P. Buzate» o oeschîs c .persorxolc" 
la Casa armatei din București, ic- in să
lile Cosei armatei din las» a fost wr- 
nisotâ simbătâ 17 auqust crt. o expoziție 
a Diet ori lor amatori în haină milrteră

De asemenea, se anunță erooz-i iuix- 
licre U.A.P. ale filialei dîn Bocâu si ce

naclurilor din Piatra Neac-* și Suceava-

N. IRIMESCU

datorită vervei și meșteșugului actoricesc, 
ou imprimat și celor mai grave ciocniri 
o tentă de blajin umor moldovenesc, ciș- 
tigind simpatia spectatorului. Refacerea 
horei după ce Ion, reabilitat, se prinde 
lingă iubita sa, cu un Dionisie Vitcu 
(Ștefănucă) deslănțuit, dansîndu-le la 
.mare sentiment" pe Virginia Raiciu (Ma
rita) cu mina ridicată în semn de în
vingere a impasului poate fi simbol pe 
genericul acestui film.

Rodica Hanagiu a asigurat o sceno
grafie discretă, cu verificarea elemente
lor locale de costumație și interior, iar 
George Popescu și George Rodi-Foca _ o 
ilustrație muzicală fluidă. Bine ales cân
tecul de introducere in atmosferă al Na- 
tcliei Ciochină.

Și un regret că țăranii din Cozia nu 
i-au convins pe vreo trei interpret!. în- 
cepînd cu Emil Coșeriu, să renunțe la 
moldoveneasca din Alecsandri și să vor
bească normal, fără a-și lăți inutil limba.

Aurel LE ON

Teatrul h.

„Hora întreruptă"
de Constantin POPA

Putem considera că autorul și, pină 
acum, poetui Constantin Popa a pășit 
cu dreptul în dramaturgie, scenarizind 
pentru micul ecran o piesă a sa cu su
biect inspirat din viața satului contem

poran. Șansa la care ne referim privește 
regia și distribuția, adică haina pe caie 
povestirea făcută la modul reportericesc 
și cu inerente stîngăcii de meșteșug o 
îmbracă în film. Pornind de la un fapt 
real și de la tipologia satului natal, 
dramaturgul nu face altceva decît să i- 
magineze reacțiile in lanț ale oamenilor 
chemați să judece cazul lui Ion, flă
căul nedreptățit de conducerea coopera
tivei agricole de producție și care în
cearcă să-și facă singur dreptate, neso
cotind opinia colectivă.

Meritul autorului constă mai întîi în 
afecțiunea cu care își urmărește consă
tenii, în simpatia cu care îi zugrăvește 
chiar atunci cînd ei greșesc, o anume 
discreție și înțelegere (oameni sîntem 
și de greșit toți greșim) datorită cărora 
a evitat negativismul și ostentația. In al 
coilen rînd e fondul etic al unui fapt a- 
parent bana', acea conștiință colectivă 
în care toți trebuie să se integreze și 
pe care Popa o exprimă simbolic prin 
horo de duminică, rotundul solidarității 
depline. Hora se întrerupe cînd obștea 
trebuie să judece un caz. Dacă incul
patul e găsit demn de încrederea satu
lui. bora se reface în bucuria generale 
că n-a fost pierdut un om ; dacă e vi- 
ncvot, lăutarii cîntă marșul si hora se 
sparge în tristețea satului. E o varian
ta în lumină romantică a tradiției pri
vind județul bâtrinilor.

Regizoarea Letiția Popa a intuit sucu
lentul material uman ce stă la baza a- 
cestei, să-i zicem, .irrtimplâri" și a de
plasat totul in chiar satul cu pricina, la 
Cozia — lași. A ales de la Teatrul Națio
nal din lași o echipă de actori verifi
cați pentru roluri de țărani și i-a ameste
cat printre sătenii de la Cozia. Astfel, 
s-a evitat acea ruptura dintre protago
niști și figurație, decuparea actorului 
din fundal și s-a reușit nu un spectacol, 
ci trăirea autentică a acțiunii pe care 
autorul o desfășoară simplu, cu dialog 
necăutat, fără sofisticări și spumă de re
plică.

Echipa respectivă, formată din Cons
tanța Lercă, Virginia Raiciu, Valea Ma
rinescu, I. Schimbischi, Puiu Vasiliu, C.

Garcia-Lorca la Constanța
In ccest an, litoralul oferă celor oftați 

in vacanță. o siogijne esbvaiă muh mai 
bine organizată decît in ofte veri ; imri- 
totiile la teatru — in toate stațiunile — 
sini n_—«roase, speacccee poartă gi
rai calității.

In luna iulie. Teatru! Național Bucu
rești (cu doaâ spectacole). Teatrul de co- 
medie. Teatrul Mic. teatrele din Brașov. 
Craiova, Piatra Neamț s-au străduit sa 
csigure pe malul mării, o stagiune va
riolă și atractivă. Participînd cu toate 
forțele la îmbogățirea peisajului teatral 
pe litoral. Teatrul de Dramă și Comedie 
din Constanța ne-a invitat și la o pre
mieră — Casa Berna rdei Alba" de Fe
derico Garcia Lorca, premieră pe care 
o recomandăm cu căldură, celor ce-și pe
trec concediul la mare, iubitorii de tea
tru vor avea ocazia sâ asiste la o re
prezentație de ținută, o valoroasă car
te de vizită pentru scena constănțeană.

Semnind regizoral „Casa Bernardei 
Alba", Anca Ovanez-Doroșenco, tinăra re
gizoare de la Naționalul ieșean — se im
pune ca o personalitate deja formată, 
capabilă să privească și să transmită 
creator un text dramatic. Spectacolul, 
construit cu rafinament stilistic și impreg
nat de un autentic suflu dramatic, se 
impune ca o reprezentare contemporană 
a dramei lui Lorca, o pledoarie patetică 
pentru libertate, un refuz categoric al ti
raniei. De altfel spectacolul demonstrea
ză crezul unui om de teatru politic, im
plicat în contemporaneitate și răspunză
tor în Fața publicului de azi.

Atmosfera creată cu o deosebită forță 
vizuală de scenograful Doroșenco, subli
niază dramatismul conflictului între dorin
ța de libertate și tirania prejudecăților, 
întreg ansamblul actoricesc s-a supus ba
ghetei regizorale, realizînd astfel omoge
nitatea spectacolului. Creații interpretati
ve de prim plan ne-au oferit actrițele 
Agatha Nicolau și Ana Mirene. Alături 
de ele, integrîndu-se în temperatura va
lorică a spectacolului și susținînd-o au 
apărut Aurora Simionică, Marcela Sassu, 
Zoe Caraman, Valentina Sambra și Va
lentina Bucur.

Liliana MOLDOVAN

TOP CRONICA -R.Tv .IAȘI32
— Secția română —

1. Orașul — Educrd Țogoreanu ; 2. 
Legendele Sarmisegetuzei — Experimental 
Quartet ; 3. Cercul - Marcela Saftiuc ;

4. Sinteze — Sfinx ; 5. Anule, Hanule - 
Phoenix ; 6. Pină departe — Nicky Dcro- 
bonțu ; 7. Codrule Mâria-ta — Mihai Dio- 
conescu ; 8. Gnd amintirile — Stela E- 
ncche și F. Bogardo ; 9. Distratul —
Miraj ; 10. Țărm românesc — Melancolic 
Grup.

— Secția străină -

1. Let It Be Me - D. Roussos ; 2. The 
Puppy Sand — David Cassidy : 3. La me
lancolie — Sheila ; 4. On My Life — J»- 
myy Cliff ; 5. Mais je t oime - Marie 
Loforet ; 6. Rock & Roll Evenbody - Bc- 
rabas ; 7. Waterloo — ABBA ; 8. Mo
ckingbird — James Taylor & Corfy Simon ; 
9. Si — Gigliola Cinquetti : 10. Long Leg
ged Woman Dressed in Block - Mungo 
Jerry.

OANĂ Șl Al SĂI
— Dictează-mi și mie formația — l-am rugat pe crainicul 

radioului.
— Suciu, Tănăsescu, Cazan, Măndoiu...
— Pe-ăștia-i știu, Grigore, mie spune-mi cine-s mărunțeii 

de la „Politehnica” !
Bizară situație : spectatorii ieșeni cunoșteau fiecare 

combatant de la „Sportul studențesc” și... doar patru-cinci 
politehniști. In afara lui Incze, Simionaș, Romilâ II, Dănilă, 
Sofian, șase anonimi, tinerei și neîmpliniți, se zbuciumau 
pe gazonul din Copou, încercînd să-și afle locul și norocul 
sub soarele Diviziei naționale A.

Și au jucat bine.
Mult mai bine decît ne așteptam. Tinerii au stofă și, în 

3-4 luni, lumea va auzi de ei. Oană a inventat, practic, o 
echipă nouă, Oană a ales calea adevărului, Oană trebuie 
ajutat. De noi tcți.

Doi gazetari pricepuțî și talentați (vezi „Flacăra" nr. 
34/1974) demonstrează cit de labile sînt principiile în virtu
tea cărora condamnăm, iertăm, înțelegem ori dimpotrivă... 
„Nervii încep să-l lase pe îlie Năstase. Deși învingător în 
fața fiieului, campionul român pierde dreptul de a intra in 
finala de la Indianapolis datorită unei ieșiri nervoase. Se 
adeverește încă odată faptul că marii campioni nu sînt zei. 
Marii campioni sînt și ei oameni. Din carne și oase". 
Rîndurile de mai sus sînt datorate lui Ov. loanițoaia. In 
aceeași pagină (coloana alăturată), Petre Dragu sene : 
.,Tut ce poate surveni in afara spiritului întrecerii — 
gesturi nesportive din partea adversarului, scăpări ale arbi
trului, voite sau nu, atitudini ireverențioase ale publicului - 
n-ar trebui să clintească deloc adevăratul sportiv din po

ziția sa de competitor (...). Tăria sportivului adevărat ir. 
asta constă, în seninătatea cu care se ocupă numai și numai 
de întrecere”.

Ov. loanițoaia are, în felul său, dreptate.
Petre Dragu are și el dreptate.
Primul, mai mult decît înțelegător, se referă la cazul 

Ilie Năstase. Al dcilea, mai mult decît intransigent, se refe 
ră la fotbaliștii de la „Sport Club" Bacău.

Deasupra acestui mănunchi de citate s-ar cuveni așe
zat, drept motto, versul „Noi vrem egalitate, dar nu pentru 
căței”.

Ilie — pe care-' iubim și stimăm nespus — o fi avînd 
din oficiu dreptul la iertarea și înțelegerea noastră, iar 
(sâ zicem) Catargiu, nu ? De ce ? Unde-i echitatea ? Ca- 
targiu nu-i și el om ? Alcătuit „din carne și oase" ?

Uite-așa, negru pe alb, se dovedește că, la cintărirea 
faptelor unuia ori altuia, sînt aplicate imorale tabele de 
corecții. Și-atunci să ne mai mire inviolabilitatea lui Dinu ? 
Sînt sigur că dinamovistul ar scăpa basma curată chiar 
daca ar face orice.

Fiindcă, de, e om. Din carne și oase.

Cea mai izbutită glumă a sezonului aparține lui Ion 
Chirilă, care a declarat că... Sportul Studențesc va cîști- 
ga campionatul ! ! Oricine (și oricît) ar iubi această echi
pă, nu trebuie uitat că golurile se înscriu în teren. Cu 
gheata, nu cu pixul. Iar viitoarea campioană (? I) n-a iz
butit, la lași, să expedieze un singur șut pe poartă.

M. R. I. ____________________ J

lik ie irhi‘* „0 tînără din România"Stampa pe care o reproducem a fost publicată, la 21 iunie 1890, de prestigioasa revistă pariziană „L’ILLUSTRATION", cu ocazia u- nei premiere mondiale din domeniul învățămîntului superior : acordarea titlului dc doctor in drept unei femei. Revista consacră două pagini evenimentului, scriind. între altele : „O tînără venită din România a reușit să dobindească, pentru prima dată în analele universitare, cea mai înaltă distincție a Facultății de drept din Paris. Este vorba de domnișoara Sarmiza Bilcescu, o foarte frumoasă româr/că, a căre: teză dc doctorat (DE LA CONDITION LEGALE DE LA MERE ROIT ROMAIN ET LN DROIT FRANQAISE), a stirnit admirația unanimă a comisiei examinatorii. Proaspăta laureată, deținătoare a primului titlu feminin de doctor în drept, a fost felicitată călduros chiar și de domnul Colmet de Santerre, decanul facultății, ca.-e, inițial, se opusese înscrierii la cursuri a domnișoarei Bilcescu".Sarmiza Bilcesc 1 s-a născut la București, în anul 1867. La vîrsta de 17 ani a absolvit liceul și a plecat la Paris, unde s-a înscris, ușor, la facultatea de litere și, cu mari dificultăți, la drept, fiind prima femeie acceptată la cursurile acestei facultăți. In anul 1890 și-a luat doctoratul în drept, succesul său fiind strălucit, in vremea aceea, la Paris, ca și în celelalte metropole ale lumii, opoziția față de pătrunderea femeilor în îr.vățâmîntul superior, era dîrză și aproape de neînvins. In tot Parisul nu erau, în 1887, decît numai cîteva studente la medicină și nici una la drept. Pentru acest fapt Sarmiza Bilcescu a întimpinat dificultăți la înscriere, iar prezența ei la cursurile facultății de drept fiind permanent boicotată, mama cutezătoarei studente a fost nevoită s-o întovărășească zi de zi, audiind și ea astfel toate prelegerile. Este ușor de imaginat deci cît de riguros a fost examenul de doctorat susținut de Sarmiza Bilcescu în acel climat de barare a drumului femeii către titlurile universitare. In România situația nu era mai bună. La înapoierea în țară, în 1891, Sarmiza Bilcescu s-a înscris în barou, dar la depunerea jurămîntului pregătindu-i-se o opoziție unanimă din partea avocaților, nu s-a mai prezentat, _mul- țummdu-se să dea consultații juridice în afara tribunalelor, fără a pleda în instanță.Decanul Facultății de drept din Paris, avea să-i scrie Sarmlzei, după plecarea ei din Franța : „Succesul dumitale la facultatea noastră a onorat Franța și școala de drept dîn Paris și a împrospătat vechea afecțiune ce ne leagă de România, iar acum, cînd ne-ai părăsit, ne pari mai mult eroina unei legende".In 1901. o absolventă a Facultății de drept din București — Elena Popovici — (licențiată în 1896) este respinsă, la înscriere, de baroul Ilfov, cu următoarea motivare : „Deși în legea avocaților, din 1864, nu există nici o prohibiție expresă perîtru femei, totuși nu se poate acorda acest drept femeilor (de a fi avocat), înțrucît ele nu au capacitatea completă de reprezentare în justiție, urmînd a Ii se cere autorizația maritală" (? !!).Prima femeie din România care a practicat efectiv avocatura, legal învestită în această profesie, a fost Ella Negruzzi. Ea s-a înscris în baroul Iași, în anul 1913, dar contestația făcută de un grup de a- vocați este admisă de Curtea de Apel și înscrierea este anulată. Ella Negruzzi se înscrie din nou, la baroul Covurlui, unde este de asemenea contestată, însă Curtea de Apel din Galați respinge contestația și astfel solicitanta capătă drepturi oficiale de a profesa avocatura (în anul 1915).
Ion MUNTEANU

ORIZONTAL : 1. „Republi
că, lumină vie“ și „Slăvită fii, 
înfloritoare țară“ sînt două 
dintre creațiile sale corale — 
Poezie de N. Tăutu din volu
mul antologic „Glasurile pa
triei" (B.P.T.) ; 2. a înălțat în 
cînt „Patriei slavă" ; 3. Iubire 
strămoșească ! (inf.) — A dedi
cat „Un cîntec, partidului"; 4. 
Intre compozițiile sale corale 
se numără și „Dorul țării me
le" — Repezi ; 5. Zonă centra
lă ! — Semnatarul eseului „U- 
nui strănepot din 3828 ..." — 
Ion Luican ; 6. Realizator de 
studii plastice ! — Deși n-a 
fost compozitor, ne-a lăsat 
„Simfonia uzinei" și a cîntat 
„Dor revărsat în țară" ; 7. 
Compozitorul cantatei „Cetatea 
de foc" — Barbu Ștefănescu 
— 1974 ! ; 8. Pasăre de basm 
—■ Autorul poeziei patriotice 
„Genealogie" ; 9. A militat în 
scris „Pentru o carte de teme
lie a muzicii românești" — 
Afirmă într-o cunoscută poe
zie : „Frumoase versuri spu
ne țara / de dimineața pînă 
seara ...“.

VERTICAL : 1. A închinat 
zilei de 23 August poezia „In
surecție" (Mihu) ; 2. „Poeziile 
populare ale ...“ de V. Alec
sandri ; 3. A imortalizat pe 
pînză „Hora Unirii la Craio
va" — Compozitorul corului 
„Aș vrea să-ți cînt, țara mea" 
(Eugeniu) sau cel al ariilor 
„Am o țară și-i a mea“ și 
„Cîntec pentru partid" (Ilie) ; 
4. Grigore Alexandrescu — 
I ! ; 5. Le sînt destinate cînte- 
cele „Patrie-Partid" și „Brav 
ca șoimii" de S. Dinu — Vîrf 
în Bucegi ! ; 6. Diminutiv fe
minin — Cu „Dor de țară" a 
compus o suită instrumentală ;
7. Autorul studiului „Istoria 
revoluțiunii române de la 
1821“ și al poeziei „Unirea" ;
8. Vîrf în Rodna — Lăute !
9. „Prin ... Apuseni", film do
cumentar ilustrat muzical de 
M. Negrea (neart.) — Fir ;
10. Cunoscut solist ieșean.

Dicționar : Roc.

Viorel VÎLCEANU



România in lume

PRINCIPIALITATE
SI PRESTIGIU

'i

După cum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
desfășurarea vieții internaționale a confirmat cu 
putere justețea orientărilor date de Congresul al 
X-lea privind procesele fundamentale ale lumii 

contemporane, justețea politicii externe a partidului și 
statului nostru de dezvoltare continuă a colaborării și 
prieteniei cu țările socialiste, cu statele care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, cu toate țările lumi:, 
fără deosebire de orînduire socială.

Această coordonată a politicii externe românești por
nește de la realitatea obiectivă că în lumea contempora
nă există țări cu orînduiri sociale diferite — ceea ce. în 
condițiile politicii internaționale de astăzi și ale av.-.- 
tului impetuos al științei și tehnologiei, pune cu acuitate 
problema coexistenței pașnice între toate statele lumi;. 
Intr-adevăr, revoluția tehnico-științifică duce în mod 'î- 
resc, în zilele noastre, la accentuarea procesului obiectiv 
al interdependențelor dintre țări și popoare, prin reali- 

■ zarea unui intens schimb de valori materiale și spiri
tuale, fără de care asigurarea păcii, a progresului ome
nirii este de neconceput. Dialectica dezvoltării lumii con
temporane impune, astfel, concluzia că pe planul rela
țiilor internaționale, coexistența pașnică reprezintă ci
nica alternativă a unui conflict termonuclear pustiitor

Cum este știut, Republica Socialistă România situează 
la baza relațiilor sale cu toate statele, in mod ferm și 
consecvent, principiile independenței și suveranități: 
naționale, deplinei egalități în drepturi, neamesteculu: ir. 
treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea c : 
forța, avantajului reciproc. Viața însăși ridică acest, 
principii la rang de imperativ în relațiile dintre statei- 
lumii, respectarea lor strictă fiind o condiție sine qu.. 
non a dezvoltării normale a raporturilor internațional-.

O asemenea politică ne-a adus prieteni pe toate meri
dianele globului, ea fiind apreciată de înalte personali
tăți de peste hotare.

Aș dori de asemenea, să vă spun, domnule președin
te, cît de recunoscător vă sint pentru prilejul acor
dat de a discuta cu dumneavoastră unele probleme 
ale situației internaționale, care sint de interes 

comun atît pentru România cit și pentru Națiunile Unite, 
— a spus KURT WALDHEIM, secretar general al O.N.U., 
în toastul rostit cu ocazia deschiderii lucrărilor Confe
rinței mondiale a populației.

In sfîrșit, doresc să folosesc prilejul pentru a vă ex
prima dumneavoastră, domnule președinte, și guvernu

lui dumneavoastră, recunoștința noastră călduroasă pen
tru sprijinul puternic pe care dumneavoastră personal, 
guvernul și poporul dumneavoastră l-ați acordat și îl 
acordați Națiunilor Unite. De un asemenea sprijin avem 
nevoie pentru a fi valabili și eficienți".

întâlnirile mele cu tovarășul Ceaușscu — aprecia- Iză președintele R. S. F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor, IOSIP BROZ TITO — pre
cum și întîlnirile altor personalități din conduce

rea țării noastre au devenit o tradiție și contribuie e- 
norm la înțelegerea și apropierea continuă între popoa
rele noastre. Iugoslavia și România sint două țări so
cialiste. Relațiile noastre reciproce se întemeiază pe 
principiile egalității depline în drepturi, suveranității 
naționale, încrederii și stimei reciproce. Cred că se poa
te spune fără exagerare că putem fi într-adevăr mul
țumiți de ceea ce am înfăptuit".

Sîntem foarte bucuroși de cuvintele de apreciere, 
de sprijinul dumneavoastră față de lupta noastră 
pentru aplicarea Acordului de Ia Paris, pentru vic
toria poporului nostru, a populației din Sud. pen

tru victoria poporului nostru din Nord, pentru reunifi- 
carea pașnică a țării noastre — a declarat FAM VAN 
DONG, prim-ministru al guvernului R. D. Vietnam

Mulțumim din toată inima pentru reafirmarea de că
tre dumneavoastră a sprijinului ferm pe care ni-I vor
acorda partidul, guvernul și poporul român. Conside
răm că ambele noastre partide, ambele noastre popoa
re pot să-și întărească și mai mult relațiile de priete
nie dintre ele. Aceasta va fi nu numai în interesul po
poarelor noastre, dar și în interesul țărilor socialiste, 
al tuturor popoarelor din lumea întreagă".

Contribuția dumneavoastră Ia colaborarea pașnică 
in relațiile internaționale și devotamentul față de 
principiile independenței naționale, integrității te
ritoriale și egalității suverane a tuturor statelor, 

au produs o adincă impresie în Pakistan, a spus ZUL- 
FICAR ALT BHUTTO, prim-ministru al Pakistanului. 
Sprijinul dumneavoastră neabătut, acordat principiilor 
Chartei Națiunilor Unite ca bază pentru pace și pentru 
o ordine dreaptă mondială, precum și eforturile dumnea
voastră constante și sincere pentru susținerea cauzei po
poarelor Asiei și Africii in realizarea țelurilor și aspira
țiilor lor legitime, fără amestec din afară, au constituit 
un izvor de încurajare pentru popoarele iubitoare de pa
ce de pretutindeni-.

România socialistă, condusă de președintele Nicolae 
Ceaușescu — a declarat NORODOM SIANUK, 
șeful statului Cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei — o- 

feră un exemplu desăvîrșit al voinței de coope
rare și întrajutorare internațională, pe baza egali
tății, respectului reciproc și avantajului mutual, un e- 
xemplu desăvîrșit de solidaritate militantă cu popoarele 
care luptă pentru libertate și justiție, împotriva agresiu
nii, asupririi, oprimării și altor forme de nedreptate, 
constituie un exemplu desăvîrșit al atașamentului față 
de idealurile de independență și coexistență pașnică între 
țări cu sisteme sociale diferite".

Remarc cu multă satisfacție, Excelență, dezvolta
rea unor bune relații între cele două țări și po
poare ale noastre, contribuția dumneavoastră 
personală Ia consolidarea și întărirea lor, a de

clarat GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI, președintele 
Republicii Democrate Sudan. Perioada care a urmat 
după reluarea relațiilor diplomatice dintre țările noas
tre a cunoscut o cooperare fructuoasă în numeroase do
menii vitale, dovedind încrederea poporului dumnea
voastră în întărirea acestei solidarități, care slujește 
cauza popoarelor. Poporul Sudanului, prețuind toate a- 
cestea, nu va precupeți nici un efort pentru întărirea ” 
cooperării cu țara dumneavoastră măreață și cu poporul 
român prieten, pentru a atinge țelurile sale, fiind fidel 
legăturilor noastre puternice de simpatie".

Istoria nu cunoaște precedente in realizarea unor 
progrese atît de mari, într-o perioadă atît de 
scurtă. Unul din factorii progresului rapid al Ro
mâniei și Poloniei a fost și continuă să rămînă 

prietenia lor, colaborarea internaționalistă, organizată 
de partidele ce conduc destinele popoarelor noastre. în
tâlnirile dintre secretarul general al P.C.R. Nicolae Ceau
șescu și primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward 
Gierek. precum și recentele convorbiri ale premierilor 
guvernelor noastre au confirmat voința comună de a a- 
dînci această colaborare", a spus JOZEF TEJCÎIMA, 
membru al Biroului politic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, dînd 
expresie caldelor sentimente de simpatie față de țara 
noastră.

La aniversarea a trei decenii de la victoria insurec- 
ției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din 
august 1944, trăim mai mult ca oricînd sentimentul 
mîndriei patriotice pentru stima și prestigiul de care 
se bucură astăzi în lume țara noastră. Autoritatea și di
namismul politicii externe românești sint o rezultantă 
firească a conducerii acestei politici de către Partidul 
Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Prin activitatea sa 
neobosită, principială, plină de dăruire și în domeniul 
vieții internaționale, conducătorul statului român și-a 
atras stimă și prețuire pe toate meridianele globului.

In spiritul politicii sale de principii, România va ac
ționa și în viitor — așa cu subliniază proiectul de Pro
gram al partidului și proiectul de Directive ale Con
gresului al XI-lea — pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor sale internaționale pe multiple planuri. O ase
menea politică este unanim sprijinită de oamenii mun
cii din Republica Socialistă România. Această politică, 
întemeiată, așa cum am arătat, pe stricta aplicare, res
pectare și promovare a principiilor eticii și legalității 
internaționale, corespunde atît aspirațiilor poporului 
român de a-și consacra eforturile făuririi unei vieți fe
ricite, cît și cauzei generale a prieteniei și colaborării 
între popoare, a păcii în întreaga lume.

Radu SIMIONESCU

Ecoul international al
Evenimentele survenite în 

Rbmânia cu începere din după 
amiaza zilei de 23 August 1944 
s-au impus cu repeziciune a- 
tenției opiniei publice demo
cratice și progresiste din întrea
ga lume, marele act istoric al 
răsturnării dictaturii militaro- 
fasciste, al ieșirii țării din Axă 
și al trecerii ei de partea Na
țiunilor Unite fiind cvasi-una- 
nim considerat drept o cotitură 
decisivă intervenită în desfășu
rarea ultimei faze a celui de-al 
doilea război mondial și, dato
rită perspectivelor ce le deschi
dea evoluției ulterioare a soci
etății românești, o piatră de 
hotar în istoria românilor. Din 
investigațiile noastre, am des
prins că la numai cîteva ore 
după doborîrea regimului anto- 
nescian și doar la vreo 50 de 
minute după ce posturile de 
radio românești au difuzat pri
mele acte ale noilor autorități 
instalate la București, mai pre
cis în seara zilei de 23 August 
.1944, postul de radio Moscova 
transmitea : „Radio București a 
anunțat astă seară că în Ro
mânia a fost format un nou 
guvern în frunte cu generalul 
C. Sănătescu ..iar radio Lon
dra a transmis informații asu
pra faptelor petrecute în Ro
mânia.

Din comunicatul transmis a- 
tunci în limba română de pos
tul respectiv se putea reține că 
„România a acceptat condițiile 
de pace ale Aliaților“, ea hotă
rând „încetarea ostilităților îm
potriva Puterilor Aliate și în
ceperea luptei, alături de Na- 
țiunile Unite împotriva inami
cului comun1'. în chiar cursul 
nopții de 23/24 augiust 1944, nu
meroase alte posturi de radio și 
agenții de presă străine au in
sistat asupra reorientării Ro
mâniei în război. Astfel, la 24 
august 1944, după ora 00,20, 
postiul de radio nord-ameri- 
can pentru Europa a consacrat 
o emisiune specială „gestului" 

țării noastre, conchizîpd că 
„ziua de astăzi (de ieri Gh. B.) 
este marcată prin două mari e- 
venimente ,dintre care unul s-a 
desfășurat la vest și altul la 
est. In primul rînd este vorba 
de eliberarea Parisului și, în al 
doilea rind, este ieșirea Româ
niei din războiul dus împotriva 
Națiunilor Unite. De-acum îna
inte, România este un nou ali
at în tabăra Națiunilor Unite, 
ea manifestîndu-și voința de a 
se alătura la lupta ce se duce 
împotriva inamicului comun 
(statele Axei — Gh. B)“.

Reținut cu maximă prompti
tudine, actul de la 23 August 
1944 a stăruit serios — în zilele 
și lunile următoare — în aten
ția comentatorilor politici și 
militari de peste hotare, a di
verselor personalități și a pre
sei mondiale, a cercurilor mi
litare din taberele beligerante 
etc.

In tabăra Națiunilor Unite, 
pasul României a fost întâmpi
nat cu deosebită satisfacție, 
convingerea generală fiind ace
ea că Reichul hitlerist și sate
liții săi suferiseră o puternică 
lovitură, în timp ce Aliații au 
cîștigat de partea lor un nou 
combatant pe frontul luptei cu 
arma în mină împotriva fascis
mului în Europa. După cum era 
de așteptat, în atenția genera
lă s-au aflat cu prioritate, în 
condițiile cînd sfîrșitul grabnic 
al războiului era problema nu
mărul unu la ordinea zilei, as
pectele urmărilor militare ale 
declanșării insurecției româ
nești. In această privință, pos
tul de radio Londra a remar
cat, chiar în dimineața zilei de 24 
august 1944, că : „Fapta Româ
niei constituie un act de mare 
curaj și acest act va grăbi sfîr
șitul războiului. Situația Ger
maniei în Balcani se apropie de 
o catastrofă îngrozitoare ...“ Cu 
alte prilejuri, în cursul acele
iași zile, postul de radio men
ționat a mai evidențiat că, pen-

insurecției
tru germani, „efectele militare 
ale ieșirii României din război 
sint incalculabile", sau că, în 
consecință, „zilele lui Hitler 
sint numărate". De asemenea, 
tot la 24 august 1944, postul 
nord-amerâcan pentru Europa 
găsea că „schimbarea" din Ro
mânia constituia „un act senza
țional care urmează să aibă c- 
fecte imediate și de mare am
ploare (asupra evoluției ostili
tăților — Gh. B.)“. In paginile 
marilor cotidiane apărute în 
țările aliate, după 23 August 
1944, decizia României a fost 
interpretată drept „un eveni
ment de mare importanță, care 
a dat una din cele mai sen
sibile lovituri celui de-al III-lea 
Reich" („Le Figaro" din 25.8. 
1944) sau „unul din cele mai 
hotărîtoare evenimente ale în
tregului război" („New York 
Times" din 25.8.1944). Din opi
niile exprimate în presa sovi
etică, desprindem că „importan
ța ieșirii României din Axă 
depășește cadrul României. Pre
se străină are dreptate să spună 
că aceasta înseamnă prăbușirea 
întregului sistem de apărare 
german din Balcani" („Pravda" 
din 28.8.1944).

Desprinderea României de 
Axă a fost considerată și ca un 
mare eșec al diplomației hitle- 
riste, întrucît oferea posibilita
tea, prin precedentul ce l-a cre
at, să determine și restul țări
lor satelite să încheie armisti
țiu cu Aliații. Referitor la a- 
aest capitol politico-diplomatic 
al consecințelor izbucnirii in
surecției, trebuie să amintim 
punctul de vedere formulat de 
către un comentator britanic de 
prestigiu, Randal Neale, care a 
întrevăzut că efectul ieșirii Ro
mâniei din Axă „asupra Bulga
riei și Ungariei va fi ca acela 
al unui șoc electric de o deo
sebită violență. De el, chiar 
Finlanda se va resimți". Și, în
tr-adevăr, exemplul României 
nu a întârziat să fie urmat : la 

25 august 1944, Finlanda a ce
rut armistițiu, în vreme ce Bul
garia a cerut retragerea trupe
lor germane aflate pe teritoriul 
ei; în Ungaria, în sfîrșit, s-a 
format un nou guvern la 30 au
gust 1944.

O mare importanță s-a acor
dat consecințelor economice, 
dintre cele mai grave pentru 
Germania, ale trecerii României 
în tabăra Națiunilor Unite. în 
proximul număr după declan
șarea insurecției la București, 
publicația americană „The 
Christian Science Monitor" 
semnala (24.8.1944) : „ .. . Egale 
în importanță cu lovitura mili
tară dată hitleriștilor prin pier
derea României, sint și pierde
rile suferite în domeniul eco
nomic. Acestea îi lipsesc de cea 
mai mare țară producătoare de 
cereale din Balcani. Acestea ii 
lipsesc, de asemenea, pe ger
mani de singura sursă impor
tantă de produse petroliere na
turale". în același context, zia
rul românilor din S.U.A. con
semna că, fiind lipsită de zona 
petroliferă de pe valea Praho
vei, Germania pierdea „ultima 
resursă de cel mai prețuit li
chid pentru ' menținerea trafi
cului pe front, tocmai în mo
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mentele cele mai grele, cînd de
zastrul ei este inevitabil" (Ro
mânul American" din 9.9.1974). 
Aproape în aceeași vreme, re
vista sovietică „Voina i rabocii 
klass" împărtășea același punct 
de vedere și anume că, în ur
ma actului de la 23 August 
1944, „nemții au pierdut și pe
trolul, și griul românesc. în e- 
conomia germană de război a~ 
cest lucru produce un gol atît 
de mare incit întreaga lui im
portanță nici nu poate fi esti
mată acum".

Evenimentele de la 23 August 
1944 și-au aflat un răsunet fa
vorabil în țările neutre. Presa 
din Suedia, Elveția, Turcia etc. 
au urmărit îndeaproape desfă
șurarea insurecției, pronunțîn- 
du-se nu o dată în sensul că, 
prin gestul ei, România contri
buia la scurtarea războiului din 
Balcani, îndeosebi, și a confla
grației mondiale în general.

Toate aceste mărturii atestă 
largul ecou internațional stâr
nit de izbucnirea și desfășura
rea victorioasă a insurecției na
ționale antifasciste armate din 
țara noastră.

Gh. BUZATU
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