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ȘCOALADeschiderea anului de învățămînt este, în fiecare toamnă, o emoționantă sărbătoare a întregului popor. De la cei mai mici cetățeni ai patriei, care pentru prima dată își pun pe umeri ghiozdanul, pînă la studenții care îmbină elanul tinereții cu gîndirea matură, de la părinții care petrec cu dragoste și încredere copiii spre școală, pînă la cadrele didactice care îi așteaptă cu profundă responsabilitate pentru instruirea și educarea lor, — toți trăiesc în această frumoasă zi de toamnă, 15 septembrie, sentimentul sărbătoresc al începutului; un început de atîtea ori repetat și totuși inedit de fiecare dată, încărcat nu numai de emoție, dar și de semnificații și răspunderi noi. Anul acesta școala se deschide sub semnul istoricului Congres al XI-lea al Partidului, ale cărui documente au dat direcții noi și o largă perspectivă dezvoltării școlii românești de toate gradele. In Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu se subliniază că rolul primordial în realizarea prevederilor de pregătire a forței de muncă, a cadrelor necesare tuturor sectoarelor de activitate îl are învățămîntul — factorul principal de educație și formare a tineretului, a întregului popor. In viitorul cincinal, învățămîntul va trebui să asigure formarea profesională a unui număr de aproape două milioane persoane, din care 250 mii tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate. Totodată, un accent deosebit trebuie pus Pe legarea organică a întregului învățămînt cu producția. Școala de 10 ani va trebui să asigure — precizează documentele Congresului — o pregătire unitară, de cultură generală și profesională, în concordanță cu cerințele economiei naționale, astfel încît, la absolvire, tinerii să se poată încadra cu bune rezultate într-o muncă socialmente utilă. In învățământul liceal a crescut și continuă să crească ponderea liceelor de specialitate, îndeosebi a celor industriale și agricole, care urmează să cuprindă cel puțin 70 la sută din numărul total al elevilor. Sarcina de onoare pe care Congresul al XI-lea 
a pus-o în fața școlii este ca, în cincinalul următor, învățămîntul superior și post-liceal să asigure instruirea a 180—200 mii de cadre cu pregătire superioară, din care peste 80 mii cu pregătire tehnică de specialitate. Direcția principală în organizarea procesului instructiv-educativ este unirea strînsă a învăță- mîntului superior cu cercetarea și producția, organizarea lui într-o concepție unitară, în concordanță cu cerințele concrete ale dezvoltării actuale și în perspectivă a societății românești. „Considerăm — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la cel de-ial XI-lea Congres al P.C.R. — că și în acest domeniu avem o orientare clară, o bază materială corespunzătoare, dispunem de tot ce este necesar pentru ridicarea pe o treaptă superioară a învățămîn- tului de toate gradele, așezînd ferm la temelia școlii noastre concepția materialist dialectică, tot ceea ce știința, gîndirea umană au creat mai bun. In acest fel, învățămîntul își va putea îndeplini cu cinste sarcinile de mare răspundere ce-î revin în pregătirea forței de muncă, a cadrelor pentru toate sectoarele, în educarea tinerelor generații în spiritul concepției științifice revoluționare a partidului nostru, al dragostei față de patrie, față de partid, față de cauza socialismului, comunismului și păcii".îmbinînd emoția începutului de an școlar și universitar cu aceste mari răspunderi ce le stau în față, sutele de mii de elevi și studenți, cadrele didactice, toți cei ce sînt angajați în complexa muncă de învățămînt sînt hotărîți să facă totul pentru ca școala românească să-și împlinească nobila sa menire.Tuturor, succes !

CRONICA

— Ce a fost înainte de ȚARA FETELOR, Maria Banuș ?— A fost ceva foarte important în viața oricui și cu atît mai mult în viața unui poet ; au fost copilăria și adolescența, care sînt un ocean incomensurabil. Niciodată timpul nu e atît de veșnic ca în copilărie. Niciodată trecerea de la o vîrstă la alta nu se face atît de brusc, de dureros și de dramatic ca atunci cînd părăsești adolescența și începi să te de- prinzi cu conștiința morții, cu faptul că totul — inclusiv viața — are o limită a duratei. A existat, deci, acest fund de mare și această apă foarte adîncă, pe care au crescut cei cîțiva nuferi ai primelor poeme.— ȚARA FETELOR a început să se configureze, cred, o dată cu debutul dumneavoastră în paginile „Biletelor de papagal" ...— Da, e adevărat ! Ca substanță atunci — la paisprezece, cincisprezece ani — a început să șe închege ceea ce a devenit mai tîrziu primul meu volum de versuri. Din punct de vedere al expresiei și al structurii poematice însă, procesul datează din anii ieșirii din adolescentă si este legat, desigur, si de o experiență de viață, de o trăire, pe care mica adoles

centă ce-și părăsea vîrsta nu putea să o aibă.— Spuneați undeva, cu o altă ocazie, că poezia dumneavoastră trebuie înțeleasă, mai ales, ca expresie a unor drame existențiale. Văd că reveniți aici asupra acelui filon substanțial biografic.
Cu Maria Banuș 
despre

„0 puritate 
absolută14
Asta mă determină să vă întreb ce DRAMA închide în ea poezia din ȚARA FETELOR ?— E tocmai drama luării de cunoștință, a sesizării destinului comun. Senzația tranzitoriului, a curgerii timpului, se impunea astfel eului liric ; ca și dragos

tea. stare sentimentală cu care omul tî- năr vine în contact, se confruntă cu ea, Aceștia sînt parametrii existențiali ai etapei biografice sublimată în Țara fetelor. Mai exista atunci în mine dorința extrem de puternică a unui absolut din toate punctele de vedere ; absolut al trăirii și al sentimentelor, al adevărului și al perfecțiunii. Mi-amintesc cît de tare pledam pentru o puritate absolută. Puritate nu în sensul acarnalului, ci puritate în atitudinea noastră față de viață, față de oameni, adevăr și minciună. O tendință deci de trăire curată și o repulsie față de tot ce era negare a acestui absolut, cădere în mlaștina ipocriziei.— Considerați, în ceea ce vă privește, că Arghezi v-a descoperit ca poet ?— Pentru mine a fost un lucru extraordinar ; Eram un copil încă. Poaite un copil ceva mai matur din punct de vedere al sensibilității, al lecturilor acumulate, față de colegele mele de școală. Ceea ce mi s-a întîmplat atunci, ca numele meu să apară într-o revistă de prestigiul „Biletelor de papagal" — o re ■Convorbire consemnată de Nicolae FLORESCU(Continuare în pag. 4)
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Pornind de la editarea recentă a acelei părți din opera lui George Mihaiil-Zamfirescu prin care se conturează global omul de teatru: autor, critic, animator și practician — cititorul aflat la curent cu evoluția contemporană a artei spectacolului, cu finalitățile ei prezente în țara noastră, surprinse în atîtea, repetate, în- țrebăiri și dispute, își va da seama cît de actuale sînt ideile celui care a militat prin toate mijloacele pentru a face din imaginea sincretică a scenei o autentică sărbătoare a maselor, a mulțimilor care aspiră să-și împlinească nevoia de frumos și de adevăr. Dacă sub raportul struoturilor social-politice, psihologice și morale ne aflăm astăzi la antipozii acelei periferii înăsprite de muncă înrobitoare și de inechități, puinct de reper pentru autorul Domnișoarei Nastasia, nu-i mai puțin adevărat că descătușarea capacităților de muncă și de creație și — concomitent — mareea umană chemată de socialism la o viață esențial schimbată, implică acum nu numai un conținut nou dar și obiective din cele mai acute acțiunii de perfecționare a omului printr-o artă de veritabil răsunet. Or, schimbînd ceea ce este de sch’mbat și reținînd esențialiitatea problemelor ce se pun în prezent, în condiții favorabile „răspîndirii frumoaselor arte în popor" — așa cum Emiiinescu enunța odinioară aceeași cerință majoră — lupta și experiența lui G. M.-Zamfirescu rămîn uimitor de vii și pe deplin edificatoare. Avînd în față contradicțiile izbitoare ale epocii, dintre lumea potentaților și cea a periferiilor, scriitorul 

și omul de teatru nu ostenește să-și cheltuiască întreaga sa energie în sensul emancipării morale și sociale a tuturor oamenilor simpli, trăind din greu condițiile umilitoare ale vieții de atunci. „Tema centrală a operei lui George Mihaiil-Zamfirescu (este) lupta omului cu viața" —arată criticul Valeriu Râpeanu, autorul acestei ediții atît de complete și atît de rotund gîndite (Prefața, p. XXXVII). Ca autor și ea om de teatru, deopotrivă, scriitorul crede mai întîi în repertoriu și în acest scop, dezvăluindu-și cu consecvență convingerile și idealurile, scrie piese angajate și pune în scenă lucrări dramatice în care întrezărea acel strop de umanitate care, deși umilită, reușește să triumfe. Prin dramaturgia ca și prin regia sa — aceasta completată de demersuri publicistice susținute, explicitîndu-î punctele de vedere, autorul urmărea, așa cum singur avea să spună, „să aducă teatrul la raportul de factor determinant al examenului colectiv de conștiință" (p. XLVI). Toate mijloacele pe care temperamentul, experiența, leaturile tînărului înzestrat cu o puternică voință de a cunoaște și de a sistematiza cunoștințele prin gîndlire originală și îndrăzneață, G.M.- Zamfirescu le pune în serviciul acestei nobile idei. Mai mult decît la oricare dintre dramaturgii și oamenii de teatru ai epocii, la autorul volumului Mărturii în contemporaneitate se face simțită fervoarea unei credințe în om, referindu-se la omul simplu, la_ locuitorii cartierelor mizere din care Nastasia ar vrea să evadeze, însă nu din imboldul unei îndestulări egoiste, ci doar din acela al demnității și al împlinirii sufletești.In lumina acestui ideal uman și artistic, volumele apărute (Vol. I, 666 p._ cuprinde piesele de teatru antume și postume, afară de lucrările scrise pentru copiii ; vol. II, 526 p., în afară de textul integral al lucrării Mărturii în contemporaneitate, prezintă și alte cronici literare și teatrale și articole politice — .'EdvMinerva) determină cea mai minuțioasă și mai unitară definire a personalității scriitorului și totodată, oferă datele înțelegerii și aprecierii integrale a creației lui.
N. BARBU(Continuare în pag. 4)

Unele cuvinte nu prea le-am folosit, 
laude prea mari nu v-am adus — 
dar în inima mea
nimeni decît voi nu-i mai presus 

spre exemplu această poezie poate sta
sub privirile unui om simplu într-o dimineață 
și omul va spune : „iată o floare
din inima unui poet care vorbește rar 
dar care recunoaște că și brațele mele 
de zeci de ani țin Pămîntul în echilibru"

se mai aud bubuituri prin cîte-un colț de lume 
și uneori mai cade zgură
peste capetele celor care privesc în sus,
dar mama noastră Speranța vede pînă departe 
și pe umerii noștri statuia libertății cîntă

unele cuvinte nu prea le-am folosit, 
laude prea mari nu v-am adus — 
dar în inima mea
nimeni decît voi nu-i mai presus

Ioanid ROMANESCU
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cronica literară

Cezar Ivănescu: Rod III

— Al. ANDRIESCU .■Este tot mai clară, fapt pe care am mai avut prilejul să-l subliniem, orientarea poeziei tinere către temele lirice fundamentale. Uneori în ciuda unor trăsături formale frivole, reminiscențe ale apropierilor spontane dintre cuvinte, după procedee suprarealiste, poezia aceasta este, în ceea ce are mai autentic, o meditație gravă despre existență. în locul unor atitudini sentimentale mai mult sau mai puțin convenționale, cu punctul de plecare în evenimentul autobiografic cotidian, și, ca o consecință firească, a dispersării inspirației în direcții atît de numeroase incit pot acuza superficialitatea, tot mai multe sînt volumele care concentrează într-un singur punct, crucial, întreaga viață sufletească, mișcată de înfiorări anxioase. Odată cu ocazionalul biografic, această poezie elimină și ocazionalul festiv. Istoria devine, ca în Viața lumii, dar fără didacticismul moralizator moștenit de Miron Costin din literatura religioasă, o ilustrare a aceleiași aneantizări dramatice. Suferința proprie se întîlnește cu aceea de destin a întregii umanități, nevoită să-și recunoască, în ciuda atîtoi- cuceriri, limita unei iviri predestinate biologic unui sfîrșit fatal.De la primul volum, care îi apare în 1968, încununat cu premiul Festivalului de poezie „Mihai Eminescu" de la Iași, și pînă la cel de față, Rod III, Editura „Cartea Românească", 1975, Cezar Ivănescu a evoluat extrem de consecvent cu promisiunile începutului, încadrîndu-se cu o mare rigoare temei l-a care tre-am referit. Cum fixarea orizontului tematic, operație lesnicioasă dar tot pe atît de necesară, nu este niciodată suficientă pentru definirea unui poet, mai ales cînd este vorba de temele lirice fundamentale, aceleași de mii de ani, ne vom întreba care este partea originală a celui ce îmbrățișează una dintre ele. Eminescianul „dureros de dulce", spus în atîtea chipuri în acest volum de versuri, este extras de Cezar Ivănescu dintr-o menifestare esențială a existenței : iubirea său „rodirea", cum îi place poetului să spună, care înseamnă primul pas către sfîrșitul implacabil : „Fluturi tot de aur / De cenușă trup / Dulce mi-i doar soarta / Cum e mierea-n stup. / / Fluturi tot de aur / Jertfa ta e trup / Dulce-am fost ca moartea / Și ca mierea-n stup" (Jeu d’amour — Alba). Frecvența ridicată a unor cuvinte sau imagini puse mereu în aceleași legături poate trăda, la un poet profund, intensitatea emoției, „obsesia unui singur sentiment", după expresia lui Marin Preda, sau maniera stilistică, la poetul superficial. Cezar Ivănescu face parte din categoria fericită a poeților nestingheriți de repetițiile care comunică mereu aceeași obsesie în care iubirea se întîlnește, în acorduri eminesciene („Mai întreabă iarba verde / Bolta cu albastrul mur / De ce tot ce-a fost se pierde / Și la mijloc și-mpr'ejur . . . .“) și folclorice, cu „chemări de dispariție “bacoviene : „Ai trecut rîzînd femeie, / tu femeia mea de lut, / fața mea-i de-acum bătrînă / ca un drum de morți bătut. / Cînd te va-ndemna iubirea /mă vei căuta cum sînt / să mă duci cu mina albă-n / locuința din pămînt (Rod). în aceleași versuri cantabile, în care imaginea aproape folclorică izbucnește într-un context contrastant, poetul se mărturisește mereu înfiorat de același sentiment : „în pîntec mă porți / Să mă-nvii din morți / Mario / Mari, Mario ! Bocet). Cu aceeași mare forță de transfigurare este restituită și imaginea biblică, devenită un subtil element de sugestie al primei înfiorări de dragoste, cu care pura pereche paradisiacă și-a pierdut nemurirea și și-a inaugurat destinul omenesc : „Cînd eram mai tînăr și la trup curat / într-o noapte floarea mea eu te-am visat : / înfloreai fără păcat într-un pom adevărat / Cînd eram mai tînăr și la trup curat. / / Nu știam că ești femeie — eu bărbat Z I.îngă tine cu sfială m-am culcat. / Și dormind eu am visat, tu visînd ai lăcrimat / Cînd eram mai tînăr și la trup curat. / / E pierdută noaptea-aceea de

acum / Carnea noastră doar mai știe-al ei parfum. / Poameie ce-n pomi -azi stau, gustui cărnii tale-1 au / Și cad toate (mîine) putrede pe drum. / / Fă-1 să fie, Doamne sfinte, numai om / Pe acel care ne-a ispitit subt pom, / Și cînd pomul flori va da, fă să-i cadă carnea grea / Cum va cade după cîntec mîna mea" ! (Amintirea Paradisului). Poema dezvăluie o rară capacitate de a reține, într-o viziune extrem de originală, toată savoarea versului popular și a versetelor biblice, decantate cu voluptate și rafinament pînă la nerecunoașterea licorilor inițiale.Evidenta legătură dintre Balada lui Cezar Ivănescu și cea populară nu trebuie căutată în înșelătoarele versuri : „Mămâle-tătăle ! / Oile-mi furatu / Pe mini m-o legatu ! / Mămăle •— tătăle ! / Or venit străinii / Mi-or furat și cînii / Oile-mj furatu / Pe mini m-o legatu" !, care par o reproducere apocrifă a unei variante a Mioriței. Legătura se stabilește altfel, mai profund și mai subtil, în aceste versuri care rețin figura măicuței în căutarea oaselor risipite ale fiului : „Ține soare ziua mare / Că ficiorul meu îmi moare / Nu-i văd trupul să-1 disfe- ric / L-au dosit la întuneric ! / Cîntărește soare bine / Cît mînia grea mă ține / Să nu-ntuneci mai devreme / Ca un foc mărunt de lemne / Că mi-ai supt doar pîntecu ! / Fiul meu, lumină-acu / Merg să-1 cat pe frati-tu ! / De-ar lovi în tine moartea / Tu să-mi ții fecioare partea / Ca o sabie deasupră / Umbra albă, dulce cupă ! / Merg să-1 cat Pe frati- tu / Cari zace mort acu / Frați cu-ntunericu ! / Rupe-ți de pe ochi albeața / Și pogoară dimineața ! / Să mi-1 caut prin sudori / De păduri, de-i zic izvorî / La surori fără durori / Și la frați neîntrebați / L-ați lăsat ca într-un laț ! / Soare, soare, dă lumină / Poate tu ești fără vină 1“ (Baladă). Poetul aspiră, într-o invocare a soarelui, cu reminiscențe de mitologie primitivă, la o eliberare totală, de toate vicisitudinile, în Pura Fire, „aceea ce mi-i Maică prin iubire" : „dacă ți-am fost frate, frate / Sca- pă-mă de strîmbătate / Că mii-s tot — fără de vină / Nu mă doare, nu mă-alină / Suferința nici durerea / Dacă ai în mîini puterea / Scapă-mă, tu, frățioare / Scapă-mă, că nu mai pot / Soare, soare frate soare / Nu de moartea ursitoare / Scapă-mă de închisoarea / întunericului tot 1“ într-un simbolism naiv, cu posibilități de întindere nelimitate, ceea ce-i sporește valoarea poetică lumina este opusă, ca în concepția oamenilor vechi, întunericului. Folclorul românesc este apropiat de mitologia egipteană (un cifru al poeziei este misterioasa Isis : „Strai regesc să-i fac din muzici ! / Și regina lui, de zIS I-S / Șoapte laptelui în vis") pentru ca din acest aliaj poetul să-și creeze elementele unui fascinant univers poetic personal în care filtrează aceeași melancolie obsedantă a trecerii.Poezia lui Cezar Ivănescu vorbește, într-un sens care nu-i nici moralizator nici teologic, despre o luptă tragică între carne și spirit, reînviind cu o mare forță lirică spaimele de la începuturile umanității. Apetența mitologică satisface un suflet care tînjește după o eternitate iluzorie. Iubirea („Iubita mea de lună și de crin / Apa mea vie, blîndul meu venin / Cărarea mea de printre vii și morți / Cetatea mea frumoasă, fără porți / / Oglinda mea de aur minunat / Timpul s-a dus și pomii-au lepădat / Fără căință trupul lor cel sfînt / Și-acum îi pleacă toamna la pămînt") și, legată de ea, frumusețea („îți va mai fi doi' / de fețele lor (gravidități ale nimicului) asemeni / unor burți galbene de / șopîrlă — fețele lor pe / care frumusețea se / coboară numai ca o pasăre / spre-a arăta locul morții?") sînt în poezia lui Cezar Ivănescu semnele stranii ale unui popas interzis.

lectura 
modernității și modernitatea lecturiiEseurile din Moștenirea modernilor (Ed. Junimea, 1975) confirmă vocația critică a unui spirit mobil, curios, mare amator de paradoxuri și în permanență animat de dorința de a pune în evidență modernitatea textelor asupra cărora se oprește. Cultul modernității nu implică însă, ca de exemplu la un Paul Zarifopol (cu care, totuși, I, Constantinescu ni se pare a avea’ o serie de puncte comune, de n-ar fi decît gustul paradoxului și o anume oralitate a stilului) refuzul valorilor clasice, consacrate, criticul mizînd, dimpotrivă, pe „recuperarea" clasicilor dintr-o perspectivă decis „modernă". Astfel, criticul se ocupă nu numai de Lautreamont. Kafka sau Ionescu, ci și de Molidre, Corneille, Voltaire sau Lermontov. Dar această lipsă de prejudecăți în alegerea textelor supuse analizei este înșelătoare : în fapt, I. Constantinescu practică o critică „agresivă", pătimașă, partizană, si multe din afirmațiile sale, susținute cu consecventă vehemență, contrazic propoziții binecunoscute, încadrabile într-un posibil „dicționar de idei primite" al istoriei literare. în această preocupare de a refuza confortul opiniilor unanim acceptate stă. de altfel, principalul merit al Moștenirii modernilor, volum în care I. Constantinescu rămîne fidel atitudinii adoptate în prima sa carte, Caragiale și începuturile teatrului european modern. Nu se poate mai edificator este în acest sens eseul consacrat lui Eminescu, în care acesta e văzut nu numai ca un contemporan ci și ca un precursor al lui Rimbaud, Lautreamont, Mallarme ; și nu e lipsit de importanță să menționăm că unul din textele utilizate pentru a demonstra această afirmație este binecunoscuta poezie Epigonii. Seducătoare, argumentele criticului nu sînt însă suficient sprijinite de probe „materiale" ; autorul decupează cîteva versuri sau fraze din scrisorile lui Eminescu și nu ezită să le citeze de mai multe ori (există, de altfel, multe repetiții în această carte ; explicația am putea-o afla atît în oralitatea stilului de care aminteam mai înainte, cît și în caracterul polemic al eseurilor, în care nu întotdeauna primează argumentația „la rece"). Oricum, raportarea lui Eminescu la Baudelaire și la Rimbaud și, în general, la ceea ce înțelegem prin poezie „modernă" rămîne o temă ce trebuie investigată mai în profunzime, mai ales în ceea ce privește „vizionarismul" și problema limbajului, dincolo de aspectul, întrucîtva superficial, după opinia noastră, al „întîietății" lui Eminescu (din punct de vedere al realității cronologice, anterioritatea unei idei teoretice a lui Eminescu față de, să zicem, Rimbaud are o semnificație minimă).Chestiunea cea mai importantă care trebuie ridicată, în legătură și cu acest eseu despre Eminescu, este aceea a metodei adoptate de autor. Comparatist prin formație, I. Constantinescu este — așa cum ne arată eseul intitulat „Comparatis- mui literar, astăzi" — încrezător în destinul disciplinei, văzută chiar ca o posibilitate de a depăși fragmentarismul cercetării literare actuale. Dar cum partea propriu-zis teoretică 

a volumului este destul de redusă, nu vom insista nici noi. Rămîne însă un punct nevralgic — o mai de mult diagnosticată maiadie a copilăriei comparatismului — și anume demonul analogiei. Asociațiile pe care le propune I. Constantinescu, adesea sclipitoare și nu o dată șooante, încep de la un moment dat să devină amețitoare. Este mai întîi asociația care — ca să spunem așa — se contestă pe ea însăși : astfel .„Stockman este un Quijote invers" (p. 174), Falstaff este „un Dorian Gray invers" (p 187), Albert este „imaginea inversă a lui Werther" (p. 208). Un punct de reper ce revine obsedant e Don Quijote: „Don Juan e un Don Quijote tînăr (P- 190). Candide este și el, prin gustul aventurii, un Don Quijote (p. 196), asemănarea între Emma Bovary și Don Quijote, firește, sare în ochi (PP- 201—202), Cidul este și el „asemănător lui Don Quijote" (p. 204). Coana Chirița e „un Falstaff autohton" (p. 198), iar Falstaff. la rîndul său, „este un dezechilibrat, ca și Hamlet" (p. 186). Ca să măsurăm efectul de șoc al acestor ultime asociații, e suficient să le refacem în sens... invers : așadar, Falstaff este o Coană Chiriță, care, la rîndul ei... Criticul a depășit sursologia naivă ce a compromis o vreme comparatismul, dar acest vîrtej al asociațiilor nu este oare și el foarte riscant ? Un al doilea aspect care ni se pare discutabil este atitudinea autorului față de critică, „veche" și „nouă". Și aici se mizează pe un eseu „de șoc", acela intitulat „Revirimentul Lanson și critica universitară". Dacă ideea criticului de a-1 readuce în atenția noastră pe Lanson este lăudabilă, nu știm în ce măsură aceasta justifică micile răutăți la adresa noii critici. (PP. 112—113), mai ales că, puțin mai încolo, Lanson este elogiat pentru faptul că a prefigurat... idei structuraliste : „Modernitatea marelui critic se evidențiază si printr-o anume nuanță „structuralistă" a metodei sale" (P. 120) ; ș. a. După cum nu știm dacă se poate vorbi despre revirimentul Lanson bazîndu-ne pe opiniile unui „mare critic francez" (?), și anume, Pierre Clarac, ale unui „autor ca Louis Herland" (P. 121) și pe faptul că în manualulAl. CALINESCU (continuare în pag. 7)V__________________ )
mențiuni critice

ALEXANDRU DEAL:

Anotimpul făgăduinței
Tinerețea privită dinlăuntru, cu îndrăzneli și lașități inerente, cu în

trebări și incertitudini, constituie axa în jurul căreia se circumscrie ul
timul roman al lui Alexandru Deal (Anotimpul făgăduinței, Editura 
Cartea Românească, 1975). Vaier Septembriu, eroul-povestitor, reface 
cu luciditate traiectoria copilăriei și adolescenței sale, urmărind momen
tele decisive în conturarea personalității, cărora le suprapune eveni
mentele, mici sau mari, ale timpului lui prezent, ,,cald și bine știut". 
Conflictul dintre generații, refuzul obișnuitului, al banalului, aduce date 
imprevizibile, ciudate în comportarea tînărului erou pentru care impe
tuozitatea dezlănțuită („Generației mele i se cuvine totul" — p. 316) nu 
înseamnă decît un paravan al verificării arente și cinstite, al aflării ade
vărului despre el și ascendenții lui, despre prietenii și tovarășii de 
muncă. Să fii tu însuți, să-ți păstrezi demnitatea indiferent de treapta pe 
care o ocupi în scara socială, să fii drept și bun cu cei în mijlocul că
rora trăiești, iată cîteva din adevărurile majore ale acestui Bildungs
roman. Frînturi din activitatea ilegală a comuniștilor, reprezentați de 
Tudor Septembriu, tatăl eroului, ucis de legionari în împrejurări impre
cise, se integrează acțiunii centrale, alcătuind un plan secund, insufi
cient explorat.

Scris într-o manieră caleidoscopică — stenograma fluxului psihic, în
treținerea deliberată a ambiguității, fraza ezitantă, întreruptă, viziunea 
filmică alternînd cu fluiditatea muzicală a prozei poematice, cu trans
parența realistă sau cu incisivitatea ironiei cinice, romanul închinat 
„anotimpului făgăduinței" se integrează șj scrierilor citadine de bună tra
diție din literatura română. Orașul și oamenii săi sînt redați cititorului 
cu pătimașă și' nostalgică dragoste, singura capabilă să scuze, poate, 
aglomerarea forțată de destine, consemnate în fișe distincte. Nu este 
uitată nici marea, apariție obsedantă în proza noastră contemporană, ca 

loc ideal al consumării conflictelor erotice. Deosebit ar fi dezvăluirea 
ei picturală, în tușe impresioniste.

Remarcabile și nu în ultimul rînd, virtuțile de povestitor ale scriitoru
lui (excelentă povestirea lui Vintilă lăptarul sau a paznicului Cimpo- 
teagă).

Virginia BURDUJA

FLORENȚA ALBU :Ave, noemvrie
Florența Albu nu ne poate convinge atunci cînd sugerează că a numi 

este același lucru cu a demonstra. Devenirea heraclitiană, reprezentată 
prin trecere este înțeleasă la modul empiric. „Apa" și „pietrele de rîu" 
sînt două simboluri prin care autoarea ilustrează (și nu demonstrează) 
ideile heraclitiene.

în identitatea contrariilor se află — cum bine se știe — armonia. 
Armonia este reprezentată prin imn. Depărtîndu-se de înțelesul heracli- 
tian al cuvintelor trecere — petrecere, creștere — descreștere etc. Flo
rența Albu se depărtează de flacăra pură a imnului.

Arta poetică a Florenței Albu este o artă a jocului (nu în maniera 
Ion Barbu, firește), o artă a alegerii jocului. „De-a ce să ne jucăm?" — 
se întreabă autoarea la paginile 5 și 31, introdueîndu-ne în noul joc. 
„Noul joc" nu ignoră dicteul „Mai trecem Tristan / în damf de ma
ghiran / prin defileul strîmt / din cer pînă-n pămînt / Și trece o mi
rare / pe-o șa povestitoare / pe unde trece dînsa / rămîne ziua, plînsa" 
(Joc de cîntat), nu ignoră proza („La malul pietrelor mai tocite cu o 
vară, femeile spală rufe la vaduri. Copiii și caprele urcă dealuri, mor
minte. Se coc în amiază strălucitoare cireșele, dudele, moara de apă 
bate în cer" (Pietre de rîu) și nu depășește treapta laudei („Eu laud 
rîlil care sapă / vorbele calme, pădurile calme" — Eu laud rîul).

Numeroasele variante ale aceluiași poem atestă manierismul (Pietre de 
rîu apare în mai multe variante : Femeie trecînd, Egal, Siluetă, Eu laud 
rîul etc.). Manierismul este trădat și de versurile sentențioase : „Chiar 
sunetele, culorile, violența încap într-un gol al tăcerii" (Echilibru).

Egală sieși, Florența Albu a scris Ave noemvrie (ed. Cartea Româ
nească, 1975), fără a-și propune să evadeze din cercul strîmt al poeziei 
leneșe.

Comeliu POPEL

EMILIA CĂLDĂRARU : La confluența 

sentimentelor

Noul volum de versuri al Emiliei Căldăraru, publicat la Editura 
„Dacia" fixează chiar prin titlu accepția integratoare, de sumum al tu
turor trăirilor, pe care o conferă poeta sentimentului suprem al iubirii 
de țară. Dincolo de nota lor uneori declarativă („La confluența senti
mentelor, / încă o dată regăsit cuvîntul : PATRIE ! / încă o dată ros-
tindu-1, / încă o dată mă-nrourez" etc.) poeziile de inspirație patriotică
incluse în volum conving grație acutei percepții a realului și notației
pregnante a unor elemente naturiste ce configurează mozaical, prin im
plicațiile lor simbolice, reprezentări de o anume ingenuitate ale ideii de 
țară : „Aici, dacă privim în bobul de grîu / Citim icoanele născătoa
relor mame române, / Dacă privim în grunz de piatră / Citim semeția: 
Carpaților suverani, / Și dacă-n val de rîu privim / Liniști citim pe 
cumpeni de fîntîni, / Și-n fir de iarbă de privim / Citim pe zări pădu
rile cum cresc" ... De altfel, sentimentul dominant al iubirii de țară 
se degajă firesc, cu accente autentice, mai mult decît în poeziile cu- va
loare de imnuri și ode, în stampele peisagiste, ce evocă obsesiv țărmul 
dobrogean.

Poetă de o senzorialitate anevoie stăpînită de notele reflexive ale 
discursului liric, Emilia Căldăraru evoluează dezinvolt în perimetrul mo
tivelor naturiste miniaturale, pe care le înregistrează cu sensibilitate 
și rafinament plasticizant, sub semnul devenirii și al fecundității.

Raportată la repetarea ciclică a uimirilor firii, sensibilitatea poeter 
descifrează nostalgic sensul trecerii, al vremelniciei sale : „Pe cînd o nouă 
selvă-mi crește-n sînge, / Brumata-mi tîmplă, stînd sub ploaie, plînge"...

în poezia erotică, bogat reprezentată în volum, nota nostalgică se 
accentuează, „începe să sfichiuie / Vîntul grației mele / Și-al dragostei' 
mele bolnave", cum spune undeva poeta, obsedată de vîrsta dintîi, incan
descentă și pură, a trăirilor sale : „Rugul care ochii ți-i cuprinde, / Cînd, 
arar, cu-al meu se mai confruntă / E un cer cu stelele murinde. / . . . 
Vom mai bea cîndva un vin de nuntă ?“

Poezia de factură gnomică a Emiliei Căldăraru are un aer strident filo— 
sofard. Demersul liric este noțional, abstract, sec : „O cantilenă a ne
gării /. Leagănă timpul și spațiul" etc.

După cum, în ansamblu, frecvența unor vocabule și sintagme gazetă
rești nti slujește expresivității, virtuților de sugestie ale limbajului poetica

Victor RUSU



* De la o expoziție dedicată tinereții și realizată de tineri se așteaptă .totdeauna lucruri noi, insolite, iconoclaste uneori, dacă se justifică prm talent. Pentru că, a fi tînar nu înseamnă să fii contemporan doar cu epoca ta ; în mod dialectic trebuie să fii precursorul și contemporanul viitorului. Altfel, nu mai ești tmăr decît biologic, nu și moral, atribut efemer .și insuficient pentru a justifica o caracteristica umană esen^aiu sau a->- ,pect social : evoluția.• în expoziția de la „Ateneul Român" descoperim artiști cu adevărat .tineri, dar și artiști contemporani fideli cu maeștrii lor din școală sau spirituali. Și cum aceștia, la rîndul lor sînt prea adesea contemporani cu...0 Poate din această cauză expoziția reflectă — semnificativ doar în mă- -sura în care ea poate fi considerată reprezentativă pentru totalitatea artiștilor tineri — climatul concepțiilor estetice și stilistice ale celor ce pregătesc arta viitorului, sau viitorul artei.a Există lucrări ce invită la meditație prospectivă, angajînd direcții și posibilități inedite, uneori abia ..schițate. Există apoi lucrări ce plac la modul nostalgic ,prin rapel mental, prin analogie cu precedențe strălucite — autohtone sau nu —, inevitabil transformate în prototip cu circulație. .Și mai există altele care, anodine sau cniar slabe, ridică întrebări legate de .autorii lor și — trebuia să ajungem și aici — de criteriile selecției operate îndelung. Această ultimă nedumerire este și cea mai justificată, datorită consecințelor imediate, ușor detectabile în stilul expunerii și în ab-

Tinerii
și arta

sența unor nume reprezentative nu numai pentru arta tinerilor.g Ni se oferă în compensație (se putea renunța fără nici un fel de regrete la această „mîngîiere") lucrări purtând amprenta diletantismului prețios și a parcimoniei de talent și originalitate. Puține, este drept, totuși prea multe chiar dacă ar fi fost doar una, în condițiile existenței unor tineri atît de talentați ca ai noștri.a Pornindu-se, probabil, de la principiul monden : „Prima impresie contează", în sala de la intrare se grupează cele mai bune lucrări de pictură și sculptură. Desigur, o „simeză" pe care se întîlnesc Augustin Costi- nescu, Cismaru, Sorin Dumitrescu, Ilfoveanu, Paula Mihai. Maniu, Rotaru, Groza constituie mai mult decît o propunere : ea ne oferă certitudinea valorii artistice. După cum prezența, în aceeași sală, a lui Codre,
femeia in arta plastică

Cinstind Anul internațional al femeii, Muzeul de artă .din Iași a organizat o micro-expoziție omagială Femeia in arta plastică, incursiune pe această temă, în creația .unor artiști de prestigiu din plastica românească. Cu acest prilej vizitatorul se bucură de reîntâlnirea cu opere de pictură și sculptură aflate în patrimoniul muzeului. Dintre pânzele oferite ne atrag atenția în mod deosebi, acelea ce reprezintă femela în ipostaza ei maternă din portretele compoziționale : „Mamă ou copii" (St. Dimi- trescu), „Album cu chipuri" (N. Popa), „Maternitatea" (Fr. Eartok), pe care o regăsim și în sculpturile lui Gh. An- ghel sau V. Conduracne.In ansamblul picturii de portrete de femei din a doua jumătate a sec. al XIX-lea și începutul celui de al XX-lea, în care putem remaroa preocupări psihologice, sînt relevante pînzele „Portret de femeie" (N. Grigores- cu). „Mama" și „Portretul soției" (St. Dimitrescu), profilul Laurei Cocea (Șt. Luchiain) meditativ și interiorizat. Cu aceeași delicatețe sînt zugrăvite aspecte din viața și preocupările casnice ale femeii în compozițiile „Femeia 1 acrind cu foarfecă" (N.N. Tonitza) și „Luorînd" (M. Bu- nescu) îin carie calmul, liniștea, resemnarea caracteri- i.zează chipul femeii aplecate asupra lucrului. înfățișând ■țăranca, în conjunctura socială de după răscoalele din .1907, artiștii nu mai sînt preocupați de frumusețea fizică, ■ci caută mai curând să sublinieze frământarea lăuntrică j figurile și gesturile exprimă energii conținute, gata să •explodeze. Portretul individual al „Țărăncii îngândurate" ,(I. Iser) ca și „Țărănoi lingă troiță" (Camil Ressu)_duc .tnai departe schimbările aduse de vreme tipului țărăncii ■pe care-1 crease Grigoresou.Noi posibilități de înfrumusețare și de poetizare a fermei! întâlnim în creația lui Pallady „Femeia în gri" și „Femeia șezind" ; sînt imagini ce mărturisesc totodată respectul artistului pentru personalitatea femeii, ea apă- rînd ca o lume de valori morale bine conturate.Triumful unor concepții înaintate despre rolul și importanța femeii în societate, condiția ei umană, ne sînt relevate în creațiile artiștilor noștri contemporani în care se simte fervoarea unei conștiințe a momentului important •din viața patriei, fiind vorba de o artă creată din „confruntarea insului cu epoca" (I. Frunzetti). Adeziunea la valorile noului o vom întâlni în portretul țărăncii de Iser, <care exprimă un bogat univers interior, preocupare pe •^e'-e o vom întâlni și în portretele de fruntașe în muncă 

Păduraru, Buculei. FÎeîssig, Flămânde, joaca rolul unei selecții reprezentative pentru buna noastră sculptură de factură nou figurativă.• Tot sculptura ne propune o temă de meditație ale cărei consecințe ar putea modifica multe prejudecăți și clasificări : se poate face, deci, un figurativ de bună calitate, eliberat de academismul sufocant și caduc, pro- Punînd un realism de mesaj cu vocația agorei.• Prin raportare la ansamblul creației am avut sentimentul limitării în cazul graficii și al artelor decorative. Și totuși, aceste genuri cu incidență socială ilustrate mai ales prin succesele tinerilor nu se observă în expunere. chiar dacă s-au acordat și premii.
a> Tonică și semnificativă rămîne preponderența temei omului, fenomen ce poate înlocui prin obiect orice lecție abstractă despre angajarea socială și virtuțile militante ale artei.® Deși am fi dorit-o mai exact generoasă sub aspectul participării și mai exigentă în fața calității, expoz - ția ne sugerează — ce e drept incomplet — disponibilitățile tinerilor, dar mai ales o lucidă, serioasă șl deloc facilă încercare de a rezolva problema preluărilor creatoare în spiritul comandamentelor epocii noastre. Or, a- cesta este sensul creației, spiritul culturii noastre și — implicit — rolul de esență ce revine tinerilor noștri artiști.

Virgil MOCANU

„Ana Balan" și „Elena Virînceanu" (D. Hatmanu) sau ca în portretele de muncitoare de Brăduț Covaliu, V. Mihă- ilescu-Craiu, C. Ionesou, M. Ispir.Expoziția demonstrează o orientare tot mai precisă spre acele teme pe care le oferă contemporaneitatea, subliniind posibilitățile muzeului de a înregistra și prezenta evenimente și momente semnificative cu rezonanțe pe plan mondial, prin mijlocirea imaginii artistice.Maria HATMANII

Un semn de responsabilitate
„.... Am început a zidi în anul... luna ... ziua .... și am isprăvit în anul... luna ... ziua ... ", consemnează Ștefan cel Mare in inscripția de pe fiecare construcție ridicată în timpul domniei sale, adăugind, uneori, că ea s-a făcut „în vremea cînd pîrcălabi eraumeșterul jilțului voievodal de ia Voroneț nu se sila, de asemenea, să-și încrusteze numele pe sculptura sa în lemn, după cum maistrul bisitrițean al b.seri- cii Aroneanu își așeza numele pe paramentul monumentului, întocmai ca pietrarii Trei Ierarhilor care și-au săpat identitatea de breaslă și de grup artistic pe plăcile de piatră care alcătuiesc broderia unică, pînă astăzi, a construcției. Aveau a- cești meșteri cultul istoriei sau conștiința valorii lor sau un grad mai mare de responsabilitate artistică decît cei ain epoca armatoare ? E greu de spus, atîta timp cit în vremea Brincovea- nuiui, de pildă, un meșiteir de la mănăstirea Govora notează pe o simplă grindă pînă și anul unor prefaceri din încăperile mal vechii tipografii de pe meleagurile Vllcei.Noua arhitectură, a epocii moderne, din prima jumătate a secolului ai XlX-iea, In ciuda unor influențe de obârșie occidentală, nu a putut înlătura tradiția responsabilității exprese a constructorului, tradiție care, la noi, nu începe nici cu vremea marelui Ștefan, cind o găsim generalizată, nici cu cea a lui Alexandru cel Bun, cind o surprindem mai mult documentar decît concretizată in monumente, nici ch.ar cu aceea a lui Dragoș vodă, pe a cărui biserică de lemn de la Volovăț — implantată de Ștefan cel Mare în miez de noapte la Puitna — s-a gravat, spre știința urmașilor, un văleat, ci această tradiție vine de mai departe, o știm bine chiar în lipsa documentelor scrise, eu vme din conștiința permanenței noastre aici, din aceea a durabilității a ceea ce facem și din dragostea pentru ceea ce durăm de mai bine de două milenii pe aceste meleaguri; o știm din obiceiul țăranului bucovinean, oltean sau transilvănean de a înscrie undeva, pe casa ce o înalță, anul construirii ei, numele lui sau al meșterului ce a făcut-o ; și o mai știm, mai ales, de la constructorul în lemn care i-a premers cerni care a transpus apoi aceleași forme în piatră, de la maramureșeanul care a urcat sus de tot turla străvechilor biserici ne lemn și care pînă astăzi iniu uiltă să-și încrusteze numele pe modesta poartă de lemn pe care o concepe și o înfrumusețează. Este voroa așadar de o tradiție străveche și de o conști.nța articulată organic spiritualității noastre de care au ținut seama în permanență și marii noștri arhitecți precum Mincu sau Petre Antonescu care și-au semnat lucrările și s-au revendicat ca structură artistică de la tradiție. Operete lor, și nu neapărat cele din Capitală, constituie o dovadă ; alți mulți arhfcecți sau urbaniști din perioada interbelică au făcut la fel.Din păcate, cea mai spectaculoasă epocă de dezvoltare urbanistică a României, și avem în vedere, evident, epoca noastră, continuă să nu se afle din acest punct de vedere pe făgașul tradiției ; căci, cu foarte mici excepții, arhitecții nu-și semnează operele, chiar în condițiile în care atâtea dintre ele constituie unicate. De aceea, omul cetății, cu conștiința contemporaneității, dar și cu firescul cult al valorii și al istoriei, se întreabă prea adesea cui aparține cutare clădire. O știe pe cea din vremea marelui Ștefan, dar îi este greu să afle autorul celei ridicate sub ochii iui, într-o epocă în care personalitatea creatorului este atît de mult prețuită, iar posibilitățile lui de manifestare sînt practic nelimitate. Ceea ce află rareori (proiectat : Institutul Proiect București ; construit : Trustul de construcții... etc. — cazul pasajului Universității din Capitală) este departe de a spune ceva anume. în Iași, după cunoștința noastră, o singură clădire („Arta modei") consemnează, ascuns parcă de ochii trecătorului, numele arhiteatului. Șd stat atâtea alte construcții reprezentative pentru noua arhitectură a orașului ai căror autori râmîn necunoscuți chiar celui care se interesează în mod special de evoluția urbanistică a orașului. Aceeași este situația și in foarte multe orașe ale țării a căror dezvoltare urbanistică a început practic și se desăvârșește sub ochii noștri.De ce întrețin arhitecții și constructorii în genere anonimatul unei contribuții fundamentale la edificarea României moderne, contribuție prețuită de la conducerea statului pînă la cetățeanul de rînd, este greu de răspuns. Cea mai fecundă perioadă din istoria medievală a Moldovei din acest punct de vedere, cea a lui Ștefan cel Mare, de pildă, cînd, în numai 22 de ani (1481—1503) s-a construit cit într-o întreagă epocă istorică, rămîne, credem, un argument și pentru vremea noastră în privința individualității creației noastre arhitecturale, de multe ori superioară înfăptuirilor similare de peste graniță. Căci anonimatul, după cum s-a văzut, nu are nimic comun cu tradiția noastră și el nu se circumscrie nici spiritului epocii noastre de plenară realizare a personalității creatoare. Și aceasta cu atît mai mult cu cît, se știe, astăzi nu se construiește numai pentru noi ci și penitnu urmași și urmașii urmașilor. Construind așadar cu sentimentul istoriei, care a constituit și constituie o permanență și o componentă fundamentală a procesului devenirii noastre pe coordonatele timpului, consemnarea momentului pe ceea ce durăm astăzi devine o obligație și un semn al responsabilității noastre față de noi înșine și de cei care, după noi, vor fi beneficiarii efortului de astăzi. Să nu ne sfiim așadar să notăm pe mărturiile unei epoci de o amploare creatoare fără (precedent : terminat în anul... luna___ziua ... de ...

I. CAPROȘU

Un cineclub relativ tînăr, care să acumuleze an de an cel puțin cîte o diplomă, respectiv cîte un premiu sau o distincție, la fiecare festival național al cinecluburilor, iată un caz mai :rar, care pune în lumină pasiunea unui colectiv demn de a fi scos din quasi-anonimatul activităților de acest gen. O muncă desfășurată sub îndrumarea lui George Toxin, instructor la Casa pionierilor din Cîmpulung-Mol- dovenesc. frecvent figurînd pe generic, la scenariu, numele lui Ștefan Tiță, la regie — al elevului Sorin Șu- han, iar printre colaboratori — George Lucan, Spiridon Piticar, Dănuț Sa- bie Ioan Dima, Marina Foca etc. Au fost realizate. în acest fel, un mare număr de pelicule, ele însele selecții din filmări privite cu mult discernă- mînt la montaj ; dar și fantezie, peliculele pe care le-am vizionat probînd din plin respectiva afirmație.Relevabilă este, în primul rînd, diversitatea modalităților abordate, de la ambițiile filmului artistic, la rigorile celui documentar, de la virtuțile poematice implicate cu deosebire imaginii, la antrenul unui muzical, cu so- liști-artiști amatori din localitate. Să adăugăm desenul animat, domeniu în care Sorin Șuhan și-a exersat disponibilitățile creatoare și îndemînarea tehnică, pelicula Nepăsare — fabulă cu haz și morală — fiind elocventă în acest sens. Un colorit vioi o fluiditate degajată a liniilor, o narațiune

Cineclubul din
Cimpuiung—Moldovenesc

subliniind cîteva efecte de bun gust, sînt calități care justifică perseverența realizatorului și largul sprijin pe care i-1 oferă cineclubul — cadru de testare și impulsionare a unor viitoare, foarte posibile, vocații. Oricum, este mai mult decît un simplu exercițiu, afirmație cu atît mai valabilă în cazul peliculei Mîinile, demers imagistic emoționant și instructiv, valorificând ingenios, în plan cinematografic, sugestiile poeziei Mîinile de Daniela Blaga din Zănești-Neamț și ale poeziei „Cântec" de Tatiana Hancu din Botoșani — ambele publicate în revista „Cutezătorii", după ce fuseseră, în prealabil, selecționate cu prilejul unui festival-concurs pionieresc, desfășurat tot în orașul Cîmpulung-Mol- dovenesc.Documentarul După datina străbună are ceva din veleitățile dar și din ste- reofipiile documentarelor făcute de profesioniști, în timp ce Poem este o

reverie plină de sinceritate și poezie, surprinzînd. în peisajul urban, ceva din luminozitatea universului copilăriei, investigat în perimetrul dintre seninul pastelat al unei zile de vară și stilizările unui desen, schițat fugar pe trotuarul din fața casei.în sfârșit, Strigătul și Picăturile nu dor marchează cotele cele mai ambițioase ale cineclubului. E vorba de scenarii inspirate din lupta în ilegalitate a partidului, concentrând în expresivitatea imaginilor sensurile majore ale unei narațiuni cu aspect de poem dramatic, în care lectura aparatului de filmat își vădește vibrația sensibilizând un elevat mesaj și dînd relief unei austere narațiuni.O privire de ansamblu aduce >n prim plan dominante ale unei activități care. în afara peliculelor menționate, mai cuprinde și multe altele, rar afectate de rutină, cum e cazul Autografului muzical; în rest, prospețimea percepției și subliniata participare a- fectivă particularizează o modalitate ce beneficiază de patosul expresiei, de elocvența unui limbaj cinematografic, cuceritor pînă și în inerentele lui stângăcii. Pe care cineclubul le va depăși, fără a îngusta însă — sperăm — spațiile de sensibilă comunicare cu spectatorii cărora le sînt destinate.Al. I. FRIDUȘ I. ISER : „Tânără cu cartea"



Si dacă vei fi sfîșiat de un pardos 
cum vei putea să mai spui cele bune, 
cum vei putea să mai cînți Ia lăută, 
școlar întru melancolie, 
școlar întru melancolie ...

Oscioarele tale albastre
și fragede, cum vor putea să mai sune 
asemenea frunzelor, strune de harfă, 
cum vei putea să mai spui cele bune, 
cum vei putea să mai spui cele bune...

Școlar întru melancolie ...
Dacă vei fi sfîșiat de un pardos 
buzele tale de miere cum vor 
putea să șoptească silabele 
nepricepute ? Formulele mierii ?
Dacă vei fi sfîșiat de iun pardos.

Copac încremenit ca o ciclopică piatră tombală !
Nemișcarea

ta e capcana pe care-o întinzi trecătorilor ; dar eu, nemișcat, 
te-am văzut alergînd pe cîmpia de noapte, cu pletele tale 
vîlvoi, cu poalele n cap pe furtună, în mijlocul nopții ! 
Ochii tăi scînteiau, mii de ochi arzători, și strigai cu o 
mie de guri : mai curînd, mai curînd !

*
* *

în codrii cei mari e așa întuneric, 
fluturii mari și greoi, ochii lor sint 
mai orbi decît noaptea. Veacuri în șir 
rătăcind pe sub bolțile 
codrilor mari. Departe, 
mestecenii, salcia, 
mestecenii, salcia ...

îmi pare acuma că glasul acela, 
invocator spiralînd, precum fumul 
colibei de pustnic a basmelor 
din copilărie

„Ca să facem aceasta și toate 
asemenea zeilor"

Fluturii albi și imenși, lotuși grei 
plutitori în adîncuri... O luntre 
prin ceață, prin ceață, prin ceață . 
Sensorium mysticum ?

Miosotis
în cuirase de aur — conchistadori ai albăstruiul: 
roze pe umeri .povară de roze pe brațe 
și miosotis, ochii albaștri ai
Mnemosynei. La milioane de leghe visează 
tărîmul lunecat în vreme.

Ne amintim de o viață a noastră, în ochii 
adinei și albaștri, departe de tot, am trăit 
„în flăcări albastre, în flăcări albastre..." 
Ce cruciadă nebună pornisem, Isolda, Isolda, 
spada mea e un crin, cuirasa

un văl de fecioară. O, de departe 
paserea bine prevestitoare anunță 
rug violet, nesfîrșire. „Pe fundul oceanului 
crește planta aceea. Spinii ei, frunza ei 
îți dau viață eternă".

în dragoste fără sfîrșit...

„Atît de mare e dragostea mea pentru tine, îneît niciodată 
nu îți voi spune pe nume ,adică nu te voi cunoaște". Așa 
vorbea o frunză către o altă frunză, în mijlocul codrilor. 
Și împreună cu celelalte frunze ale acelor codri, s-au 
scuturat în toamnă și s-au topit fără urmă-n pămîntul ceî 
umed și negru. Aceasta este istoria lor.

Ieșirea din vizuină
O, lumi străvezii! întîmpinare mai fragedă 
celui ieșit în lumină. Tenebrele 
marii uitări. Acolo, acolo,
în strălucire și în splendoare.
Pe vastele pajiști, celestele —
tigrul de aur al melancoliei.

(urmare din pag. 1)vistâ foarte citită, foarte discutată —, a însemnat un mare eveniment. Am considerat totul o fulgerare, o reușită nesperată ; cele cîteva poezii, din care Arghiezi mi-a publicat una — dealtfel singura pe oare o trimisesem revistei— nu au modificat însă acel mecanism interior, de permanentă aplecare asupra propriei mele ființe, de seven spririt autocritic— ipe oare-1 resimțeam încă de la acea vîrsrtă — în asemenea măsură îneît să nu fiu conștientă că nu devenisem totuși atunci poetul capabil să se arunce în arena publicisticii. Iată pentru ce nici nu m-iam repezit după aceea să continui să public, sau să asediez redacțiile revistelor cu versurile mele. Și ,am mai așteptat, am mai citit, am mai crescut, iar de scris am scris cu și mai multă ardoare, dar numai în caietele mele, și peste cîțiva ani mi-am făcut ceea ce s-ar putea numi al doilea debut, adică debutul de continuitate, de permanență, încredințînd revistelor literare spre tipărire cicluri de poezii, grupaje de versuri, care, pe urmă, s-au constituit în Tara fetelor.— M-am întrebat întotdeauna, Maria Banuș, ce v-a determinat la o anumită vîrstă să încercați să vă faceți din avocatură o profesie ? Ce v-a atras ?...— Ce m-a respins, mai degrabă, aș putea răspunde ! Pentru că de atras nu m-a atras niciodată nimic în afara literaturii. Au fost niște presiuni ale familiei, ale mamei mele în special, care considera că fără o prlofesie practică nu mă voi putea descurca în viață, nu voi putea face față existenței. Și cum medicina n-am putut să o fac — era prea opusă structurii mele, temperamentului meu — am considerat că, între două rele, avocatura e un rău mai mic. După ce am făcut însă o practică de circa un an de zile în penal și în civil, mi-am dat seama de inaderența mea totală la această profesiune.— Ați pledat în vreun proces ?— Nu, doamne ferește ! M-am mărginit numai să merg pentru șefii mei să amîn cîteva procese. Nu pot să spun acum cît de greu mi-era, ce emoții aveam, pînă cînd apăream în fața instanței ca să precizez cele cîteva motive care determinau amînarea. Eram prea timidă și nu mă puteam subordona, nu mă puteam plia legilor de viață și de luptă pe care le implică avocatura.— în PREFAȚA la ediția de SCRIERI, stăruiți îndelung asupra a ceea ce dumneavoastră numiți CHINUL cuvîn- tului. M-aș fi așteptat să vorbiți de TRADAREA cuvîntului, a expresiei, pornind de la acel cunoscut adagio e- minescian. Poate și fiindcă un chin se rezolvă pînă la urmă, o trădare niciodată ...— Sînt și nu sînt de acord cu dumneata. Pentru că se cunosc și chinuri tan- talice, care nu se rezolvă niciodată. în actul creației — cred eu — există o stare de permanentă încordare, stare care se poate rezolva, dacă vrei, pe moment, dar, cum noi sîntem într-o veșnică metamorfoză, cum atîta timp cît existăm ca poeți. și nu numai biologic, avem mereu altceva de spus decît am spus în momentul precedent, încordarea renaște din sine însăși, dovedind că sînt artiști care se repetă uneori, dar — vai ! — cît e de trist cînd ne repetăm, cînd spunem _cam ce-am spus și înainte și cînd cuvîntul vine foarte ușor și sună frumos din coadă. Mă întreb dacă aceia mai există cu adevărat, din acel moment, ca poeți. Su nu i-aș mai numi astfel. Actul creației implică un drum în spirală : mă lupt, mă
GEORGE MIHAIL 
ZAMFIRESCU

în actualitate

(urmare din pag. 1)Ordonarea materialului și, mai ales, comentariul și adnotarea luli, permit o asemenea viziune globală, demon- strînd deschiderea în afară a dramaturgului și a practicianului scenei, deschidere spre oamenii, spre împlinirea și statornicirea idealurilor generoase ale unei colectivități aspirînd spre lumină. Actualitatea ideilor si a acțiunii dramaturgului și animatorului aici își are izvorul, în această deschidere spre problemele epocii, im- plicînd destinele mulțimilor. Cadrul sociali și nivelurile de conștiință sînt astăzi, evident, cu totul altele, forjate la temperatura înaltă a revoluției socialiste. Cu atît mai mult se justifică și se impune în epoca noastră continuarea șl întregirea aceluiași dialog între creatorii de frumos și masele cane creează bunurile materiale. într-un moment cînd căutările creatoare în domeniul literaturii și al antei scenice mai exacerbează, în diferite cazuri, subiectivitatea egoistă, vocația socială a lui G. M.-Zaimfirescu și — corespunzător ei — întreaga cheltuire a omului și a artistului, rămine un exemplu. Revoluția în antă, așa cum el a înțeles-o și a urmărit-o, reprezintă în primul rînd — așia cum arată autorul ediției — o „revoluție sufletească" — element primordial și indispensabil, fără de care orice tentativă de înnoire poartă doar stigmatul imitației inoportune. Mărturia acestei orientări o constituie întreaga creație dramatică a autorului, ca și articolele în care-și expune convingerile și experiența, ca și activitatea de animator al companiilor ou un program semnificativ, (deși înjghebările au fost efemere) : „Masca" și „Treisprezece și unu". în același spirit se definesc și preocu

Biografii posibile

Cu MARIA BANUȘ
despre

„0 puritate
absolută"

chinuiesc, plămădesc și replămădesc cuvintele, încercînd să le supun la ceea ce vreau să spun — și permanent vreau să spun un lucru nou —■ bazîndu-mă pe tot ceea ce s-a acumulat în mine, sedimen- tîndu-se în conștientul și subconștientul meu, ca posibilitate de folosire a cuvîntului, pe tot ce am învățat, sub acest raport, din experiența mea și din experiența altor poeți, care trăiesc, acum, sau

au trăit înaintea mea și cai prin aceeași suferință și m Pentru că e o suferință ferit o suferință extraordinar de vistă foarte citită, foarte dis însemnat un mare evenimer siderat totul o fulgerare, o re rată ; cele cîteva poezii, din < mi-a publicat una — de altfe amară în același timp, car-e mină niciodată, după parei.? tru artistul autentic.— Credeți că fiecare voii neavoastră a închis între c< un adevăr definitiv ? N-ați dată impresia că, uneori, a lingă el ?— Experiența e foarte div vința asta. Eu cred că în tot am exprimat adevărul ace adevărul acelei clipe pe care o prind în chihlimbarul un unei structuri. Poți să ai zic eu, că, într-o scurtă pol realizat ceva definitiv, în spus ceea ce trebuia să spu ment dat. Acel ceva defini fie și minor, poate să nu im lirică, sau poate să nu fie p< tic o împlinire, dar la scara scris, acel mic obiect străli pe o anumită treaptă, emi sale mai slabe sau mai putei spune ceva despre tine, treaptă pe care te-ai aflat ci— Mărturiseați totuși, îni împrejurare, că — din pers lor de azi — multe din poe le-ați semnat în trecut nu scris.— E firesc ! Eu n-am spus eziile scrise într-o, . ...Urnită < tisfac din punct de vedere e nu mă satisfac nici din pune al conținutului, dacă îmi dai această departajare didacti punzătoare sub raportul un presie și de substanță a poe: nu înseamnă că sinceritatea imortalizat acolo a fost cu c— Ajunge sinceritatea ca s iile ?— Nu ca să le scuze! Ci plice. Un artist adevărat nu- blema să se justifice. Intres ție e o justificare. Nu poți si un om numai în perspectiv din opera lui. Lucrurile tr lizate global. Procesul creați res de viață, Gesturile, afi t.udinile se condiționează uni se determină într-o dialei strînsă. Iată de ce spunem tea contează în primul fino ranția autenticului trăirii, sinceră evită erorile fundam— N-ați încercat nicioda proză, Maria Banuș ?— Ba da ! Am caiete cu si de proză. Intenționam să s man și în bună parte el a Se chema, atunci cînd l-s Morții și viii, dar avînd sur] copâr romanul cu același tit monov, am renunțat la aces 
pările directorului de scenă de la Teatrele Naționale din Cernăuți și Iași (la ultimul a realizat 29 de spectacole între 1933—1939). Ideile gazetarului de atitudine antifascistă fermă (la „Facla", „Dimineața", „Progresul social" etc.) explicitează consecvența și evoluția unitară a unei personalități dominate de ambiția primenirilor salutare printr-o artă viu angajată, acciesibi'A .totuși artă. Ediția alcătuită acum de Valeriu Râpeanu ne oferă posibilitatea de a-1 cunoaște și de a-1 înțelege în acest m-od, unitar, pe autorul și omul de teatru a căru' viziune și ale cărui convingeri nu erau deloc diferite de cele ale romancierului.Pentru Valeriu Râpeanu cercetarea acestei prezențe originale și în același timp caracteristice a prozatorului și omului de teatru. în peisajul literar și în cel al scenei românești din perioada interbelică, rămîne o preocupare predilectă. Ea s-a manifestat mai de mult, într-o deosebit de exactă și de sucoinită monografie (E.S.P.L.A., 1958), și apoi în diverse alte studii introductive, articole sau prefațări ale operei, în voilume sau în emisiunile radiofonice. Actuala prefață (p. V—LXI) și întregul aparat al ediției : note, comentarii, bibliografie, urmărind aproape pas cu pas peregrinările și activitatea dîrzului și mereu nemulțumitului animator și autor de teatru dornic să realizeze mai mult, în pofida piedicilor ce se iveau ori numai i se părea lui că apar, reconstituie în laturile de esență personalitatea îndureratului Gemi, — cum îi spuneau cei apropiați. E o restituție care, ca formă de studiere, se dovedește modernă prin funcționalitatea ei — dacă acest termen ne este permis — deci este mai exactă și totodată mai concludentă, mai aproape de întrebările ce ni se pun în prezent. Operele monografice care-și propun dezvoltării în planuri paralele, așezând faptele în subsolul unei construcții ce se vrea autonomă au avut de întâmpinat în timp fie excesele romaințării. fie pe acelea ale perceperii arbitrare a personalității unui scriitor, în funcție de proiecțiile de multe ori accentuat subiective ale monograf iotului. Valeriu Râpeanu alege de data aceasta altă cale, sistema- tizînd documentația în jurul unor dominante — de ordin psihologic, sociologic, cultural, estetic, istoric, climat, profesie etc., fie în ce privește exegeza operelor (a mai procedat așa în cazul studierii începuturilor lui Sado- veanu), fie în prezentarea activității de practician al scenei și teatrolog, în cazul lui G. M.-Zamfirescu. Situarea în epocă și într-un anumit climat este astfel mai bogată în sugestii, structura operei dobîndește un relief mai concret și multiplu motivat, determinarea valorii implicînd și o cercetare diferențială menită a ne



au trecut ; fericire, î în fond, aice și de tată —, a Am con- ită nespe e Arghezi ingura pe u se ter- —aa, penal dum- ;rțile sale rut nicio- trecut l>eă în pri-• am scris moment,n vrut să forme, al ntimentul, i chiar ai isul că ai a un mo- poate să ce ideația >lan artis- . care l-ai :or, situat nd razele ce, există, spre acea va.j anumită :tiva zile- e pe care ați mai fitoate po- că mă>.. - tic. Unele de vedere ole să fac necores- ;ii de ex- . Ceea re omentului i alterată, scuze ero-să le expune pro- lui crea- judeci pe mei părți dese ana- e un pro- ițiile, ati- pe altele, ă foarte sincerita- la ââ ga-• o trăire tale.să scriețide pagini u un ro- fost scris, conceput.:a să des- al lui Si- .tlu. Deși,

la mine, el avea un sens parabolic. Era. sau mai bine zis, trebuia să fie. un roman al generațiilor. Cei vii eram, bineînțeles, noi, tineretul de atunci, iar mor- ții o parte a generației trecute, pe care o vedeam mortificată, anchilozată spiritual, închisă în niște tipare rigide, odioase chiar .. . Nu mi-am găsit încă timpul să-1 scot din manuscris, să-l dactilografiez și să văd oe rezistă acum din acest roman. E un proiect de viitor !— Pornind de la o afirmație a dumneavoastră mai veche potrivit căreia recunoașteți criticii dreptul suveran de a alcătui un profil autentic unui scriitor în fața contemporanilor săi, e cazul să vă întreb dacă această încredere în critică persistă și astăzi, în ceea ce vă privește ?— încrederea în critică, da ! Care-i însă scriitorul care să nu fi fost dezamăgit de critici ? Mai corect zis de unii dintre ei și mai ales în anumite perioade. Nu atît insuficiențele intelectuale, spirituale și de pătrundere, de intuiție și bun gust, sint cele care m-au nemulțumit și mi-au creat o stare de dispreț, chiar, față de unii dintre critici, ci insuficiențele, mai grave, de ordin etic.— Ce-i pretindeți dumneavoastră criticii ?— Exact contrariul celor arătate mai înainte. în afara simțului critic, a bunului gust, a lucidității și a capacității de expresie, deci a acestor daruri înăscute care constituie talentul unui critic, el trebuie să fie dăruit cu intransigență morală, cu deosebită obiectivitate, cred eu.— Care-i criticul sau criticii ce s-au apropiat de creația dumneavoastră cu aceste calități pe care le enumerați ?— E o întrebare delicată. Răspunzînd sînt convinsă că nedreptățesc o serie de critici care s-au aplecat cu înțelegere și obiectivitate asupra poeziei mele. Nu vreau să fac însă pomelnice de nume, așa că voi aminti pe Paul Georgescu, Mihai Petroveanu și Dumitru Micu, care au scris — zic eu — cu multă pătrundere și intuiție despre opera mea.— Ce-i poezia pentru dumneavoastră, Maria Banuș ?— Nu sînt foarte tare la întrebările astea, de timpul : ce e viața ? ce e moartea ? ce e dragostea ? Ai să mă ierți că spun asta, dar nu sînt adepta acestor întrebări și nici a răspunsurilor respective.— Ați dat totuși o definiție cîndva, vă- zînd în poezie o «stare de levitație» !— Bine, noi putem să facem metafore, adică tot poezie asupra poeziei. Dacă-mi ceri așa ceva am să-ți răspund cu definiția pe care a dat-o Carl Sandburg și care-mi place foarte mult, fiindcă mi se pare că spune multe despre situația noastră de poeți în lume : «Poezia — zicea el — este jurnalul unui animal marin, care trăiește pe pămînt și care ar vrea să zboare» !— Vă mulțumesc, Maria Banuș, pentru amabilitatea și convingerea cu care ați pledat „procesul" propriei dumneavoastră creații !
•opia de o valorizare ferită cit mai mult de capriciile >iectivd>tății. A urmări traiectoria unei opere, din mentul elaborării pîină la concretizarea editorială sau nică, a căuta și a urmări critic ecourile în epocă ticole, recenzii, polemici etc.) apoi relațiile scriitorului mediul, prietenii, adversarii etc., înseamnă a recon- ui efectiv pn portret care nu rămîne doar la liniile ițate exte.,..- și impresionist. Fără îndoială,_ reușitele sînt garantate, nici pe această cale care împletește >tile sinuozități. Stă in mina celui care realizează isemenea operă, în răbdarea, cultura, experiența, fi- ea analitică, gustul său — să dea o lucrare atractivă, ecou în actualitate. în ceea ce-1 privește pe Valeriu oeamu, avem impresia că aici a izbutit cea mai com- xă lucrare a sa de istorie literară (și teatrală) și de :ică totodată, pentru că, în afară de comentariul tex- or editate prin reluarea temelor caracteristice ale ației lui G. M.-Zamfirescu, prin alcătuirea acelui sar" al fiecărei opere scrise sau realizate scenic, ne iduce la cunoașterea substraturilor unei conștiințe, la elegerea, în multe cazuri, simpatetică — deși expli- ită prin sedimentarea detaliilor analitice — a unui îperament de artist prin excelență și de luptător, isurîle creației lui G. M.-Zamfinescu — răsunetul trului său în epocă, experiențele regizorului, — pun evidență o natură care a avut de întîmpinaț opoziții prejudecăți pe care scriitorul și omul a știut să le ingă printr-o tenace combativitate. Aceste împreju- 1 i-au creat o reacție de defensivă. — și Valeriu >eanu nu exaltă virtuțile unuli erou preferat, ci lu- lează psihologia și mai mult decît psihologia : inima /■iterația unui artist autentic, convins că arta nu poate nu trebuie transformată într-o preocupare de man- ini. Autorul scoate în evidență cu obiectivitate și acea îologie a autodidactului, și acele fixații în amărâte, suspiciunile omului ca și retorismul crispat, gran- >cve.nța care grevează uneori compoziția dramaturgi. Talentul și pătrunderea criticului care sistematică, cum arătam, o impresionantă documentație și o i’uieș,* cu o sobră distanțare, construind un portret elator, răzbat în studiul introductiv, elaborare contrată, mergînd direct la obiect, a opiniilor de sin- i, fără banalizatele și gratuitele — uneori — trepte oriptiviste (copilăria, anii de studiu etc.) ale mono- fiilor obișnuite. Valeriu Râpeanu ne convinge că M.-Zamfirescu este un dramaturg cane menită lec- mai insistente și aprofundate (și reprezentări sce- ; la fel) și un regizor a cărui experiență este vie le o permanentă actualitate.

0 parabolă 
a condiției 
umane
Cu neoistovit encomion a fost în- tîmpinat în forul critic Marin Sorescu, și faptul, pentru dramaturgia noastră, e neobișnuit. Nu și pentru scriitor care, descălecător întru poezie, fusese primit odinioară așișderea. Cu timpul, totuși, comentariile asupra poetului au căpătat un ton mai reticent. alteori ușor stînjenit, iar cîteo- dată de netă contestare. Nici măcar umbra unui reproș nu atinge, însă, deocamdată, piesele lui Sorescu — ne referim îndeosebi la trilogia lui.Orice sondaj în teatrul lui M. Sorescu dă la iveală un filon de idei bogat, aliat cu fecunde experiențe (io- nesciene, de pildă) sau lecturi selecte, nu totdeauna desăvîrșit asimilate. O- mul față în față cu destinul, claustrat într-un spațiu închis, apăsător, hărțuit ori potopit de amenințătoare forțe absurde, nădăjduind însă cu tărie și zbătîndu-se în numele iluziei sale pentru a ieși la un „liman“. care poate fi înșelător. O îngemănare de real si simbolic, de terestru și de metafizic, de ironie și dramă. Sensuri mari împodobesc deci arborele alegoric, în care însă sevele nu sînt prea bogate, căci rădăcina nu pare hrănită din sufletul adînc al autorului. Climatul e adesea auster, rarefiat, sub cupola de esențe și abstracțiuni. Nici exasperarea și nici acel fior de nebunie pe care le presupune aventura spirituală, existențială, a eroilor săi, nu devin răscolitoare (uneori ele sînt doar simple indicații în paranteză, nesusținute printr-o forță reală a replicii). Se poate vorbi de o uscăciune, înviorată (nu totdeauna fericit) prin glume și poznașe echivouri. Luciditatea tinde să sterilizeze emoția și, poate mai grav, un irepresibil spirit de farsă corupe unele momente de tragism. Umoristul, cum s-ar spune, își mai dă în petec, cu spirite nu chiar strălucitoare, dar ingenioase de multe ori și pertinente. Deconectarea aceasta nu priește însă tragediei, nu pentru că umorul nu s-ar potrivi cu tragicul, ci fiindcă umorul, adeseori, e facil. „Mesajul", rătăcitor și prin coclauri mai aride, e tulburat cu dinadinsul, lăsat anume în nelimpezimea lui, sau chiar obnubilat, efectul fiind (mai ales în Iona și Paracliserul) o anume incoerență a discursului. E un soi de limbaj, să-1 numim pithic. Din mănunchiul de „semnificanți" ce i se oferă, optînd între, sau pentru mai multe sensuri, criticul se simte invitat să ia parte la săvîrșirea operei, la întregirea ei. De unde poate și o anume euforie a criticii, ce poate duce la supralicitarea unei dramaturgii în esență valoroasă, dar ca expresie, uneori mai neimpunătoare.Setea muntelui de sare încorporează o trilogie (Iona, Paracliserul, Matca), a căutărilor, încifrînd o parabolă a destinului, a condiției umane. Desprins din mitul biblic, Iona e supus unui calvar enorm și parcă nesfîrșit. închis în pîntecele chitului, el nu disperă însă. își păstrează chiar umo- ru-i frust, de păgubos ; va încerca, bineînțeles, să iasă în afară. Dar sforțările Iui se vădesc din ce în ce mai zadarnice, căci o ieșire definitivă nu pare să existe : alte și alte „burți", în înnebunitoare cercuri concentrice, îi stăvilesc elanul evadării. E prizonier, pentru vecie ... E singur („pe omenire o doare-n fund de soarta ta“!) si îngîndurat („Ne scapă mereu cîte ceva în viață, de aceea trebuie să ne naștem mereu"). Exemplele ilustrează cît vulgaritatea „neaoșă", cît nebulozitatea, sofistică, a unor replici. Dar Iona nu se înfricoșează. „Veșnica mistuire" nu-i va fi prohodul. El vrea cu 
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încăpățînare să spargă „zidul" și o face cu ce-i cade la îndemînă. sau dacă nu, atunci cu unghiile de la mîna dreaptă. Omul s-a răzvrătit, împotriva condiției sale opresate. E fulgerat de o iluminare : „E invers. Totul e invers. Dar nu mă las". Acest „invers" atît de impenetrabil, e plin de tot misterul 1... Piesa nici nu dă o dezlegare, încheierea e mai degrabă criptică. Ca să răzbească la „lumină", Iona își spintecă, sieși, burta ' Gest enigmatic, adăpostind mai multe înțelesuri : sau gata să le adăpostească !... Poate însemna eliberarea din capcana forțelor oarbe, iraționale, o asumare a propriului destin, pe care omul se în- stăpînește, scăpînd, numai astfel, de sub înfricoșatele terori. El devine responsabil de acest destin, stăpîn pe propria viață și pe propria moarte. Nu in afară, unde sensurile par adesea vraiște, ci în sine caută Iona adevărul și izbăvirea. Le caută, și poate le află, poate nu. Oricum, experiența lui e tragică, iar finalul în suspensie emană difuz un simțămînt de anxietate.O experiență stranie se consumă și în misterul tragic Paracliserul. într-o catedrală, de sugestie gotică, „ultima catedrală", un paracliser uitat de lume, „ultimul paracliser", afumă răbdător piatră după piatră. Pe fiecare lespede înnegrită parcă ar depune ceva din sufletul său. înălțat pe schele, el năzuiește spre înalt, către cheia bolții, unde săgeata turlei își înfinge ciocul în infinit. Printre speranțe și îndoieli, rugăciuni și lamentații, el ajunge, migălind la treaba-i bizară și inutilă aproape de vîrf. Dar schelele, în urmă-i, le prăvale „paznicul mut", și dintr-o dată straniul ministrant îl evocă pe Meșterul Manole. El rămîne suspendat într-o serafică plutire, susținut de ardoarea-i mistică de a se uni, de a cunoaște dumnezeirea, de a desfereca marele mister. O nebunie deșartă. Credința care-1 îmboldise în pornirea lui excelsioristă, obsesivă, în trudnica ascensiune pe verticală, se fringe brusc, precum schelele. Revelația e aproape insuportabilă : sub boltă nu este, sau nu mai e, nimic. După accesul de furibundă renegare. Paracliserul apostat înțelege că nimeni altcineva nu sălășluiește acolo, sus. Nu-i decît el, e Omul. Sensul nu mai este de aflat în transcendent, ci în sine. Iona și Paracliserul, aici, se întretaie. încheierea nu-i tocmai coerentă, organică. Problema filozofică se dizolvă, se convertește. își desface aripi de poem. Paracliserul își aprinde veșmintele și astfel. în această ardere sacră, risipind tenebrele, înnegrește mai departe bolta, ca să-și de- săvîrșească opera, ctitoria. Martiriul lui se consumă — se încunună ? — printr-o jertfă de sine. Ca și Iona, Paracliserul e și biruitor, e și învins. „Lumina" spre care tînjesc aceste făpturi singure și rătăcitoare este, în fond, propria lor lumină. Iar „limanul" e unul tulbure, de fapt amăgitor. Și Iona și Paracliserul sînt bezmetici, adică fără matcă. Gestul lor final e mai degrabă o apoteoză a eșecului dacă se poate spune. Interogația asupra sensurilor existenței nu primește, încă, un răspuns. Poemul nu rezolvă dilemele filozofiei. Mai pătrunsă de mister e atmosfera din Paracliserul, aici fabula pare mai atinsă de „fiorul metafizic" decît în (prea) vorbărețul Iona.Cu Matca, ciclul se încheie. Dînd curs unei porniri firești, și poate ostenit de periplurile în abstract, scriitorul coboară acum lucrurile „mai pe pămînt". mai la îndemînă. întruchipările simbolice dematerializate, bezmetice, fac loc de astă dată unei femei în carne și oase — desigur. Femeia, „în exercițiul facerii", gravidă, cum s-ar spune de simboluri („ideea de prunc" !), dar totodată o femeie obișnuită, însărcinată, așteptînd să nască. O cheamă Irina. Totul ar decurge normal, după eterna rînduială. dacă într-o zăludă dereglare a forțelor naturii, baierele cerului nu s-ar desface, prăvălind potop de ape. Viața e amenințată în înseși temeiurile eiFlorin FAlFER 
(continuare în pag. 6)

Dimensiunea culturală 
a națiunii socialiste

Nu este posibil a vorbi de cultura națiunii socialiste fără a aminti că ea continuă, în ceea ce a avut mai autentic și mai de preț, cultura poporului și a altor comunități umane ce au precedat-o. Cultura oricărei națiuni socialiste de azi este nu numai o creație a timpurilor socialismului, ci ea s-a edificat treptat în decursul tuturor formațiunilor sociale anterioare prin care au trecut strămoșii unui popor. Firește că aceste sisteme sociale, bazîndu-se pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, așadar pe existența claselor antagonice, au avut o cultură neunitară, contradictorie, îndeosebi în latura ei ideologică. Dar tocmai faptul că, în opoziție cu produsele culturale ce izvorau din interese și aspirații ale claseloi’ dominante, conservatoare, s-au elaborat, totdeauna, și valori care întruchipau idealurile și năzuințele progresiste ale maselor populare, face să se afirme, puternic și viguros, un fir de continuitate în întreaga cultură a unui popor. Să nu se uite, apoi, că — dincolo de divergențele de clasă — într-o comunitate se înfiripă, neîndoios. prin mijlocirea valorilor ei culturale cele mai înalte și pe baza unui etos comun, o relativă solidaritate spirituală, o atmosferă „familiară", inefabilă în bună măsură, dar care e cu atît mai viu resimțită și cultivată de membrii comunității cu cît ființa acesteia este mai amenințată de forțe externe ostile. Desigur, despre un climat de armonie și înțelegere nu poate nicicum să fie vorba înlăuntrul culturilor comunităților bazate pe lupta claselor sociale. Saltul de la o orînduire socială la alta, superioară, trecerea de la o formă istorică de comunitate umană la alta, evoluată, înseamnă, din acest motiv, nu numai preluarea a ceea ce a fost progresist, nu numai continuitate, ci și discontinuitate, respingere a nonvalorilor și valorilor învechite, precum și plăsmuire de noi valori culturale. Cultura națiunii socialiste posedă identitatea ei, determinații proprii, esențiale. Care sînt, pe scurt, aceste determinații ?Cultura unei națiuni socialiste se înfățișează, mai în- tîi, cu adevărat drept cultura întregii națiuni. în condițiile dominației burgheze, numai printr-o exagerare, devenită uzuală și de aceea acceptată, se vorbește în genere despre cultura cutărei sau cutărei națiuni. în cadrul comunităților naționale burgheze este menținută încă o populație numeroasă într-o veritabilă stare de subcultură. Numai socialismul creează pentru întreaga națiune ,pentru toți componenții ei posibilități egale și reale de maximă realizare culturală.O altă trăsătură importantă a culturii naționale socialiste este aceea că ea nu se dezvoltă la întîmplare, spontan și neorganizat. Cultura socialistă parcurge etape, momente și cote cuprinse într-un program elaborat după criterii științifice și ținîndu-se seama permanent de exigențele actuale și de perspectivă ale națiunii. Statul socialist deține printre obligațiile și funcțiile sale de prim rang și pe aceea de a realiza opera de educare și culturalizare multilaterală a tuturor cetățenilor săi, conform unor imperative reclamate de idealul de viață al socialismului șî de complexitatea crescîndă a structurilor lumii contemporane. Programarea și organizarea în domeniul cultural nu pot fi, de bună seamă, la fel de riguroase ca în sfera economicului.Unitatea și armonia interioară reprezintă alte determinații esențiale ale culturii socialiste, deosebind-o și în acest fel de cultura burgheză, caracterizată prin grave antagonisme. Nici în cultura socialistă contradicțiile nu lipsesc în mod absolut.Dar fiind și ea combraidiotorie, ca tot ce există și se dezvoltă, culturii socialiste nu îi sînt proprii, în genere, antagonismele și conflictele. Cultura nouă, socialistă este unitară și pentru că, dincolo de frămîntările și tensiunile ei interne, de creștere, este o cultură ce are drept fundament filozofic materialismul dialectic și istoric ; el însuși un element central și principalul pilon de rezistență al acestei culturi. Unitatea culturii socialiste nu înseamnă nicidecum uniformitate, ci diversitate și bogăție de manifestări concrete. Ea presupune, dimpotrivă, varietate, mișcare liberă și nestingherită în toate direcțiile, angajare responsabilă si vioiciune, îndrăzneală și curaj. Armonia și unitatea culturii naționale în socialism sînt asigurate și de faptul că la postul de conducere al acestei culturi — ca, dealtfel, al întregii vieți sociale — stă partidul marxist-leninist. Bazîndu-se el însuși, în toată activitatea pe care o desfășoară, pe cele mai prețioase valori ale culturii naționale și universale, partidul comuniștilor veghează neîntrerupt și contribuie în modul cel mai eficient la asigurarea ansamblului de condiții care să stimuleze și să favorizeze înflorirea creației culturale a întregii națiuni.Sorbind cu nesaț din propriul lor izvor național de cultură, respingînd atitudinile cosmopolite și ploconarde, cetățenii statului nostru socialist sînt îndrumați să preia în mod critic, selectiv, toate realizările culturale ale națiunilor socialiste, ale tuturor popoarelor și națiunilor lumii. Pentru noi nu există națiuni superioare și națiuni inferioare ; națiuni înzestrate cu vocația culturală și națiuni lipsite de putere creatoare. Noi respingem cu hotărîre ideea că ar exista popoare mai „universaliste" prin însăși structura spiritului lor național și că acestea ar fi chemate a lucra la unificarea mondială, la forjarea unui cosmos spiritual unic (Berdiaev). După cum respingem, de asemenea, și concepția că. odată cu constituirea statelor naționale și a culturilor naționale, s-ar fi ajuns la monade culturale închise, la sisteme culturale autarhice. în realitate, adevăratele creații culturale nu-și găsesc nici suficient cîmp de afirmare și funcționare și nici cel mai potrivit instrument de cîntărire a valorii lor dacă sînt privite numai în raport cu cadrele unui singur popor saiu națiuni. Chiar dacă e vorba de popoare și națiuni recunoscute pentru bogăția și măreția lor culturală. Aoeasta nu înseamnă, cum susțin unii, că în zilele noastre s-ar impune drept necesară acțiunea de dizolvare a oricăror granițe și distincții naționale. Cum se știe, mulți teoreticieni burghezi resping ei înșiși o astfel de teză ea .necorespunzind stadiului actual de dezvoltare socială cînd națiunile, departe de a-și fi epuizat resursele creatoare, reprezintă un puternic factor al propășirii, întnegul sistem axiologic al socialismului cultivă respectul față de omul mumioii, grija pentru dezvoltarea acestuia ca personalitate multilaterală înlăuntrul unei societăți dezvoltată ea însăși multilateral. M. BULlMAR



Energia și fizica

Laboratoare în care 
se produce soare

De la 9 septembrie Bucureștiul a devenit pentru cîteva zile capitala fizicii.Conferința Societății europene de fizică ce are loc aici — sub înaltul patronaj al președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu — atrage atenția specialiștilor din lumea întreagă nu numai ca eveniment în sine, dar si prin tematica extrem de actuală: „Energia și fizica". Exploratorii microcosmosului atomic se reunesc pentru a face un bilanț al realizărilor obținute în domenii fundamentale nu numai pentru știință — luată ca efort perpetuu de lărgire a granițelor cunoașterii umane — ci mai ales pentru însăși civilizația noastră într-o „criză a energiei". Discuțiile au un caracter destul de practic, concluziile uimind să constituie, probabil, elemente de studiu pentru mulți experți.Merită subliniată apariția, în ultima vreme, a unor evenimente tehnologice care au constituit „lovituri de teatru" în lumea energeticdenilor și a fizienilor în același timp. Nu trebuie crezut că ele au zguduit cercurile specialiștilor, care sînt obișinuiți cu anunțurile senzaționale rămase fără urmări concrete pe plan industrial. Dar ambele au fost înregistrate ca premize ale unei dezvoltări foairte posibile în direcții în care se părea că nu e nimic de așteptat pentru anii următori.Ambele realizări sînt legate de studiul plasmei — cea de a patra stare de agregare a materiei, cum este denumită ea curent. De fapt această „a patra stare de agregare" este în fond prima, atît prin gradul ei de răspîndire în univers, cit și în ordine cronologică, pentru că pretutindeni în cosmos cea mai mare parte a materiei se află sub formă de plasmă (este subicient să cităm miliardele de stele fierbinți)... Tar înainte ca materia să ajungă la orice alt stadiu de agregare, ea este totdeauna plasmă ! Bomba H este... plasmă, soarele nu este altceva decît un uri aș glob de plasmă. Dar termenul ca atare a fost definit abia în 1929 de I. Langmuir. Ca de obicei oamenii descopereau destul de târziu ceea ce natura cunoștea de miliarde de ani.Se poate obține soarele în laborator, poate fi domesticită bomba cu hidrogen ? Speranțele energetic» ale umanității sînt condiționate de obținerea unui răsouns pozitiv la aceste întrebări. Or, recent, după cum spuneam au fost anunțate două realizări impo’- • tante în aceste direcții. Reprezentantul unei firme particulare americane — KMS Industries a anunțat că pînă in 1980 corporația sa va pune în funcțiune o termocentrală experimentală, de 100 Mw, bazată pe exploatarea reacției de fuziune. Deși termenul comunicat pare cam apropiat în raport cu ceea ce se știe despre stadiul cercetărilor firmei respective, informația a stîrnit o oarecare senzație, dat fiind că această KMS Industries nu e condusă de amatori în fizică. Dimpotrivă.Aici se impune o scurtă paranteză cu caracter documentar. Energia atomică se poate obține pe două căi-fisiune sau fuziune. In primul caz sînt fisionate nucleele atomilor grei (uraniu, plutoniu) reacția eli- berind energie. în al doilea caz, sînt obligate să fuzioneze nucleele unor atomi ușori (izotopi ai hidrogenului ca deuteriu și tritiu). Reacția eliberează cantități colosale de energie, soarele constituind un modest exemplu a ceea ce se poate obține pe această cale. Există însă o dificultate : pentru a se realiza unirea nucleelor atomice trebuie învinsă forța de respingere electrostatică. Acest lucru este posibil cind se ajunge la temperaturi de ordinul a 200—100 milioane de grade. în bomba cu hidrogen această temperatură e obținută prin explozia amorsei (ceea ce urmează nu poate oferi nimic pozitiv pentru constructorii de termocentrale....). Dar cine le putea oferi inginerilor un material capabil să reziste la temperaturile de zeci de milioane de grade, material din care să fie construit recipientul capabil să rețină materia ajunsă la stadiul de plasmă ? La jumătatea deceniului anterior, fizicienii sovietici comunicau colegilor din toată lumea că au găsit o soluție : era vorba de așa numitul „Tokamak". Ideea era simplă în esența ei : plasma era închisă într-o capcană magnetică. Cu alte cuvinte ea este izolată de pereții „cazanului" cu ajutorul unui cîmp magnetic ce nu lasă particolele atomice să răzbată spre exterior. Pornindu-se Pe această cale s-au dezvoltat în multe țări inslalații care au reușit să obțină plasmă cu temperaturi pînă 
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la 50 milioane de grade, dar pentru un timp foarte scurt — de ordinul miliardimilor de secundă. Asemenea cercetări se desfășoară și în țara noastră la Institutul de fizică București.La 15 octombrie 1969 dr. K. Bruekner anunța că societatea pentru care lucra, KMS Industries, „a demonstrat posibilitatea teoretică a unui proces de fuziune nucleară controlată printr-o metodă principial nouă". A izbucnit un adevărat scandal : Comisia pentru energie atomică a Statelor Unite, afirmând că desfășoară cercetări în aceeași direcție, a cerut ca firmei particulare să i se interzică continuarea lucrărilor intr-un domeniu strict secret, în care deci o firmă privată nu avea ce căuta. După un veritabil război juridic care a durat doi ani. KMS Industries a cîștigat dreptul de a-și continua cercetările cu condiția să păstreze un secret absolut asupra lor.A urmat atunci o nouă lovitură de teatru : fizicienii sovietici au anunțat că fac experiențe de mai multă vreme pe aceeași cale „principial nouă". Și au publicat tot ce era esențial de știut asupra acestui subiect. „Secretul absolut" a căzut și toată lumea a aflat că era vorba de utilizarea laserului pentru amorsarea formării plasmei. (Cercetări în domeniul acesta au loc de cîțiva ani la Institutul de Fizică Atomică din București).Ca toate ideile geniale, și cea a folosirii laserului este in esența ei foarte simplă : raza lui poate furniza pe termen scurt cantități uriașe de energie concentrată. Impactul unei raze laser cu o cantitate minusculă de tritiu sau deuteriu provoacă apariția unei temperaturi de zeci de milioane de grade într-un punct. (în practică instalațiile utilizate în laboratoare folosesc simultan 27 de fascicole laser pentru a obține amorsa necesară). Și iată că în iunie anul acesta, are loc din nou o conferință de presă la KMS Industries. De data aceasta dr. H. Gromberg a anunțat că laboratoarele în care lucrează au pus la punct un procedeu de declanșare a reacției cu ajutorul a numai două fascicole laser care sînt însă manipulate printr-un joc de oglinzi eliptice, astfel încît lovesc simultan ținta din toate direcțiile. Ideea fizicienilor americani nu e numai tehnologic nouă, ci merge mai departe pe o cale originală. în reacția de fuziune, energia apare sub forma neutronilor rapizi. Cu ajutorul acestor neutroni cercetătorii de la KMS Industries au izbutit să obțină hidrogen din apă. Nu pe calea clasică a electrolizei, ci „spărgând" molecula de apă cu neutroni rapizi ! Reacția are un randament de 50%. Hidrogenul va constitui combustibilul viitoarei centrale termonucleare ; el va putea fi deasemeni livrat prin conducte și spre alți consumatori industriali. (Să nu uităm că experții consideră că în secolul viitor în locul benzinei — scumpă, poluantă și produsă dintr-o materie primă pe cale de epuizare — automobilele vor folosi hidrogen !). Oricum, utilizarea domestică a energiei termonucleare, care în urmă cu un deceniu părea de domeniul speranțelor, începe astfel să intre în zona certitudinilor viitorului nu prea îndepărtat.în același timp, o altă direcție de utilizare a plasmei se anunță plină de promisiuni. Timp de 10 ani mii de cercetători, în toată lumea, s-au străduit să obțină energie electrică prin reiactori magnetohidro- dinamici (MHD). După o serie de eșecuri răsunătoare specialiștii americani, francezi și britanici au abandonat această direcție prin 1967. Singurii care au continuat cu încredere și îndîrjire au fost fizicienii sovietici și, după șapte ani, cînd toată lumea socotea MHD-ul un capitol închis, ei anunțau că au izbutit să mențină în funcțiune timp de cinci ore un generator MHD cu o putere de 25Mw. Știrea era absolut senzațională fiindcă teoretic plasma utilizată în acest gen de instalații constituie sursa de electricitate cu cel mai înalt randament. Ceea ce părea o utopie tehnologică (în ciuda seriozității teoriei) se dovedește din nou a fi pe deplin fezabil.Ideea MHD-ului nu e nouă: ea a fost enunțată de Faraday în 1831. Totul constă în trecerea unui jet d» plasmă cu mare viteză (cîteva mii de metri pe secundă) și cu o temperatură ridicată (cca. 2 500 °) printr-un cîmp magnetic. Operația produce curent electric cu un randament de 80—90% (față de 40«/0 în turbinele cu gaz, convenționale). Ca și în cazul reacției termonucleare însă și aici s-a pus aceeași problemă: din ce să construiești o instalație care să lucreze la 2 500 0 ?Despre modul cum a fost rezolvată în Uniunea Sovietică această dificultate nu sînt publicate multe date. Oricum, esențial este faptul că nu e vorba de o cale principial nouă, ci de dezvoltarea tenace a sistemului clasic, în care majoritatea experților occidentali refuzaseră să mai creadă. Sovieticii au obținut materiale termorezistente superioare, au perfecționat instalația și au cîștigat un avans important în cursa pentru energie ieftină. Pînă la finiș însă această cursă mai are destule obstacole... Andrei BANC

Prima sinteză totală a streptomicineiRecent, profesorul japonez Sumio Umezawa, director al Institutului de chimie bio-organică a reușit sinteza totală a streptomicinei — antibiotic cu mare efect asupra unei game largi de germeni, cum ar fi cei care generează tuberculoza și pneumonia. Streptomicina este ultimul antibiotic din întregul lanț pentru care s-a reușit sinteza totală. Sintetizarea antibioticelor a început acum 31 de ani cînd Dr. Waksman din Statele Unite a descoperit streptomicina în streptomyces griseus, o bacterie asemănătoare cu ciuperca. Formula penicilinei a fost clarificată în anul 1948 și Dr. Sheehan, om de știință american, laureat al Premiului Nobel, a reușit să obțină, în 1957, sinteza totală a acestui antibiotic. Cît despre cloramphenicol, laboratoarele de la Park-Davis au stabilit formula organică a acestuia încă din 1949, urmată de sinteza sa totală în același an. In ceea ce privește tetraciclină, formuala organică a unuia din elemente, adică a oxytetraciclinei (cunoscută și sub denumirea de terrami- cină), a fost elucidată în 1952, iar Dr. Muxfeldt din S.U.A. a reușit sinteza totală in 1968. Ultimul antibiotic, streptomicina aștepta eforturi din partea savanților pentru a-i obține sinteza. Formula organică a streptomicinei fusese descoperită de patru grupe de cercetători din Statele Unite aproape în același timp cu stabilirea formulei penicilinei, în anul 1947. De atunci și pînă în prezent, oamenii de știință americani au reușit să obțină sinteza totală a fiecăreia din cele trei elemente ce o compun și anume strepticina, treptoza și N-metil-L-glucozamina. Cu toate acestea, streptomicina a continuat să desfidă repetatele încercări ale chimiș- tilor de pretutindeni de a lega prin sinteză totală aceste trei elemente.în urmă cu trei ani, profesorul Umezawa a început operația de experimentare a sintezei totale a streptomicinei. El avea în urma sa un impresionant record : sinteza kanamicinei A, B și C, în 1968, a butirosinu- lui B, în 1972, și a tobramicinei în 1973, toate cunoscute ca antibiotice cu un spectru larg de acțiune datorită eficacității lor asupra unei game largi de viruși. Profesorul Umezawa a descoperit o nlouă metodă de a controla reacțiile excesive ale grupelor de hidroxili și amini care împiedică legătura celor trei elemente. în septembrie 1973, prin intermediul acestei metode, a reușit să obțină sinteza totală a dihydroseptomi- cinei, o substanță înrudită cu streptomicina. Rezultatele producerii cu succes a streptomicinei prin oxidarea dihydrostreptomicinei cu un anumit tip de substanță chimică, au fost anunțate la cea de-a 14-a conferință interștiințifică asupra agenților antimicrobieni și de chimiotera- peutică ce a avut loc la San Francisco.Pînă în prezent streptomicina fusese accesibilă numai grație procesului biologic al fermentației. Sintetizată, ea va fi lipsită de acțiuni colaterale care provoacă afecțiuni ale urechii și va avea un efect deosebit asupra bacteriilor din ce în ce mai rezistente care se află în continuă creștere. A. P.
file de arhivă

George Enescu în corespondența PoniIn corespondența zilnică pe care o purta Matilda Cugler Poni, între anii 1910—1911, din capitala Franței, cu soțul ei, savantul P. Poni, rămas în țară, își fac loc adesea însemnări și referiri, privitoare la mișcarea cultural-artisitică a Parisului acelor ani, în centrul căreia se aflau numeroase personalități române.Scrisorile din 14 aprilie și 6 mai 1911, cuprind comentariile Matildei Cugler Poni la două concerte date de marele Enescu la Paris, impresiile produse în „orașul-lumină" de talenitații Maria Ventura, De Max, ș.a., mindria pentru acești iluștri compaitrioți.Extragem din cele două scrisori pasajele mai semnificative :14 aprilie 1911.„Asară am fost la concertul Iui Enescu. Nu l-am auzit pînă acuma și sîntem entuziasmate și eu și Margareta. A cîntat fiind acompaniat de un mare artist numit Riesler și n-a cîntat decît trei sonate de-a lui Beethoven, din care sonata dedicată Iui Kreuzer. Cred că Enescu e cel mai mare artist pe care-1 are acuma Parisul. Idee n-ai ce plăcere am simțit și eu și copila, ascultînd muzica asta atît de frumoasă și executată în așa mod extraordinar. Sala era arhiplină, mai cu samă de francezi, americani, englezi și români, dar nu tare mulți. S-a aplaudat nebunește. Au fost chemări peste chemări, bine meritate, nu e vorba !“.6 mai 1911,„Asară am fost la un concert ca poftite nu cu plată. Tînărul Barozzi a dat un concert. EI e violonist și a avut anul trecut premiul întîi la conservatorul de-aice. E un băiet de 18 ani, dar arată mai mic și cîntă admirabil. Sala de concert era tixită de lume și mai mulți francezi decît români. A fost chemat de multe ori și așa aplaudat încît a cîntat o bucată mai mult Ia urmă. Mi-a făcut foarte mare plăcere fiindcă-i român. E fiul advocatului Barozzi de la noi, din Iași. Nu e vorbă că nu e încă artist mare ca Enescu, dar poate să devie. Să vezi ce fac oamenii cînd cîntă Enescu ! Parcă-s nebuni. O damă de aice mi-a spus că a auzit de la persoane care au văzut lucrul că niște dame, peste măsură iubitoare de muzică, i-ar fi sărutat lui Enescu mîinile după concert și de-aceea poartă Enescu întotdeauna mănuși, chiar și acasă la el, ca să aibă mîinile netede și albe cînd i le-or săruta. Am rîs mult și eu și Margareta de așa o poveste nebună, dar să nu mă crezi că aice o crede lumea. Un lucru e sigur, că artiștii români sînt foarte apreciați aice. Cînd apare „de Max" pe scenă e primit cu aplauze, înainte de a deschide gura, ca și bătrînul Mounet și tot așa domnișoara Ventura". Rodica-Eugenia ANGHC „
0 parabolă a condiției umane

(continuare din pag. 5)de năvala monstruoasă a puhoaielor. Dar nici Irina, nici Moșul, tatăl ei, nu se pierd cu firea. Bătrînul își așteaptă sfîrșitul împăcat cu rosturile, cu datul sorții. Moartea Moșului coincide cu nașterea pruncului și Irina are ciudate confuzii între cei doi (confuzii complicate cu tulburi amintiri din „burta mamii" — stridentă sugestie psihanalitică), de parcă l-ar fi născut pe bătrîn ! Asta ar vrea să semnifice ideea de continuitate, dar soluția, artistic vorbind, e artificioasă și oarecum crispantă.Nu mai e gestul de negație, extrem, din Iona și Paracliserul. Irina, femeia, restabilește echilibrul. A fost menirea, e ctitoria ei („am durat acest sfînt copil"). Irina nu se reazemă pe credința și nădejdea în divinitate (ca Paracliserul), forța ei stă în încrederea în ordinea naturală a lucrurilor ; viața, prin veșnica zămislire (nu mai e „veșnica mistuire" a lui Iona !), biruie mereu. De aceea, „o femeie rîde de potop ținîndu-se cu mîinile de burtă", explică Marin Sorescu într-o formulare grotescă. Puțin îi pasă ei de absurd și de singurătate, de moarte. Ea simte o imensă răspundere. Dînd naștere, salvgardînd „ideea de prunc" (iarăși, formularea abstractă e mai anevoioasă ; de altfel, partitura Moșului, într-o rostire populară cu inflexiuni oltenești, e cea mai vie și mustoasă și faptul nu pote fi întîmplător), ea dobîndește mîntuirea. izbînda, în numele Vieții.Scriitorul, care cîndva socotea baladele populare ca pe niște tragedii în fond, distilează esențe folclorice (din descîntece, eresuri) într-o ambianță cînd patetică, apăsătoare, cînd de un umor robust sau, dimpotrivă, macabru. Ori, de bună seamă, ușuratic. Senzația de diluție verbală nu dispare. Totodată, însă, în piesă, pasaje întregi sînt de poem, de o densă inspirație. Inhibiția lirismului e parcă uneori mai mică- în drame decît chiar în poezia lui Sorescu.O ofrandă adusă calamburului, veche și vinovată slăbiciune a autorului, sînt piesele Există nervi și Pluta meduzei. Ciudate, totuși, aceste eclipse de gust și de umor. Cele două excentrice compuneri dezvăluie nevoia de destindere, jucăușă, a scriitorului, după îndelungata explorare de spații mai abstracte.



Totuși...
Reținem din articolul „Grafica aplicată 

între eficiența social-economică și mesajul 
estetic" de Gh. Cosma (,,Era Socialistă", 
nr. 17/1975) : „Arta publicității dobîndește 
noi valențe funcțional-estetice în vastul 
spațiu al agitației vizuale. Alături de 
imensa ei funcționalitate social-economică, 
arta graficii tipăriturilor depășește cu mult 
latura utilității practice cotidiene, numă- 
rîndu-se printre genurile artistice de ma
ximă eficiență socială în cultivarea gustu
lui pentru frumos, în organizarea estetică 
a spațiului ambiental. Ca artă angajată, 
ea contribuie nu numai la evidențierea va
lorilor sociale și culturale, ci are un aport 
dintre cele mai însemnate la umanizarea 
mediului muncii, la îmbogățirea vieții in
terioare a omului contemporan (. . .). Nu 
trebuie uitat că grafica aplicată, ca gen 
artistic de inestimabilă rezonanță socială, 
oglindește unele trăsături globale care se 
manifestă prin gustul și mentalitatea pu
blică, definind o civilizație în sinteza ei 
spirituală specifică, prin materializarea ei 
vizuală".

Deci : nu trebuie uitat ! Pentru că se 
cam uită, totuși. . .

Drum la Dobrovăț
La 40 de kilometri de Iași, între păduri 

de liniște, se află mănăstirea Dobrovăț, 
ctitorie mușatină de recunoscută origina
litate. Dacă relativ puțini sînt cei care 
știu de acest lăcaș de artă și de vredni
cie românească, și mai puțini sînt.cei ,care 
reușesc să dea de el. Cele două cai de 
acces spre monument, cea de la Bîrnova 
și cea de la Poieni, sînt ținute în mare 
secret, drumeții trebuind să facă dovadă 
de adevărați expediționari pentru a le 
descoperi. E drept, neajunsul are* și avan
tajele sale —; drumul fiind el însuși un 
prilej de încîntare — dar un infim ghi
daj este absolut necesar. Urme din acest 
ghidaj mai pot fi întîlnite, dar ploile și 
vînturile le-au făcut inobservabile. Singu
rul mijloc de informare rămîne — ca în 
vremea mușatinilor — întrebind în dreapta, 
stînga, un pedestraș, un călăreț. . .

Așteptăm însemnele secolului XX.

Umorul clasic și debutanții
Prospectări stăruitoare în opera unor 

scriitori diverși, de la Sadoveanu, Cara- 
giale, V. A. Urechia, A de Hertz au scos 
la iveală resurse ale umorului clasic ro
mânesc, gospodărite cu acuratețe și atentă 
caligrafiere într-o recentă emisiune de An
drei Băleanu și Ion Lucian. Cupletistul 
Ionescu de la Union a făcut necesara le
gătură dintre clasicele șlagăre și aminti
tele pagini de umor, realizîndu-se, în an
samblu, un spectacol în care, dincolo de 
poanta anecdotei, uneori destul de ane
mică, a funcționat coloratura epocii, sur
prinsă și ea in clasicul stil al unor ase
menea montări. Cît timp sînt ferite de 
rugina manierismului, ele își păstrează un 
anume aer agreabil, justificînd respectiva 
inițiativă. Este într-un fel un exercițiu pe 
teme date, în care performanța interpre
tării are mereu de luptat cu uzura mo
rală a cutărei anecdote. Luptă în care 
succesele repurtate ne amintesc de apre
ciabilul disponibil pentru comedie al tea
trului românesc, disponibil atît de parci
monios fructificat, nu din vina actorilor, 
ci a dramaturgiei, care tot mai rar pro
duce o comedie care să nu fie drama 
(existențială !). Dar și mai rar un text 
care să nu fie un veritabil remake, alt
fel coafat. Ca să nu mai spunem că, în
tr-un domeniu în care avem atîția cla
sici, numărăm uluitor de puțini debutanți. 
De ce oare ?

Decada culturii botoșănene
Urmînd să se desfășoare între 18—28 

septembrie 1975, „Decada culturii botoșă
nene", aflată la cea de a treia ediție, va 
cuprinde o seamă de manifestări dedicate 
diferitelor domenii ale vieții cultural-artis- 
tice contemporane. O zi va fi dedicată 
teatrului. Teatrul „Mihai Eminescu" va 
prezenta, în premieră pe țară, piesa „Ce 
aveți cu Bibicu" de Ștefan Berciu, iar Tea
trul de păpuși „Vasilache", tot în pre
mieră pe țară, piesa „Aventurile lui. Odi-

Nu prea sînt de acord cu unele vorbe aruncate la întîmplare de unii comentatori de fotbal cărora li se încredințează lungimile de undă ale radioului. Dispecerul transmisiei sportive de duminica trecută, de pildă, se minuna grozav de victoria băcăoanilor la Oradea, socotind-o chiar nesperată. Da’ de ce nesperată, frate dragă?! Adică o echipă care joacă în deplasare trebuie să se considere dinainte învinsă ? Halal teorie ! Să mai amintesc în ce termeni se vorbea — la sfîrșitul sezonului trecut — despre victoria Politehnicii în fața Jiului ? Era parcă vorba — în concepția comentatorului radiofonic — de întoarcerea Lunii cu fața nevăzută spre noi. „Nesperat", „neașteptat", „surprinzător", iată calificative pe care le aruncăm îin eter cu dezinvoltură — că eterul suportă ! Adică fotbaliștii din Bacău n-ar fi, de fapt, în stare să cîștige un meci în deplasare și, după părerea comentatorului, nici nu și-ar propune așa ceva, iar cînd se întîmplă, se întîmplă „nesperat", „neașteptat", „surprinzător". Fii, frate, serios și leagă-te la pantofi cu asemenea idei. Orice echipă — dacă nu e adunătură de muhaiele, și nu cred că există așia ceva, cel puțin în prima divizie — intră pe teren cu speranța (aș zice și cu voința) de a cîștiga. Altfel ar însemna să-și fure singură căciula și ar nega chiar sensul competiției. Ne mai gîndim la chestia asta, tovarășe dispecer, da ? Și poate ne mai rectificăm opiniile. Nu mai vorbesc de greșelile elementare de expresie, pe care le faceți ; dumneavoastră spuneți, de pildă, „punctul a fost marcat de...“, cînd de fapt e vorba de gol, nu de puncț, punctul, în fotbal, fiind cu totul altceva decît golul. Să vă explic : o echipă poate marca trei sau patru goluri obținînd un singur punct sau maximum două. Pe urmă, dumneavoastră spuneți, cînd o echipă marchează un gol egalizator, că echi

seu" de Sanda Diaconescu. Tot în respec
tiva zi va avea loc o dezbatere pe tema 
„Modalități de acțiune culturală ale tea
trului", precum și o întîlnire cu specta
torii.

Caracterul ambițios al acestei manifes
tări ne duce cu gîndul la o nobilă com
petitivitate — cu altele similare, de la 
Bacău, Bîrlad, Piatra Neamț etc. — în 
raport cu care Botoșanii au toate șansele 
să se înscrie drept notabil punct de refe
rință. Fapt ce se cere, firește, confirmat 
de participanți, dintre care cronicarii tea
trali n-au nici un motiv să lipsească. Pre
zența lor activă și eficientă la alte simi
lare mantifestări îi investește cu merite 
care obligă !

MIHAIL SABIN

Peste tînăra pădure a scriitorilor în 
plină afirmare pe plaiurile moldovene 
s-a abătut din senin un trăsnet. Și 
cum înalta limbă de foc nevăzut preferă 
semeția, a despicat și de astă dată un 
trunchi dintre cele mai viguroase, cutre- 
murînd cîntătoarele de la ivirea zorilor. 
Mihail Sabin de la Bacău era un talent 
în rodnică împlinire, crescînd generos spre 
bucuria literelor românești. Format la re
vista „Ateneu" și unul din cei care au 
ctitorit publicația băcăoană, poetul a ră
mas legat în coninuare de orașul lui Ba- 
covia, unde a continuat să stea de veghe 
ca în volumul său de debut „întreținerea 
focului". Poezia sa,' de construcție sobră, 
respiră un lirism -reținut, Mihail Sabin 
■fiind cîntărețul gîndurilor. filtrate prin 
sensibilitate. De asemenea, dramaturgia 
lui, (ultima piesă reprezentată „Totul în
tr-o noapte") propune dezbateri axate pe 
probleme de un dramatism necăutat, acel 
conflict autentic confirmat de viață în 
desfășurarea ei cotidiană.

Om de cultură largă, Mihail Sabin atît 
ca redactor de reviste cît și ca director 
adjunct al Teatrului din Bacău, s-a con
siderat trup și suflet în slujba artei, fiind 
prezent oriunde era nevoie, iar prezen
ța sa impunîndu-se printr-o dăruire to
tală, neprecupețită. De aceea, acum cînd 
trupul urmează legea celor neînsuflețite, 
spiritul său vioi, combativ, rămîne prin 
operă în continuare să slujească luminii — 
așa cum poetul plecat dintre noi, miercuri, 
10 septembrie, orele 4, presimțea în una 
din ultimele sale poezii, „Despărțire în 

Lectura modernității5(continuare din pag. 2)școlar al lui Lagarde și Michard i se acordă lui Lanson aproape trei pagini, iar lui Thibaudet șaptesprezece rînduri (p. 121). Eseul despre Lanson trădează o anume ostilitate față de „noua critică" și în general — din moment ce criticul comentează favorabil (p. 116) unele afirmații în acest sens ale lui Lanson — față de tentativele de investigare științifică a literaturii. Este totuși ciudată această ostilitate față de critica modernă la un critic atît de atașat de valorile modernității în literatură, la un critic care elogiază atît de cald și de convingător teatrul nou. De ce să luăm ca punct de referință în exegeza lui Lau- treamont doar cartea lui Leon Pierre-Quint și nu (și) eseulunui Hlanchot, ca să nu spunem pe acelea ale unor Sollerssau Pleynet ? Și nu i se oferă oare comparatismului o șansă de a se depăși pe el însuși dacă s-ar situa mai exact și maicomprehensiv față de noile (noi dar de mai multă vreme verificate) metode de investigare a literaturii ? S-ar putea astfel ajunge la o salutară compatibilitate între o critică a modernității și o critică cu adevărat modernă. De altfel, prin cele mai bune pagini ale sale, Moștenirea modernilor dovedește că aceste deziderate sînt realizabile. întrebările ridicate mai sus de noi încercau de fapt să numească unele din contradicțiile pe care cercetările viitoare le vor putea rezolva. Și exact în același spirit e scrisă și ultima frază a cărții lui I. Constan- tinescu, în care se spune că Moștenirea modernilor intenționează să fie și schema unei posibile cercetări viitoare".Al. CALINESCÎ
Fotbal și lingvistică

zori" (Convorbiri literare) : „Ființă nemu
ritoare alungă-mă și iartă, / menirea mea 
astrală e să dispar la timp / altminteri 
bunul Zeus, cătînd prilej de ceartă / 
nu va voi să mă primească în Olimp".

în citeva cuvinte
* „în ipostaza sa modernă, muzeul 

tinde să se perfecționeze, să acționeze — 
păstrîndu-și rosturile tradiționale — pen
tru punerea în consonanță cu cerințele 
crescînde de cunoaștere și cu ritmul alert 
al vieții contemporane". Plecînd de la 
această aspirație a unităților noastre mu
zeistice, „Contemporanul" inițiază o an
chetă pe tema „Muzeele — important fac
tor de educație politică, patriotică, știin
țifică și estetică. Nesubliniată în inter
vențiile de pînă acum latura de cercetare 
științifică și posibilitatea extinderii parti
cipării active a muzeului în viața cultu
rală (în colaborare cu literatura, muzica, 
dansul etc.). * D. I. Suchianu a împli
nit. . . promițătoarea vîrstă de 80 de ani. 
Fostul elev al Liceului Internat din Iași 
și membru al cercului „Vieții românești" 
poate fi considerat, după aproape 55 de 
ani de critică a filmului, drept „domnul 
cinema", activitatea sa confruntîndu-se cu 
copilăria, adolescența și maturizarea filmu
lui românesc. împrumutînd din filme rit
mul debordant și avînd .pertinența' obser
vației acute, D. I. Suchianu rămîne ace
lași „bătrîn de viitor", cum s-a autode
finit și o prezență plină de har în publi
cistica noastră. îi urăm cîți mai mulți 
ani de cheltuire generoasă și de vervă 
combativă. * Teatrul Mic din Capitală 
își va deschide stagiunea la Focșani cu 
un spectacol compus din lucrările Iui 
Alecsandri : Mania posturilor și Florin și 
Florica, omagiind astfel militantismul unio
nist a bardului. Iată că se întrevede parcă 
o stagiune și pentru frumosul teatru din 
orașul de pe Milcov, dacă exemplul sce
nei bucureștene ar fi imitat și de alte 
consore, mai ales moldovene. * La Gale
riile de artă din Suceava s-a deschis zilele 
acestea o expoziție de pictură Liviu Suhar. 
E primul act de recunoștință față de 
plaiurile natale ale artistului originar din 
Iacobeni. * „Magazin istoric" continuă 
să pledeze pentru reconstruirea conacului 
de la Dulcești, satul de pe șoseaua Ro
man — Piatra Neamț. La biserica de 
lîngă conac se aflau 8 pietre funerare din 
sec. XVII, aparținînd familiei Șoldan, din 
care au început să dispară. Cît privește 

pa X a egalat scorul, expresie total greșită, pentru că asta ar însemna că scorul de Pe tabela de marcaj a fost egalat cu altceva, cu o plăcintă, de pildă. De ce ? Pentru că scorul tot scor se numește șl cînd cele două cifre care-1 formează sînt egale (1—1, 2—2, n.n...). Ar mai fi și altele, dar le las pentru altă dată, căci Anton, blîndul fundaș al Politehnicii, mă trage de mînecă, zicîndu-mi că de ce îmi pierd vremea cu treburi lingvistice cînd fotbalul are probleme mai mari, ca de pildă tehnica autogolului în care el se străduie să devină specialist. Și cred că va reuși, judecind după stilul ireproșabil în care a înscris, duminică, în proprie poartă dintr-o situație în care balonul se ducea cuminte în out de poartă. Am mai zis și altă dată că prezența în teren a acestui jucător îmi dă dureri de cap, dar se vede că nu le dă și antrenorilor. Privit dinspre Cluj-Niapoca, Anton a fost un înger bun, singurul care a tras la poarta lui Cos- taș, căci felecanii au venit extenuați după acel 6—0 cu colegii lor din Timișoara. Politehnica a fost în vervă, cu Simionaș, Ciocîrlan (ce păcat că acest talentat jucător nu-și poate controla nervii) și Costea în mare dispoziție de joc. S-a jucat foarte dinamic, cu faze frumoase de poartă, dar cu ratări fantastice. Nu-i vorbă că am văzut și un gol fantastic, al doilea, marcat de Costea (reluare fulgerătoare din careu a unei centrări a lui Ciocîrlan). Deși cu unele hibe în apărare (ezitările lui Dinu), Politehnica s-a prezentat duminică bine, cu o anume siguranță și chiar cu a- plomb în construirea atacurilor (mai puțin finalizarea). Sînt semne îmbucurătoare care ne fac să credem că vom avea un an cu mai puține palpitații.INTERIM

conacul, el i-a adăpostit pe frații Hurmu- 
zachi pe vremea cînd locuia aici cumna
tul lor Gh. Sturza, unionistul, (Constan
tin și Alexandru Hurmuzachi sînt chiar 
înmormîntați aici) și a fost loc de întîl
nire al luptătorilor unioniști din Moldova. 
Reamintim aceasta pentru a trezi interesul 
autorităților județului Neamț. * Fotogra
fii țin cu orice preț să ne convingă des
pre caratele artistice ale imaginilor trecute 
prin obiectiv. La cel de-al X-lea Salon 
internațional de artă fotografică, deschis 
la Dalles, concurează 1 183 de lucrări apar
ținînd unui număr de 744 de autori din 
49 de țări.

N. IRIMESCU

TELE...grame

Despre producții

SAPTAMINA TV

(Psogramul I)

SÎMBĂTĂ, 13 SEPTEMBRIE

Televiziunile produc. Zeci și zeci de mii 
de minute pe an. Unele din aceste pro
ducții circulă nu numai pe calea undelor 
ci sînt prezentate spre analiză și studiu 
la diferite consfătuiri și seminarii de spe
cialitate.

Iată cîteva care în ultimul timp au 
reținut atenția cronicarilor și specialiști
lor. * „Nev York-ul, sau tragedia unui 
mare oraș", o anchetă zguduitoare, despre 
dimensiunile unor probleme pe care socie
tatea contemporană americană se dove
dește în imposibilitate de a le rezolva 
(criminalitate, poluare, lipsă de curățe
nie). * „Trei femei", un serial-portret de 
mare profunzime consacrat unor femei 
care luptă 'pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună, pentru libertate și adevărată 
democrație : Bernadette Devliri, deputată 
din Irlanda de Nord, Maria Macchiocchi, 
deputată comunistă din Neapole și Jane 
Fonda, celebra actriță, militantă pentru 
libertate socială. * „în căutarea orașului 
ideal", o anchetă-meditație asupra viitoru
lui marilor aglomerații umane. Autorii, 
oferă spre comparație mai multe moduri 
de a gîndi : la San Diego, în California, 
unde se acordă atenție doar automobilu
lui, la Tapiola, în Finlanda, unde circu
lația mașinilor este strict interzisă în fa
voarea transportului în comun de mare 
viteză, la Brasilia, impresionantul oraș 
născut pe un loc gol. . . Această călătorie 
evită, bineînțeles, concluziile. în schimb, 
te afli în fața unui document care face 
apel la opinia celor mulți. * „Argumente 
împotriva scalpelului", o încercare de a 
descoperi viitorul neochirurgiei în simbio
za medicinii, fizicii și electronicii.

Zeci și zeci de mii de minute de film 
produc televiziunile în fiecare an. Multe 
din ele sînt menite să deschidă noi dru
muri, să-i facă pe oameni să mediteze și 
mai ales, să acționeze.

Nu-i puțin lucru !
Alexandru STARK

Top Cronica RTv. nr. 33
secția română

11,00 Ora copiilor. 12,00 Tele- 
cinemateca (reluare). 13,30 Telex. 
13,35 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre. 14,25 Uni
vers științific. 14,55 Moment fol
cloric. 15,05 Vîrstele peliculei. 
16,00 Fotbal : F. C. Constanța — 
Dinamo București (transmisiune di
rectă de la Constanța). 17,50 Ca
leidoscop cultural-artistic. 18,05 
Club T. . . merge la școală. 18,55 
Descoperirea României — poem 
dramatic de Adrian Paunescu. A- 
daptare tv. și regie — Nae Coș- 
mescu. 19,25 : 1001 de seri : Aglaie 
și Sidonie. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teleenciclopedia. 20.45 Film se
rial : „Columbo". 22,20 : 24 de
ore. Sport. 22,40 Seară cu melo
dii — emisiune muzical-distractivă 
de Alexandru Bocăneț și Titus 
Munteanu.

DUMINICĂ, 14 SEPTEMBRIE

8,40 Cravatele roșii. , 9,35 Film 
serial pentru copii : ’
Viața satului. 11,15 
nu știm despre. . . 
muzicii. 12,30 De 
13,00 Telex. 13,05 
nical. 16,00 Fotbal 
Baladă pentru acest pămînt. 18,05 
Film serial UFO. 18,55 Publicitate. 
19,20 : 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,20 Festivalul comediei 
cinematografice la Tv. Filmul 
dispărut o navă. 21,45 Mozaic 
zical coregrafic. 22,10 : 24 de

: Daktari. 10,00 
> Ce știm și ce 

11,45 Bucuriile 
strajă patriei. 
Album dumi- 
magazin. 17,45

LUNI, 15 SEPTEMBRIE

: A 
niu- 
ore.

16,00 Teleșcoală. 16,20 Docu
mentar. 16,30 Emisiune în limba 
maghiară. 19,00 Marea Britaniej 
Oameni și locuri. 19,15 Publici
tate. 19,20 : 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Cel mai bun con
tinuă. 20.55 Din nou la școală. 
21,20 Roman foileton : Milioanele 
lui Privalov (ultimul episod). 22,00 
Varietăți pe 16 mm. 22,10 : 
de ore.

mm. 24

MARȚI, 16 SEPTEMBRIE

pe

1. Melodiile dragostei — Ol. Panciu -r 
M. Constantinescu. 2. Declarație de dra
goste — C. Constantiniu. 3. Gărgăriță — 
Aurel Neamțu. 4. Glas de păduri — Dida 
Drăgan. 5. Pe drumul luminii — Ethos. 
6. Baladă — Emin. 7. Moartea Balauru
lui — Phoenix. 8. Sîntem tineri — E. 
Togoreanu + A. Benedict. 9. Amintiri 
despre viitor — Experimental-Quintet. 10. 
Dacă *nu te întîlneam — Marina Voica.

secția străină

1. Ding-a-dong — Teach In. 2. Pro
bleme, probleme — Ray Charles. 3. Pa- 
Ioma blanca — George Baker selection. 
4. Baladă — Tonica. 5. Pentru o dragos
te — Serge Gainsbourg. 6. Shame, Shame 
— Shirley. 7. Fais doucement — Stone 
& Charden. 8. Bateți din plame — Peret. 
9. Due mondi — Lucio Battisti. 10. Tu 
che sei — I-Dik-Dik.

9,00 Teleșcoală. 10,00 Arta 
înțelesul tuturor. 10,20 Film artis
tic (reluare). Cinematograful de 
altădată. 11,50 Telex. 16,30 Tele
școală. 17,00 Telex. 17,05 Film do
cumentar : Emoțiile au trecut. 
17,25 Scena. 17,45 Hai la joc. 
18,00 Lecții Tv. pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,00 Teleglob. 
Imagini mexicane. 19,20 : 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 An
chetă socială Tv. : Pămîntul avu
ție națională. 20,30 Seară de tea
tru : Autoportret Ion Fintesteanu. 
21,15 Muzică ușoară. 22,10 : 24
de ore.

MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE

10,00 Biblioteca 
Muzică ușoară.

Spectacole — concerte
TEATRUL NAȚIONAL „VASILE ALEC

SANDRI". Sîmbătă, 13 septembrie, ora 
19,30 : Valentin și Valentina de Roșcin. 
Marți, 16 septembrie, ora 19,30 : Dc»a 
Juan de Max Frisch. Joi, 18 septembrie, 
ora 19,30 : Valentin și Valentina de Roș
cin.

OPERA ROMÂNĂ. Miercuri, 17 sep
tembrie, ora 19,30 : My Fair Lady, cu 
Cleopatra Melidoneanu.

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINE
RET. Sîmbătă, 13 septembrie, ora 18,00 : 
Capra cu trei iezi (Cart. Alexandru cel 
Bun). Duminică, 14 septembrie, ora 18,00 : 
Joc la soare (Teatrul de vară). Joi, 18 
septembrie, ora 18,00 : Anton Pann. Vi
neri, 19 septembrie, orele 10,00 și 16,00 : 
Ursul păcălit de vulpe.

CINEMATOGRAFE : (15—21 septem
brie), Victoria : întoarcerea lui Colț alb ; 
Cantemir ; Raport ostășesc. Republica : 
Hyperion (R. S. R.). Copou : Omul din 
Londra (R.S.C.) ; Victor Babeș (R.S.R.) ; 
Program de desene animate nr. 35 (pen
tru copii). Tineretului : Ilustrate cu flori 
de cîmp (R.S.R.) ; Se mai întîmplă 
(R.S.R.) ; Recompensă pentru șerif (S.U.A.); 
Pe Mare (R.P.P.) ; Program de desene 
animate nr. 54 (centru copii). Tătărași : 
Ulzana, căpetenia apașilor (R.D.G.) ; Plom
barea (R.S.C.); Comedie fantastică (R.S.R.); 
Reportaj pentru Katrin (R.P.B.) ; Program 
de desene animate nr. 37 (pentru copii). 
Nicolina : Farsa tragică (R.P.U.) ; Amin
tiri din filmotecă (R.S.R.) ; Iarna fier
binte (R.S.C.) ; Animale captive (R.S.R.) ; 
Jerry Traficantul (S.U.A.) ; Naufragiatul 
(R.P.P.).

CASA DE CULTURĂ A SINDICATE
LOR. Duminică, 14 septembrie, ora 10,00 : 
Clubul celor mici : Dumbrava minunată. 
Marți, 16 septembrie, ora 16,00 Dezbatere : 
Alegerea drumului în viață — problemă 
fundamentală a oricărui tînăr. Miercuri, 
17 septembrie, ora 18.00 Dezbatere : Sar
cini actuale în folosirea judicioasă a ma
terialelor. Joi, 18 septembrie, ora 14,30 : 
Dialog pe tema Cinstea, datoria, onoarea. 
Vineri, 19 septembrie, ora 18,00 : Cartea 
si prietenii săi : Fețele tăcerii de Augustin 
Buzura. Sîmbătă, 20 septembrie, ora 19,00 : 
Spectacol muzical-distractiv susținut de 
formațiile Casei de cultură.

9,00 Teleșcoală. 
pentru toți. 10,50 
11,00 Arta monumentală și estetica 
vieții cotidiene (reluare). 11,20 Dru
muri către Sucidava. 11,40 Geo
grafii posibile. 11,55 Telex. 16,30 
Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 Mu
zică populară. 17,20 Publicitate. 
17,25 Fotbal. 19,20 : 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică Tv. 20,30 Interpretul pre
ferat : Doina Spătaru-Olinescu.
20,50 Publicitate. 20,55 Fotbal : 
Real Madrid — Dinamo București 
(repriza T). 21,45 : 24 de ore.
22,00 Fotbal : Real Madrid — Di
namo București (repriza a II-a).

JOI, 18 SEPTEMBRIE

16,30 Teleșcoală. 
Ventilatorul.
17 15 Din 
Cîntece și 
Enciclopedie 
Publicitate.

18,45 Universitatea Tv. 
1001 de seri.

17,00 Telex. 
Film documen

tările socialiste, 
jocuri populare, 

pentru tineret. 
18,25 Bijuterii

17,05 
tar.
17,25
17,50
18,20 
muzicale.
19,20: 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reflector. 20,20 Mu
zică ușoară. 20,35 Revista literar- 
artistică Tv. 21.15 Publicitate. 20.20 
Recital Yves Montand. 21,55 Ca
dran economic mondial. 22,10 : 24 
de ore.

VINERI, 19 SEPTEMBRIE

I I I I I I I I I I I 
i
i

16,30 Teleșcoală. 17,00 Baschet 
masculin : România — Grecia. 
19,00 Emisiune în limba germană. 
19,20 : 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 20,00 Univers științific. 20,30 
Film artistic : Despre o anume 
fericire (producție a studiourilor 
București). 22,00 Muzică ușoară. 
22,10 : 24 de ore.

SÎMBĂTĂ, 20 SEPTEMBIIE

11,00 Ora copiilor. 12,00 Film 
artistic (reluare) 13,20 Portativ 
’75. 13,50 Mai aveți o întrebare ? 
14,30 Cîntece și jocuri populare. 
15,00 Vîrstele peliculei. 16,00 Ca
leidoscop cultural artistic. 16,20 
Club T. 17,15 Al faptei foc ne
stins. Emisiune de versuri. 17,30 
Baschet masculin : România —
Bulgaria. 19,00 Săptămîna crucii 
roșii. 19,15 Publicitate. 19,20 : 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 22,00 
Teleenciclopedia. 20,40 Film serial: 
Colombo. 21,50 : 24 de ore. 22,00 
întîlnirea de la ora 10.



O. N. II. și necesitatea 
edificării unei noi 
ordini economiceSe poate face constatarea că în ultimii ani preocupările O.N.U. vizează tot mai mult discutarea și soluționarea unor aspecte urgente și complexe ale relațiilor internaționale contemporane, între care problemele economice ocupă un loc în prim plan. Situația dificilă a economiei mondiale, aspectele complexe ale acesteia, cu care este confruntată comunitatea internațională, au impus în mod obiectiv și orientarea activității O.N.U. cu prioritate în această direcție. De altfel O.N.U. prin locul pe care îl ocupă în viața internațională, este și normal că poate și trebuie să fie un centru de coordonare a eforturilor'ce se depun în momentul de față pe plan mondial, în direcția rezolvării problemelor economice urgente, a instituirii unei noi ordini economice internaționale.în afară de organizarea unor conferințe internaționale desfășurate sub auspiciile sale, care au dezbătut aspecte economice și sociale mondiale, ca cele referitoare la populație (București 1974), alimentație (Roma, 1974), industrializare (Lima, 1975), O.N.U. a consacrat o sesiune extraordinară a adunării generale, a sasea, în aprilie—mai 1974, discutării problemelor materiilor prime și energiei. Referindu-se la rezultatele acestei sesiuni, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. într-un interviu acordat anul trecut revistei poloneze „Polityka" arăta : „Sesiunea a ajuns la concluzia că sistemul existent de gospodărire a materiilor prime este perimat, fiind nevoie de unul nou. de o nouă ordine economică".în același cadru se înscrie și actuala sesiune extraordinară, a șaptea, a Adunării generale a O.N.U., ale cărei lucrări se desfășoară la New York și care este consacrată problemelor dezvoltării și cooperării internaționale. Pentru că în mod firesc, dezvoltarea și cooperarea sînt componente ale unei noi ordini economice mondialePe ordinea de zi a sesiunii au figurat probleme referitoare la comerțul internațional, știință și tehnologie, la transferul de resurse reale și reforma monetară internațională, industrializare, alimentație și agricultură, restructurarea sistemului economic al O.N.U.Fără îndoială că la existența caracterului complex al fenomenelor lumii contemporane, îndeosebi a acelor economico-financiare, s-a ajuns datorită relațiilor de inechitate din trecut, datorită dezvoltării decalajului existent între țările avansate și cele în curs de dezvoltare, realități ce frînează posibilitățile de dezvoltare economică. Așa s-a ajuns la situația de astăzi cînd țările în curs de dezvoltare nu asigură decît 7 la sută din producția industrială și 35 la sută din pro. ducția agricolă a lumii, deși ele ocupă mai mult de jumătate din suprafața terestră avînd peste 70 la sută din populația globului. Așa s-a ajuns la situația ca în 1973 produsul național global pe cap de locuitor în țările capitaliste dezvoltate să atingă aproape 4000 de dolari, în medie de peste 16 ori mai mare decît în țările în curs de dezvoltare, unde acesta era de 245 de dolari. Așa s-a ajuns la situația de astăzi cînd în lume există circa 500 milioane de oameni afectați de foamete și subnutriție, din oare oel puțin 40 la sută sînt copii. în sfîrșit, .așa s-a ajuns la situația că din numărul total de oamenii de știință care există în lume numai circa 14 la sută se află în țările în curs de dezvoltare, deși, după cum am mai arătat, acestea cuprind două treimi din populația globului. Și acest® date nu ilustrează decît în foarte mică măsură realitățile lumii de astăzi, complexitatea și urgența problemelor ce se cer a fi rezolvate.în acest context, România apreciază că eforturile ce se fac în direcția rezolvării problemelor cu care este confruntată comunitatea internațională, instaurării noii ordini economice, un rol deosebit revine O.N.U., organizație menită să ofene nu numai un cadru de dezbatere a acestor probleme complexe, dar și soluții și măsuri concrete de rezolvare a lor.„Credem — a arătat ministrul de externe român în cuvîntul rostit în cadrul actualei sesiuni — că ar fi utilă în acest scop stabilirea unui organism special al O.N.U., deschis participării tuturor statelor membre, însărcinat să urmărească modul în care se realizează aceste norme și programe și să inițieze măsurile corespunzătoare".Manifestînd aceiași preocupare recunoscută pentru găsirea unor soluții în vederea depășirii actualei situații din economia mondială, România a prezentat în cadrul unei Declarații difuzate la Sesiunea extraordinară a Adunării Generale, poziția sa cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale. ,Analizînd mai întîi, o serie de aspecte negative ce influențează progresul economic general al umanității și relevînd cauzele care au dus la actuala stare de lucruri, documentul' oferă soluții practice în vederea instituirii unor noi relații economice în viața internațională. Măsurile care vizează decalajele existente între nivelurile de dezvoltare ale statelor, problemele materiilor prime și energiei, alimentația, știința și tehnologia, cooperarea economică internațională, relațiile valutar-financiare, toate acestea sînt concepute a fi aplicate în cadrul O.N.U.Conștientă de complexitatea și acuitatea problemelor aflate pe ordinea de zi a actualei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., România consideră, așa după cum se subliniază în Comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C’.R. din 26 august a.c., că „Soluționarea problemelor dezvoltării, creșterea continuă și accelerată a forțelor de producție și a bunăstării fiecărei țări, promovarea unei largi cooperări internaționale, trebuie să constituie obiectul unui ansamblu de măsuri cuprinzătoare, practice și eficiente, privind instaurarea unei <noi ordini economice internaționale, cu norme precise, an- gajante pentru toate țările membre ale O.N.U....“Constantin ANDRONOVICI

Dificultatea de a reda adevărul însoțește obstinant literatura modernă și în special romanul. Să amintim doa.r însemnările inutile (1963) ale lui Wolfgang Hildesheimer, dialogul despre roman realizat de Walter Jens în Her Meister (1963), sau prelegerile ținute de Reinhard Baumgart la Universitatea dim Frankfurt sub titlul Perspectivele romanului (1968), care deja prin titlu se raportează la renumitele expuneri ale lui E. M. Forster Aspectele romanului (1927) (Prelegerile lui R. Baumgart se intitulează în limba germană Ansichten des Romans, cele ale lui E.M. Forster au fost traduse ca Ansichten). Lista ar putea fi considerabil extinsă, fără ca scepticismul să-și diminueze sau să-și sporească ponderea, în caz că defetismul descurajează pe cineva, se cuvine să ne amintim că însuși apelul de a o rupe cu tradiția are o tradiție suficient de veche. Istoria romanului, încă de pe cînd se afirmă „acest nou mod de a scrie" (M. Opitz, 1626), deci de la începutul secolului al XVII-lea. s-a dovedit a fi istoria „unei forme estetice devenită propria ei problemă" (E. Lămmert). Se poate afirma că fenomenul de criză a romanului, mai mult un postulat decît o teză, reprezintă o parte constitutivă a obiectului însuși.Motivele scepticismului sînt desigur diferite. Cel care respinge teoria „morții romanului" mărginiindu-se să invoce profesoral vechimea acestui scepticism cu pretenții de noutate ., sugerînd că trîm- bițarea crizei ar servi doar spre a camufla incapacitatea personală, alege linia minimei rezistențe. Se afirmă că o nouă experiență de viață, fundamental deosebită (automatizarea locului de muncă, nivelarea condițiilor de viață la un standard ridicat, eu păstrarea privilegiilor etc., face romanul incapabil de a-și rnaii exercita funcția.Trecînd peste variatele aprecieri ale poeticii mai vechi ou privire la scopul, natura și tehnica povestirii, pînă la începutul secolului al XX-lea romanul se caraoteriza în principiu prin aceea că „nara" conform desfășurării logice si cauzale, conform ordinii sintactice ce se dă drept logică și cauzală. Lumea, realitatea, lumea realității se ofereau ca o materie dată, ascultând de anumite legi date. Indiferent dacă o resimțea ca bună sau rea, poetul (autorul) o considera nepieritoare. Aici, însă, poetul se înșeală.
Criza teatrului la festivalul de la Avignon?

Cunoscutul festival de teatru „Jean Vi- lar" care are loc anual la Avignon a ajuns la cea de-a 29-a ediție. în fiecare an, în a doua jumătate a lunii iulie și în prima jumătate a lunii august, sub soarele cald al Provenței se string aici mii de oameni, din toate colțurile și toate punctele cardinale, creatori și spectatori care formează o mulțime colorată, gălăgioasă și poliglotă, ciudată cîteodatăi Avi- gnonezii povestesc că în ziua de 10 august orașul se golește subit și totul rămâne deșert și descumpănit ca după o fiesta înflăcărată ; mistralul mai flutură câtva timp afișe stinghere și anacronice ; pînă cînd Avignon-ul redevine orășelul liniștit al Palatului Papilor și al vestitului pod oprit la jumătatea Rhonului într-o n-ehotărîre eternă de a ajunge până la celălalt mal.Festivalul de la Avignon nu mai este la ora actuală o simplă întâlnire a echipelor de teatru, ci un moment de bilanț pentru toate formele de artă reprezenta- bile printr-un spectacol (cinema, muzică, pantomimă etc.). Este un festival al artei vizuale în toate ipostazele ei. Paralel, orașul găzduiește numeroase expoziții de pictură și artă modernă (ca cea dedicată lui Picasso într-una din sălile Palatului Papilor) saiu de valoare documentară și istorică (ca oea intitulată „Comedia fran_ ceză" în sălile muzeului Calvet), dezbateri și colocvii ale criticilor, oamenilor de teatru și film, ceea ce transformă festivalul de la Avignon într-o manifestare culturală de amploare. Festivalul Jean Vilar este un moment de efervescență și căutare, de experiență și autodefinire.Amatori, diletanți, „autori" niciodată jucați, „artiști" famelici de toarte categoriile, de la străvechii aruncători de flăcări pînă la cei ce fac impasibili demonstrații de carate, își prezintă fiecare numărul, pe unde apucă, pentru a-și asigura prînzul. Și ei, și o parte din „spectatorii" care fac toate eforturile pentru a menține moda „hippy" oferă, alături de valori culturale autentice, spectacolul unei lumi în criză.Se pare de altfel că acest cuvînit „criză" a plutit în aerul festivalului. Fiecare moment al acestei a 29-a ediții a contribuit la definirea situației teatrului în lumea contemporană. începutul și sfîrșftul fiecărui spectacol. comentariile presei, confruntările profesioniștilor cu publicul, ridicau aceeași întrebare : care sînt intențiile și semnificațiile acestui festival ? ce este teatrul azi ? oe vr.ea publicul ? Teatrul, în luptă acerbă -cu cel dintîi duș

Vocația 
documentarismuliii (I)

Prof. dr. PETER WAPNEWSKI
(Karlsruhe — R. f. G.)

Lumea e concepută drept absolut perisabilă : fizica și ecologia ne-.au demonstrat-o. Atunci, cum să „mai creadă cel ce se îndoiește de sensul lumii, în cosmosul sintaxei și în sfintele reguli ale gramaticii" ? (W. Jens). Cam în același timp în care pictura începea să-și asume domeniul nonfigurativului se observă în literatură procesul de disoluție a sintaxei. renunțarea la ordinea organică a povestirii fluente, propoziția își absolutizează independența și-și neagă esența, se închircește la o fracțiune sau se lăbărțează pe pagini întregi, curgînd fără oprire, fărîmițîndu-se pînă devine de nerecunoscut. Nici un familiar, „a fost odată", povestitorul nu mai este „invocatorul tainic al trecutului" (Th. Mann) ; planurile povestirii se îndepărtează și se intersectează într-o interferare iritantă, în căutarea soluțiilor la problematica din Laokoon, a raportului dintre timp și expunere, dintre timpul desfășurării întâmplărilor și cel al povestirii lor. Nu mai există un narator omniscient, un punct fix, o perspectivă clară, un erou, nici măcar un erou negativ; a dispărut succesiunea aditivă de la „Trăia odată..." la „Și dacă n-au murit....“, a dispărut tabloul caleidoscopic al unui întreg inteligibil, imaginea globală ; firul roșu s-a scămoșat, limba nu mai e un instrument, ci a devenit ea însăși obiect al expunerii, ceea ce de fapt era mediu de comunicare s-a transformat în rezultat al comunicării. Limba ca obiect al ei înseși, ca încercare a încercării, supusă îndoielilor, pusă sub semnul întrebării este chemată 

man al său ; cinema-iteleviziune, audiovizualul în general, înseamnă astăzi oameni care se caută și caută mijloace de supraviețuire. Eforturile de „vizualizare" a spectacolului duc la o veritabilă inflație a formelor, la o mise-en-scienă barocă și obositoare (Brecht : Cercul de cretă caucazian, Adamov : Ping-Pong) care înăbușă textul, rupînd definitiv echilibrul conținut-formă, semnificat-semnafiicant, î-n defavoarea primului fără îndoială.De aceea se face simțită nostalgia clasicilor, prez-enți, de altfel, în bună măsură (Shakespeare, Racine, Biichner, Hugo). Permanența, sobrietatea, rigoarea, chiar anacronismul lor ar trebuie să restabilească echilibrul acestui festival, dar mise-en-scena „modernă", nerespectarea textului original, inovațiile avangardiste nu fac decît să le pericliteze prestigiul și să facă nostalgia de care vorbeam mai sus și mai acută.Una din reușitele festivalului ar fi noile genuri de spectacol care, după o perioadă relativ lungă de tatonări au ajuns la maturitate, impunîndu-se publicului. Este vorba despre „teatrul muzical" care vrea să reunească armonios teatralul cu muzicalul, initerpreții nefiind numai actori ci și muzicieni. Secretul reușitei este menținerea echilibrului între aceste două componente, trecerea subtilă de la vorbire la cînit, înglobarea firească a elementului instrumental. Nu este teatru, nu este operă, nu este operetă sau revistă, subiectele fiind clasice, sobre, simple ; nu -este aspirație spre „teatrul total" la modă la un moment dat. Este un gen nou iar impresia finală este de consistență, de durabil, de valoare artistică autentică. Le Pavilion au bord de la riviere, (muzica Betsy Joias, asistenta lui Oliver Messiaen la clasa de compoziție a Conservatorului național, regia Bernard Sobei) calificat drept o „mică capodoperă absolută" e rezultatul a zece ani de căutări pe terenul „teatral muzical" și o reușită indiscutabilă, una dintre puținele după Orden de Girolamo Arrigo și Jorge Lavelli (1969).Pentru ambele spectacole de teatru muzical prezentate la Avignon (La Pavilion și Dieu le veut), nu este vorba de a transpune un libret în muzică, ci de a aduce fiecărei scene o contribuție muzicală care de cele mai multe ori înseamnă un nou limbaj. Muzica devine aici o sinteză, un colaj sau succesiune, a mai multor stiluri, sinteză în care fuzionează expresia populară cu nuanțele arhaice și experiențele contemporane cele mai în

uneori, nu să descrie realitatea, ci să o creeze. Experimentul lingvistic străbate două treimi din secolul nostru, de la Henry James la Arno Schmidt, de la James Joyce la Peter Handke, de la Gertrude Stein la Nathalie Sarraute, de la Faulkner și Dos Passos la școala vieneză (Artmann, Riihm, Bayer, Jandl), de la Alfred Dobliin la Thomas Bernhard, Jiir- gen Becker, Rolf Dieter Brinkmann sau Helmut Heissenbuttel. Ni s-a spus că nici un roman nu mai poate începe astfel : Eduard — să-1 numim astfel pe un baron bogat, în floarea vârstei — Eduard petrecuse cele mai frumoase ceasuri ale unei după-amieze de aprilie în pepiniera sa, altoind cîțiva pomișori".Ceea ce începea ca Afinitățile elective se sfîrșea cu renumita Scrisoare a lordului Chandos (1901) de Hofmannsthal, care semnaliza deja o răscruce. Romanul s-a văzut astfel, atunci când încerca să mai fie el însuși, etichetat drept o expresie a „unei epoci ce se stinge, epoca burgheză" (R. Baumgart).Evident, ideologii noii scriituri necunoscute, ignorau faptul greu de trecut cu vederea că alături de ei și printre ei se țesea asiduu mai departe la povestirea tradițională, și nu numai în planul așa numitei literaturi triviale de la Fernou la Simmel, de la (ca să amintim și literatura non-fiction) Ceran la Dăniken, ci si la nivelul marcat de nume ca Thomas Mann sau Heinrich Boli. Intr-adevăr forța conservativă a tradiției era atît de puternică, îneît pînă și un roman care-și neagă predecesorii parodiindu-i a fost încadrat rapid într-o specie tradițională, aceea a genului picaresc. Este vorba de Toba de tinichea de Gunter Grass (și în- tr-adevăr parodia poate fi interpretată și ca afirmare a genului parodiat).Teoria dogmatică a esteticii cu pretenții de progres a îngăduit cu mărinimie și a tolerat cu demnitate prezența a astfel de produse, fără a le acorda credit pentru viitor. Dezacordul s-a manifestat cel puțin în 1972, cu ocazia decernării premiului Nobel unui reprezentant a>l acestui mod de a scrie, pe care ei, cu tot respectul ce i-1 arată, îl găsesc pe bună dreptate învechit. Cu aceasta am ajuns la un punct nodal.Traducere de Octavian NICOLAE 

drăznețe. Creatorii-realizatori ai spectacolelor aparțin unei generații mijlocii (vîrsta medie 30—35 ani) de o formație muzicală sau teatrală solidă care realizează un echilibru inteligent și durabil între tradiție și noutate.Marea delectare estetică a festivalului sînt însă spectacolele de dans „modern", între ghilimele, pentru că „modern", aici, e deja un anacronism : epoca experiențelor a trecut iar cei cane acum un deceniu întruchipau avangarda cea mai „subversivă" sînt astăzi „clasici".Prin perfecțiunea sa fascinantă și triumfătoare, Paolo Bertoluzzi este mesagerul minunat al lui Bejart, artîția ani răsfățatul festivalului de la Avignon. Carolyn Carlson si Felix Blaska ne povestesc în acest limbaj universal al mișcării și muzicii, bucuria și tristețea, lumina și umbra visurilor omului contemporan.Și după toate acestea, aceeași întrebare : ce este teatrul azi ? ce va fi el la următoarele festivaluri ? „Avignon" va deveni un mit sau va rămîne spațiul consacrat al descoperirilor și al bilanțurilor de autentică artă teatrală ?Marina IONESCU Avignon, august, 1975.
Săptăminal
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ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ
NICOLINA—IAȘI

Politica de industri
alizare socialistă a ță
rii, aplicată de către 
partid, a sporit consi
derabil potențialul in
dustriei constructoare 
de mașini, care în pre
zent a acoperit în ma
re măsură necesarul de 
utilaje pentru capacită
țile de producție noi 
creiate și înlocuirea a- 
celor utilaje ce nu mai 
corespund, avînd un 
grad mare de uzură fi- 
zică sau morală. între
prinderea mecanică 
„Nicotină" Iași, înca
drată în industria con
structoare de mașini 
cu noul profil — con
strucții de mașini și u- 
tilaje pentru construc
ții industriale și dru
muri", — realizează 
produse de înaltă teh
nicitate, — cu indici 
tehnico-economici su
periori, produse simi
lare ce se fabrică în ță
rile cu tradiție indus

trială.
Făcînd un scurt bi

lanț al activității între
prinderii pe perioada 
1971 — august 1975, 

se constată că volumul 
și diversificarea pro
ducției este în continuă 
creștere, dînd certitu
dinea realizării planu
lui înainte de termen.
Creșterea producției an 
de an, a fost posibilă 
prin înzestrarea cu noi 
mașini și utilaje de 
mare productivitate, cît 
și prin creerea de noi 
capacități de producție. 

Printre obiectivele
de seamă 
economice

zarea continuă a struc
turii economiei Româ
niei socialiste, așezarea 
întregii producții pe 
baza progresului teh
nic, pe temelia celei 
mai înalte tehnici. Ți- 
nînd seama de sarcini
le trasate corespunză
toare etapii actuale, 
majoritatea produselor 
existente în fabricație 
vor fi modernizate, ca 
printr-un gabarit mai 
redus și o reproiectare 
tehnică corespunzătoa
re să se asigure calități 
sporite, printr-un con
sum cît mai redus de 
materiale.

Se știe că Întreprin
derea mecanică „Nico- 
lina" a asimilat și fa
bricat o serie de pro
duse specifice unități
lor de construcții și 
construcții de drumuri 
cu un mare randament 
ca:

Centralele de be
ton de 60000 mc an și 
centralele de beton de 
30000 mc/an, actual
mente se fabrică cen-

nostru este moderni

ale politicii 
a statului

trale de beton de
16 mc/, centrale de
beton de 30 mc/h și
centrale de beton de
45 mc li complet auto
matizate, folosite de 
marile șantiere din 
construcții pentru fa
bricarea betoanelor.

— Instalație trans
portabilă pentru pre
parat mixturi asfaltice 
(LPX), utilaj complet 
automatizat se foloseș
te cu mult succes în 
modernizarea drumuri
lor.

Dintre mașinile și u- 
tilajele folosite în mo
dernizarea drumurilor 
se mai pot cita:

— Autogudronatorul 
de 7000 litri

— Repartizator mix
turi — asfaltice

— Malaxor mecanic
1600 litri

— Malaxor mecanic
2500 kg.

Parte din utilajele
terasiere se produc
pentru export în cola-
borare cu întreprinde
rea „Tractorul" Brașov, 
ca:

— Echipament 
dozer S 651

bul

— Echipament bul-
dozer S 1500

— Echipamente bul-
dozer S 1800

— Echipamente sca-
rificator S 651,
S 1500, și S 1800. 

In prezent în afara 
tipurilor de boghiuri ce 
se livrează la intern, 
întreprinderea mai fa
brică pentru export:

Boghiuri tip U.R.S.S. 
și : 
Boghiuri tip Brazilia

Colectivul întreprin
derii depune toate e- 
forturile pentru ca pro
dusele ce le fabrică să 
se ridice la nivelul teh
nicii moderne.

COOPERATIVA MOBILĂ
Șl TAPIȚERIE—IAȘI

și titlurile ei de mindrie
Desigur că nu e puțin lucru ca după satisfacerea pieței interne să realizeze pentru export aproape 20 de sortimente, solicitate în 9 țări cu o tradiție recunoscută în materie de mobilă și cu gusturi la nivelul exigenței mondiale. Nu e puțin, mai. ales cînd firme de renume ca Reverdy- Franța se simte obligată nu numai să adreseze scrisori de mulțumiri dar să vină chipr șeful firmei, în fruntea unei delegații, spre a-i cunoaște pe meșterii de la Iași. De asemenea, a întreține cele mai cordiale relații cu mari firme, precum Randova, Ranet. Ro- deca, Marnex, Greatlumber din Finlanda. Olanda, Belgia, Anglia, Franța, Statele Unite și alte țări. Dintre sortimentele apreciate peste hotare să cităm : Miniset în 3 variante ; Comodă 38 și 39 ; Comodă Anca, Vera I, II și III; Tefebar model 25; Secretaire Paul, 

Lucia ; Lada de zestre I- vonne 1, 2 și 3; Lada de zestre .Ierna 1; etajeră cărți „America" tip 864...Fiecare dintre aceste produse îrț care oamenii investesc pricepere și talent reprezintă un titlu de mîndrie pentru întreprinderea ieșeană și o consolidare a renumelui industriei noastre peste hotare. Remarcabil și semnificativ e faptul că „Mobilă și tapițerie" — Iași își păstrează beneficiarii de acum 5— 6 ani, adică de la stabilirea de relații cu piața externă, ceea ce confirmă seriozitatea cu care întreprinderea tratează satisfacerea exigențelor și, în general, înțelege să-și onoreze firma. După cum ține să ne precizeze tov. inginer Ion Șoptelea, președintele cooperativei, e vorba de promptitudine în executare la termen, calitate și prezentare, începînd de 

la aspectul mobilei și ter- minînd cu ambalajul. Corectitudinea în relațiile cu beneficiarii a contribuit ca planul de export al întreprinderii să fie suplimentat chiai' pentru anul în curs cu noi și importante contracte. De altfel, completează președintele, unitatea a raportat îndeplinirea planului cincinal în 4 ani și 7 luni.
— In general, ce se realizează în cooperativa „Mobilă și tapițerie'* ?Interlocutorul e tov. loan Iliescu, vicepreședinte și creator al unei garnituri aflate pe rampa de lansare.— Urmărind „pulsul** pieții, unitatea noastră e deosebit de elastică în a- bordarea prototipurilor, realizînd serii mici, de o execuție ireproșabilă, ne spune d-sa. E vorba de 

dormitoare, sufragerii, ca- meră-studio, hol, la dimensiuni variate spre a corespunde gradului respectiv de confort In general, ieșenii cer mobilă modernă, cît mai practică, accentul căzînd pe funcționalitate. Furnirul preferat e nucul, care transmite interiorului o notă de lirism discret. Cooperativa întreprinde studii și experiențe pentru a realiza- o mobilă ușoară, rezistentă și cu posibilități de acomodare la spații variate, compusă din piese care să poată fi combinate variat.Anul trecut a fost lansată sufrageria „Golia“, a- cum e’ gata să. intre în producție dormitorul stil ,.Golia“ și dormitorul popular, o garnitură ce va răspunde cerințelor largi și care se va afla în curînd în magazinele de prezentare ale unității.
RP.



COOPERATIVA „RADIO PROGRES" BUCUREȘTI
O unitate care își valorifică la maxim potențialul propriu
O problemă de bază care condiționează continua rentabilizare a unității bucurește- ne, este creșterea eficienței economice de ansamblu, acor- dîndu-se deopotrivă atenție atît funcției de producție cit și laturii care vizează elementele financiar-comerciale.Pe măsura valorificării la maxim a potențialului de care dispune, utilizînd metode și tehnici moderne, proprii relativ recentei discipline e- conomice cunoscută sub denumirea de marketing, colectivul Cooperativei Radio Progres și-a însușit în mod evoluat conținutul noțiunii de funcție comercială, străduin- du-se să folosească în mod judicios toate căile de promovare a desfacerii produselor, urmărind în același timp accelerarea rotației fondurilor circulante.

Progresînd și cuprinzînd tot mai multe laturi ale activității de promovare a vînzări- lor, marketingul practicat de unitatea bucureșteană s-a impus ca o metodă dinamică, devenind un instrument indispensabil în activitatea cooperativei, în organizarea rațională a producției și concretizarea acesteia.Introducînd produsele in fabricație după studierea a- tentă a pieții și urmărind comportarea funcțională a a- acestora ia cumpărători, Cooperativa „Radio Progres" și-a căpătat un frumos renume în rîndul beneficiarilor, fiind a- preciată pentru calitatea ireproșabilă a producției.In scopul informării cumpărătorilor prezentăm un extras din lista de produse a unității :
Nr.crt. Denuirirta produsului0 1 Preț2 0101 6655 800scurgerilor de curen127 V

1. Microfon electrodinamic cu stativ masă și2. Explozor tranzistorizat ET 100 Releu de protecție contra rețelele trifazate RSN-13.4. Idem RSN-1 -— 220 V 5 80(15. Idem RSN-1 — 380 V 5 8006. Idem RSN-1 - 500 V 5 8007. Idem antigrizutos RSA-1 127 V 8 2008. Idem RSA-1 220 V 8 2009. Idem RSA-1 380 V 8 20010. Idem RSA-1 500 V 8 20011. Transformator TCAD 160 VA 220/24 V 36012. Idem TCAD 160 VA/380/24 V 36013. Idem TCAD 160 VA/220/12 V 36014. Idem TCAD 320 VA/220/24 V 50015. Idem TCAD 320 VA/380/24 V 50016. Idem TCAD 320/380/12 V 50017. Idem TCAD 500/220/24 -V 64018. Transformator TMA — 63 VA 21519. Transformator separator reglabil 1 KVA 4 48020. Pîln ie acustică conică cu difuzor 4 W 40221. Idem 6 W 51722. Casetă cu difuzor 2,5 W și transformator 41923. Idem 4 W idem 44224. Coloană sonoră 16 W 1 84425. Idem 18 W 2 24026. I dem 20 W 1 860

. DestinațiePistol de lipit electric, servește Ia lipirea componentelor de schemă din montajele de radio și TV. a conexiunilor și a pieselor metalice mici cu. ajutorul aliajelor de cositor pentru lipit.2. Caracteristici tehnice— Principiul de funcționare: prin inducție.— Tensiunea de alimentare : 110 V sau 220 V — 50 Hz. (prin comutare).— Puterea absorbită100 VA+ 10%.— Regim de funcționare intermitent.— Timpul de topire al aliajului, 10 secunde.— N.I.D. 6070—73.

Clasa I de protecție pentru carcasă.3. Dimensiuni de gabarit— lungime— lățime— grosime— greutate
— 150 mm— 150 mm— 55 mm cca 0,9 kg.4. Condiții de livrare— Pistolul de lipit electric se livrează prin unitățile și magazinele cooperației și comerțului, ambalat în cutie de carton cu 2 vîrfuri de rezervă și instrucțiuni de folosire.5. Indicații pentru beneficiariTn comandă se va specifica i denumirea produsului, cșntt- tatea și luna în care solicita livrarea.PREȚUL DE VÎNZARE CUAMĂNUNTUL, 1S0 leiPRIZA DE PROTECȚIE PENTRU APARATE DE RAS ELECTRICE

27. Redresor alimentare pentru telefonic 6 V—0,2 A28. “ '29.30.31.
Redresori cu seleniu 6—24—15A idem 30 Aidem 45 Aidem 12—48V—15 A

3043 8944 8505 2204 55732. idem 30 A 4 62533. Static amplificare 60 W 6 00134. idem 80 W 12 48135. idem 120 W 18 93836. idem 240 W 25 99737. Electromegafon 3,5 w 1 58238. Tablou pentru laborator fizică 12 47039. idem chimie 5 20340. Lampă de încălzire cu rezistență 250 W 25041. Lampă cu vapori de sodiu 81142. Interfon simplex automat 10 linii 29 56843. idem 15 linii 87 52144. idem 20 linii 100 12745. .Amplificator de linii 4 W 5 51446.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.

Electromegafon 1 WStabilizator de tens.Mașină de sudat folii polietilenă 500 mm Pîlnic acustică expon. cu difuzor 3 VA Interfon dispecer manual 5—10 liniiAlimentator univers stabilizat pt. Jab. radio Tablou
ferorezonant 220V—500VA

cu elemente de prescriere TEP-2 idem TEP-3idem TEP-4. idem TEP-(de protecție pt. aparat ras electric de lipitPrizăPistolCiocan electric de lipit 35 W Rezistență pt. ciocan de lipit Motoraș electric 3,5 V Joc aritmetic 35 W

1 5825 14021 56745213 9496 0502 0412 6253 0353 72121318062172428

1. DestinațiePriza de protecție pentru a- parate de ras electrice este destinată să separe galvanic circuitul aparatului de ras de rețeaua de alimentare fiind utilizată în camerele de baie, deci într-un mediu cu umiditate ridicată (peste 90%)..2. DescrierePriza se compune din următoarele părți principale :— un transformator 220 V/ 220 V 50 Hz, cu izolația între primar și secundar întărită.— un releu termic maximal:— un întrerupător acționat de fișa aparatului de ras ;— o priză care permite introducerea fișei aparatului.3. Caracteristici tehnice

Tensiuni de alimentare 120 V sau 220 V.Tensiuni de ieșire 220 V + 5%.Putere nominală 20 VA *2%.N.I.D. 5498—70.4. Dimensiuni de— lungime— lățime— înălțime(exceptînd ______ .— greutate 0,700 kg4-0,050 kg.5. Condiții de livrarePriza de protecție se livrează pe bază de comandă.6. Indicații pentru comandă.în comandă se va specifica denumirea produsului, tensiunea de rețea, numărul de buc. și luna în care se cită livrarea.

gabarit :1306951 capacul) mm ; mm ; mm ;

soli-PREȚUL CU RIDICATA DE ÎNTREPRINDERE — 213 Iei.
1. Amplificator stereo 2X20 W2. Boxă pentru amplificator stereo 2x20 W3. Instrument universal de măsură „Multitest"50 000 ohmi/V c.c.10 000 ohmi/V c.c.4. Baliză electronică cu lumină intermitentă5. închizător magnetic6. Set flori pom iarnă7. Interfon jucărie8. Trusă interfon jucărie9. Casetă cu difuzor de 1 W pentru autoturisme10. Releu electronic pentru temporizare(Regulator ștergător parbriz)11. Generator ton Morse12. Indicator tensiune13. Trusă radio14. Jucărie electronică Azorică15. Releu foto amatori16. Interfon domiciliu17. Alimentator jucării18. Ionoderm19. Dispozitiv avertizoare

4 7862 3152 0002 00018312,70109,502722209824012758265.1803977201201 550
Pentru o cît mai completă edificare a prezumtivilor beneficiari vom descrie detaliat patru din produsele curente ale cooperativei : MOTOR ELECTRIC PENTRU JUCĂRII3—4,5 Vc.c.

1. DestinațieMotorul electric este destinat acționării jucăriilor electromecanice cu consum mic de putere, alimentat de la o baterie de 3—4,5 V.2. DescriereProdusul se compune din următoarele părți principale :— carcasa din material plastic ;— statorul ;— rotorul;— colectorul și periile.In funcție de modul de conectare la polii sursei de alimentare, axul motorului se poate roti într-un sens sau altul.3. Caracteristici tehnice— tensiuni nominale 3 V pl- nă la 4,5 V.— rezistenta în curent continuu a înfășurărilor la re

ce, min. 1,5 ohmi.— putere nominală la mers în gol : 1 W.— turația motorului 5 000 tu- re/m./min.— curentul electric absorbit de la sursă nu depășește 500 mA.— nu produce perturbații ra- dio-electrice la distanță_ mai mare de 2 m.4. Dimensiuni de gabaritMotorul se va înscrie într-un paralelipiped de dimensiunile 30 x 30 x 25 mm.Greutate cca. 30 gr.N.I.D. .6519—70.5. Condiții de livrareProdusul se livrează prin magazinele și unitățile coo- nerațîei si comerțului.PREȚUL DE VÎNZARE CU AMĂNUNTUL —22,30 Iei

CIOCAN DE LIPIT ELECTRIC35 W

1. DestinațieCiocanul de lipit electric servește la lipirea componente- ' lor de schemă în montajele de radio și TV, a conexiunilor și a pieselor metalice mici, cu ajutorul aliajelor de cositor pentru lipit.2. Caracteristici tehnice— Principiul de funcționare: cu rezistență electrică ;— Tensiunea de alimentare 120 V sau 220 V 50 Hz:— Putere nominală 35 W± 10% ;— Regim de funcționare : continuu;— Timpul de topire al aliajului mai mic de 8 minute;— N.I.D. 6111—68.Dimensiuni de gabarit

— lungime— diametrul— greutate4. Condiții de Ciocanul de livrează pri:
cca 260 mm; cca 18 mm;cca 250 gr. livrare : lipit electric se i magazinele șiunitățile cooperației și comerțului, ambalat în cutiede carton, cu un vîrf de rezervă și instrucțiuni de folosire.5. Indicații pentru beneficiari în comandă se va specifica denumirea produsului, cantitatea și luna în care se solicită livrarea.PREȚUL DE VÎNZARE CU AMĂNUNTUL — 62 lei.Tn scopul valorificării materialelor imobilizate, Coop. ..Radio Progres" oferă, de asemenea, următoarele materiale disp< nibile :— Conductor TLY 19X0.23 mm = 250 000 ml.— Idem 7x0,32 = 88 000 ml.— Idem 24x0.20 = 3>GOO ml.-Idem 19x0,32 = 18 500 ml.— Conductor TY IX0,5 mm = 30 000 ml.— Idem 1X0,7 mm=15 000 ml.— Idem 1X0,8 mm=36 000 ml.— Idem 1X1,2 mm=4 500 ml.— Conducător MYYM 3X0,75 min = 40 000 ml.— Cablu coaxial TCC2Y 7X0,20 mm=10 000 ml.— Conectori din bachelită 2, 4, 5 și 6 mm.=40 000 buc.— Bară aluminiu 1/2 T012O mm=120 kg.

ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII !
în intenția de a achiziționa produsele și materialele 
oferite de unitatea din capitală, rețineți următoarea 

adresă utilă :

Coop. „Radio Progres" București str. Sfîntul Gheorghe nr. 23, telefon 154630 Ofertanta angajează livrări imediate.
Emil GEORGESCU

Vasile BĂȘĂ



ÎNTREPRINDEREA
PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI - IAȘI

întreprinderea de prelucrarea lemnului din Iași este, 
prin tradiție, una din principalele unități producătoare de 
mobilă pentru export și intern. Acest lucru este confirmat 
de faptul că planul cincinal 1971—1975 privind livrările la 
export s-a îndeplinit de la 29.1.1975, deci cu 11 luni înainte 
de termen. în acest an producția destinată exportului s-a 
diversificat într-un grad și mai mare, executîndu-se noi pro
totipuri și modele pentru firme specializate din diverse țări 
etiropi ne. Astfel, s-a reproiectat programul Ribrus, s-a tre
cut la executarea unui nou program de mobilă „Monaco" 
cuprinzind : bufet, vitrină, masă salon, birou, bancă de colț, 
întreprinderea, prin colectivul de creație, a conceput și exe
cutat prototipul unei garnituri originale de epocă. Este vor
ba de garnitura „Dracula" inspirată din epoca lui Vlad Țe- 
peș zis Dracula — care reprezintă scene sculptate din acea 
perioadă. Garnitura cuprinde bufet, masă și scaune din ste
jar masiv. Este premieră mondială în ce privește concepția 
originală a mobilierului românesc de epocă și înregistrată 
ea atare la Camera de comerț cu drept de exclusivitate.

In direcția promovării mobilierului stil s-a executat și 
Se livrează la export sufrageria „Renașterea Spaniolă" pre
zentată și la expoziția TIBCO 1975 București, unde s-a 
bucurat de un deosebit succes. Concomitent se promovează 
cu bune rezultate piese de mic mobilier solicitate pe piața 
R.F.G. printre care Minissette Versaille, Minisette Amberg, 
bancă telefon, suport ziare, reviste, etajere suspendate, -co
modă cu 2—3 sertare .vitrină de perete ; bar cu masă, di
verse tipuri <Ie lăzi de'zestre.

Pentru consumatorii din țară s-au proiectat noi mo
dele de mobilier ce vor fi oferite organizațiilor comerciale 
cu prilejul contractărilor pe anul 1976. Noile modele se 
referă Ia garnitura „Floarea soarelui" din pal finisat mat

sau furniruit cu o funcționalitate mărită prin folosirea în
săși a dulapurilor ca perete despărțitor între camere — la 
garnitură se regăsește și o comodă cu pat telescopic care 
se extinde numai cînd este folosit — economisindu-se spa
țiu. De asemenea, se oferă consumatorilor interni un hol 
cu perne detașabile, tapițate, cît și un hol Tolia din stejar 
masiv. Pentru promovarea mobilierului stil pe piața internă 
se va contracta cu organele comerțului holuri Rokoko, Du
lap Kampen, bufetul Balette.întreprinderea are up magazin de prezentare și desfacere in incinta fabricii, str. Bucium nr. 34. cu program 
zilnic unde expune toate produsele de mobilă ce se execută 
pentru export și intern. Prin același magazin se vînd pro
dusele executate pentru consumatorii interni, și anume : Garnitura M 516 cu 12 piese componente formind un 
hol și o sufragerie.Holul IM 102 cu piese tapițate detașabile și cu masa lor. Holul Polibo din stejar masiv, format din canapea cu 2 locuri, 2 fotolii și una masă.Holul Rococo din stejar masiv format din canapea cu 
2 locuri, 2 fotolii și una masă.

Garnitura de zi „Floarea soarelui" formată din comodă 
cu pat extensibil, bibliotecă student, diverse tipuri dc 
scaune.

De asemenea, prin magazin se vînd Și unele produse 
executate pentru export omologate de organele M.C.I. și 
pentru piața internă. Publicul consumator din orașul Iași 
este invitat a vizita magazinul nostru de prezentare și des
facere pentru a-și putea alege mobilierul dorit pentru lo
cuința fiecăruia.

Prima unitate industrială care a contri
buit la reîntinerirea bătrînului tîrg al Fălti
cenilor e desigur Filatura de in și cînepă, în
treprindere ce a crescut an de an, urcușul 
ei confundîndu-se cu biografiile oamenilor 
specializați aici. Și așa cum silueta ei albă 
caracterizează panorama orașului dintre li

vezi, activitatea de la Filatură face parte or
ganică din viața Fălticenilor iar extinderea 
întreprinderii, completată cu o modernă fa
brică de țesut firele depănate, va întregi 
profilul industrial al așezării dintre Xada 
Florilor și Dumbrava Minunată.

E o întreprindere ce preia din tradiție 
preocupări casnice, prelungindu-le la scară 
industrială și trimițînd peste hotare vestita 
pînză de in românesc și — bineînțeles — 
produsele din fire de cînepă pe care le oferă 
in alăturatul anunț comercial:

FILATURA DE IN SI
5

CÎNEPĂ fălticeni

produce fire din in și 
cînepă, fire în amestec 
cu fibre poliesterice, 
sfori de cînepă în di
verse sortimente de la 
Nm 5/3 — Nm 5/8, țe
sătura tubulară pentru 
furtun de incendiu din 
fire poliesterice, furtun 
pompieristic din fire 
de cînepă, ață pentru 
cizmărie, diverse gro
simi.

Pentru a vă satisface 
cerințele dumneavoas
tră vă rugăm a vă a-

dresa cu comenzi fer
me, onorarea în cele 
mai multe cazuri fă- 
cîndu-se prompt.

Sîntem interesați de 
asemenea pentru în
cheierea de contracte 
de lungă durată pentru 
articolele de mai sus.

.Adresa întreprinde
rii : Filatura de in și 
cînepă, Fălticeni, str. 
Țărăncuței 19, județul 
Suceava. Tel. 338; 216; 
546; Fălticeni.

----------------\

COMBINATUL
DE FIBRE

SINTETICE - IAȘI

organizeazâ un concurs pe data de 

18 septembrie 1975 orele 8,00 dimi

neață în vederea ocupării următoare

lor posturi vacante ;

- un post casier principal

Condiții : Absolvenți învățămint me

diu cu 3 ani în funcții administrative. 

— Absolvenți Șc. generală și 5 ani in 

funcții administrative.

- un șef Serv, contabilitate.

Condiții : Studii superioare econo

mice și 9 ani vechime in funcții eco

nomice de specialitate.

Alte informații suplimentare se pot 

lua zilnic de la Serviciul Personal, in- 

vățămînt, Remunerarea muncii.

croaica publicitate



ÎNTREPRINDEREA VIEI Șl VINULUI

IAȘI
Colectivul întreprinderii Viei și Vinului Iași cunos- 

cînd efectele imobilizărilor financiare și urmărind o ro
tație continuă și in același timp accelerată a mijloace
lor bănești intenționează valorificarea și repunerea în 
circuitul economic al economici naționale a unei variate 
game tipodimensionale de materiale, piese auto, rul
menți, piese de schimb, utilaj vinificație, materiale fără 
utilizare imediată în procesul de producție. Pentru in
formarea celor interesați se vor adresa întreprinderii 
Viei și Vinului, Biroul A.D.T. B-dul Metalurgiei nr. 4 

Iași. In ordinea sosirii comenzilor și în funcție de ce
rerea beneficiarilor întreprinderea Viei și Vinului va 
livra mărfurile cerute în condiții corespunzătoare.

Beneficiarii sînt asigurați că toate materialele dis
ponibile se află în stare de conservare ireproșabilă și 
vor fi livrate beneficiarilor in aceste condiții.

Relații suplimentare se pot obține Ia telefonul : 
32749.

Dăm mai jos situația pieselor de schimb disponibile 
la data de 8 septembrie 1975.

r
1 >enumirea materialii 1 ui Cod. l/M. Cant. P l. Valoare

I.M.S. 1. Arbore cardan spate 107 287 buc. 4 1 300 5 200
2. Arbore cardan față 107 664 1 1 300 1 300
3. Amortizoare complete 107 697 ,, 3 28,38 625,14
6. Cuzineți bielă 109 356 ,, 114 8,24 939,36
7. Furca schimb, viteză 111 504 6 51 307,98
8. Foaie orc spate 1. II. 128 308 9 32,60 293,40

T.V. 1. Parbrizi T.V. 680 X 1 840 167 683 »> 1 596 596
2. Parbrizi T.V. 4 170 006 3 268,50 805,50

S.R. 101 CARPAȚI
1. Amortizoare telescopice 107 623 yy 4 156 624,00
2. Cuzineți palieri 133 312 »> 80 13,73 1 098,40
3. Cuzineți D. 41-03-05 155 803 2 350 700
4. Flanșe furcă cardan 110 462 28 90 2 520
5. Fulie pompă apă 111 022 13 48,46 629,98
6. Suporți arc spate 129 995 3 204 612
7. Tamburi față 162 717 15 280 4 200
8. Turbină pompă apă 130 048 >♦ 1 37,70 37,70
9. Taler arc supapă 114 674 8 32,45 258,00

10. Grup conic 162 540 15 353 5 295
S.R. 113 BUCEGI

1. Arcuri supapă seria 113 143 025 -V 155 620 961
2. Cap aprindere TN. 127 643 6 156 936
3. Tamburi 6 găuri 162 042 3 188 564
4. Tamburi spate 163 865 1 370 370
5. Fuzete S.R. 113 161 851 >» 15 30 450
6. Grup conic 110 696 >> 2 189 378

MOSCVICI 408
1. Cutie viteză 109 210 >» 1 1 750 1 750
2. Cuzineți palier 109 975 yy 8 114,42 915,36
3. Geam spate uzură 20% 134 540 »> 1 180 180
4. Geam față uzură 20% 134 540 1 180 180
5. Geam parbriz uzură 50% 134 557 2 200 400
6. Motor Moscvici 408 112 000 1 4 285 4 285
7. Volan direcție 129 874 1 125 125
Materiale electrice
de uz general

1. Bobină Ac. 3 100 A. 1520 073 10 86 860,00
2. Electromotor 250 W. 1 800 156 128 2 354 708
3. Contactor Ac. 3—40 A. 149 99() 5 2 000 10 000
4. întrerup. 100 A. 132 535 15 80 1 200
5. întrerup, pîrghie 133 064 70 18 1 260
6. Voltmetru 120 745 5 120 600

Diferite mater, uz gen.
1. Sîrmă laminată 104 045 kg. 231 5,77 1 332,87
2. Sîrmă emailată 0 12 150 806 61 47,85 2 918,85
3. Sîrmă bobinaj 1,75 152 178 152 46,61 7 123,87
4. Sîrmă bobinaj 0,63 152 186 » 23 59,20 1 380,54
5. Sîrmă bobinaj 0 1 154 134 45 10,30 504,70
6. Sîrmă bobinaj 0 4,4 154 142 19,70 47,15 928,86
7. Sîrmă bobinaj 0 0,6 160 383 »♦ 16,20 57,25 927,45
8. Șuruburi 10 X 40 136 810 buc. 1 930 0,32 617,70
9. Șuruburi 24 X 75 168 846 500 1,75 875,00

10. Teuri P.V.C. 104 133 61 6,12 373,32
11. Țeavă plumb 104 367 kg. 15 65,80 987
12. Teuri construcții 70 X 40 156 445 ml. 20 20,15 403
13. Cheie Siall 119 278 buc. 98 9 882,00
14. Cric hidraulic 119 505 3 250 750
15. Pînză circular 143 716 4 110 440
16. Pat metalic de lucru 170 176 3 250 750
17. Stingătoare P. 6 163 728 7 200 1 400
18. Măsură metalică 120 087 yy 6 89,50 537
19. întrerup, pierdut 167 031 99 9 160 1 440
20. întrerup, pierdut 167 043 5 230 1 150

Rulmenți
1. Rulmenți 1 209 K. 161 788 99 80 36 2 880
2. Rulmenți 7 815 106 210 yy 2 122 214
3. Rulmenți 30 309 106 235 99 9 50 450
4. Rulmenți 6 005 106 245 yy 12 19 228
5. Rulmenți 57 707 106 285 99 4 102 408
6. Rulmenți 704 904 106 331 99 26 22 572
7. Rulmenți 30 208 106 356 99 1 42 42
8. Rulmenți 31 309 106 477 2 60 120
9. Rulmenți 32 306 106 604 3 42 126

10. Rulmenți 6 201 106 717 99 71 12,50 887,50
11. Rulmenți 922 205 106 805 99 4 20 80
12. Rulmenți 1 205 106 926 yy 8 40 320
13. Rulmenți 977 909 106 950 9 35 305
14. Rulmenți 1 207 129 142 ,, 1 26 26
15. Rulmenți 0 302 141 526 99 1 (>00 600
16. Rulmenți 1 207 150 687 10 27 270
17. Rulmenți 1 207 151 753 10 27 270
18. Rulmenți 30 306 161 796 99 64 32 2 048

Utilaje vinificație
1. Bielă bronz brut 115 507 99 3 144 432
2. Bielă egrafulopompă 115 660 3 1 267,50 3 802,50
3. Bucșă P.C.S. 0,204—12 148 545 99 3 294,76 884,28
4. Bucșe 29 159 461 99 10 287 2 870
5. Bucșe vinificație 161 297 2 287 574
6. Cuzineți egrafulopompă 127 797 yy 5 175 875
7. Cutie ventil 138 018 1 2 210 2 210
8. Cutie ventil 144 438 99 3 2 010 6 030
9. Excentric U.M.B. fontă 116 028 99 24 3 345 802,80

10. Flanșe aluminiu 115 925 yy 468 2 628 12 229,04
11. Fustă piston 128 203 99 3 243 729
12. Lanț Gali 128 605 99 91 58 5 278
13. Lanț cu 486 zale 155 098 99 12 1 297,62 15 571,44
14. Lanț cu 142 zale 155 104 99 12 216 2 592
15. Piston mic pompă vin. 116 286 .. 11 120 1 320
16. Piston mare pompă vin. 116 297 6 129 774
17. Piese tub Siall 116 454 ,♦ 257 88,85 22 834,45
18; Piston pompă vin. 129 992 99 10 105,75 1 057,50
19. Roată melcată U.M.B. 115 250 yy 1 184,50 184,50
20. Roți P.C.S. 130 023 99 15 245,03 3 675
21. Roată dințată Z. 22 169 551 99 15 444,40 6 666
22. Curele trapezoidale 127 370 99 50 22,86 1 143

1 800 X 17 X 11
23. Idem de 2 500 127 420 yy 1 54,60 54,60
24. Trapezoidale 1 900 X 151 761 99 79 24,19 1911,01

11 X 17
25. Curele trapezoidale 151 794 99 134 51,24 6 866,66

2 800 X 17 X 11
26. Lanț Gali. 5/8 X 9,65 159 068 99 8 148,02 1 148,16


