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ZJLELE
■ DE DUPĂ

CONGRES
Ne aflăm neîntrerupt sub impresia Congresului al 

XI-lea.
In istoria patriei noastre, în istoria comuniștilor 

români, evenimentul acesta își va păstra întotdeauna 
locul său primordial, alături de alte evenimente defi
nitorii pentru noi și pentru ascensiunea pe care o 
trăim.

Congresul, necesitate dialectică a României de azi. 
a polarizat atenția întregului popor și a demonstrat 
cu o forță de netăgăduit strălucita capacitate a parti
dului comunist de a-și îndeplini — fără ezitare, cu e- 
ficacitatc și pe toate planurile societății — rolul său 
de conducător unic pe drumul țării spre cele mai 
înalte culmi ale civilizației și bunăstării. De altfel, în 
Rezoluția Congresului al XI-lea publicată zilele aces
tea în presa noastră, este sintetizată întreaga impor
tanță a problematicii discutate la marea dezbatere 
partinică, adeziunea pe care cei aproape 2.500.000 de 
comuniști, toată țara, au rostit-o în legătură cu poli
tica clarvăzătoare internă și externă a partidului.

Zilele de după Congres au o dublă calitate; con
tinuă logica eficientă a edificării societății noastre și, 
pe de altă parte, marchează evident noua etapă isto
rică pe care Congresul al XI-lea, documentele istorice 
adoptate la acest Congres, au conturat-o încă de pe a- 
cum, cu înțelepciune vizionară.

Există în aceste zile de după Congres, în sufletele 
noastre și în obligațiile noastre, un singur cuvînt de 
ordine : munca. Trăsătură de bază a personalității din 
totdeauna a poporului român, munca dedicată con

strucției socialiste și materializării comunismului es
te o muncă de o neîndoielnică superioritate morală și 
practică. In numele unei astfel de munci a lansat 
Congresul al XI-lea chemările sale însuflețitoare către 
hărnicia și responsabilitatea națiunii noastre.

Realitatea acestor zile autentifică existența unui a- 
nume om, a unui specific tip contemporan. Omul co
munist, sinteză a gîndirii și a acțiunii, este elementul 
pe care se sprijină întreaga realitate românească, pe 
care se ridică acești ani ai noștri încărcați de sensu
rile celei mai omenești orînduiri. Omul contemporan, 
omul unei Românii independente și respectate, repre
zintă o conștiință fermă, o forță aptă să învingă și 
să-și coreleze propria fericire cu semnificațiile ferici
rii colective.

Programul Partidului Comunist Român, actul de 
perspectivă pe care Congresul al XI-lea l-a întărit cu 
pecetea de aur a viitorului nostru, poartă în el toată 
energia și toată dreptatea noastră națională, tot idea
lul și adevărul concepției noastre marxist-leniniste. 
In aceste zile de după Congres, devine hotărîtoare ac
tivitatea concretă a tuturor oamenilor muncii : „... în 
măsura în care fiecare membru al partidului va acționa 
in îndeplinirea acestor sarcini de mare răspundere, va 
fi posibil să asigurăm îndeplinirea în bune condițiuni 
a Programului și Directivelor". Ca întotdeauna, cu
vintele tovarășului Nicolae Ceaușescu jalonează 
sensul conștiințelor noastre, concentrează entuziasmul 
nostru. Pentru că, realegerea celui mai strălucit fiu 
al națiunii noastre în cea mai înaltă funcție a parti
dului. realegerea sa unanimă în fruntea poporului 
nostru, este ceea ce ne dă un imens sentiment 
de certitudine, o categorică încredere în noi, în pre
zentul socialist, in comunista zi de mîine.

Zilele de după Congres înseamnă, așadar, înțelege- 
, rea de către noi toți, la înalte dimensiuni ideatice, 

a ceea ce conducătorul statului și partidului sinte
tizează prin cuvintele rostite la ședința de încheiere 
a marelui Forum : „... Nu pornim la plimbare, por
nim la un drum de muncă".

Zilele de după Congres prefigurează drumul acesta, 
drum al voinței noastre, al eforturilor noastre, al 
confirmărilor și al fericirii.

CRONICA

N. MATYUS : „Vis de tinerețe"
Documentele Congresului al XI-lea

DESPRE 0 ARTĂ A VIITORULUI
Este destul de greu să-ți poți imagina dimensiunile ar

tei românești peste două sau trei decenii. De fapt, nu este 
vorba de artă, in general, ci de practica artistică, adică 
de ceea ce scriitorii, pictorii, muzicienii, cineaștii, etc. 
vor produce atunci pentru a răspunde unei sensibilități 
specifice societății noastre de mîine.

Desigur, din punct de vedere cantitativ putem prevedea 
cu exactitate cite tone de oțel ori cite milioane de con
fecții, cite apartamente ori cite nave va produce econo
mia națională peste cinci sau zece ani. Mai dificil este 
de a înțelege azi omul societății de mîine. cerințele lui 
spirituale ,nevoile lui artistice. Iată de ce, dorind să pre
figurăm — atit cit ne stă in putere — peisajul artistic al 
României viitoare, trebuie să pornim încă o dată de W modelul individului, creator și produs in același timp al 
unor noi condiții de muncă și viață, al unei ambianțe 
sociale și etice diferite de cea de astăzi.

Contemporani și părtași ai mutațiilor profunde petre
cute în viața poporului nostru in cele trei decenii de 
revoluție și construcție a socialismului, am învățat, prin
tre altele, valoarea schimbării, necesitatea de a ne a- 
dapta în viitor unor condiții tot mai bune de viață. O

România

Femei subțiri de cîntec, bravi arbori de bărbați, 
și codri mari de inimi în doruri legănați 
și munți sclipindu-și țelul spre-nalturi de cleștar, 
ape de stea și suflet, lumină de hotar ;

de nemurire, dumbrăvi de neuitări, 
din străfunduri arzînd în înserări,

Cîmpii
și roșu 
și galben în amiaza curgînd cu foșnet greu 
spre-albastrul dinspre suflet și dinspre curcubeu.

Dragoș VICOL

ambianță nouă in care arta va ocupa un loc din ce in 
ce mai important in existența fiecăruia.

Vorbind despre societatea viitorului, societatea comu
nistă, Marx definea pentru prima oară omul multilate
ral dezvoltat ale cărui necesități spirituale — sincroni
ce cu stadiul de civilizație materială — vor fi tot mai 
mari. Este și firesc așadar că, în mod necesar, vom a- 
sista nu numai la o creștere cantitativă a producției ar
tistice dar și la o diversificare nemaiîntîlnită a temelor, 
motivelor, subiectelor creațiilor artistice. Arta româ
nească se va îmbogăți nemăsurat de mult atit prin re
flectarea unor noi forme ale vieții cit și prin forme de 
expresie inedite, grație talentului și inspirației noilarț 
generații de artiști.

Așa cum se arăta în Raportul C.C. prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de al XI-lea Congres al parti
dului „literatura și arta, ca părți componente ale con
științei sociale, constituie o expresie a procesului dez
voltării generale a societății". In concordanță cu mersul 
înainte al orînduirii noastre, producția artistică din Ro
mânia nu va fi doar un fel de oglindă neutră, imperso
nală a realităților cotidiene Sensul militant, modelator 
al fiecărei opere va căpăta o pondere din ce în ce mai 
accentuată in însăși structura intimă a fiecărei creații 
spre beneficiul „consumatorului de artă".

Desigur o artă nouă, așa cum o va impune societatea 
de mîine, nu se va crea „ex nihilo". Tezaurul de valori 
ale trecutului, creația contemporană, verificată de timpul 
ce vine, va constitui temelia și experiența pe care se vor 
clădi edificiile viitoare. Dar nu este mai puțin adevărat 
că trebuie să ne așteptăm la schimbări încă nebănuite, 
dictate de însuși progresul civilizației umane. Mijloacele 
moderne de informare — cinematograful, radioul, tele
viziunea, benzile de magnetofon, perfecționarea tehni
cii poligrafice — se vor repercuta cu efecte sesizabile a- 
supra structurilor artistice. De ce să nu acceptăm că, pe 
o altă volută a spiralei civilizației umane, poemul va că
păta o structură tot mai orală, cantabilă, că pictura va fi 
asociată „ambientului" uzinal și stradal, că muzica va 
constitui un mijloc terapeutic al nevrozelor ?

Pierzindu-și definitiv statutul de „nobilă inutilitate", 
arta viitorului, așa cum este gîndită în programul parti
dului, cum evoluția impetuoasă a societății noastre o con
firmă, Va deveni o forță motrice, revoluționară și, îndrăz
nesc să scriu, o dimensiune esențială a existenței omului 
de mîine.

Corneliu STURZU



BEN CORLACIU:

Arcul biologic gice

Un
de Ion Istrati

O solidaritate de generație și de destin literar, mai puțin deci de grupare sau de cerc constituit pe baza unei estetici și a unui program comun, a determinat o apropiere strînsâ între numele unor poeți ca : Dimitrie Stelaru, Ion Caraion, Geo Dumitrescu, Const. Tonegaru și Ben. Corlaciu. Despre toți acești poeți, deși dau personalitate unui anumit moment literar, și influențează, într-o direcție foarte precisă, evoluția unei părți din poezia postbelică, s-a vorbit prea puțin pînă în anii din urmă, cînd, retipăriți sau reveniți la dialogul cu muzele, au intrai din nou în conștiința publică. Ar fi de remarcat și faptul că poeți care aparțineau altor orizonturi și, mai ales, au evoluat foarte diferit, au fost așezați în preajma celor dinții, care oferă numele proeminente ale direcției. Un caz concludent îl constituie Mihu Dragomir, așa cum îl redescoperă Aurel Martin în prefața la antologia versurilor de tinerețe ale poetului, adunate de Chira Dragomir in volumul 
Minutar peste netimp, titlu semnificativ pentru o anumită tendință, mai generală, de singularizare. Astfel lărgită, direcția aceasta poate cuprinde poeți foarte deosebiți ca structură și clteodată fără legături evidente între ei. In precizările făcute chiar de unii dintre poeții amintiți, se vede destul de limpede spațiul care-i separă, chiar dacă ar fi să ne gîndim la cei ce pot revendica titlul de promotori ai direcției. Cităm couă mărturii consemnate de Adrian Paunescu i 1 vp-j-- 
Sub semnul întrebării. Dimitrie Stelaru, rugat să răspundă dacă și cu cine a format o generație literaro, îi indică pe Tonegaru și pe Corlaciu ca sosiți mai t'r- ziu, iar pe Geo Dumitrescu chiar în afara ceior din jurul său : „La început, ei erau cu totul altceva decît noi. Erau un fel de club : Geo Dumitrescu, Ovidiu Riu- reanu, Marin Sîrbulescu" (Sub semnul întrebării, 1971, p. 470). Ion Caraion, la o întrebare asemănătoare, fixează mai mulț contururile unei ambianțe literare și de amiciții b°Șmă idecît ale unui cerc literar propriu-zis, cind menționează numele colegilor de generație : Alexondru Lungu, Geo Dumitrescu sau nopțile, amurgurile, împrejurările și locurile în care „se improvizau și se spulberau în fiecare minut reviste imaginare, glorii imaginare, iubiri și prietenii imaginare și unde 'Stelaru iși consuma „vervele", Corlaciu îi stringea pios ghemotoacele de hîrtie cărcălită aruncată pe sub masă, iar Tonega-u vorbea despre Kalende cu un glas ce părea o pădure de copaci amestecați cu bolovani". Ce-i unea pe toți acești poeți, care veneau cu „elanurile interzise", cum ar fi spus chiar autorul Tavernalelor, din anii, întunecați de prevestiri, premergători războiului și cin infernul marii conflagrații ?Un răspuns destul de clar credem că întrezărim in ultimul volum de versuri al lui Ben. Corlaciu, Arcul bio
logic, Editura „Dacia", 1974, scris la atiția ani după debutul editorial cu boemele Tavernale. din 1941, după volumele Pelerinul serii (1942), Arhipelag (1943), Mc- 
nifest liric (1495), și după cele două ompie ante log ii 
(Poezii, 1969 și Starea de urgență, 1972), dar atit ce aproape ca spirit și ca expresie de perioada cind glasu1 poetului anunța „adîncirea nefericitului v^oc" (Provă- 
lire, Pelerinul serilor, 1942). Inconformismui, aparent anarhic, al acestei generații ascundea o mare sete de adevăr și de dreptate, oroarea de aparență și de fals, dorința de confesiune și de căldură umană ințelegătaa- re. Poetul se singularizează, după cum mărturisește Ben. Corlaciu, printr-un protest „împotriva unor stări deficitare", sociale mai ales, așa cum apăreau ele pi- nă în 1945. Mijloacele rămîn aceleași în Arcul biologic, aceeași și starea sentimentală de perpetuu revoltat, și doar obiectivele nemulțumirii se mută pe terenul unei dispute provocate mai ales, deși nu întotdeauna, pentru că se mai păstrează contactele cu revoltele dinții, de limitele biologice. Revolta este întreținută de neputința în fața blestemului teluric, secerător de elanuri : „Coroana mea a apucat să muște / din pulpele văzduhului, / dar iată rădăcinile / mă țin de trunchi, / iubindu-mă prea mult" (Elanul interzis). Alegoria aceasta concentrată își dezvoltă sensurile în direcții multiple. Imagini șocante vorbesc despre groaza asedia

nou roman

Const. CIOPRAGA
Iași, autor a peste zece volmne (unul,

tului de nemărginire : „Munții în fața mea acuma munții / și marea în spatele meu mare / în coaste pădurile pădurile la picioare cerul plin de cuie înstelate / mai sus prăpastia din care-am coborît / ca un păianjen care și-a mincat memona" (Asediul). Dezolarea dispariției, care aduce mereu în discuție, în termeni ușori cinici sau numai ironici, fatalitatea pe care poetul o numește cu metafora Minciună cu petală, primește priviri prea puțin consolatoare dinspre Arcul 
biologic : „Cum ni se duc părinții încolo, se duc, / cum răminem noi, răminem, / și cum vin de dincolo copiii noștri, vin, ' și noi stăm Io mrjloc, clipă suspendată, / gata să ne-arunce arcul timpului / pe urma celor ce se duc în cei ce vin. interminabilă săgeată"
(Arcul biologic). De comparat aceste versuri cu micul poem Continuitate, cu Arbc-e'e sau cu frumosul Poem 
in proză de argint, in care i~cgine după imagine dezvăluie același fior al C^jpc : e. așo cum Slirsitul anunță reintegrarea in oite oduri biologice : „Mă leagănă cerul încet. un ce' c^'o,_: ti, / cineva zice dormi, / ai fost o pâdu-e. ocum ești o str-că- / Pădure ai fost, cine va zice, na ? Dar trec pe sub m:ne cărările. ci-e sc Amoi-e^c. ci mc i poete dcrm / dupăce-o cunoscut ce '*sKx-ă a h o p>odv*e ? . Erotismul, în această "cză d- errc«*-■□ țrc* i- Be* 'Corocu. nu pc?e ottcevc d-ecb -e oceecsi sed osie a-supuo e» s:e---te- fSi»o-JL -ne *•-i ■■ «cc ic des-Itclt »e MW «'CV c’eot» - _
sărut de brorz. Toate o nuaw. Mc frăgezimea sen-t^^entuiui (iubire) se '-crsneste cu damarea dorinței 
(Căutam. Va io»; - rec „ne contopiri care este de fapt pref'guns'ea noti s i că- cel moi vital (Re
quiem). Moi recr-i- n-jxAxwam este canalizat, prin aceste versa»» ce in care sentimentul este con-t/olat și reprimat de leaxsMote. in direcția unei meditații filosofice.Refractar eonstri-ge- c* untr-ue cadru mai general 
(A trebuit r.u tntkao. fără răspuns. Timpuri răsturnate. 
Cintec de urgență. imperiul insular), Ben. Corlaciu, ca multi dintre pcetS alături de care este citat, a fost anexat moi ales unei direct»» irree care s-a remarcat pr'ntr-un limbaj chemat să elimine și ultimeleconsecințe ale st IL- ewat recomandat de vechile poetic'. Au fost reținute de critico, in consecință, mai ales elementele core ș^heazo. în poezia lui Ben. Cor- lagiu, prin proze s-ui lor .ioient. Acestea amintesc, în 
Arcul biologic, co ș în alte dteva din poeziile saie apărute în ultimii ani, din nou de versurile pe care le scria Ben. Corlaciu între anii 1941—1945, pentru că ciclul masiv pe care autorul a avut capriciul să-l intituleze Postumele (1945—1967) este mai temperat ca limbaj. Exemplele de limbaj zgomotos, prin care poetul iși mărturrsește fronde anticalofilă, nu lipsesc în Arcul 
bio'-ogic .era nimeni scobindu-se cu degetul în nasul istoriei* (intre pulpele vieții), „în ligheanul cerului / printre stele hemoragice și printre / irrgatoare sufletești* (Atențiune i), „Te iubesc, du-te dracului, / îți mai spun o dată si pentru totdeauna / și dacă nu știi ș' dacă nu crezi și dacă mă mai umpli de rîia bănuielilor / atunci du-te dracului, nu te mai iubesc" (Liberi, liberi, 
inima nu e...). (Invectiva din urmă, folosită ș' în Arhi
pelag, i-a prilejuit poetului un schimb de cuvinte cu Pomp'liu Constantinescu, în prefața la volumul Mani
fest liric). Astfel de prozaisme capătă în versurile de maturitate ale lui Ben. Corlaciu o funcție stilistică mai subtilă decît aceea pe care le-o putea da fronda juvenilă din plachetele mai vechi. Ele devin, în Arcul 
biologic, o mască sub care poetul își ascunde chipui îndurerat : „Primul aliat al omului durerea, / pe urmă el si-a inventat o candelă, / apoi cuvîntui / în care să se-ascundă cu candelă cu tot, / ca să nu-l audă nimeni cînd iși strrgă neputința și lumina / și nimeni să nu spună lată omul care nu-și găsește moartea" (Ni
meni să nu spună iată omul). Aplecat asupra unei teme lirice la fel de vechi ca Eclesiastul, pentru că despre labilitatea timpului vorbesc toate poemele sale din Arcul biologic, Ben. Corlaciu o interpretează iconoclast.

Prazetarul de la Iași, autor a peste zece volmne (unul, 
Din neagra țărănie, tradus în Franța), este în mod evident un povestitor în tradiția lui Creangă și Sedoveenu. Noua sa carte, Satul fără țărani, merge consecvent pe linia preocupărilor lu' anterioare, aucrindu-ne imagini revelatoare asupra mutațiilor produse în lumea satelor după al doilea război mondial. Ochiul lui Ion Istrati, a- țent la detaliile de ordin plastic, înregistrează cu acuitate, în același timp, comportamentul, reacțiile psiholo
gice și etice. Limba cu numeroase particularități regionale e unul din elementele frapante ale acestui prozator, i care pendulează între un tablou, o atmosferă și reacțiile de adincime. Pe de o parte, romanul recent este cartea i unui desitin individual în luptă cu adversitățile : un Bildungsroman, fiindcă eroul care-și povestește biografia, formațiunea de la șaisprezece ani (cîți avea în 1944) pînă la afirmarea sa ca inginer agronom, reflectă în propria biografie semnificații multiple. Paralel cu devenirea lui Bob Negruț, se desfășoară fragmente din viața părinților lui, a tinerei Agnes (viitoare soție a lui Bob) și din existența părinților acesseia ; din viața unei doctorițe de țară, care după moartea lui Agnes va fi cea de a ’ ’ 'tența labile cată ; 
țiilor Talentul prozatorului se manifestă i deplin

doua soție a protagonistului cărții, ca și din exis- unor personaje episodice. Nenumărate scene, veri- secvențe de film, se leagă într-o acțiune compli- perspectivele se schimbă mereu, potrivit peripe- Zui Bob Negruț, care rămîne personajul polarizant.’ _ ' ’ ’ - ■ ' / Li în desenareasingură a scenelor de gen, în amintitele secvențe de film, »•' d'n care un cineast ar putea realiza (elim.inînd anumite detalii arborescente) un f'lm plin de mișcare. Vorbeam de peripeții, dar cuvîniui aparține chiar personajului povestitor, care poate fi urmărit, temporar, la o școală de agricultură d'n Franța, ca licean și student în țară, în mediul de spital (dereglat psihic după decesul soției) și în felurite alte situații. Secvențe excelente despre seceta dezastruoasă din anii de după război, tablouri de iarmaroc, ecouri din culisele gazetărești, din prizonierat, -lin lumea negustorilor, diverse circumstanțe politice, realități etnografice specifice Moldovei de nord, și în special transformarea structurală a satului și mentalități' rurale, 'ată numai cîteva aspecte ale unui amplu panou mozaical.Țăranii sedovenicni sînt, în genere, taciturni, Pauzele dmtre propoziții lasă loc contemplației și mâhnirii. La Icn Istrati, țăranii provenind din zona geografică a Bor- 
deienilur sadavenieni. dau dovadă nu numai de lacveci- tate. dar și de o anumită tensiune psihică gata de explozie. Mediul fizic, sărăcia, dramatica încordare in lup- •2 cu existența — în context antebelic — au făcut d'n ci o^-meni aspri, cu reacții dure. O s^‘nă de iarmaroc, in care -geme pămîntul de lume", ilustrează __  precum altezeci de exemple — naturalețea dialogului, care pare reprodus pe viu, după o stenogramă : „La biserică, se trăgeau clopotele, pe străzi se vindeau gă'n', se negoțau oi, se sudu'au oamenii, foșneau hîrtiile trecînd dintr-un buzunar intr-altul, stăteau răzimați țăranii pe la care și pe la căruțe, vuia iarmarocul (..) Intr-un fund de magherniță, beau cei ce-au făcut rînzere, beau cei ce-au cumpărat. Lumea intra, lumea ieșea. Dincolo de tejghea, ia mesele bizare, soioase, cinsteau bărbații și femeile, de amar. Duhnea a holercă, a dohot ș' a mahorcă. — Pace și liniște să dea dumnezeu I — Sănătate și noroc !• - Ca sănătatea, nimica pe lume - — parte de roadă. ! — ~~Cinstește sănătoasă, gea lui un călugăr, ce, cu milostenia, scripturile" ( . ) tot țător parcă, după și-i urma pe glasul fără să-1 asculte nimeni'... De remarcat frecvența deosebită a verbelor, stilul alert, nervos, replicile conf'gu- rînd o lume frămînrtată ce-și caută dreptatea și alinarea. Poate părea curios, dar acești aemcni aspri, din nordul- Moldovei, sînt apropiaț,' ca reacție temperamentală de dunărenii lui Zaharia Stancu. Nim'a flatat, nimic șarjat în comportamentul lor. Dezbaterile despre ploaie, urmările sumbre ale războiului, satul sub ninsoare, transfigurat, șj alte aspecte, resp'ră o incontestabilă autenticitate ... Lumea satelor vrea să-și iasă din matcă, iar prozatorul surprinde fenomenul în profunzimile lui.Profilul adolescentului Bob Negruț, în căutarea unui sens al vieți', — evoluția lui, iluziile sentimentale și dramele, înfringeree temporară ca urmare a unor hotărâri nedrepte, care duc 'a înlăturarea lui de la Facultatea de agronomie, formează obiectul unor reluări concentrice. Protagonistul romanului, pasionat de cunoaștere, lucid și voluntar și te referințeelu' în Franța, clinică psihiatrică, _perședinte de gospodărie colectivă s; alte situ- destinate — în intenția prozatorului — să în-

An' de viață l — S-avem . Să-ț' trăiască gloata ș; bucata ! — cuscră ! — Lume hăăi, striga în Iepe semne hoinar, umblînd, el știe cu dar puțintel cam ciocnit : „Cercetați zicea el fără șir, pe-un ton amen'n- care intra în cetavesiilc crăciunului întîj cu cîntiarea mormăind în barbă,

onest, se relevă, din zeci de unghiuri, ca tip în același timp patetic. Sînt, poate, ma' mul- decît era nevoie, dar existența lui Bob Ne- una liniară, comună, de aceea experiențe ca prizanicraiul la nemți, trecerea refacerea căminului, promo-gruț nu pribegia prinltr-o varea ca ații sînt făț'șeze un cereeicr ce se probează, verificindu-se necon
tenit în luptă cu realitățile. N'c' vorbă. Bob Negruț, nu e un personaj de serie. In structura lui de erou individual, Ion Istrati a pus, desigur, trăsături ale unei colectivități care s-a călit în luptă cu viața și comandamentele de fiecare zi ale acestor ani Ce e, în sfîrsit, Satul 
fără țărani ? E satul eliberat progresiv de servitutile ignoranței. deschis luminii și învățăturii. Bob Negruț a străbătut simbolic drumul acestei ascensiuni, concom'- tent cu satul care-și schimbă orizontul material și intelectual. Romanul lui Ion Istrat' se citește cu interes, nu numai pentru revelațiile de ordin psihologic. E o cartedocument. Mulți trec — grăbiți — pe lîngă o lume dc care, ca mentalitate ș' limbaj, o cunosc puțin. Lingviștii pot găsi fixate, în acest roman, mostre ale unu' limbaj regional care peste douăzeci-treizeci de an' va dispărea.



— Cînd și în ce fel ai ajuns 
la Nicotină, Petru Lăcătușu ?— In 1964, eram într-a zecea de liceu. Sînt fără părinți de la pajtru ani și atunci, în ‘64, s-au ivit greutăți în familia adoptivă. A fost un moment de răscruce, am abandonat liceul. Am întrebat unde se dă un examen ; la ce școală profesională. Eu n-am dorit vreodată să mă fac electrician ... intenționam să mă fae ofițer. Era idealul meu. Dar 

' acum cred că a fost o șansă.
— Te-ai adaptat repede ? E

xistă o problemă a adaptării ?— Am auzit că există, teoretic, o asemenea problemă. întotdeauna au existat probleme dar nu totdeauna s-a făcut din ele și teorie. Totul e cum privești și consideri oamenii. Nu cred, dar ce zic ; nu există, cu siguranță o problemă a adaptării. Inadaptabilitatea este mai curînd o filo- sofie a lenei..
— Ai pronunțat cuvintul ideal. 

Ce înțelegi prin el ?— Am mai spus-o înainte : doream să mă fac ofițer. Intre timp a început să mă preocupe fenomenul politic, si cu precădere istoria ca rezultantă imediată a evenimentelor polM®- Cre 2 că acum aș dori cel mai mult să pot urma studii politice superioare. Oricine, cred eu. are un ideal. Lipsa acestuia mseamnâ un deces prematur.
— De curînd, intr-un ziar. £■- 

aen Barbu considera menea 
flf-mă de patriotism. Cum pn ■ 
vești neangajarea. parhitateia. « 
neparticiparea la cerințele sac • ■ ale ale prezentului a unor ti
neri ?— Cred că vă referii: 2a tr='... puțini e drept, care iși fac an scop din a vegeta in bara-, cafenele pe socoteala pdriatBar Farazitul nu consumă - -munca celui care-1 inie-ioc a pe a tuturor. E un bata care se* nefolosit. Ca o uneaki carcăa nu-i dai vreo înUrTban-țv» Ba aș încerca să-i lămuresc 5e s no numai cu argumente mnw» Programul partidului twun *- doptat se pronunță pentrw p*- calificare- Unii au ș ajMks aibă- Alții... Munca și crCBaws c

Să trăiești
9

tensiunea timpului tău...
de vorbă cu PETRU LĂCĂTUȘII,
electrician la „U. M. Nicolina"

Inadaptabilitatea e o filozofie a lenei

Eu am scris vreo cincizeci de poezii, dar...

Lipsa de ideal, un deces prematur

Da. am avut și decepții
Dacă vrei să-ți strici buna dispoziție te așezi la o masă și comanzi...

ei seauusc prrrîte ca o aiga- 
,are pofctide.

— Te-d piadx la ocadi ca fe
nomen kksu! ?

— Xtx. eu ia sod specs*- Dar 
cred tă esae m trese.Icmaw eso* ăs perneencă

la o -ras* și cnmaaii Ce-ar C 
ca uw/fto^ ia uzină. să fie la 
fd de prmțx și conștiincios cu 
sanea hă. ca -«spătarul ? Dacă ea ș: atari ea miae ne facem 
dmaxra de ce ei au si-er face-o?

— Ai races defini viitOHu!

— X-a cred. Dar -jn contact re- 
niOK -c prezentul iți poate apro- 
pta w= rn~ hă.

— C-ra bb pH&teaie ?
— Treosue sâ crezi chiar da

ci =-■ dac pere ea in forma 
ei desârăisitL. Eu am dai. Spu- 
-rur— sai zrainte că am plecat 
de ja Xcen la școala profesiona
lă lai Ușa. Trebuia să sau 3—l 

c» t^ra rueryil Aveam 
st ku o nadă cere s-a scuzat ; 
n să punea primi. M-am dus 
ia (oră. Eram neck'*- singur, a- 
-eom M s—j doar ua caiet- Mai 
apa s-a așeze pe bancă
mtă ^ae Âș-epca pe a-
nrva ia tren, M-a întrebat, 
„a omul, ce fac. pe cine 
aștept - - - și îi-a dat seama. Am 
sat la el. Deschisesem ușa unui 
re si ea mi-a rămas deschisă. 

Am cunoscut un om care m-a învățat mai multș omenie decît orice pilde morale. 11 cheamă Alexa Visarion și este asistent medical la spitalul C.F.R.
— Dar ai avut și decepții, pre

supun.— Sigur că da. In dragoste. Ear in urma ei apare clarviziunea in legăturile de prietenie. Așa a fost cind m-am căsătorit. Iubesc mult copiii. îmi face impresia că la cuplurile fără copii. viața, comportamentul, se usucă.
— Inițiativa creatoare este — 

după părerea dumitale — o vo
cație personală, o dorință de a
firmare. un act de voință sau 
căutarea recompensei materiale? — In nici un caz numai act de voință. Eu am scris vreo 50 ce poezii. Putean să scriu șc mai multe- Știam că-s proaste. Nu poți fi poet bun pentru că așa vrei și nici inventator, nici fotbalist, nici matematician. Tn chestiunea asta te mină pasiunea și nu recompensa ori dorința de afirmare. Ele vin de 

la sine. E drept, uneori, nici inițiativa, simpla Cncțiatcvă, nu găsește întîmpinare. Deși e vorba de o necesitate a oamenilor, la noi, la Nicolina, de vreo zece ani se meditează în scopul ridicării unui cămin pentru ucenici și tineri nefamiliști. Băieții stau împrăștiați pe la gazde, cu prețuri pipărate. De zidul uzinei s-au lipit două noi cămine. Dar nu-s ale noastre. Sînt ale C.F.S.- ului și ale Uzinei Metalurgice. Noi am construi singuri, cîți sîn- tem, vă dați seama ... Loc este, băieții ar munci, dar nu sînt forme...— Te pasionează fotbalul ?— Cîteodată merg cu băieții la meci. Cînd cîștigă Politehnica (rar), se discută în uzină aprins — și la fel cînd pierde. Nu exagerez spunînd că și producția resimte efectul duminidii sportive. Cred că ăsta abia e un fenomen social, nu o pasiune. Lumea se duce acolo ca să se bucure și iese cîteodată invers. Eu mă duc să mă distrez. Nu, nu mă pasionează. De ce să nu recunosc însă ; e o atracție. E o întrecere si ca în orice întrecere apare interesul, atracția.
— Citești ? Ai vreun scriitor 

preferat ?— Nu rețin un nume în specii al, în clipa asta. Citesc multă literatură științcfico-fantastccă. Pe la nod mai vin poeți ieșeni și recită. Băieței nu-s toți prea intimi cu poezia modernă. Dar nici poeții cu calculul zecimal. Mi-au plăcut Corneliu Sturzu și N. Turtureanu.
— Ești comurnis; în această 

calitate îți revin sarcini în plus.— Nu-mi plac cuvintele mari și n-aș putea spune. Dar timpul în care trăim ne ține în tensiunea sa numai atîta timp cît îl înțelegem și ne dedicăm lui în totul, fiecare la locul lui 
Timpul muncii a fost întotdeauna (deși nu pentru toți), dar acum e timpul muncii conștiente și orice fugă ar trebui considerată dezertare. Tocmai afirmarea deplină a caracterului conștient al muncii îl caracterizează pe comunist. Eu știu că munca mea aparține tuturor tot așa cum o idee se naște într-un om, dar se dăruie mulțimii.

Doru KALMUSKI

f

Cel mai simplu

ar fi o avalanșăAr fi o rătăciredacă n-ar fi an săacar «hat și sufletul n-ar pateu sb-i dea
dacă țărna ar dacă piatra ar

Un curmt intre cuvinte Nume

Fluturii ar uita tunetul ar păreapatraști deSoarele ar sta intre scoarc iarba ar fi cit un n—ili- dacă morțic s-ar șterge dm și-orizontul n-ar mac vreaDuhul de foc ne-ar cuprinde la apa ar fi cit un sloi de sfcneav dacă ochii închiși n-ar redea și-a iubi n-ar mai fi o ponenc.Păsările ar migra către cer umbrele lor n-ar mai să s*dacă drumul ar duce-ași-ntr-o viață ne-am teri de taifjPropria urnă ne-am duce-o pe umăr fluvii din noi n-ar mai ști să răsară de-am uita cel mai simplu cariat de-am uita nemurirea de țară.
Și mai sintemStrălumina paloarea bronzul mat și totuși viață pentru el mai este — atîta timp cit mai avem de spus în suflet mai purtăm statui ecvestresă nu-ntrebăm Țintioi stau mărturie cum și din rouă ne tăiam ferestre cînd ne-am oprit cu ochii plini de noapte ♦ păzind o țară de statui ecvestreși mai sîntem datori încă o viață părinții morți să ni-C veghem pe creste — de mult o vîrstă nu ne mai ajunge spre-a le ciopli statuile ecvestre. Mihai LEOVEANU

■eartpatai cav iat 
du anfeaii rsi ia arini, bi gara-mi înflorește 

Că dm inimi
Cu sere rusii
Se hrănește.Reverberatul cuvintCe mă rostește acum in cint, Cu ecouri prelungiPrin munți de dor fără hotar, E cuvîntul Partid —Cuvint intre cuvinte mai solmr...

Proiect de templu

Horia, Cloșca și Crișan — Transilvană Treime, Să te co templuli--am proiectat în suflet, Cît a munților înălțime Un templu.Și nu-i utopie Îndrăznețul proiect Cînd cu singe,Pe-a dragostei marmoră vie, L-a iscălit inima —Cel mai de seamă arhitect.De surpare nu-i nici un risc, Orccît cupolaVreau să fie un piscVăzut de lumea toată, In loc de cruceCu o roată, cu o roată ... George ȚIPLEA

Tara mea. de dor ți-e luna 
peste tei. întotdeauna, 
de reMie-ti este plină 
■a nel rotund, grădina. 
de candoare cerul cer 
rotunjit peste oier—
Țara mea. de dor. pădurea 
ascutit-a-n veac securea. 
de iubire. carnea tărnii 
a-nOarn ia galben cornii. 
de candoare. fiii tăi 
sint coloane de văpăi— 
Țara mea. re mag anume 
ți-a șoptit un nume Xume 
de viforaiți șă mătase dc-1 ținem icoană-n case ?!

Altarul roșu

Sincer și pur cinta-voi triumful ideii cu buza-ncolțită-n pămintul drapelului roșu crește-vor flori multicolore în sonuri alese drapeîu-i altarul de veacuri al neamului meu. Să-și facă în clopotul singelui nostru cuiburi lunare privighetorile, vreau să cint sprijinit de ritmuri umbroase cum numai aezii, prea tineri atunci, o făceau. Curgă-mi în vine istorie cit e pămintul acesta duios sărutat de ploi și zăpezi ancestrale, crească-mi în ochi nedezlegata taină-a pădurii pentru ca visul, mătase și dor să rămină, cinstească-mă soarele cu lumini violente ca mușchii strălucitoare răni să ajungă, inunde-mi inima apele albe de munte căci numai așa, contopit în marele Cîntec cinsti-voi altarul drapelului roșu care veghează somnul bătrinilor noștri bătrîni.. .Ion IANCU LEFTER
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OVIDIU
Goana după fericire

-ifMtMM'aBaHiH'HMBUMtlHtHMMHMHMHIHHiaBHO anume nostalgie a candorii dă unitate emotivă volumului Goana după fericire. Poetul nu cedează fnsă acestei stări (ca una dintre cele mai prielnice sensibilității sale), fără a-i aplica permanent corecția lucidității printr-o suculentă ironie. Antinomia dintre un autentic eu fanatic pur, sensibil la fluturări de batistă și caiete de valsuri, cai de birjă și domnișoare de provincie, avînd ca emblemă Îndemnul „Fii bun și ascultă minunile mici", pe de o parte, și o conștiință grav angajată în actul existenței presupune o pendulare permanentă între poemul ce decupează detalii din datele lumii înconjurătoare și poezia ca replică la real G,Se-ntîmplă să te poți odihni pe scaunul pe care ți-1 închipui / Poezia se amestecă și ea / printre celelalte zgomote vii ale vieții").în primul caz, Ovidiu Genaru își alege un cadru urban bine precizat ca scenă, Sighișoara de pildă, și—1) prezintă ca atare : „Ploua la Sighișoara pe turnul cuibului de nobili", pentru ca, apoi, peisajul schițat să devină însuși spațiul poetic „Ploua la Sighișoara și jur : cînd fulgera / se încarna pe cer o coapsă de femeie / zburînd deasupra munților de cupru". Realul este un fel de „material didactic" cu care se face exemplificarea concretă, dar numai fantezia artistului înclinată permanent spre asocieri surprinzătoare dă girul biruinței asupra efemerului, lucrurile fiind smulse din contextul primar pentru a căpăta o altă valoare semantică. Reperele naturale din poezia Tatăl meu, la prima vedere un inventar de elemente descriptive, se sensibilizează căpătînd o altă greutate, cea poetică, pe parcursul actului creator : „La poalele unui șir de munți nu prea înalți / la marginea unui fluviu nu prea adînc / săgetat de pești aproape argintii / sub un soare potolit de luminos / întretăiat din cînd în cînd de rîndunele / în- tr-o curte deopotrivă cu pietriș și cu iarbă / Ia umbra unor copaci potrivit de roditori / într-o casă cu nu prea multe odăi / păzită de un cîine care latră dar nu mușcă / viețuia nu prea vesel, nu prea trist tatăl meu / cu bicicleta lui puțin albastră, puțin ruginită / cu care ocolea pă- mîntul". ... . . ,Poetul este conștient de puterea magică din „imperiul pătrat" al foii de hîrtie. El poate revela o fizionomie, inedită a „vieții instantanee", poate face ca adevărul și iluzia să lunece una peste alta, poate amesteca detaliul banal cu întîmplarea miraculoasă, poate propune un sens ascuns, al universului („Seara de azi amestecată cu seara de ieri / liliacul înflorit / în grădini laolaltă cu liliacul din minte / poetul amestecat cu omul de rînd (.. ■)“. Mai mult încă Ovidiu Genaru are sentimentul prezenței fizice a poeziei („M ascuns poezia neterminată / pentru ca în zorii zilei următoare s-o caut / pretutindeni de teamă ca ea să nu șe scrie singură / să nu capete o viață de sine stătătoare"), crede aceasta pe jumătate ironic, dar se simte tentat să verifice dacă nu se află undeva. In sertarul cu manuscrise sau pe afară, împrejurul casei. Dincolo de metafora existenței în carne și oase a Poeziei se. întrevede un exemplu de psihologie ă creatorului, dornic să coboare de pe soclu poemul, să-î confere certificat de naștere, amestecîn- du-1 în fenomenalitatea vie a lumii.
LEONID DIMOV:

La capăt

S-a remarcat (Lucian Raicu) „fascinația pentru concret-, înclinația lui Leonid Dimov spre maniera descriptivă. O poezie se cheamă Descriere, altundeva poetul își propune „să descrie în amănunțime". Avînd sentimentul că cititorul se află în puterea sa, Dimov îl îndeamnă mereu să-și figureze („JnchipuiiiiVă"... revine ca leitmotiv) un spațiu anume, îi dă impuls punîndu-i la dispoziție o sumă de detalii care au rolul unei adevărate cutii de rezonanță ce amplifică pînă la modificare pacea calmă a lucrurilor. Se întîmplă astfel ca descrierea meticuloasă să producă, în ciuda detaliului abundent sau tocmai de aceea, trecerea neașteptată de la realitate la reverie. In Antimetafizică, o curte interioară „cu dale pătratice" se metamorfozează, prin insistența asupra concretului, într-un spațiu dat ce ține de o geografie magică. Obiectul cel mai indiferent aspiră la un joc de asociații inedite și tulburătoare, generator de emoție iradiantă ,fapt care ar putea convinge de particularitatea stilistică modernă a lui Leonid Dimov. El este înzestrat cu darul poetic de a primi semne de la microcosmos, percepîndu-i particular strălucirea, aburul, culoarea. O veche cutie cloisonne, un porțelan rar, veșmintele demodate ori vreo tapiserie vetustă transmit, prin suplețea docilă a versului, o rețea de ecouri. Căci se poate vorbi despre familiaritatea poetului cu combinațiile sonore, cu cuvîntul rar, atît de potrivit structurii sale interioare. Cu voluptate argheziană, Dimov îl descoperă și îl transcrie în vers ca pe un giuvaier vechi ce mai poate străluci încă o dată. „Vin puișorii ! Vin puișorii ! Vin puișorii / Aurii, de găină, i-auzi ? / Cum ciurlîucăie printre cucuruzi / Pe marea tapiserie rurală, / Tulbure, aproape nouă și confidențială J Așezată pe peretele din față, / Reprezentînd înecarea Lumii Noi în verdeață". . .Poetul revine mereu la terenul neutru al obiectualului : „Tremură-n semn de salut / Plopul cu frunze lucioase / Uite bănuțul pierdut / Jos, pe sub bancă, la șase", căutînd acolo un echilibru între transparență și ambiguitate (Antimetafizică este titlul semnificativ), numai că limbajul poetic transfigurează fața lumii citită ca o carte, cu un ochi mirat. Lectorul este condus brusc spre altă semnificație decît cea așteptată (ca în Dialog unde bucătăria este invadată de spiritul binevoitor al unui strămoș, ca în Cules unde „Morții mei, seara, pe la șase / M-au poftit să culeg pere uriașe / Ei au murit pe neașteptate / Dimineața, cînd încep toate, / In zgîlț de lumină, în scîrț de care, / Zîm- bind de-atîta mișcare. . . / Iar acum au adus un pom pîr- guit / In fundul grădinii în asfințit, / Si l-au sădit ' Si l-au scuturat / Ca să-i cadă perele pe pămîntul beat / De plăcere".Leonid Dimov conferă astfel realității o multiplicitate continuă de forme, relevînd spectaculoasele fețe afective ale obiectelor. Iar aventura noetică pe care o propune La capăt înseamnă, în ultimă instanță, reinventarea lumii simple în variantele posibile ale versului.Magda URSACHE

0 INTERPRETARE

CARAGIALE
Mihai DRAGAN

Reactualizarea clasicilor — una din axele culturii noastre - presupune re- 
lectura operei lor dintr-o perspectivă critică ferită de dogme și prejudecăți. Cînd spunem clasici, ne referim la acele personalități rezumative in ope'a cărora spiritualitatea românească și-agăsit cea mai profundă ți originală întrupare artistică, devenită, « perspectiva istoriei literare, o sumă de recreatoare la care ne raportăm cc-: nuu.Ideea de clasicitate, cafccati .« minescu, Creangă. Caragio "e. opc Sc- doveanu, Biaga, Angh-ez, ReP-e:--sau Călinescu se ref^iă. '- p —•- -,-c . la perfecțiunea estetică a erec-e ':■'• la posibilitatea iera-h.lo- ccostec »- tr-o bogată serie «siâjfcă. c tîirM e universal, la wecotatea e paao-en- tă in t-mp s» spat- ’--e-o--cco ’ v»s-em—i-atM. c-cest ^.'^r- cra-scc -mcc~t-a. si o-c-t de «d> s-a- sr-t— s s-a- vo-ă d‘s"»r a» —a s-ar putec sone că păite-ba^jcc s-a -acar eesouc se depEn eoto-c De oceec a—ce cesc-e vw- scut cta-l c' tae mc.-* nost- scn-to- esa— o- .—c b -ij.ian.Cu otlt mo- -ar— oe——ac cmc oresac •>• asuma s* dscrf «mo- -o i-trapasăM critice. ne nacoArse «e r< oe ap—c- dict-a. o da- coca- -ge ac cO c c- de părerile e*«e a—c oc-rr-. sVk- încetăren-te de “cte. eeca cc s pentru altele nc• ircsci^seo*.Este cazul ca— •-etxlCtc Ca-o«o''e 
fi incepL.-tt.rfie teot-'a eunapeo? modem (Ed. .M«-e<c‘. 197*. 3Să oog) . semnată de us^ie^sătciai esec- L Constant—escu. ca—osouit d£- pre-sc fc- terară prin atwte s- stud de fae-a- tură compa-aiă. dor s- ce •s-o*’— -ee rară, di- care om otc pe oce'ec. ce bu—ă caftate. despre po«'c Eai-nescu. publicate in ceă dec wmo ia revistele C-cnic^ s’ Aore-Această carte este exprese '-*e ■* ■ teligențe cc-t-ce mobila cor a- 3*o - sează, in generai. dee-t do—a-șa- • bindite după iecm ate-t^e1. —io: confruntata s- emfcrate. »zeec ce-—a- lă, urmărită p’*c Io * • n ra •n?—aide stud ui compa-atst. ese aceea că opera d-amat-că o Iu• Co-coala, ca sc-sI Cesrăiaâe • - •— see*- t i .estetice modeme. t-e&j-a eva •vată I - bar de orice trctCto-o sm c -ș. od - că prin raportere sistaaa- • tă c — • s- carea teatrală europeano da Io răspic- tia secolelor XIX s XX Po-t-ir aceste optici, scriitorul nomc-i poate r considerat un strălucit precursor, in teorie și practică, al toat-uka european modem, un adevărat «profet*.Demonstrația criticu"-. este riguroasă, cu abundență de argumente si desfaceri de citate din opera studiată, precum și cu minuțîoase raportori la principiile dramei modeme, cșa cum apar ele fixate în citeva soiido studii de referință, nemțești si franceze, precum și în operele și manifestele unor creatori, între care trebuie citat in primul rînd Eugene Ionesco. I. Constanti- nescu se dovedește astfel nu numai un critic bine informat, caro pune pasiune ș* o anume jubilațio tinerească în susținerea punctului său de vedere, dar și un comparatist cu simțul proci- ziunii, cu disponibilitate asociativă ș*

disocă^^A. ta X'^. -n critic lucid, la core p cedeczb lotuși uneoriîn favoarea cam aglomerat. cu -evevv-n p arasaea. ce nu «vor, <d««Q n rtrnj— c sc-i confere, mai i*p> pa**'- s mo p-p-_-tntâ so- Stfaaae Oer «O pftl jif fi a ia m>ezul cc^a-^-r- ssatf*. W apr-a mo iM" la peataa arc-c cere p-co-cep- ts* aMaea da d-c»m*. csc reiesee- c-r saae^'a ■■xecatfce d— lui Ca- 
^9 patCc c—a de serc*aj^. C» — g--<e esteea ca ?esr-r «aT, aso cura .-a care —c. ’—r- 1—oi—tea marilorac-.o^or evxe*. G-ac-c Fuchs, A-Jî-s'.or-oe- —aO1 ArC~ Anaud. sc_- a?-- wc-des-a ce o retaa-t--o^ro-^a z tez-ai oacecinddu-l .ca pa c o.-tă —xc. ss pa c ctă de s’n- veae. as pe a =• caa.a-cmâ* (p. 21). s-pu-s«cr î^ 4ceȘcc-ec a-css» tear eae da c-tSp-ixi tae^>— rtoe Mte'civaâ ? -lSv^j.acrpcc>ea^. de ceee^;d că— o ocser- •cs dm obe aaiaa. .-cy^;-rco.-.a co- rgăeor s- bme —dr-dud-zata p-»r-’a^raer sugest-re io ideUe reg-c*-lc>- sr Ro- mpian. de după Ca-'ag’at'e Pta-afurii. feaîzaf ca a-tă ■-Cte'ia'ă. recar’-sade-a-eo ra^'aAa cu-•oPa^a' swa •to oa^ .er-gal teo-a- tce peet-u a sost-c ovt?occae-ă tec- fcta da “■or-atură D-.s^ur-a com- perae-rd i a--^-sa-.'ec^:ă «oc-- pe Cc- -rcg■-o-e• s- condur- e ^c-aKU-cta de I. Cc-■aa-c■■n;.-ta»c- p~a-^<c-a la modem-- ■nr»ee por^tapba- d-aact-xgiJ--’ nostra sa—: pe aep. - is&aoercse. F-ird totus aoao» da oweră-. *e gădu-m absaKO-c că j-co-- scrupt'loz .l^al^ea „--■c^, - sa c-oti-c sub p-es.-u-.aa tezei pe ror* o sussra.Se o- .-ao cu o-ac ~. uită usurință că L L Ca--egie'e .a fost p-imul teore- ac-â* s om de t-ol-u modern adversa- al ranw:aiiism-.n*;<i" (p. 11). In rea- Eto^. dacă este vorba să stabilim o wcs-.tc t». oca*zHic sa laogă s i c-e nume^ .teo*^tiCf0^nuli;^^ și cronicarului dra- 
r-atic Emi-nescu. el însuși, in unele prime. un modem. Incâ in 1876, în cro- —ch-e pu-bâcate în Curierul de lași,poetjl |esp:i,•.gea, in mai multe rinduri, naturahsmul (.copie după natură"), atît î- operele dramatice, cît și în jocul actorilor (,^nj credem că reprezentarea 
crudă și realista a slăbiciunilor trupești 
este menirea artei dramatice" — Cu- ■■ « e--- ' de lași, nr. 139, din 22 dec. 1876). Drept este să spunem că ș* Eminescu avea, înaintea lui Caragiale (tot în anul 1876), intuiția că teatrul are legile lui specifice în comparație cu literatura propriu-zisă. Poetul respingea practica, frecventă în epocă, de a se reprezenta dramatizări după romane, sa-ciioni-d „-alaiiu-ea" și „povestea" existente în unele spectacole lipsite de 
conflict și caractere.Cele mai substanțiale pagini ale cărții lui I. Consta-ti-escu sunt acelea dedicate analizei teatrului caragialian. Modalitatea folosită este aceea a criticii analitice, căreia autorul îi anexează însă în chip consecvent spiritul comparatist, dar și istorismul atît de necesar în răscolirea și cunoașterea izvoarelor. In loc să procedeze la o a

lăturare mecanică de citate din Ca- ragiale și dramaturgii europeni moderni, așa cum, din păcate, s-a încercat uneori, I. Consia-tinescu tinde- să izoleze aspecte insolite ale operej comentate ș* să *e organizeze mtr-o structură acceptabilă.Punctul de plecare pare să fie cre- dinia lui Eugene Ionesco după care Orice revoluție artistică presupune șr o întoarcere la surse (la sursele vechi ole teatrului). Ideea urmărită este aceea că î-î-o teoreticianul Caragiale care revoluționează, teoria dramei moderne" și „creația dramatică pro- priu-zisă" există o deplină concordanță.Criticul demonstrează punct cupunct această afirmație, luînd îndiscuție legătura cu vechea comică, 
structura dramei, personajul, limbajul 
si deriziunea absurdului. Nouă și bine argumentată este lămurirea legătu- Caragiale cu vechea comică (aiimaas«^. glume mimico, teatrul de —C"" poete. forsa curteană și popu-etc.). So j'ustifică in mod convin- câta- semnificația formulei prlforate a dramaturgului : .sunt vechi, domnule*.Ano" ■za tipurilor, modalităților, procedeelor ș* a „ticurilor" comice, în dependență de această tradiție (numeroase re*ori-io se fac la piesa D'ale 
carnavalului, situată la un nivel valoric cu mult superior față de ceea ce știam pină acum), ofe-ă o nouă perse ech.ă, cea mai clară de pînă acum, ț asupra felului în care a înțeles scrii- 
to.--_’l să se întoarcă la izvoarele străvechi ale teatrului, da- să și inoveze în același timp, instinctul său artistic ducîndu-l spre fo-me artistice o- rginale ce permit stabilirea de corespondențe sigu-e cu mode-nii de după el (Ja-ry, Becketi, Ionesco).Este momentul să -o mt-ebăm dacă nu cumva autorul cărții atribuie totuși aspectelor moderne ale dramaturgiei ca-oglal^em (inclusiv comicul absurd și „dadaismul" avant la lettre) o semnificație mai mare decît o au ele în realitate. Chiar dacă -o referim numai la toatru, obiectivul principal aî studiului, și ar fi prea mult să subliniem energic anticlasicismul dramaturgului, ruptura lui categorică do spiritul comodioi clasice. Dovadă o că 'nsuși criticul nu so hotărăște la o formula-o absolut clară, înce-co-ea de a nuanța dînd cîștig de cauză cînd noutății celei mai izbitoa-o, cînd unoi mode-ații înțelepte (sinteza între elementele teatrului tradițional și modalitățile modorne). Aceeași situație și in cazul examinării concepției lui Co- ragiale dospro toat-u. La începutul cărții so vo-beșto de „unicitatea" și 
„/ni/^■ei<^l^<^a" dramaturgului „ca teoretician modern al scenoi" (p. 25), iar la sfîrșit că „teoreticianul Ca-agiale oste unul dint-o c-oato-ii conceptului modern de toatru" (p. 317 — subl. n.). Unul nu presupune unicitate șî 

intiietate, ci unul, alături de...In pofida acestor impresii, o dropt să spunem că studiul publicat de Ion Constatinescu osto solid, mdrâznoț și incitant prin mterpretăiilo po ca-e Ie propuno. încă o dovadă că tinorii u- mvorsitari ca-e au cultul muncii și a! valorilor nu stau degeaba.



INSTITUTUL DE CERCETARE
SI PROIECTARE-IASI’ ?

* unitate afirmată pe plan republican
O instituție care a împlinit 17 ani de activitate intensă are desigur o zestre de1 realizări cu care se poate mîndri, mai ales cînd a cunoscut un ritm de creștere excepțional și a activat pe o arie atît de largă și într'-o gamă variată.In primul rînd e remarcabilă dezvoltarea în sine a acestei unități, care dispune astăzi de un sediu corespunzător, constituind „ el însuși o podoabă arhi-* tecturală a lașului și decadre cu multă experiență.E vorba, deci, de creștereaInstitutului. în al doilea, trebuie să avem în vedere activitatea desfășurată din 1957 și pînă în prezent.Acțiunea de sistematizare a teritoriului județean a inclus 220 posibile «intre de comună și 70 localități situate pe rel ea pală de șosele și căi feruleAnalizînd realizările acestui Institut în perioadă, sub aspectul concepției, se constată un urcuș, cîștigat treaptă cu treaptă prin muncă perseverentă la planșetă și prin acumulare de experiență cu fiecare lucrare proiectată și executată. Pe linie de sistematizare urbană și arhitectonică, preocuparea esențială a colectivului de nroiectare a fost îmbinarea într-un stil unitar și armonios a condițiilor de relief, a trăsăturilor speci-* fice cîștigate de orașele

noastre în decursul istoriei, a monumentelor valoroase de arhitectură și istorie, cu linia nouă, modernă, în construcție, obți- nîndu-se o varietate creatoare de emoții artistice, un nou specific care dă posibilitatea să se admire simultan ceeace strămoșii noștri au realizat mai valoros și îndrăzneala, linia simplă, proporția desăvâr- șbă a prezentului.Arhitecții ieșeni au reușit să rxprime sincer funcționalele specifice des- •i națiilor. fără a aluneca jx* panta exagerărilor, căutând să înlăture monotonia inerentă construcțiilor în proporție de masă. In felul acesta s-a veri Scat o dată moi mul! râ umta- *>N arc on colectiv rulo- ros diliam;, și entuziast care In acești ani a acu- m.u'.?t o experiență bogată. Dacă măsurăm distanța de la cvartalul Tudor Vladi- mirescu de pildă și p'înă la complexul balnear Nicotină. aflat în stadiu de machetă, putem însemna pe parcurs cîteva puncte de reper : Casa Tineretului Iași (arh. Ilie Costinescu), Bloc Express (arh. Gh. Tă- nase). Stadionul Iași (arh. M. Lupu, ing. C. Mihai, ing. Gh. Palamaru) Complexul social universitar (arh. Ilie Grigorescu, arh. C. Luncă- niță), Bloc restaurant Cotnari (arh. N. Vericcanu, arh. Gh. Heres), Blocuri 

piața gării Nicotină (arh. N. Vericeanu), Bolta Rece (arh. I. Costinescu) Motelul Bucium (arh. Gh. Cheptea), Policlinica oraș (arh. I. Costinescu) Spital Pediatric (arh. Cezar Dăriescu). ..
★Dintre clădirile monumentale de> mare valoare artistică, Teatrul Național s-a integrat adine in via'a cotidiană a orașului, căpătând o valoare de simbol. Relevînd preocupările pentru găsirea celor mai bune soluții de sist-matizar a zonei adiace-n te teatrului. în 1972 a fost organizat un concurs de idei la nivel rcpubUckn. la care au fost pn'Wfltw’r -A de proiecte și reținute 8. O gri. 'i similară a fost dovedită pentru si etAmati zarea 2 . net aferente gării centrale lansindu-se. de asemene . cui vuncur» de idei, la cereau fosț presenta’t- 17 po iecte și reținute fi.pe deoparte tin! atra.se spre ’aș talente de arhitecți proiectanți din întreaga țară, iar pe de al.a prosectanții ieșeni se afirmă cu tot mai mult succes pe plan republican. Institutul ieșean a întocmit proiecte pentru Vaslui, Bîrlad. Huși, iar talentații lui arhitecți participă Ia concursurile de nivel republican, semnînd lucrări de mare prestigiu. E destul să cităm în această privință centrul civic al

orașului Vaslui, acea frumoasă construcție a sediului de partid și administrativ realizată de arh. N. Vericeanu.Totuși, principala lor atenție este îndreptam a- -upra modului în carp se dezvalti orașul ’ași, urmă- rindu-se armonizarea ci:e- n.teur aone și cartiere noicu orașu 1 vechi, precum șicrearea in jurul orașuluia unor zone de sport șiagremen't (Ciric, Bucium,iBîmjva Breaz etc.). Depildă, ui1 cartier care începe să căpere personali-tate e cea mai tânără zonă construită a lașului, Alexandru cel Bun. Acolo unde altă dată erau mlaștini de la inundații se înalță astăzi blocuri albe, complexe comerciale, freamătă viața. Apropiindu-se cu pași uriași de Fabrica de țigarete, noul cartier va face curînd legătura cu Păcurari, continuînd să se dezvolte spre limita de vest a orașului. Aglomerarea din această parte impune urgentarea construirii pasarelei peste păianjeni- șul liniilor ferate pentru ca între Alexandru cel Bun și centrul orașului să 

nu fie decît o distanță minimă în linie dreaptă.Desigur că după Tătă- rași-Ciric, Dimitrie Cantemir. Mal drept Bahlui, So- cola, noul cartier confirmă valoarea colectivului ieșean de proiectare, așa după cum noua Casă de mode, magazinul Moldova blocul semicircular de la Podul Roș constituie tot atâtea frumoase cărți de vizită. Nu mai departe, să ne oprim asupra lucrărilor în curs la Facultatea de chimie a Institutului Politehnic, aflate în plină desfășurare între noua Sală a sporturilor și cămine studențești din Tudor Vladi- mirescu. Eleganța clădirilor, îndrăzneala concepției și încadrarea lor în ansamblu au putut fi admirate de curînd într-o emisiune pentru studenți pe micul ecran.
★Cu prilejul congresului de seismologie ținut zilele acestea la București și a seminarului internațional desfășurat la Iași tot pe probleme de seismică, sub egida UNESCO. specialiști din 17 țări au vizitat Institutul de cercetare 

și proiectare- — Iași, ră- mănînd plăcut impresionați de activitatea desfășurată aci. De asemenea, au vizitat cartierele noi, studiind soluțiile alese de specialiștii ieșeni pentru consolidarea terenurilor slabe și preîntâmpinarea alunecărilor.Invmgînd greutățile de teren bine cunoscute, re- zolvînd probleme dificile legate de păstrarea specificului urbanistic și stradal, proiectanții ieșeni cîntăresc fiecare machetă, încearcă variante, iar cînd ies pe stradă au în ochi silueta viitorului centru de radio-televiziune, a viitorului spital clinic, a viitoarelor facultăți sau uzine. De altfel, holul Institutului e de fapt o fereastră deschisă spre viitor. Intrați o clipă, admirați machetele expuse și apoi coborîți visători cîțiva pași și încercați să vă imaginați cum va arăta sistematizată de pildă zona Bipa Galbenă. Soluțiile sînt în dosare, planurile trase la helio, totul e numărat, calculat, proiectat. Plecați mai departe să vedeți cu ochi de proiectant noul bulevard Dimitrov, viitorul Tîrgu-Cuculuj, viitorul Costache Negri. .. mereu la timpul viitor.A proiecta înseamnă a vedea și a hotărî ce va fi acolo unde la timpul prezent nu e nimic. Inșiruiți în albele săli de la diferite nivele, oamenii planșetelor sînt niște visători dar cu picioarele bine înfipte în pămînt. Ei visează la modul precis, dimensionat, cîntărit.Cînd obosesc, deschid geamurile și privind în vale, peste oraș, văd cum prind viață visele lor schi - țate cu creion subțire pe hîrtie străvezie, născută din lumină.

ÎNTREPRINDEREA 
CINEMATOGRAFICĂ

< A JUDEȚULUI IAȘI

FILMELE LUNII DECEMBRIE

Anul cinematografic 1974 se încheie cu încă 12 premiere care pot satisface cerințele tuturor vîrstelor și preocupărilor. Filme de aventuri, comedii, drame, filme pentru tineret, etc. vin să completeze bogata listă a anului 1974 ce a cuprins aproape 150 de titluri.Prin intermediul uneia dintre premierele lunii decembrie avem ocazia să-l reîntîlnim pe Peter Falk, simpaticul musafir din serialul de sîmbătă seara, care rezolvă cele mai grele cazuri într-un stil caracteristic. Și de această dată. Locotenentul Colombo,nu-și dezminte faima descoperind pe adevăratul criminal.Filmul este realizat de Studiourile americane, pe peliculă color, în anul 1971.Un film de aventuri dar de o factură total deosebită este și „Alo, Salvarea !". Producție a studioului ..Mosfilm", filmul redă „aventurile" unui medic cardiolog și a ajutoarelor sale pentru salvarea de vieți omenești, cu bucuriile suc

cesului sau tristețile insuccesului. Este un film universal uman.„Ultima luptă* — producție a studiourilor poloneze, ecran normal — color.Este un film dedicat unui erou național polonez care cu prețul vieții a ținut sus torța libertății în timpul ocupației fasciste.Un imn închinat celor ce s-au jertfit în lupta cu cotropitorii hitleriști este și filmul bulgar intitulat sugestiv „Ultimele lor cuvinte".Pe o peliculă color — în lungime de aproape 3.000 metri, se deapănă, povestea a 6 femei condamnate la moarte, care în numele demnității refuză să colaboreze cu dușmanul, colaborare care le-ar fi adus libertatea.„Casa păpușilor" — producție anglo-franceză — ecran normal — color.Un film inspirat din dramaturgia ibseniană. Rolul Norei este interpretat de Jane Fonda. Este de fapt o „lectură" contemporană a cunoscutei peise și în ca-

Scenă din filmul „O scrisoare pentru Scotland Yard'- Scenă din filmul .Trei alune pentru Cenușăreasă"
re- eroina cu toată aparenta nepăsare — simte că c- xistența ei se năruie ca o „casă de păpuși*.Tot o transpunere pe ecran a unei piese de teatru este și filmul „Talente și admiratori". De această dată fiind adoptată piesa lui Al. N. Ostrovski.Prin intermediul acestei pelicule se surprinde atmosfera culiselor teatrului din Rusia secolului trecut.Filmul este o producție în culori a studiourilor sovietice.„Anchetă la Marienbad", coproducție a studiourilor din R.D. Germană și R.S. Cehoslovacă.Este un film polițist inspirat dintr-un fapt autentic : asasinarea profesoru

lui de renume mondial Theodor Lessing.„Izvoare". Ecranizare i.. două serii de către studiourile „M. Gorki" a unui roman apărut în ultimul deceniu. Este o amplă frescă a vieții poporului sovietic prin intermediul unor im- p>rtante etape istorice Printre etape distingem și Marele război pentru apărarea patriei.„O scrisoare către Scotland Yard"', producție a studiourilor engleze, ecran cinemascop — color.Filmul este de fapt povestea plină de farmec a unei tinere infirme care prin dragoste se vindecă și de boală. Cînd află însă că este înșelată în sentimente nu pregetă să denunțe 

poliției pe iubitul devenit delicvent.„Comisarul Cardone în acțiune", producție a studiourilor italiene, ecran cinemascop — color.Film de factură polițistă. are menirea să tragă semnalul de alarmă față de pericolul neofascist care amenință Italia.Acest „încăpățînat" comisar, după o serie de peripeții palpitante, descoperă că banda criminalilor și se- chestranților de persoane este de fapt o organizație cu caracter neofascist care strîngea fonduri pentru procurarea de arme.„Trei alune pentru Cenușăreasă", coproducție a studiourilor Barrandov — Defa Potsdam, ecran normal, color.

Este povestea plină de farmec a eroinei din basmul de circulație mondială.Regizorul ceh Varclov Varlicek a apropiat însă pe Cenușărească de actualitate. Fără a ieși din domeniul basmului, Cenușăreasa este Ia fel de bună și frumoasă, dar cu un caracte-r mai voluntar și mai puțin docilă.„Cavalerii Teutoni", producție a studiourilor poloneze, regia Alexander Ford.Este de fapt o reluare în cadrul ciclului „Mari succese ale ecranului" a cunoscutei evocări istorice după romanul lui Henryk Sienkewicz.

atra.se


ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ 
„NICOLINA"

IAȘI
5

Hotărîrile Congresului a] X-lea și Conferinței Naționale, au fost un imbold pentru toți oamenii muncii din patria noastră, în realizarea și depășirea angajamentelor luate, în scopul de a realiza un spor de producție care să asigure realizarea planului cincinal înainte de termen. In cinstea Congresului al XI-lea întrecerea socialistă în. toate întreprinderile din țară a luat un avînt și mai mare, contribuind din plin la realizarea unor sporuri de producție, care să asigure îndeplinirea planului înainte de termen.Harnicul colectiv al întreprinderii mecanice „Nicolina** a dovedit și de data aceasta că știe să-și respecte angajamentul luat, raportînd în ziua de 4 noiembrie 1974, îndeplinirea planului pe patru ani din cincinal.— Creîndu-se premisele îndeplinirii cincinalului înainte de termen, întreprinderea mecanică „Nico- lina“ prelimina cu ocazia raportării o producție suplimentară in valoare de peste 142 milioane lei.

— Sporul de producție realizat prin creșterea productivității muncii s-a concretizat în 190 echipamente buldozer, 86 silozuri. 298 boghiuri etc., peste plan.In realizarea și depășirea planului un rol deosebit îl are introducerea cuceririlor din domeniul progresului tehnic în toate domeniile de activitate, contribuind astfel la realizarea a mari cantități dc producție, consumuri specifice tot mai reduse, fără a dăuna calității.Printre obiectivele de seamă ale politicii economice a statului nostru este modernizarea continuă a structurii economiei României socialiste, așezarea întregii producții pe baza progresului tehnic, pe temelia celei mai moderne tehnici.în acest sens s-au creat condiții ca, în etapele ce urmează, întrepdinderea să fie dotată cu noi utilaje de mare productivitate în scopul dezvoltării pe mai departe. în lumina acestor realități s-a trecut la întocmirea unui plan de producție pe perioada 1975— 1980. care să a^-iguF^' cer .n țele pieții prin diversifi

carea producției Tti4»ifatA produsele existențe la fabricație vor fi nx< rno»- te ca printr-un c-tAru mai redus și o rrțmjvcct*- re tehnică corev*BU00** re să se asigure calități sporite printr-m CuOMUt cit mai r-dm de sataiăt în executarea «ocatiuraSe știe că întreprins -re a mecanică -Nicotian* * *«•- milat și fBarkd t srrw de produse speciTue unităților de co-s*truelÎJ «o- strucții d<- drumqri os <m> mare randament ca
00 000 mc/an ;

moaide pe tnctur 5 01 >• 

— îartfacktXMrv awotaU. ții și întreținerea drumuri- ior.— autogudronator 7 000 litri— freză rutieră pentru stabilizat pămîntulUtilaje terasiere.— greder tractat de 80—18 c.p.— autoscreper 11 — 14- autoscreper 20 m.c.— astogudronator 120— autogudronator 180
CD— rulouri conductoare
* S— ț« *.f— rnlour compactoare R 12 — 14— rulouri vibratoare R.V.— m;~-m pe pneuri 16 tf

— compactor mixturi pneuri 120 c.p.— rulou compactor vibrator 15 tf.— buldozer S 1 800— buldozer A 1 800— buldozer A 3 600— scarificator S 1800— încărcător S 1 800— încărcător S 1 800— încărcător A 1 800— încărcător A 3 600— încărcătoare pe pneuri de la 0,5—5 m.c.Gama produselor noi ce se pun în fabricație, precum și modernizarea celor existente, este continuu în atenția colectivului de la întreprinderea mecanică ..Nicolina", în scopul satisfacerii cerințelor economiei naționale.

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE LOCALĂ 
SUCEAVA

Industria mixtă Rădăuți
o mindrie a Tării de sus

De cite ori am avut plă
cerea să discutăm cu co
lectivul de conducere al 
întreprinderii de industrie 
locală — Suceava, respec
tiv tovarășii ing. Francisc 
Grudnic, director, ing. Va- 
sile Rusu, director tehnic 
și C. Nicoară, director co
mercial, enumerarea între
prinderilor de pondere și 
prestigiu din cadrul rețe
lei pe care o conduc a în
ceput cu Rădăuți

— Fabrica metalurgică 
Rădăuți are cea mai ma
re pondere la export din 
județ. De asemenea, fabri
ca de mobilă.

— Rădăuții colaborează 
intens cu industria repu
blicană, realizînd chiar pie
se în unicat.

— Mobilierul comercial 
realizat la Rădăuți e ves
tit în întreaga țară.

— Pentru anul viitor Ră
dăuții își propun să li
vreze cu 1 560 tone con
fecții metalice, 1 216 tone 
piese turnate din fontă și 
cu peste 2 milioane lei bu
nuri de larg consum mai 
mult ca în 1974.

Iată de ce am ținut să 
admirăm la fața locului 
vrednicia colectivului ră- 

dăuțean, condus de inginer 
D. Parfenie, director, in

giner șef Radu Cernovschi 
și Radu Plîngău, contabil 
șef. In primul rînd Fabri
ca metalurgică, realizată 
prin modernizarea unei 
modeste întreprinderi lo
cale, Profilată pe o gamă- 
largă și foarte variată de 
produse, grupate pe 5 mari 
ramuri și realizate în 13 
secții specializate, fabrica 
aceasta a reușit în ultimii 
ani să se impună pe plan 

republican și să devină un 
partener căutat peste ho
tare.

— Ce se realizează la Rădăuți ?
— In primul rind turnă

toria de fontă, adică cea 
mare de la Rădăuți și cea 
mică de la Putna, lucrează, 
o serie largă de produse de 
larg consum (plite, grăta
re, șișcornițe etc.) iar în 
al doilea rind realizează 
unicate pentru industria 
republicană, cum ar fi ga
lerii de evacuare și piese 
auto pentru Uzinele Stea
gul roșu, Uzina „Ceahlăul" 
din P. Neamț, Uzina repa
rații auto Suceava etc. De 
asemenea, piese de fontă 
pentru îmbinarea instala
țiilor sanitare și piese mari 
destinate exportului în El
veția, R. F. Germania și 
alte țări.

Se află în curs de mon
tare turnătoria de oțel ca
re va deschide noi perspec
tive de dezvoltare între
prinderii.

Urmează secția de con
fecții metalice, cu o sub 
secție la Șiret, , r^^izînd 
chioșcuri metalice, lando- 
uri pentru copii, cău-ioa 
re etez De asemenea. secție prelucrări mecanice ca
re colaborează intens cu 
industria republicană pen 
tru realizarea de piese de 
schimb auto și secția bu
nuri de larg consum. Ul
tima secție trimite numai 
în. acest an 300 000 grăta
re circulare în R. F. Ger
mania.— Care este cel mai recent titlu de mindrie al Rădăuților în materie de metalurgie ?

— Desigur că mobilierul 
din metal combinat cu ma
se plastice destinat marilor 
magazine și în general in
stituțiilor. E vorba de ta
vane, lambriuri și mobilier 
așa cum se poate vedea la. 
hotelurile din Pitești, Plo-

iefi, Craiaca fi hotel „Vic
toria.' din București. Cel 

recent dotat: magazi- «vi Universal din Suceava 
Realizat cu profil de alu
miniu, acest mobilier con
feră interiorului un aspect 
modem și ușor de întreți
nut- De asemenea. Rădăuții 
produc în unicat pe țară 
piese pentru aparatele sto- 
mat<alagice, piese pentru
fahrțcile de zahăr, în ge
neral utilaje în unicat, rea
lizate la comandă.

*

Fabrica de mobilă ia 
parte la realizarea mobilie
rului comercial, combina
ție metal-lemn și produce 
garnituri proprii: dormi
toare, biblioteci, holuri etc. 
De menționat că o parte 
din această mobilă merge 
la export, ca de pildă ow 
bibliotecă practică foarte 
solicitată în Uniunea So
vietică.

In ansamblu, industria 
locală rădăuțeană consti
tuie o mindrie a Țării de 
sus, ea preluînd o tradiție 
modestă și ureînd pricepe- W 
rea și talentul acestor oa
meni pînă la nivel de re
cunoaștere pe plan repu
blican. De la meserie, meș
terii din această parte a ță
rii rivnesc spre artă, ca de 
pildă această colaborare cu 
arhitectul N. Constantines- 
cu de la IPROCOM — 
București din care a re
zultat mobilierul metalic 
combinat pentru interioare 
comerciale. Faptul că au 
fost realizate unități în afa
ra orașului, cum, ar fi la 
Putna, Șiret sau cărămi- 
dăria de la Dornești contri
buie la utilizarea minei de 
lucru din zonă. +

Din toate punctele de ve
dere, industria de la Ră
dăuți e locală doar cu nu
mele și ca aplicare a mi
nei de lucru. Ca prestigiu 
e o industrie cu valențe de 
anvergură republicană.



„M - .m dedicat cinematografului din dragoste", se confensa undeva Mircea Mureșan, regizorul Răscoalei și al Baltagului.Am început cu această confesiune fiindcă ni s-a părut caracteristică pentru întreaga activitate și pentru atitudinea lui Mircea Mureșan față de cinematograf. Numai un om îndrăgostit de această artă putea face atîtea concesii în practicarea ei. Am în față două declarații ale regizorului, amîn- două referindu-se la chestiuni de concepție și de credință artistică, dar amîndouă fiind dovada oscilațiilor unui lucid, oscilații între a vrea să facă un film așa cum îl vede el, cum ar vrea el, și a primi totuși să-l facă așa cum rl văd alții. Deși știa că în scaunele administrative și ale redacției de scenarii stăteau uneori nepriceperea și impostura, deși la timpul potrivit a divulgat în scris asemenea hibe (....... această artă depinde prea mult de responsabilitatea unor persoane" ; „talentul singur nu poate învinge barierele nepriceperii" ; „imposturile au fost foarte dăunătoare pentru că au creat terenul larg al mediocrității, al subgîndirii, al subsenșibilitătii- al subartei"), Mircea Mureșan nu li s-a opus ca artist ci doar ca cetățean. Artistul ao<-eptă. în 1965 de pildă, să facă Răscoala as,a cum i se impunea de cutare responsabil al redacției de scenarii sau de cutare director de studieRegizorul înțelegea fenomenul istoric al răscoalei ca fond al dramelor, al ciocnirii destinelor umane și nu invers ; el nu vedea filmul ridicînd fenomenul răscoalei pe primul plan, sub care să însăileze niște acțiuni ale unor personaje mai mult sau mai puțin profunde. „Fenomenul răscoa- mi se părea — zicea el — că ar fi devenit mult mai interesant, mai expresiv și chiar mai inteligibil dacă aș fi dat prioritate destinelor unor personaje ale cărții. Soluția aceasta ar fi generat un conflict de mare interes artistic". Dar, deși inspirația și viziunea Iui de artist îl îndemnau într-o direcție, a acceptat sâ meargă în alta. Ar fi greu să analizăm acum dacă filmul ar fi fost mai bun sau mai râu — vrem doar să ne sprijinim afirmația că Mureșan este un lucid oscilant. lată. încă o dovadă, de data aceasta referitoare la un film mai

Profiluri regizorale

OSCILAȚIILE LUCIDITĂȚII
recent. Bariera, în legătură cu care regizorul afirmă că ar fi avut inițial alte intenții, dar că n-a găsit destul curaj să le ducă pînă la capăt ; ar fi vrut să pornească de la cu totul alte personaje, reale, prototipuri ale celor dispărute, personaje care trăiesc astăzi și pe care le-a descoperit în timpul documentării pentru film. Iar despre cei care au dispărut intenționa să prezinte doar urmele materiale ale existenței lor descoperite tot la fața locului : fotografii, obiecte. „Atunci filmul ar fi apărut ca reînvierea ur.or fapte absolut reale. Nu înțeleg ce m-a oprit să realizez această intenție !“ A fost acum rin- dul unei oscilații nedeterminate d’’n exterior, ci rodul unei erori proprii. Concluzia ar fi că Mircea Mureșan este un lucid care nu are tăria să-si respecte lucidita'ea și să o u-meze. Observăm' imediat că și tematica extre— de r^runita- râ a primelor patru filme ale sale d.ivulcă o oscilație de fond, o im- posibi’i'a>e (structurală sau con- ’uncturală ?) de a se mani'e^.ta conHawt, șo«secter.t -cu o concepție artistică, cu un stil, cu o. preocupare tematică. Mureșan — si nu-i singurul regizor al nostru In această situație — nu are acele idei obsesive. ale lui, de care vorbește undeva Malvina Urșianu, sincur-ele în stare să configureze profilul distinct al unui creator. Intuim și o anume dramă a cineastului într-o declarație ca aceasta : „Eu nu pot fi deocamdată un autor de film, eu nu pot să mă exprim singur și integral, cu trebuie să mă adaptez unor scenarii pe care le am sau pe care le pot alege, nu totdeauna după eustul meu. nu totdeauna potrivite cu pasiunea mea ; uneori alegi un film numai din dorința de a lucra, nu neapărat de a te exprima pe tine ca forță creatoare".Dar, lucid cum este, Mureșan 

și-a dat întotdeauna seama de necesitatea acelor idei obsesive și recunoaște că le-a avut dar „s-au cam tocit" fie pentru că s-a apucat de film prea tîrziu, fie pentru că ideile lui n-au fost întotdeauna înțelese și acceptate sau n-a avut suficientă forță de convingere ca să le impună. Așa s-a făcut că, în Răscoala de pildă, n-a reușit să pună — cum voise — problema unei aspirații perfect umane spre o dragoste care se dovedește social imposibilă ; s-ați născut o dramă, poate chiar o tragedie care s-ar fi rezolvat în condițiile unor evenimente sociale precise și astfel s-ar fi evitat descriptivismul unor fenomene de natură secundară, de existența cărora regizorul a fost conștient, dar nu le-a putut evita. Este o dovadă că Mureșan e un lucid șl un sever cu sine însuși, dar din păcate posi-factum. Ciad trebui* să deddâ, oscilează, sau se lasă prea ușor convine, sau n-are curai. Singur recunoaște că in Knock-out a vrut, inițial, să transpună o obsesie a sa. anume că absurditatea e generată de anumite circumstanțe între care prostia. „N-am reușit însă să exprim cu toată forța absurditatea, pentru că, de ce n-aș spune-o, mi-a fost teamă... M-am silit prea mult să justific fiecare acțiune. fiecare personaj și așa am anulat — nu pe jumătate, ci pe trei sferturi — absurdul relațiilor interioare dintre eroi, generate de reducția lor mintală". Regizorul a conturat structura absurdă a unor personaje „de teama criticii absurde" E și asta o oscilație a lucidului care în plin proces de creație se gîndește la ce va spune critica și cedează în fața unei prezumtive severități a acesteia. Așadar, Mircea Mureșan își complică existenta de bună voie, din exces de luciditate. Nu încetează însă să creadă în „dreptul suprem a] creatorului de a fi consecvent cu 

propriile opțiuni" și că numai prin acceptarea acestui drept se poate ajunge la adevărata artă cinematografică. Nu încetează, de asemenea, să creadă în posibilitatea și necesitatea unei comunicări artistice cu spectatorul prin , idei, prin sensibilități, prin emotivitate, prin puritatea sentimentelor. Regizorul se declară adeptul unei comunicări clare, prin mijloace artistice adecvate fondului exprimat, fără ambalaje strălucitoare, inutile, care se folosesc de obicei pentru acoperirea golurilor de conținut. Detestă sărăcia în comunicarea emotivă a ideilor și a adevărului, detestă excesul în simplificarea acestora, în formularea de către cineastul inabil a răspunsului încă înainte de a termina de formulat întrebarea, astfel încît spectatorul se vede tratat ca un preșcolar neștiutor. întrebarea este însă dacă, practicînd aceste lucruri la modul teoretic regizorul are și puterea, sau capacitatea, sau curajul de a le evita în practica sa artistică. Filme precum Knock-out și, part’"' Asediul trădează oscilații și din aceste puncte de vedere.Primele patru lucrări ale lui Mircea Mureșan sînt derutant de diferite ca odalitate, inspirație și ton : un film de actualitate, urmărind descoperirea unei individualități umane în condițiile vieții sociale noi — Partea ta de vină, apoi ecranizarea unei opere literare celebre — Răscoala, urmată imediat de Knock-out, o comedie ușoară, gen neadecvat temperamentului regizorului și, în sfîrșit, o nouă ecranizare a unei cărți, a unei capodopere. Baltagul lui Sa- doveanu, fără nici o legătură de concepție sau stil cu Răscoala. Deci patru apariții în patru ipostaze total diferite, ceea ce pentru un creator trebuie să fie extrem de dificil.In ultimele trei filme ale sale, Mircea Mureșan și-a îndreptat a

tenția spre o zonă mai apropiată de contemporaneitate, atras de fascinația unor eroi comuniști, angrenați în lupta pentru o nouă o- rînduire socială. Asediul, Bariera și Porțile albastre ale orașului marchează noua vîrstă artistică a cineastului.De la Setea lui Mircea Drăgan și Titus Popovici, nici un alt film nu a mai fost dedicat marilor mișcări ale maselor populare conduse de partid pentru instaurarea dictaturii proletariatului. Tema a fost reluată, în Asediul, dintr-o perspectivă nouă dar, din păcate, fără cuprinderea largă a epocii, fără un pronunțat caracter de frescă socială spre care tindea Setea, ci surprinzînd doar un episod — e drept, destul de concentrat, de dramatic, din evenimentele politice ale anului 1945.Bariera este filmul unui mediu social, nu al unui erou sau al unui cuplu, o peliculă a cărei racordare la prezent a urmărit realizarea linei povestiri mai atractive, mai ritmate, față de ceea ce oferea cartea Iui Teodor Mazilu. Că această racordare nu a reușit în întregime, că ea fărîmițează acțiunea, nu o ritmează, este tot atît de adevărat ca și lipsa de unitate stilistică (interferențele unui stil clasic cu altul modern) și de viziune (coabitarea realului cu oniricul).In Porțile albastre ale orașului, Mircea Mureșan crează momente emoționante, are unele subtilități de psihologie, îmbină o plastică de bun gust și rafinament cu o splendidă muzică (Doru Stănculescu) obținînd un ton de baladă. Neajunsurile filmului stau în structura lui dramatică extrem de precară și în finalul cu ostentație educativ. Sînt însă evidente în ultimele trei lucrări tendințe mai constante sub ranort tematic.Nu ne mai rămîne decît să ne gindim la proiectele sau, mai exact, la doleanțele lui Mircea Mureșan, anunțate de el cu doi ani în urmă : un film Meșterul Manole, apoi ecranizarea Sărmanului Dionis de Eminescu și a romanului cele- tru al lui Camil Petrescu — Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război.A te gîndi la asemenea opere înseamnă a fi încheiat perioada oscilațiilor și a te simți matur.Ștefan OPREA
Filarmonica „Moldova"

OMAGIALE

*

Un concert coral este, fără îndoială, cea mai potrivită formă de cinstire muzicală ce se poate da unui eveniment politic. Intr-o ținută frumoasă, vădind o pregătire temeinică, corul „Gavriil Musicescu", sub conducerea lui Ion Pavalache (solist baritonul Visarion Huțu) a oferit publicului ieșean, întru sărbătorirea Congresului al XI-lea al P.C.R., o adevărată' ghirlandă de cîntece patriotice, in primă audiție, prinos al străduinței, entuziasmului și talentului compozitorilor tineri și vîrstnici din iași. (Au fo6t executate și două coruri de A. Stoia și V. Popovici, ei înșiși cinstiți prin includerea in program).Corul filarmonicii a fost solicitat să-și dea concursul și în concertul simfonic dedicat aceluiași important eveniment, dirijor fiind Ion Baciu : într-un montaj orchestral (realizat de Dinu Stelian și Sergiu Sarchizov), care i-a conferit mai mult fast, transpunînd in același timp pe plan constructiv unitatea de esență ; au putut fi ascultate cîteva dintre cele mai cunoscute cîntece muncitorești, martore ale unui trecut de jertfe. Din programul aceluiași concert, de menționat execuția Rapsodiei a doua de George Enescu, pentru calitatea sonoră, suflul cald și densitatea emoțională. ' Interpretarea concertului pentru vioară de Caudella a fost mai puțin șlefuită dar coloratura lirică imprimată de Daniel Podiovschi (foarte potrivită muzicii), ca și luminozitatea timbrală a tușeului său violonistic au putut compensa chiar propriile inconsecvențe ritmice, uneori supărătoare în dezacordul cu orchestra. ■ - -« re ia» .In ultima vreme, orchestra ieșeană a evoluat sub bagheta a trei dirijori (Th. Costin, G. Vlntilă și Nicolas Astrinidls — Grecia) în concerte de facturi foarte diverse.Din concertul dirijat de Theodor Costin, lucrearea care a prezentat cele mai multe lacune din punct de vedere interpretativ a fost Simfonia concertantă pentru vioară și violă în Mi bemol major, de Mozart (soliști Daniel Podiovschi și Gh. Zaboloteanu). Cauza nereușitei trebuie ' căutată în totala nepotrivire dintre interpreți : în afară de ultima parte, în care s-a ajuns într-o oarecare măsură la un consens, a domnit un fel de înstrăinare, față de care nu puteai să-ți dorești decît ca protagoniștii să nu se deranjeze prea mult reciproc. Dirijorul Th. Costin a reușit să se facă agreabil prin temperamentul său viu ; reușite ca evecuție — ultimele două părți din Simfonia a opta de Beethoven și piesa lui D. Capoianu, Capriccio— Uvertură.Concertul de muzică rusă, dirijat de George Vintilă, a apărut închegat ca asamblare de lucrări (Mussorgski — „O noapte pe muntele pleșuv", Ceaikovski — Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, și Prokofiev — Simfonia a șaptea în Do diez minor) și bine realizat ca execuție. Muzica celor trei compozitori, de mare plasticitate expresivă, s-a transmis în valuri egale, într-o stare tensională constantă, echilibrată, propice unei bune receptări. Merită o reliefare deosebită contribuția solistică a tînărului violonist Anton Diaconu, foarte talentat și cu perspective de evoluție. Dispunînd de un sunet strălucitor și de un autocontrol intonațional fără reproș, cu deosebită sensibilitate, Anton Diaconu poate aspira la zonele înalte ale împlinirii.Nicolas Astrinidis este un dirijor de operă si se manifestă ca atare. Interpretările pur orchestrale, deși îngrijite, închegate, logice, sînt statice, nu „curg". (Observația este valabilă atît pentru felul în care a fost executată Rapsodia sa cipriotă cît și pentru Arleziana lui Bizet). In schimb, în acompanierea fragmentelor de operă („Nunta lui Figaro" și „Don Juan" de Mozart. „Traviata" si ..Othello" de Verdi ) orchestra a fost foarte vie. nuanțată, prezentă în cele maî subtile inflexiuni solistice. împreună cu soprana Aneta Pavalache, tenorul Cornel Stavru și incomparabilul bariton Dan Iordăchescu au realizat momente de forță emoțională.In sfîrșit. se cuvine menționat, pe linia manifestărilor camerale, recitalul de frumoasă tinută interpretativă susținut de Daniel Podiovschi, acompaniat de Victoria Ștefănescu (Sonate de Mozart, Beethoven, Debussy și Prokofiev). Liliana GHERMAN

j» Omagiul pe care pictorii din Iași 'SA, au ținut să-1 aducă evenimentului • ( , politic hotărîtor pentru drumulJ..........................................................I ' '■* > ^1 viitor al țării — respectiv Con-greșul al XI-lea al P.C.R. — nu e doar o manifestare ocazională — fie chiar cu acorduri largi de imn și cu avînt de odă — ci angajarea plenară a creatorilor respectivi,prin opera lor integrală, pe linia revoluționară a transformărilor pecare le înfăptuim. Ideea ce stă la taza expoziției din sala „Victoria"’ din punct de vedere organizatoric,e plină de semnificații privind participarea permanentă a artistului la evoluția social-politică. la de- • venirea istorică a poporului din care face parte și, totodată, privind devenirea lui ca ferment al noului, ca personalitate creatoare. Ni se oferă în ansamblu numai o-pere reprezentative pentru cei care participă, lucrări definitive și intrate în memoria cetății, adevărat patrimoniu al epocii respective. Sînt lucrări ce solicită spațiu de respirație, cu o greutate valorică, caracterizînd seriozitatea școlii ieșene de pictură, însușirile ei de, bază. Pentru prima dată, neutra sală din Piața Unirii nu mai pare un bazar în care se expune pînă la refuz și heteroclit, ci o galerie a desfătării, cu simeze aerisite ce invită la un peripatetism sentimental, la reveniri și la întîr- zieri repetate în fața pînzelor.O asemenea retrospectivă n-ar fi fost posibilă fără contribuția Muzeului de artă din Iași, deținătorul chintesenței realizărilor acestei perioade, la care se adaugă în oarecare măsură lucrări din ateliere. Avem prilejul, deci, să judecăm în ansamblu discernămîn- tul de achiziție al muzeografilor și totodată ochiul lor format în a selecta din opera fiecărui artist lucrări care să nu distoneze cu sunetul general al expoziției. în fe- Iul acesta, retrospectiva e, de fapt, un album de referință al perioadei de după eliberare, cu fră- nrîntările, îndoielile și victoriile noastre, un album în care textul rămîne pe seama privitorului. E și un. prilej de ușoară melancolie privind prea repedea trecere a anilor, marcați de evoluția generației tinere, începînd cu Dan Hatmanu dar și de satisfacție născută din împlinirea acestei generații (Adrian Podoleanu, N. Constantin, Corneliu Ionescu, N. Matyus, Gb. Brădățeanu, D. Gavrilean, Val Gheorghiu, V. Istrate, Ion Neagoe,

RETROSPECTIVĂEugen Ispir, I. Gînju, Liviu Suhar, Aurelian Dinulescu, Felicia Brîn- daș-Gavrilean).In timp ce Victor Mihăiles- cu-Craiu, Eugen Șt. Boușcă, Mihai Cămăruț, C. Agafiței, Ion Petrovici, Maria Lazăr,, Viorica Balan, P. Buzatov, formează circularul, ca să utilizăm un termen de scenografie, adică acea dominantă de fundal ce dă tonul, ceilalți își punctează evoluția prin lucrări-pietre de hotar. Și în această panotecare realizată cu gust și pricepere de către muzeografele Maria Hatmanu și Georgeta Pascal, stă valoarea retrospectivei de la

„Victoria" ; bineînțeles că, independent de valoarea în sine a lucrărilor și de generozitatea lor tematică.Reîntîlnirea cu opere pe care, poate, artiștii le consideră depășite față de ceea ce pictează azi ne prilejuiește o mal justă apreciere a progresului realizat de către școala ieșeană într-o perioadă istoricește scurtă, dar extrem de dinamică. Perioadă care se recunoaște cu satisfacție și orgoliu în acest album deschis întru, cinstirea marelui Forum al comuniștilor români.Aurel LEON

Dan HATMANU : „înainte de spectacol1
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Documentele Congresului al XI-lea

A edifica o educație 
comunistă românească

rea-foan- ne- (ceea

Constituindu-se ca parte componentă a formării omului și ca funcție distinctă a societății, educația a cunoscut . simultan, . in decursul istoriei, un proces de specializare . (ramificare) în vederea cultivării tot mai depline și diferențiate a forțelor native ale omului și unul de. generalizare în vederea unificării spirituale amembrilor societății date în perspectiva unor țeluri comune. Exprimînd polaritatea unei duble necesități tensionale — aceea a dezvoltării individuale și conservării social.e și pe aceea a dezvoltării sociale și conservării individuale — ambele procese au cunoscut dezvoltări istorice sinuoase, cu acumulări de teorii, practici și tradiții . pozitive și negative ce nu pot fi ignorate fără a greși fundamental. In adevăr, principiile obiective și subiective în virtutea cărora acestea s-au desfășurat au rezultat . nu numai din coeficientul de universalitate al structurilor sociale date, ci și din acela de particularități inimitabile de la o țară la alta sau de la un popor la altul într-o epocă istorică dată, ceea ce face ca întotdeauna sarcinile educative noi să fie legate de litățile istorice ale unei comunități.Așa se face ca azi, în contextul mondial al unei te puternice tendințe, de pe poziții marxiste sau marxiste, spre omul universal, cetățean al lumii , ce exprimă necesitatea coexistenței pașnice și a luptei împotriva imperialismului) și a unei puzderii de orientări referitoare la dezvoltarea individului concret, este nevoie să edificăm o educație comunistă românească, deschisă în egală măsură valorilor progresiste universale, cit și cerințelor dezvoltării naționale și individuale. Acestei nevoi, esențialmente vitală pentru noi în condițiile în care făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism se sprijină pe educație ca pe una din pîrghiile de bază, documentele celui de al XI-lea Congres al P.C.R. i-au adus un răspuns de o valoare și claritate clasică.Primul proces, acela referitor la dezvoltarea omului concret, apare azi, pentru noi, potrivit cu evoluția sa istorică și cu necesitățile actuale, ca pregătire pentru policalificare, acea „capacitate de a trece de la o specialitate la alta, de la o activitate la alta (.. .) contribuind atît la dezvoltarea liberă a dezvoltării personalității umane, cit și la satisfacerea, în condiții superioare, a intereselor și cerințelor generale ale societății". Această linie care, sub raport didactic, va trebui să se suprapună aceleia referitoare la învățămînt-cer- cetare-producție, este necesar să devină axa întregului proces instructiv, la toate nivelele, asigurînd dezvoltarea capacităților originale, pe care le reclamă în egală măsură atît dezvoltarea individuală cit și cea socială.Al doilea proces, acela cunoscut îndeobște sub numele de educație ideologico-politică, menit să asigure unitatea de gîndire și acțiune a unei comunități, eliberat la noi, de cîteva decenii, de implicațiile structurilor sociale antagoniste, găsește, în Raportul prezentat de Secretarul general al partidului la cel de al XI-lea Congres al P.C.R., un număr de principii călăuzitoare noi, rezultate din cerințele obiective ale etapei spre care ne îndreptăm :a) Forța spirituală și de creație a oricărei societăți depinde direct de existența unei doctrine ideologice unitare și de gradul însușirii ei. In calitatea sa de Cartă ideologică de bază a partidului. Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism devine doctrină 1- deologică națională. Astfel că, a orienta întreaga educație, în spiritul îndeplinirii sarcinilor acestui Program, devine primul principiu al educației noastre la toate nivelele ei școlare și extrașcolare.b) Forța de mobilizare a unei doctrine ideologico-po- litice stă în calitățile concepției filozofice pe care ea .se fundează. Programul național de dezvoltare al României se întemeiază pe concepția marxist-leninis.tă despre lume și viață, verificată în practica revoluționară a proletariatului și în fiecare țară socialistă. Incit însușirea marxism-leninismului, de la nivelul legilor generale ale explicării naturii și societății la acela al aplicării lui la sarcinile specifice ale țării noastre .șl în strm- să legătură cu progresele cunoașterii științifice pe plan mondial, devine, de asemenea un principiu general și fundamental al educației în toate articulațiile el.c) Asa cum spune Secretarul general al partidului, „felul de a trăi și de a gîndi al unui popor a constituit si va constitui întodeauna temelia culturii cu adevărat înaintate". Aceasta face ca ideile, cunoștințele filozofice, ideologico-politice, să fie eficace numai dacă se racordează la o concepție istorică științifică . și coerenta. De aici rezultă un alt principiu al educației noastre, anume acela că activitatea politico-educativă trebuie să Pornească întotdeauna de la cunoașterea trecutului de lupța revoluționară a poporului, să se bazeze pe tradițiile culturii lui progresiste, dar în același timp și pe tradițiile culturii progresiste și revoluționare, mondiale..d) Orientată hotărî' spre formarea unui anumit tip deom și de societate, educația noastră va trebui apoi sa se spri.lne permanent pe generalizarea experienței prezentului si pe însușirea a tot ce este valoros pe plan mondial. ’ împletind experiența noastră cu a altoi- . popoare, relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu, _ vom putea da naștere „unei culturi noi, care să țină seama de specificul istoric, social și național al poporului nostru", de dorința lui de a-șl construi o viața noua si de a contribui la transformarea progresistă a societății umane. Acesta este un alt principiu de orientare a întregii noastre activități educative. .e) In fine, pornind de la rolul de factor de — prim .o.dinal omului, al conștiinței în construirea noii . societăți, este necesar ca educația însăși, ca proces tehnic sau e intervenție dirijate m natura nraana, s» cunoască ® schimbare profundă : trecerea de la acțiuni bazate P m^uri preponderent admtaistrat.ve (constringere). p.ac- ticate cîteva milenii, la acțiuni bazate . cu precădere pe convingere, ceea ce reflectă trecerea, in general « nr- canizării sociale spre o democrație bazata, pp .1"“™” tete ’ie^due^lve î” .locul, celor Respectarea acestei hh1 cerinte m educație este ^olăTî 'oare pentru formarea spiritului de inițiativa și raspun - dec°ngOrCe^^î’al Xl-lea al RC.R. pune astfel în faț? p™j- 'tel. educative sl a cercete-11 pedagog1ce u" aporii de exigențe s. p.obteme ”01. a r»ron, Jiniensiunile feră partleinanțllor datorii sl demnitate la Programului de edificare a României socialiste moder^.Ion ROMAN

Rod al politicii consecvente a Partidului Comunist Român de industrializare socialistă,de dezvoltare accelerată aforțelor de producție, de utilizare cît mai deplină și eficientă a resurselor materiale șl umane de care dispune țara noastră, industria chimică românească a înregistrat o dezvoltare spectaculoasă, devenind în acest fel una din cele mal importante ramuri industriale. In legătură cu rolul deosebit al industriei chimice în dezvoltarea econo- mico-socială, tovarășul Nicolae Ceausescu, în cuvîntarea de salut adresată la cel de al 39-lea Congres internațional de chimie industrială, desfășurat .la București în 1970. arăta : „Chimia — această ramură modernă a activității științifice, pe lingă însemnătatea deosebită pentru aprofundarea cercetării fundamentale, a cunoașterii teoretice, are un rol de prim rang în perfecționarea forțelor de producție și accelerarea progresului tehnic în industrie, agricultură șl alte domenii de activitate, în sporirea și diversificarea creației de bunuri materiale necesare societății".Ascensiunea vertiginoasă a industriei chimice a fost asigurată prln- tr-o politică susținută de investiți:, volumul fondurilor alocate acestei ramur sporind considerabil an de an. Elocvent în acest sens este fap-- tul că fondurile investite pentru dezvoltarea industriei chimice in cincinalul 1966—1970 au fost de peste 10 ori mal mari declt în perioada 1951—1955. iar in trei ani al acestui cincinal s-au alocat cu peste 3.800 milioane lei mal mult decî' in primele trei cincinale.Numeroasele uzine și -utoințț chimice apărute pe harta economică a țării, au făcut ca producția a- cestel ramuri să înregistreze o dinamică accelerată, ceea ce a permis sporirea permanentă a ponderat acestei ramuri In totalul producției industriale de la 3J la sută fa 13W la circa 10,7 la sută in 197XIndustria chimică a Cos-, o-ientate în direcția dezvoltării pnlor.'an* a unor subramuri ale chimiei moderne ce caracterizează pzogresj tehnic contemporan, cum sin' materialele plastice șl râșlnele sintetice, fibrele și firele chimice, campcn- rile sintetice, a căror dezvoltane înregistrează ritmuri superioare celorlalte subramuri chim.ice.Diverslflcarea si nuă a producției a permis sporireaexpondnl pnoesnsee:'- acesar. n- mnri, ponderea ■cesmra la oval-:* expomini țăr.1 noastre rre~ăd”d de la X4 La sută fa 1MB la rima 0 1* sută in 19S4. Rcm-.fcla Srresză în prezent, fa 91 de țări. .Area 1* grupe de produse -fr-ră-e fctn-o gamă diversă deO ca^cterlstică «.eițiaLi a iados- trializănil socialise este a-r-lar-a-ea rațională a forțelor de țrudncțae, dezvoltarea economică a.-mnmcoasă atuturor zonelor țârii Asa de exemplu, industria chimică o Eăsm răspândită în prezent In 36 de podele-
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Nicolaus Olahus, corespondentă cu umaniști batavi și flamanzi
In cadrul preocupărilor pentru val^m1l1că-ea '.■âd- țlllor umaniste din țara noastră, figura lui Ni.o_a— O- lahus, marele cartu-a- de dimensiuni eut-o^-e.ne. de jb-li-- șie românească, s-a bucu-at in uium ani de p*-*1caia- -a atenție a cercetătorilor. La mal vechile co^it-lmjl^ ale lui Ștefan Bezdechl s-au adăugat, cum știm, ac-elea ale Măriei Holban, ale lui Ioan Sulea-Fîru, Geo-ge Mati- lă, Dan Zamflrescu, Octavian Schlu ș alții, «rgateoațe, mal ales, de comemora-ea lui Nicolaus Olahus în. 19^ Ia pat-u secole de la moartea lui ș de col-o^iul organizat, în același an, desp-e ma-ele umanist, la Universitatea din Cluj. Dar cel mai asiduu în ope-a de tălmăcire și -ăspîndire a scrie-ilor lui Nicolaus Olahus in limba -omână, de p-ezenta-e a personalității lui publicului românesc de azi este, neîndoielnic. Co-nellu Albu care ne-a dă-ult -ecent un volum Nicolaus Olahus, co-espondență cu umaniști ba'avi șl flamanzi (Editura „ Minerva").Este vorba de 150 scrisori, trimise de Olahus sau primite de el de la umaniștii Erasmus, Hadrlanus Ame- -otius, Levlnus Ammonlus, Joannes Campensls. Fran- ciscus Craneveldius și alții, sau împăratul Carol Quintal, în total 12 corespondenți, în're anii 1530—1573, cînd Olahus a trăit la Bruxelles ca secretar șl consilier al regentei Țărilor de Jos.La început, umaniștii batavi și flamanzi căutau să alunge barbaria din instituțiile de învățămînt. El e-au preocupați să combată scolastlclsmul p-ln reîmprospătarea metodelor de învățămînt, prin -ăspîndirea cunoștințelor de elină șl latină, precrni și depunerea de eforturi lăudabile pentru ca monumentele literaturii clasice să fie cunoscute în cercuri cît mal largi cu putință. Cu toții descoperiseră civilizația antică, însușindu-și caracterul ei umanist și universal. După aceea, după secole de imitație și difuzare, a urmat perioada de erudiție. Reprezentanții cei mal iluștri al acestei perioade au 

cu construcțiile de mașini, cu aproape jumătate din producția industriei românești. Pentru realizarea acestor prevederi, fondurile pentru investiții în ramură vor reprezenta aproape dublul celor alocate in actualul cincinal, se vor materializa în circa 300 capacități noi de producție.Cît privește s'-uctu-a internă a industriei chimice, este relevantă orientarea statornică spre rnănlnea oonderii sub-amur1lor de primă im- oortanță pentru creșterea eficienței economice. Este vorba de continuarea dezvoltării prioritare a —hramurilor legate de petrochimie, care asigură valorificarea rațională șl complexă a gazelor naturale șl a produselor petroliere. Se va ajunge în acest mod ca pet.o-chimia să furnizeze în anul 1990 c1-c» trei -fe-tu-i din întreaga producție chimică.Proiectul de directive înscrie pentru cincinalul 1976—1980 sarcina dublării producției de fibre șl fire chimice, pentru a se acoperi fa acest fel necesitățile de dezvoltare ale industriei textile. Producția maselor plastice și a rășlnelo. sintetice contribuie la înfăptuirea progresului tehnic șl la realizarea unei importante economii de metale feroase și neferoase precum șl de materiale lemnoase. însușirile deosebite ale acestora, larga aplicabilitate în cele mai diverse domenii justifică prevederea ca producția a- cestel subramuri să crească în cincinalul următor de aproape doua ori.Cerințele crescînde ale indu-t-1e1 de anvelope impune, de asemenec, sporirea considerabilă în viitor a producției de cauciuc sintetic. Un alt mare beneficiar al chimiei este agricultura care, în următorul cincinal, va primi cantități sporite de îngrășăminte chimice, în special îngrășăminte complexe șl cu concentrație mare de substanțe active. Chimia va furniza acestei ramuri ■anUlăți șuperloarie de substanțe, pentru combaterea dăunătorilor, vitamine, blostimula'ori și medicamente pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. De o atenție deosebită se bucură, în următorul cincinal, chimia de sinteză fină și de mic tonaj, prevâzîndu-se sporuri considerabile ale producției de medicamente șl :«jrsmet1că, de coloranțl și pigmenți -rzanlcî, de auxiliari pentru indus-Ritmul impetuos de dezvoltare, îmbunătățirea calitativă a structurii, reprezintă așadar cîteva din principalele jaloane ale drumului pe ^are îl va pa-cu-ge chimia roma- reascâ in cadrul procesului de făurire a unei economii moderne, m.ul- 'ila'e-aI dezvoltate, a ridicării nivelului de viață material și spiritual al poporului.Radu MORARIU

fnst Iustius Lepslus, Johannes Gerhard Vosius, socotit .asemenea unul o-acol" șl Hugo Grotlus, autorul celebrului tratat „De lure belli ac pacls".Corespondenții lui Nicolaus Olahus făceau parte, așa da-, din p-ima categorie de umaniști care au introdus valorile culturii antice în Europa de nord-vest, inainte de a năzui la o creație originală. Scrisorile în limba latină, frumos traduse în română de Mania Ca- polanu, sînt valoroase nu numai sub raport istoric, documenta-, dan mai ales pnin capacitatea lon de a ne introduce in lumea de preocupări șl idei, în lucrul intelectual al unor umaniști de acum patru secole sl jumătate.Cînd Olahus a pășit pe teritoriul Țărilor de Jos, ne spune în introducere Conneliu Albu, el era mai cunoscut acolo decît -egen'a pe care o însoțea. Pe plan politic șl diplomatic, el se impusese atenției celor puternici în cursul dezbaterilor Dietei, convocată de Carol Quin'ul la Augsburg, în 1530. Prestigiul lui era mare, mal cu seamă în lumea oamenilor de știință, a ll'era- țllor, a tuturor umaniștilor, — prin corespondența sa cu Erasmus. Așa dar, umaniștii din Ță-lle de Jos cu care el a corespundat mal tînziu îl cunoșteau deja. Aceș'l umaniști aparțin, pnin origini sociale șl prin îndeletnicirile lor, celor mal diferite categorii. ’d». toți aveau o trăsătură comună : e.au studioși și-l venerau pe Erasmus.Din lectura corespondenței lor reiese că tot ce scriau ena redactat cu deosebită grijă. Introducerile sau încheierile corespondențelor vădesc respect datorat, dar uneori și exagerat. Cît p-ivește corespondența lui Erasmus cu Olahus, ea are un ton amical, de la egal la egal, este plină de confidențe șl intimități. Prințul Umaniștilor sfîrșlnd prin a stabili că numele de Olahus este identic cu noțiunea de prietenie. Vi-gil CANDEA



lui B.W., iar pe 10 piesa ce dă ti
tlul ultimului album cl sdistului Brian 
Ferry — l.eader-ul grupului englez Roxy 
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Activitate românească în Belgia

Intrucît pînă la sfîrșitul anului nu 
măi sînt decît trei sâptămîni, vă invi
tăm să participați la Top Anual *74 în 
cele două secții : română și infernc- 
țicnală.

La secția română la categoriile :

Intr-o impresionanta scrisoare adresată 
redacției noastre, poetul Mihai Steriade, 
cunoscut pentru susținuta sa activitate 
culturală românească în Belgia - ca 
profesor de literatură, poet și traducător 
din poezia patriei natale, publicist și 
conferențiar, ne relatează despre acti
vitatea Centrului cultural român pe care 
l-a deschis, prin proprie strădanie, în 
cadrul Universiiâții de Louvain. După o 
ședință de diapozitive în culori, cu pri
veliști românești, la care au vorbit cu 
emoție, despre poporul și meleagurile 
noastre, doi tineri studenți care vizitaseră 
România în iulie, a urmat, la o 
săptămînă, conferința solemnă despre 
personalitatea președintelui Republicii 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au asistat reprezentanți oficiali ai au
torităților belgiene, membri ai amba
sadelor mai multor țări, oameni de 
cultură.

De asemenea, sub egida Centru--» 
cultural român, urmează să apară in 
Iraducerea franceză a lui Miha» ■ Ster - 
ace, volumul publicat in Romcn»a de 
Corneiiu Albc» și Maria Capoionu cxr- 
prinzind corespondența lui Nico*ous Oto- 
hus, primul umanist român, cu E.*as**cs 
și alți umaniști batavi f* flamcnu * W- 
crare menită a avea un puternic eco-
peste hotare.

In olus un volum de ooe~e și 'ccc- 
grafii intitulat : Murs, muses et nessao« 
de Louvain-la-Neuve de Ml Ste-K>de c- 
fotografn de p. Dubreuco s ■ G Gc~< 
urmează sâ apară pînă la F-e-e am—- 
lui. Iotă o activitate bogată . dez -ce-*- 
sată și eficiența care e»p^-“c c ■ -
ține sufletul acestui poet $ pm de c.'- 

neobosit in roșa “e ■ ree - 
varea valorilor româneșt ■ in
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Muzică pop
1. solist(ă) 
voccl (ă)
2. chitară solo
3. chitară bas
4. baterie 
percuție

5. keyboard (pian 
orgă, moog)

6. alte instrumente
7. grup
8. debut *74

9. compoziția 
anului

10 pers^'^^itctea 
"74. muzicala a

aeufui
la cai eg o-

11- 
*2.

single 
LP
"74
*74

74
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Umanism, creație realista 9 4» X

S-a titlul «^U^manismu» socnAm. ■—» 
nismui creației zile’;» noastre*. Caaccs»- 
poronul nr. 49 din 1974 pub>»>câ c *■ 
teresantă dezbatere, ia care pa-tapo 
prof. univ. dr. Ion lancși. w-»
dr. Ion Stroie, comfxiziitoril G*. 
mitrescu, conf. univ. dr. Gheorghe Su
ia, prof. univ. dr. Alexanotc Baab 
Punctele de vedere exprimate se cne 
juca semnificativ in cuprinsu» ueei n- 
ziuni strins legate de practise noM 
Fapt care implică. in mod neceso- 
creația drept diaeMM^bae esen
țială c oricărui d maee c
finalitate umanistă Penar-. d
dacă umanismul socialist ec face și 
poate să focă .abstracte <4e eea--e 
valori ale trecutul ui spr-fea » 9^

Ca *»

Q»

ksfre «ierte Ș iivt^i^se

porului*, el este, in oce'-at' |---p
rienta* de viziunea nouă o CMoedd 
filosofice științifice, co»* acordă inm- 
legerea organică a legBer n ăă 
c sensurrior dervi Otari ei ctMBp'eee“ o 
sondorilor ei lucide in atfiuc^e^-. pen
tru detectarea noului și a peipec'
velor fiecărui fenomen" (prof unâ-v d* 
Alexandru Bălăcii). Aceasta intrucît .B- 
berlatea coincide cu necesitatea. însă 
nu în sensul reducerii, ci în acela a I 
controlării ei" (lector univ. dr Ion 
Strcie). .Opunîndu-se alienărilor și mis
tificărilor de tot soiul, arta noastră
socialistă își recunoaște de aceea îm- 
xlintarec în această lume, în lstcrlc 
acestei lumi, în eforturile de înnoire 
c acestei istorii". Prof. univ. dr. 
Ion lcncși. Perspectivă fecundă 

C

E»-

9 O
Ce

pentru o științifică fundamentare a
ccr^<^«^[^tului de umanism si, strîns legat 

aceasta, pentru alcrlficcrec concep
tului de realism, instrument absolut 
necesar esteticii și criticii literare pen
tru optimizarea demersului vizînd orien

eă
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tarea artie pe poziții de lucidă, con
structivă angajare în contemporaneitate.

Teatrul din Brașov
Revista noastră s-a ccrxat de acti

vitatea multor teatre din țară, între ca
re un loc aparte îl ocupă și scena 
brașoveană. De aceea, participăm cu 
satisfacție la aniversarea Teatrului dra
matic condus ccum cu înțelegere și ri
goare artistică de dramaturgul Dan 

țț Tărchîlă.

Timp de o sâptămînă (8—14 decem
brie) se va desfășura astfel o suită 
de manifestări prilejuite de împlinirea 
celor 25 de ani de activitate ai tec- 
I:rlri ca și ai Filarmonicii „G. Dima".

Pentru că sfertul de veac de acti
vitate răspunde unor vechi inițiative și 
imbolduri ale entrzicșțilcr cărturcri ar
deleni din secolul trecut, ne întrebăm 
dacă nu ar fi nimerit să se acorde 
scenei din Brașov numele unui precursor. 
In acest sens, poate cel mai potrivit 
ar fi — credem — numele lui Gh. 
Bariț. Avansînd această propunere, ne 
exprimăm tctcdctă stima și urările noas
tre de prosperitate pentru animatorii 
si oamenii de artă care au dat con
ținut bogat ș> strălucire dît Teatrului 
dramatic Brașov cît și Filarmonicii
„'3. Dima".

In cîteva cuvinte

• «*-
cen-

țaW) g
• "

.Soo-

!□

TOP CRONICA R Te IAȘI 
nr. 48

co

u - 2. Cer «e BB t bb .» Mag-
*■1 — Scc 1 Mb trx.ș
(O A. AOCC — AcnCC
<£ fon 4 C e ■» ioct a X Bo
rt»; — Ax: vz-x^ck ■ S Cx «â *r- 
besc (ML Bc vpaț — Mrcso IdAdh; 
6. An ■ :ucu (X Cor'ț^c-maesexj — Mi - 
hai Gmrtom rveoa . 7. A~n.~MsTe e me
reu (V. Grigo^scu) — Ca»—e- ■ Con
stant ini u ; 8. Poveste (S- Paseze) —
Cor Ani mc si dU Grup Auroe ; 9 Co
pii ai vieții (A. Ordean) — Stereo . 
10. Chemare (G. Litvin) — F F.N.

Lider neschimbat ; abia acum pie
sele „Poveste" și „Copii ai vieții" cu 
întrunit suficiente voturi pentru c intra 
în top.

Secția străină
1. Going Back to Birmingham — Ten 

Years After ; 2. Fchrende Musikanten
— Nina & Mike ; 3. The Golden Age 
of Rock & Rod — Mott the Hoople ; 
4. L amore di un momento — Gianni 
Nczza-o ; 5. Amateur Hour — Sparks;
6. Tell Me Something Gccd-Rufus ; 7. 
Pardonnez-moi — Patrick Jouvet ; 8.
Everyday — Slade j 9. You're the Last, 
My Everything — Barry White ; 10.
Another 'me, Another Place - Brian 
Ferry.

Locul înIii c fost preluat de Ten 
Years After ; pe 9 ultimul single al

Me MM m flM 
nuitul 4 Io C» «w fl
scnajul ou «Mem cmMu 
tati ; cifrele mb bBXl • 
nicidecum traguM Io npfheoB
răspunsuri". EriMr■uc o
Sondajele uiMrioare sânt. wa. te
fel de slabe ca ș^ ori—fr . S-oui re
văzut cele două earis^uri core, peid- 
mi-te, plăcuseră : nimic deoprif^et Prâe 
tr-o intimplcre (sar peste deMf^i^]) an 
meteorolog atrage ate^t^ că »- -es- 
pectivele două seri c plouat fOmto 
tcre. Se întreprinde rapid o nouă in- 
vestIgcție și - stupoare — rnese că 
96 lc sută din spedori vizioncs^ 
emisiunea pentru că . . . plouau s. 
„tot ercu cccsă". Cc s^ v^l^i ca
pot influenta niște „merse lo^'«*
chiar și cel mai serios sdaj TV !

Alexcndru STARK

SQEOSQ Soartc noastră fuse crudă (și) de-astă datăMilitia deține o armă secretă : radarul detector de simpatii. Altfel nu se poate explica hotărîrea cu care agentul de circulație a îndrumat mașina subsemnatului cît mai departe de stadion, în vreme ce grosul puhoiului pe patru roți curgea nestingherit către tribuna I-a. Parcă văd un ecran minuscul pitit sub rever, un beculeț clipind alarmat, și aud vocea seacă izvorînd de pe bandă : nu-I iubește pe Dinu... nu-I iubește pe Dinu... nu-1 iubește pe Dinu... Așa-i : nu-1 iubesc. La cele 13.999 de ’ motive se adaugă, proaspăt, încă unul : după meciul de la Satu Mare, o clasă de eleve îl aștepta pe Dinu spre a obține prețiosul autograf al căpitanului echipei naționale. Apare idolul. Fetele, extaziate, aplaudă și întind carnețelele învelite grijuliu cu hîrtie albastră. Iar dumnealui, procurorul (!) Dinu, rostogolește un potop de înjurături, fugărind elevele afară ! Tot Dinu și tot la Satu Mare, declară că refuză să călătorească în același avion cu arbitrii. Motiv pentru care cei trei cavaleri ai fluierului coboară și ajung acasă cu trenul, după 24 de ore petrecute în acompaniament de țăcănit la joante. Acesta este Dinu. Cine se pricepe cît de cît la fotbal, observă că eroul nostru (deținător al unei recente suspendări—record) joacă mereu crispat, mereu cu dinții strînși, din răsputeri străduindu-se să nu lovească. De aici, un imens consum nervos, un veșnic harțag și setea de a rupe, sparge, pocni, mereu neostoită, mereu amăgită, amînată, înăbușită.
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x. e

Muzică ușoară și Folk
1. soliste vocale

2. soliști vocali
3. orchestre
4. soliste folk

5. soliști folk

6. grup folk
7. debut '74
8. compozitori

și textieri
9. compoziția anului

10 personalitatea 
■xxzicolâ c anului

TELK- .. r^a^re

Cît privește meciul de la Iași (în care cel dinții fault a aparținut evident, lui Dinu !), echipei Dinamo în ansamblu nu i se poate reproșa absolut nimic. Ieșenii s-au bătut singuri. Ca niște țînci. Poate de aceea m-am amărît atîta : una-i să pierzi pe merit, alta-i să marchezi trei goluri de nota zece celei mai valoroase echipe din România (din punctul de vedere al efectivului și al condițiilor create) și să părăsești terenul cu capul plecat din pricina unui autogol și-a unor enorme gafe ale portarului Costaș. Criza ' de portari a devenit cronică într-un oraș care a dat, în ultima vreme, portari echipelor Steaua, Dinamo și Jiul. (Nu sînt sigur că dat este termenul potrivit ; în ce privește soarta lui Iordache, mai degrabă s-ar potrivi cuvințelul luat. Luat și terminat. Ca și A- marandei, de altfel). Costaș dă de multișor semne de vedetism, la a căror temelie se află cărămida depusă în cadru festiv de gazetari. Inclusiv de subsemnatul. Regret. Și închei citind cîteva rînduri dintr-o scrisoare (nesemnată) primită azi : „...îmi dau seama că Poli n-a avut în nici un an o evoluție meritorie, o perioadă în care să se impună, singura satisfacție rezervată ieșenilor fiind aceea că, la sfîrșit de campionat, să exclame am scăpat și anul acesta".Așa-i. Of ! Barem de-am scăpa... M. R.I.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

UNII^I^I^iSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘIANUNȚA:scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante : Facultatea de matematică— Profesor la Catedra de geometrie și mecanică, disciplinele Geometrie diferențială, Aplicații ale geometriei și topologiei în economie (curs opțional), Matematici, poziția 7.— Conferențiar la Catedra de geometrie și mecanică, disciplina Matematici speciale aplicate la economie, poziția 8.— Conferențiar la Catedra de geometrie și mecanică, disciplinele Mecanica mediilor continue (curs opțional), Mecanică, Matematici speciale aplicate la economie, poziția 9.— Lector la Catedra de geometrie și mecanică, disciplinele Astronomie, Astronomie practică (curs opțional), poziția 18.— Lector la Catedra de geometrie și mecanică, disciplinele Mecanică, Teoria plasticității. Matematici speciale aplicate la economie, Teoria plasticității și metode experimentale, poziția 14.— Lector la Catedra de știința calculului, disciplinele Teoria limbajelor formale și a mașinilor matematice, Capitole speciale de informatică, poziția 13.— Conferențiar la Catedra de analiză matematică, disciplina Analiză matematică, poziția 6.Facultatea de fizică— Lector la Catedra de spectroscopie, fizica plasmei și fizica nucleară, disciplinele Fizica electronică, Metodica predării fizicii, Fizica atomului și moleculei, poziția 19.Facultatea de drept— Conferențiar la Catedra de drept civil, disciplinele Drept cooperatist, Drept (Finanțe și contabilitate — seral), poziția 8. Facultatea de filologie— Asistent la Catedra de limba română, disciplina Limba română cu an pregătitor studenți străini, poziția 11 (anexă).— Asistent la Catedra de limba română, disciplina Limba română cu anul pregătitor studenți străini, poziția 12 (anexă).— Conferențiar la Catedra de Literatură română și universală, disciplinele Istoria literaturii române, Curs și seminar special de literatură română, poziția 16.— Lector la Catedra de limba și literatura franceză, disciplinele Literatura franceză, Introducere în critica literară. Limba franceză (curs practic), poziția 9.— Lector la Catedra de limba și literatura rusă, disciplinele Literatura rusă, Literatura și civilizația rusă, Limba rusă curs practic, poziția 16.— Lector la Catedra de limba și literatura rusă, disciplinele Literatura rusă, Limba rusă curs practic, Teoria și practica traducerii, poziția 17.— Lector la Catedra de limbi și literaturi germanice, disciplinele Literatura engleză, Curs special de literatură en- gkză, Curs practic de engleză, poziția 11.— Lector la Catedra de limbi și literaturi germanice, disciplinele Literatură și civilizația engleză, Literatura engleză. Limba engleză curs practic, poziția 10.Facultatea de istorie și filozofie— Lector la Catedra de istoria României, disciplinele Istoria P.C.R.. Curs și seminar special de istorie modernă universală. Istorie modernă universală, Paleografie chirilică, poziția 11. Facultatea de științe economice— Conferențiar ia Catedra de economia, organizarea și pi^nificar^-a industriei, construcțiilor și transporturilor, dis- r-p'melr Conducerea in industrie, construcții și transportări. Organizarea muncii în industrie, poziția 3.— Ledur la Catedra de contabilitate, informatică de ges- •,î«tne si analiză economică, disciplinele Limbaje dc programare a calculatoarelor electronice. Prelucrarea electronică a mf^ormațiilor în economie, poziția 15.— Lector la Catedra de economia, organizarea și planificarea mcmtrieL construcțiilor și transporturilor, disciplinele Conducerea, organizarea și planificarea unităților economice. Proiecte economice în industrie. Proiecte și dezbateri. poz.*ția 10.~amâ'-d-țu la concurs vor depune la secretariatul recto- ratu^m Cninusității _AL I. Cuza* Iași. Calea 23 August nr. 11. cererea de înscriere. împreună cu actele prevăzute dc Lecea nr C privind Statutul personalului didactic din Rc- pubiica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial, partea L nr 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Mi- r.tstru^u; invăl^-milntuiui nr. 84539 1969.Termenul di^ dtepur.ere a actelo-r este de 30 de zile (pentru poaurile die {araCesor. conferențiar și lector) și de 15 zile 
(p^mi posturile de asistent) de la data publicării acestuiCcn^ursul va avea loc ia Universitatea ...Ai. I. Cuza“ din Iași, in ter men de 4 luni (pentru posturile de profesor, conferențiar și lector) și die 15 zile (pentru posturile de asistent) de la expirarea termenului de înscriere.Cei care funcționează intr-o instituție de învățămînt superior sint obligați sâ comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs.Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la concurs se pot obține la secretariatul rectoratului Universității. telefon nr. 40967.Termenul de înscriere la concurs se socotește de la data publicării anunțului in Buletinul Oficial. I , - |
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Politica externă a României

Prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste„In activitatea internațională, țara noastră a pus cu consecvență pe prim plan dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, considerînd că aceasta corespunde atît intereselor poporului român, cît și intereselor celorlalte popoare care edifică noua orînduire, cauzei generale a socialismului și păcii".

NICOLAE CEAUȘESCURaportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al partidului constituie o strălucită confirmare a justeței politicii internaționale a României socialiste. Produs al gindirii științifice mar- xist-leniniste a Partidului Comunist Român, politica externă a României socialiste se afirmă activ și dinamic, cîștigîndu-și o largă prețuire internațională.In cadrul politicii generale a partidului și statului nostru, un loc deosebit îl ocupă dezvoltarea consecventă a prieteniei și colaborării țării noastre cu toate țările socialiste. Pornim de la faptul că, cu cît sînt mai mari rezultatele obținute de către fiecare țară socialistă pe calea dezvoltării economico-sociale, cu cît se dezvoltă mai larg colaborarea lor internațională, cu atît cresc forța socialismului, prestigiul său pe plan mondial, se întărește solidaritatea și unitatea țărilor socialiste.In Raportul prezentat Congresului al XI-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut un amplu tablou al dezvoltării relațiilor de prietenie dintre România și Uniunea Sovietică, dintre țara noastră și R. P. Bulgaria, R. P. Ungaria, R. S. Cehoslovacia, R. P. Polonia, R. D. Germană, R. S. F. Iugoslavia și R. P. Albania, evidențiind totodată marile posibilități pentru extinderea acestor relații în perioada următoareIn dezvoltarea relațiilor țării noastre cu statele socialiste din Asia, un moment important l-a constituit vizita în aceste țări a delegației române de partid și guvernamentale din vara anului 1971 ; această vizită a deschis posibilități noi pentru intensificarea colaborării cu R. P. Chineză, R. P. D. Coreeană, R. D. Vietnam și R. P. Mongolă.Ca urmare a schimbului de vizite la nivel înalt, relațiile dintre România șl Cuba au cunoscut, de asemenea, o dezvoltare largă.Un rol însemnat în extinderea raporturilor noastre cu statele socialiste îl au tratatele de prietenie, colaborare și asistență mutuală încheiate sau reînnoite în ultimii ani; in această perioadă, au fost reînnoite tratatele cu U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacia și R. P. Polonia, fiind de asemenea semnat primul tratat cu R. D. Germană.Numeroasele contacte, convorbiri, schimburi de păreri purtate la cel mai înalt nivel, fatr-un cadru oi sau multilateral, între conducătorii de partid și de stat au impulsionat, în permanență, amplificarea si diversificarea acestor raporturi. In beneficiul recipsrx- Ește revelator, în acest sens, faptul că, în rersoaca de după cel de-al X-lea Congres ai partidului- tesra- rășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, pe lingă cel pMzy țări socialiste din Asia și Cuba, din America șase țări socialiste europene — Bulgaria. CehostavariL R. D. Germană, Iugoslavia. Polonia și UJUS-S Este, de asemenea, grăitor faptul că. Ir aceeași perioadă. România a primit vizita conducătorilor de partid sau de stat din șapte țări socialiste — R, P. Bulgar R. S. Cehoslovacia, Republica Cuba. R. D. Cei .'.'J R. S. F, Iugoslavia, R. P. Ungară, U.R.S.S.Vizitele menționate, numeroasele contacte, IntiUnirii* și convorbirile avute de conducerea noastră de păruși de stat vin să sublinieze în mod elocvent preocuparea deosebită manifestată de partidul și statul romăr pentru dezvoltarea continuă și multilaterală a legăturOcr prietenești cu toate statele ce construiesc noua orir- duire, de îmbogățire a colaborării și ridicare a ei la un nivel superior, și, în același timp, ele «j prilejuit o reafirmare puternică a poziției mteruațăo- naliste a partidului nostru, a principiilor sale de a acționa neabătut pentru refacerea și întărirea rm.rtătd sistemului mondial socialist. „Este de iațetas — se subliniază în Raportul Comitetului Central preseatat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — că diversitatea de condiții istorice, naționale și sociale, se reflectă ae- mijlocit și in formele de edificare sorta Ktfă *■ Secare țară; dar tocmai în aceasta coastă saperiaritaiea socialismului și, implicit, a noilor relațn latre țările care construiesc noua orînduire socială. Existeața aa apariția unor aprecieri sau deosebiri de păreri aa trebuie, după părerea noastră, să impieteze asapra rah- borării dintre țările socialiste ; pornind de la ceea ce este comun, de la principiile socialiste, de la iatere- sele generale ale socialismului și păcS. trebaie Scat totul pentru dezvoltarea unei colaborări active, pentru depășirea divergențelor de orice feL In acest spirit, in concordanță cu mandatul dat de Congrese! al X-lca al partidului au acționat partidul aostra. Romi- nia socialistă ! Vom face totul și în viitor peatm a contribui activ la cauza colaborării între toate țările socialiste, considerînd că aceasta corespunde pe depKa intereselor poporului nostru, intereselor tuturor popoarelor din țările socialiste, cauzei socialismului si păcii în lume".
Radu SIM1ONESCU ___________________________________________________________________________J

— Cunt v-ați intilnit cu literatura științîfico-fantastică ?— Ca să fiu concis, am sâ amintesc că la 12 ani am scris prima povestire, iar la 17 ani mi-a apărut prima carte de science-fiction ; la 25 de ani eram scriitor consacrat. Devenisem scriitor comercial de succes și ceea ce scoteam din mașină trimiteam direct la editură, fiind sigur că avea să apară. Dar mi-a trebuit o vreme ca să-mi dau seama că cele mai multe lucrări ieșeau de sub un condei grăbit, și, ca să mă o- blig să revăd manuscrisul, să nu mai fiu tentat să-l trimit editurii in prima variantă, am început să scriu pe hîrtie veche, pe dosul unor scrisori, pe diverse petice de hîrtie. Eram astfel obligat să reiau manuscrisul, sî-t filtrez din nou. Așa s-au năeca: linele din cărțile mele cele mai durabile. Unele mă satisfac, altele mă jenează și pe acestea aș fi vru: sa r._ le fi scris. Am primit unele prermi. critica mi-a acordat atenție. Insă am fost niciodată satisfăcut. Ca sâ revin la Întrebare, literatura șSkofl- fico-fantastică pentru mine a de-, e- nit un mod de a fi. de a trăi, de 3 gindi.
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Unul dintre cei mai prodigioși scriitori ai genului science-fiction — Fre- derik Pohl este, in același timp, și președintele Asociației scriitorilor de literatură științîfico-fantastică din Statele Unite, redactor șef al secției de p literatură științîfico-fantastică la editura „Bantam Books". Este autor a p- - te 70 de cărți, unele scrise in colaborare cu alți reputați scriitori ame- rnani și deține dcuă premii „Hugo" și trei premii „Cel mai bun editor".In cursul unui scurt popas în București, Frederik Pohl a acceptat să acorde acest interviu și, lăsind de o parte pentru o jumătate de oră mașina di scris care-I întovărășește pretutindeni, a răspuns Ia cîteva întrebări pentru cititorii revistei „Cronica".
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de-.-r.md personalități de seamă în 
z:~. .-iile lor de cercetare. Dyson nu- ramai un om de știință, ci și cit>- :r de science-fiction. Am petrecutzi întreagă cu el la Institutul de studii din Princeton și am rămas uimit cit de bine cunoaște această literatură. Faptul este valabil și pen- -□ alți oameni de știință ca James Mc Connell. Carl Sagan, Werner von Braun. Fred Hoyle și mulți alții. In unele cazuri, cred că unii dintre ei au căutat in munca lor științifică sâ răspundă la unele întrebări puse mai intii in literatura științifico-fantastlcâ— Freeman Dyson și Carl Sagan, cu preocupările lor pentru descoperirea unor ființe extraterestre, ilustrînd foarte bine această idee. Apoi, ducă cite știu, Marvin Minsky, directorul unuia dintre laboratoarele Institutului tehnologic din Massachusetts, a folosit, intr-adevăr, lucrări științi- fico-fantastice pentru pregătirea studenților săi și a încercat chiar sâ programeze computere pe baza lucrării lui I. Asimov — „Cele trei legi ale roboților*. Cred că și acum literatura științîfico-fantastică se inspiră din știință, dar cred, de asemenea, râ știința găsește și ea tot mai multe sugestii in literatura științifico- f antaîtica.— Ce cărți de science-fiction se re- ■ircă ia literatura americană ?
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Prezentarea grafică ; VALER MITRU

poate fi ndgn sat tea easerM a a- aa atakraa ptaarșar Cea asni “a- pan» a »aer pel «taare. de rneeapta. w pMrdr ta «picta firi ta itajemri la Etetac. adânctod aaoata tacă W reper laodnca pe as otr d ața pUr. de stele Dor. adsatt Oyace. dacă acrie fiiațe ar fi la stare să reors»- Etaeae masezi* plaaeleinr, •etrttțfk'* asterotziloe si cometelor «Hîemu'.al. eratad ta jurul stelei O imensă «feri coală. atunci s-ar patra reține ta interior întreaga radiație de energic Ua astfel de obiect, denumit sfera lai Dyvoa — ar putea fi detectat prin radiațiile sale de jossâ frecvență șl Dyson sugerează astronomilor sâ caute Mtfel de obiecte pe cer In speranța că In felul acesta ar putea fi găsite ființe Înzestrate cu inteligență In Univers. De la această ipoteză se inspiră și cartea Iul Larry Niven .Lumea sferică*, și cea a lui Bob Shaw — .Orbitsviile-, în curs de a-Dariție. iar eu. împreună cu Jack Williamson am terminat primul volum al unei trilogii despre un astfel de obiect Dar există și reversul medaliei, adică influența literaturii science-fiction asupra științei. Cam de acum 50 de ani mulți tineri care au început prin a citi astfel de literatură la o vîrstă fragedă au ajuns mai apoi la știința adevărată, unii

— Această literatură e foarte dt- v-rsi si destul de apreciată și bine teț-r "Tctitătă in America. Cartea lui Ase: Asimov, ^eii insist*, a primit șrzsria- Hoge, anul trecut, premiu 
<a: >> tirții .Imi’.rîrra" pe care m scria o împreună cu C. M. Kambtoth. Asimov a mai ciștira: necă ce-eii Xrbala. unul anul tre- să scai *aul acesta pentru -In- tCxire ra Meduza* (o relatare a emenri expKirir: a nUsetei Jupiter. « -Beooez-vxMK eu Rama* to ooves- tsre de^re o oară extraterestri care se vnztesiâ săstemo! solari îmi face aăirere să acwsc ta acest coetext tă sa scîtaceu -«ai vtrsmic-. sistem teică ta sxare să t-tocurâm cu succes s-trttaKu tăceri, c nu cu luerărue pe 

care je-a=t scris acum 3D de ani. ci cu -rte pobbeate astăzi, l-as mai amm- t: pe Robert A. Henlerr. <.E Încă destui "-~x~ pentru dragoste* : .Luna e dură rubere* : -Străin tatr-o lume strai ca* rie cărui cărți sini pin- tre best-selers. Samuel R Delany („Dralgren* — ultima sa lucrare deși nu deosebit de populară, o consider o experiență tot atît de importantă ca cea întreprinsă de James Joyce Ir. Ulysses). Deosebit de originală e lumea lui Larry Niven, o lume concepută după alte legi care însă sînt la fel de stricte ca și cele ale lumii fizice pămlntene. S-au remarcat cărțile sale Lumea sferică și Steaua neutronică. Interesantă e contribuția scriitoarei Joanna Russ, care s-a dedicat emancipării femeii si într-una din cărțile ei, Bărbații Femei, imaginează o lume exclusiv feminină. Ursula K. Leguin e o scriitoare de cu totul altă factură, și ultima sa carte, Deposedații, despre niște ființe asemănătoare omului dc pe o altă planetă — care trăiesc în- tr-o lume lipsită total de legi, guvernată însă de bun simț (imposibilă după părerea mea, dar totuși e- moționantă) —■ e una dintre cele mai reușite lucrări științifico-fantastice din ultima vreme. Cred, că una din trăsăturile literaturii științifico-fantastice de bună calitate e caracterul ei polemic, care pe lingă amuzament

oferă momente de meditație. Sînt încă foarte multe nume care ar merita amintite. Aș vrea să spun că din cei 456 de membri ai Asociației scriitorilor de science-fiction din America circa 100, 150 sînt prezenți permanent cu noi cărți.— Ce metamorfoze suferă literatura șliiuțifico-fantastică pe marele și micul ecran 9Un număr tot mai mare de scriitori produc science-fiction nu pentru tipar, ci pentru ecrane. Unii dintre ei, David Gerrold. Norman Spinrad, Harland Ellison, scriu și cărți și scenarii. La televizor apar tot mai des filme de anticipație, și în prezent sînt vreo șase seriale regulate de acest gen în S.U.A. îmi pare rău • că trebuie să spun, dar multe dintre ele nu sînt prea reușite, sînt puerile, chiar sub gustul celor mal mici telespectatori. Cel mai reușit serial prezent timp de trei ani în fiecare săptămină, cite o oră, a fost Bejenia Stelară, în regia lui Gene Roddyn- berry, pentru care au scris secvențe mai mulți scriitori de primă mină — Theodore Stungeon, Frederic Brown, Harlan Ellison, Larry Niven, succes neegalat pînă în prezent, ceea ce a făcut să apară și o mulțime de imitații. Numărul redus de reușite pare să indice că literatura științifico-fan- tastică e mai puțin gustată pe ecrane de marele public, în formele ei sofisticate. Printre filmele reușite se pot aminti „Cei din Andromeda" (după un roman de Michael Crichton), .Abatorul Nr. 5“ de Kurt Vonnegut ș.a. Dar pentru fiecare film bun de acest gen mai apar și 20 slabe. Chiar si atunci cînd scenariul este interesant, nelicula reușește să umbrească sau chiar să șteargă esențialul. A- cesta este cazul filmului „Creatura" bazat pe lucrarea lui John Campbell „Cine ?• care relatează modul în care o expediție in Antarctica descoperă rămășițele unei nave spațiale extraterestre și corpul unei ființe ciadate. Membrii expediției descoperi cu stupoare că ființa este vie și fg apoi ca aceasta avea puterea să-și schimbe aspectul, lulnd orice înfățișare — cîine. șoarece, om. Acum intervine elementul cel mai interesant al cărții îndoiala — care dintre membrii expediției este ființa umană și sub înfățișarea căreia e cealaltă ființă, străină ? Filmul in schimb o- mite exact această problemă filozofică a adevăratei identități. Un alt caz e „2001 — Odiseea spațiului", una dintre cele mai scumpe pelicule, făcută de Stanley Kubrick și Arthur C. Clarke, care. deși e reușită ca film, e mai puțin reușită ca sciencefiction. Filmul vrea să prezinte evoluția rasei umane de la austrolopi- thecus pînă la conilul stelelor, super- civilizația viitorului. Ideea e îndrăzneață. dar sînt numeroase secvențe ca cele ale călătoriei prin spațiu și timp cînd pe ecran apare un fel de spectacol psychedelic de lumină, un șuvoi frumos de culoare, dar făia nici un înțeles, sau episodul îmhâ trînirii și renașterii cu tente pronunțat impresioniste care amintesc mai degrabă de filmul lui Cocteau „Sîn- gele Poetului" decît de cartea lui A. Clarke. Am văzut filmul de mai multe ori, odată chiar împreună cu Clarke, dar imi mențin părerea că deși e un spectacol plăcut, dezamăgește ca film științifico-fantastic.Interviu realizat de Alfred NEAGU


