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Decada cărții

Se desfășoară în toată țara — în aceste zile de toamnă frumoasă — „Decada cărții românești", amplă manifestare de masă care ne oferă prilejul unei meditații și chiar al unei analize asupra fenomenului de largă rezonanță actuală care se numește difuziunea culturii, asupra rolului fundamental pe care cartea îl are în acest act social, politic și cultural. Ediția actuală a tradiționalei manifestări se desfășoară sub semnul efortului unanim al întregului popor de a încheia cu succes cincinalul. Alătpri de realizările din toate domeniile vieții economice și social-politice, ultimul an al cincinalului prilejuiește un bilanț rodnic și în ceea ce privește răspîndirea cărții. Dintr-un raport al Centralei editurilor reiese că în anii 1971—74 au fost publicate în țara noastră 44.179 titluri într-un tiraj de 359 milioane exemplare. La loc de frunte s-a situat — cum era și firesc — literatura originală, din care au fost tipărite peste 14.000 de titluri într-un tiraj de 215 milioane exemplare. Numeroase titluri și foarte însemnate cifre de tiraj au cunoscut cărțile din domeniul științelor sociale și politice, al literaturii tehnico-științifice, al literaturii pentru copii (510 titluri cu un tiraj de peste 23 milioane exemplare), al artei, precum și cărțile de toate categoriile, tipărite în limbile naționalităților conlocuitoare.O acțiune de larg interes în rîndul populației, de profunde semnificații politice și culturale, o acțiune care dovedește marea grijă a partidului și statului nostru pentru instruirea și educarea tinerei generații este larga răspîndire a manualelor școlare, oferite gratuit elevilor. între 1971 și 1974, elevii tuturor școlilor din România au primit gratuit manuale în valoare de 644 milioane lei. Au fost publicate în acest interval de timp — pentru necesitățile învățământului de toate gradele —• circa 3.700 manuale școlare și universitare, într-un tiraj de 95 milioane exemplare.între literatura română și literatura universală există un sănătos și firesc raport de reciprocitate ; prin activitatea traducătorilor noștri, editurile au o- ferit cititorului român, în perioada amintită, peste 1.200 titluri din literatura clasică și contemporană, într-un tiraj de 44 milioane exemplare. De asemenea, peste 450 de titluri de cărți românești, aparți- nînd scriitorilor și oamenilor noștri de știință și artă, au fost traduse în străinătate (în 34 de țări).Toate aceste cifre stau mărturie că, în dimensionarea fenomenului cultural contemporan, cartea ocupă iocul cel mai de seamă, rolul ei rămîne hotărî- tor, chiar în epoca de expansiune a radioteleviziunii, a filmului și a celorlalte mijloace mass-media. Cartea reprezintă principalul instrument care asigură temeinicia și diversitatea larg cuprinzătoare a fenomenului cultural actual. Ea este instrumentul informativ și formativ cel mai solid și mai sigur al •omului contemporan, punînd în valoare, astăzi mai mult ca oricînd. adevărul atît de exact intuit de unul dintre marii noștri cronicari care a scris că nu există alta mai de folos omului zăbavă decît ce- iitul cărților.
CRONICA 

__________________ ___________________________________ J

Exisită, în linii mari, două tipuri de erudiție, una dintre acestea vizind o continuă acumulare de cunoștințe fără nici un alt scop decît acela ai tezaurizării ; cealaltă, urmărind descifrarea înțelesurilor fundamentale, își inventează mereu finalități și perspective, îin căutarea unor explicații satisfăcătoare, fie cu priv.re la existența umană, fie la misterele materiei. Cultura implică pe deoparte un anumit grad de acord, adică de adeziune multiplă la vâ’lorfile exemplare, dar și o depășire a acestora — prin aspirația de a modela din- tr-un unghi de vedere propriu, adăugind datelor existente elemente pentru noi construcții. Am atins asitfe', în treacăt, însăsi dificila chestiune a progresului intelectual, care’ constă în ridicarea perpetuă de la m'rvelul moștenit d.e o generație la un nivel superior. în măsura în care un învățat dispune de capacitatea de a stabili noi raporturi între idei și lucruri. dar și de foirța de a formula cit mai convingător puncte de vedere, el este un creator de cultură, comparabil, sub acest raport, cu orice creator în domeniul artelor. Pro

filul profesorului Al. Dima, acum învestit cu atributele vîrstei septuagenare, ilustrează categoria creatorilor de cultură de tip raționalist, pentru care erudiția constituie' un instrument, un mijloc, în vederea unor construcții purtînd amprenta perso-
Cultură 
și construcție

nală. Domeniile ce l-au preocupat succesiv (și a căror periodizare concordă cu etajele unei formațiuni) ducînd de la sociologic, etnografic și structura artelor populare — Ca prim strat — la estetică ; de la folclor și literatură la filozofia culturii ; de la interesul pentru literaturile naționale la comparatism, confirmă la Al. Dima nevoia unui ideal al totalității.

Nu e vorba de un fenomen de simplă acumulare prin adițiune, ci dt explorare concentrică a destinului uman în manifestările lui materiale morale și spirituale. Atent la fapte și detalii în înțelesul în cane aceste* pot orienta spre idei generale, știința înseamnă pentru Al. Dima un amplu sistem de relații, de unde mai degrabă pasiunea pentru sinteză decît zelul pentru analiză, simplificarea în vederea revelării și potențării dimensiunilor esențiale, ordonarea frapantă a concluziilor ca replică dată diformului și labirinticului, într-un cuvînf o viziune cristalină adecvată unui spirit modern, care ia cunoștință despre destin și lume cu liniștea unui filosof antic.Să fi rămas dominantă, în structura omului Al. Dima. spiritualitatea Olteniei natale ? Spațiul cu perspective ample, de la munți către Dunăre, solar și dinamic, a putut favoriza o conduită activă, deschisă spre oameni, prietenia, dialogul, iar în or-
Const. CIOPRAGA(continuare în pag. 7)

Sintem rostire demnă

E-un început de anotimp în noi

O primăvară arcuită-n zare

Și iată-ne tulpină de altoi

în trunchiul țării veșnic dat în floare

Ni-e gîndu] luminat, sîntem

Rostire demnă și-nțeleaptă

Dinspre prezent urcînd spre viitor

Intemeiați, zidiți, cu toți în treaptă

De pace, de iubire și de rod

De vremea ce prin noi se împlinește

Sub cerul veșnicelor nunți

Crez luminat de cel ce rostuîește

Pașii de mîine, primăvara gliei,

Cîntecul strîns în amfore de dor ;

Cu suflet neîntinat ofrande-aducem.

Cum cerbii aduc sărutul la izvor.

Viorel VARGA

Ivocare Nicolae labiș

Un lirism al regenerării morale
Ar greși cine, luîndu-se după epigrama (în sensul etimologic, antic al termenului) car,e prefațează volumul Lupta cu inerția — „Intrînd în ea (în lumea poeziei sale n.n.), să tremuri ca-n iarnă-ntr-o pădure / Căci te țintesc prin ghețuri, ochi de lup", ar vedea în Nicolae Labiș o fire viforoasă. înnegurată, răzbunătoare. Autorul Primelor iubiri în tot ceea ce făcea iradia o căldură umană candid- surîzătoare, era de o sociabilitate „meridională" pe care ținea s-o declare expres : „să observați că niciodată/ N-am fost singur cu mine, cum mulți au crezut..Nu. Nicolae Labiș n-ar fi putut face parte dintre „Juș- tii“ lui Camus, inumani în rigiditatea jurămlntelor lor fanatice.Nici printre „cavalerii infinitului" (les chevaliers de l’infini) nu s-ar fi putut număra — cavaleri ale căror semnalmente Kierkegaard le definea în comparație cu dansatorii care, după salturile din aer, nu se regăsesc, dintr-o- dătă, pe picioarele lor, la contactul cu solul : „ils chancellent un instant en une hesitation qui montre qu’ils sont etran- gers du monde".Nicolae Labiș avea picioarele bine împlîntate în pă- mînt, părea a fi plămădit din lutul vîrtos din care se vor fi făcut ulcelele închinate cu vin nou, la Hanul Ancuței. Pe chipul său nu se găseau gravate nu știm ce aleanuri metafizice : cu obraji bucălați, cu mustața căzută pe col

țurile buzelor cărnoase care se ridicau, mînzește, cînd rî- dea, accentuîndu-i fizionomia copilăroasă, părea un mic faun sau pentru a nu mitologiza gratuit, o apariție din lumea robustă și mucalită a Amintirilor... lui Creangă. Și nu se poate spune că spiritul șotiilor nu l-ar fi iscodit. Foștii săi colegi de la „Școala de literatură" povestesc cum, odată, i-a invitat să-i prindă un cîine, pentru ca din pielea lui să facă un buhai (se apropiau sărbătorile de iarnă) ; altădată s-a îmbrăcat într-o rochie albă (de mireasă) și-a ieșit așa pe stradă ș.a.m.d. Aceste isprăvi au fost judecate, pe atunci, cu excesivă gravitate, văzîndu-se în ele manifestări nocive ale spiritului boem. Baudelaire nu-și vopsise părul în verde ? Labiș era însă departe de a imita gesturi epatante, de aiurea, lăsîndu-se cu candoare, în voia exploziilor unei vitalități fruste.Adevărul afirmației se verifică și în cazul petrecerilor între prieteni la care participa. Și acestea stăteau tot sub semnul unei debordante sete de viață (să fi presimțit că „pasărea cu clonț de rubin" nu-i va permite multă vreme să se înfrupte din plăcerile existenței ?). El nu era însă ceea ce se cheamă un băutor — chiar dacă unele figuri notorii ale boemei ieșene și bucureștene îl împingeau la exerciții bahice îndelungate. Pentru Labiș petrecerile erau un fel de spectacol (citește clacă, precum în satu-i de obîi-șie) în cadrul căruia îi plăcea să tăifăsuiască și să glumească, rîzînd din toate baierele inimii, să spună poezii — cu o voce monotonă, „albă" cu accente liturgice, să divagheze, perorînd strălucit în marginea unor probleme de creație, sau, în momentele de efuziune sentimentală, să-i pună să se îmbrățișeze pe cei răslețiți sau înrăiți de luptele din viața literară etc., etc.A fost invocat adesea exemplul lui Esenin și sînt suficiente aspecte care legitimează comparația. Și Labiș des- miardă, cu duioșie, în versurile sale, icoane ale vieții din 

satul copilăriei. O lectură a creațiilor sale ne convinge ușor cît de stăruitoare și pasionată este raportarea la pă- rnîntul natal. Dar, pare-se, cu un accent aparte. Pentru Labiș. satul nu e atît un paradis pierdut — sursă de compensații sentimentale prin magia reveriei —, cît o realitate prezentă, (și perpetuă), purtînd girul autenticului, al unei umanități plenare la care mereu se întoarce pentru a-și reîmprospăta forțele în evoluția sa pe alte orbite sociale. Nu un lirism al înstrăinării se degajă din versurile sale, ci unul al regenerării morale. Labiș era mai mult sado- venian decît esenian.Din cînd în cînd dispărea subit din mijlocul „bîlciului deșertăciunilor" — am numit lumea literară — și după evadări la Mălini, revenea cu o mină proaspătă, vuind de planuri de creație și cu tașca plină de versuri. Satul lui Labiș ne_ apare investit cu funcții energetico-etice.Schițîndu-i portretul, am insistat asupra blajinității firii sale. Să revenim și să precizăm mai bine observația. Labiș, nici vorbă, știa să adopte poziții ferme în apărarea ideilor sale preferate. Afișa chiar o atitudine semeață, fiind sigur de adevărul său (după cum nu era bîntuit de ezitări în privința valorii talentului). Singur, într-o poezie, făcea caz de „gîndu-i bătăios". Cineva îmi relata cum, într-o ședință solemnă în care poeților le era dată drept pildă creația lui Eminescu, el n-a șovăit să se ridice și să afirme răspicat: „Eminescu este desigur mare dar noi trebuie să fim altceva !“. Exista la Labiș o particulară și bine- cuvintată necumifnțenie, caracteristică »sqriâtorillon care știu ce vor.Poncifele și formulele inerte care grevau. în acei ani, exercițiul poeziei îl aveau drept dușman declarat.
Al. OPREA(continuare în pag. 5)



MIHAI i
URSACHI i
DIOTIMA

JUNIMEA i

Mihai Ursachi își adună sub titlul lotima, Editura „Junimea", 1975, pe îgă un număr mare de inedite >eziile anterioare, justificîndu-și secția într-un subtitlu derutant pînă un punct : poezii de dragoste. Pro- deul. după cum vom vedea, numai >arent poate fi socotit printre ges- rile insolite cu care ne-a obișnuit >etul, adecvarea culegerii la intense unei antologii tematice fiind per- ctă. Astfel alcătuit, volumul pune in 'idență, mai mult decît cele anteri- ire, un ax al creației sale. Nu este >rba, așadar, în recenta culegere de ?rsuri a lui Mihai Ursachi. de poe- i de dragoste în sensul obișnuit al ivîntului, pentru că mai rar poetul, afara unor aluzii vagi, strecurate •intre numeroase simboluri sibilice, orifică iubirea pentru femeie în ge- ?ral și, cu atît mai puțin, pentru o lume femeie. De altfel, dacă trecem este evocările nostalgice ale unei, rovincii localizate în marginea cetă- i noastre, într-un Țicău romantic n amintirea), care devine la acest oct un simbol arhaizant, opera lui [ihai Ursachi este lipsită de cores- ondențe biografice. Iar biografia ctivă este livrescă, în cel mai înalt ițeles al cuvîntului, toate sensurile rice ale acestei poezii de a cărei dîncime nu ne-am îndoit niciodată, auizînd o lectură. Mihai Ursachi nu •rie în Diotima, contrar aparențelor arative ale poeziei sale și înșelă- larei haine ludice a versului, un roman" liric, care ar trebui să se oată recompune, pînă la urmă, din italitatea pieselor unui volum tema- c guvernat de Eros. Poetul nu pro- une, în tribulațiile erotice ale unui rou liric, o monografie a sentimen- âlui de dragoste : căutarea, aștepta- ea, îndoiala, gelozia, bucuria de a . împreună cu ființa iubită etc., etc., i o meditație despre eternitate, în cnsul filosofiei platoniciene din Ban- hetul și a extazului spiritual din ro- lanul epistolar al lui Holderlin, Ily- erion, Oder der Eremit in Griechen- ind, eroul care visează, copleșit de șecuri, la triumful frumuseții. Pu- îndu-și volumul sub patronajul Dio- imei, înțeleaptă din Mantineia care inițiază pe Socrate, dacă ar fi să cre- iem în cele relatate de Platon în tanchetul, în tainele zeului Eros, poe- ul mărturisește cît se poate de clar ntenții comune cu sursele amintite.Mihai Ursachi aduce în Diotima nai puțin un elogiu iubirii, preocu- iat să laude independența de gîndi- e, prevestitoare de bucurii mari, reglatoare pentru condiția și destinul mului (Rosa cogitans, Doar dinții...), a care iau parte numai „cei fără eamă" de prejudecăți, singurii ca- >abili de desăvîrșire. Termenul desă- drșire, în diferite înlănțuiri, are o >rezență semnificativă în poezia lui dihai Ursachi și vorbește tot despre :unoaștere : „Cu nemărginită cunoaș- ere-a mărginirii,/ fără durere și fără >eția/ ferice a celor înstăpîniți amă- ;irii,/ sufletul meu se apropie astăzi

cronica literară

Mihai ursachi: Diotima

Al. ANDR1ESCU 1 .. . . . . . . . . .de tine, o,/ înmiresmat habitaclu al desăvârșirii" (Poemul de purpură) ; „Nimic nu a fost niciodată perfect pe pământ,/ suferință bolnavă sînl clipele noastre, și totuși desăvîrși- rea se varsă bogat peste ultima oară" (Odă crepusculară). Coroborată cu diferiți substituienți, această desăvîr- sire indică sensul ascendent al poeziei lui Mihai Ursachi, care vorbește adeseori de suprafețe mișcătoare, contradictorii, din care se ivește elementul statornic. Ideea de.1 durata este rezultatul unei negări dialectice repetate : „... Iar luntrea mea subțire ce-i zic Metamorphe/ urmează prin, efluvii de stele și sisteme/ un drum fără odihnă, și-mi pare că nu e/ vreun semn unde începe o viață ori o vreme..." (Rătăcitor printre stele). Eros este, în această lume în veșnică pre- faoere ,un daimon, în sens platonician, muritor și nemuritor în același timp (In aeternum, Nunta, Acum voi pleca. Arca, Suflet de seară, Argonauții), geniul care unește lumea pă- mintească și cea cerească restituind universului unitatea primordială (Scrisoarea din urmă). Acest panerotism din care este alungată orice urmă de senzualitate găsește suprafețe de atingeri cu iubirea franciscană. pentru natura umilă cu care se identifică uneori poetul (Epistolă pe-o frunză, Credința copilei. Despre zăvoiul de lingă cetate, Nox). Așezat în acest punct, poetul visează, cu sufletul tîn- jitor, bolnav de eternitate, la ordinea superioară a universului : „Fără durere și întristare să adăstăm/ întocmirile stelelor ; ele știu, cîntătoa- rele,/ calea de netulburat și eternele/ valuri de aur?/ Și de asemeni, cu înțelepciune să stăm, ca poetul,/ sub un salcîm înflorit de la marginea lumii ;/ cirezile pașnice suie pe dealul simbolic : obiecte/ ciudate săgeată eterul, dar nu despre asta,/ ci despre ordinea clară vroiam să-ți vorbesc,/ despre totul. O, fără durere și întristare să adăstămi/ întocmirile stelelor". (Pilaștrii statornici, o, numere limpezi). Versurile acestea sînt și un elogiu adus poetului care a scris nemuritoarea poemă de dragoste. Sara pe deal, atrăgîndu-ni-se atenția asupra poeziei cosmice din spatele idilei așteptării, la care se oprește de obicei înțelegerea comună.Inițierea erotică, în sensul acesta larg pe care i-1 dă poetul în Diotima, cunoaște mal multe trepte, comparabile, într-o anumită măsură, cu cele despre care vorbește Platon în Banchetul. Iubirea pentru o ființă frumoasă și diafană. transpare în versurile unor poezii cu rezonanțe eminesciene, cantabile, ușor euforice, în care întîlnirea. dintre amanți este semnul armoniei universale și al bunătății (Cîntec pe țărm). întîlnirea a- ceasta este predestinată (Remember), o etapă a unei îndelungate „transmi- grări" (Iubire, Căci e în marea verde .... Cărarea de roze). Reveriei erotice îi ia locul o poezie ludică, partea

—-----------------------------------------

Critică și experiență artistică

cea mai discutabilă și mai discutată, pentru că este și partea cea mai înșelătoare, din creația unui poet căruia îi place să-și disimuleze, întlinzînd curse savante, intențiile. De aici alăturările nepotrivite a volumelor lui Mihai Ursachi cind la poezia de rafinament manierist, în vogă la italieni cu cîteva secole în urmă, cînd la liricii ironiști și fanteziști moderni. O astfel de poezie scrisă într-un înșelător ton șăgalnic este cea cu titlul Proiecte primăvăratice. Pensionul de fluturi pe care îl proiectează îndrăgostiri — imaginea căutată, artificioasă. a visului — ține locul unei scene domestice. Poetul nu recurge la astfel de prețiozități, de un convenționalism rafinat, filtrat cu ironie, din teama de a cădea în banalitate sau chiar în vulgaritate, pentru că altădată se complace în mijlocul recuzitei casnice, etalată cu voluptate, așa cum se întîmplă în Flanela, parabola comuniunii organice, sau în Odaia gingașei iubiri și Jilțul verde, parabolele frumuseții și iubirilor trecătoare, în care se amestecă vagi și tulburătoare ecouri din Villon și Baudelaire. Sensuri elevate cu privire ia realitate și ficțiune se infuzează, con- ferindu-le gravitate, în astfel de versuri, ca și în derutantele fantezii (v. exercițiile de retor sofist din poema Din reveriile domnului R, I) cu enorme titluri narative.Dragostea rămîne, în Diotima, dacă trecem peste artificiile aparente și peste ceremonialul accidental al unor ardențe redescoperite în cîntecul de lume de pe la începutul secolului trecut (Amar odor, amin), o aspirație ideală, o „severă geometrie-n eter" (Ceas matinal). într-o formă naiv alegorică (Povestea călătorului cu cireșe) și cu multe aluzii la metempsihoză (O viață bogată), poetul bănuiește urmele lui Eros în tot ceea ce ne înconjoară (Nunta în cer), îi caută proba eternei reînvieri în întregul univers': „Vai firele prafului cosmic care o dată/ o singură dată fuseseră Eu" (Șansa exclusă). „Eros în întregul său dispune de toată energia lumii", cum afirmă Eriximah în dialogul despre iubire al lui Platon, idee pe care mi se pare a o fi descoperit și în aceste versuri din Parabola MariiOglinzi, sau fabuloasa Identitate : „E cineva, o măreață femeie, care nopțile sale/ iubește un munte a- prins — împăratul/ singurătăților ; fiii ei/ sînt cît frunza și iarba, de dînșii e plin Universul./ Ascultă mugetul ei cînd îi smulge din sineși,/ pe cei care vor să trăiască. Vei auzi plînsul tău,/ o, munte de foc, cu centură de flăcări/ și întreită cunună de jar./ Tu ești acela. Aceia sînt tu ghiocul și miezul,/ pescarul și peștele său./ înainte și după — tăcere./ O, inima pietrei înlăcrimate...“. în aspirația către frumosul etern, redescoperită, după Platon, în iubire, se află treapta superioară a poeziei lui Mihai Ursachi, chiar cînd nu respinge, din amuzament sau din convingere estetică, ispita jocului.

O relație critică pură (cititor-operă) nu poate fi su- îficientă, uin moment ce, în toate cazurile, nici sensibilitatea cititorului nici dispoziția intelectuală a receptării nu apare în absența unui bagaj aperceptiv care se constituie intr-o experiență artistică. Orientarea cît de spontană spre frumos nu se poate despărți de consecința ! ei imediată, firească și repetată ; contactul cu obiectele i artistice. E vorba deci de o experiență în curs de for- )mare, mai intîi sporadică, apoi, în unele cazuri, siste- ,matic dezvoltată.Cu atîț .mai mult, situația aceasta e evidentă în cazul clasicilor, față de care se stabilește o relație spirituală mult mai complexă. Operele clasice fac parte dintr-un patrimoniu în mare parte moștenit pe calea culturii literare și a culturii pur și simplu. Ele acționează pe căi diferite, direct și indirect, prin lectura con- itinuă, dar și prin influența istoriei, prin contribuția pe l:care marile spirite ale omenirii au adus-o însuși modului de a gîndi și de a acționa, un mod conștient, dar L în egală măsură modificat datorită evoluției ansamblu- lui de tehnici, concepții, idealuri ale umanității și sis- ■ temelor corespunzătoare de organizare socială. Filozofia j și mitologia greacă, scolastica, renașterea și atîtea alte etape din istoria omenirii au constituit tot atîtea mo- duri. de gîndire determinînd și indivizii și acțiunea po- lit.eă. Marxismul a adus, la jumătatea trecutului secol, un reviriment salutar realizînd un salt spre desăvîrsi- rea umanității. Cuprinzînd, treptat, mase din țări diferite, teoria marxistă a devenit ea însăși, așa cum sună o importantă afirmație teoretică, o forță socială. în acest !context, opere ale unui Homer sau Sofocle, Shakespeare, lGoethe, Balzac și Tolstoi, reprezintă particularizări ca- •racteristice ale diferitelor concepții care au dominat în ’istorie, particularizări de o asemenea pregnanță artis- .tică îneît ele s-au constituit, de la un timp, ca niște «bunuri obiective, recunoscute, ale tuturor generațiilor. jLa noi, folclorul aduce un fundament popular milenar ’modului de a ne considera în raport cu lumea și cu /istoria. Curentul „Daciei literare", ideologia pașoptistă, apoi acțiunea de consolidare și selecție a valorilor întreprinsă de „Convorbiri literare" și de Maiorescu, dar și interpretările deschis marxiste, ale revistei „Con- l tcmporanul" și ale lui Gherea, orientarea națională și democratică a „Vieții Românești" — toate acestea crea- ză, succesiv, climatul de afirmare a unei literaturi ce a răspuns de fiecare dată momentului în modul particu- ; Iar care ne asigură și originalitatea noastră ca popor. Alecsandri, Negruzzi, Kogălniceanu, Bălcescu, Emines- cu, Creangă, Caragiale, apoi Sadoveanu, Goga, Rebrea- nu, Blaga și atîtea alte nume de glorie reprezintă în- : trupările cele mai alese ale geniului național care, tocmai răspunzînd solicitărilor epocii fiecăruia, s-au înscris în nemurire, ceea ce echivalează, în bună măsură, cu memoria generațiilor care-i poartă pe toți în suflet. ‘ Sîntem născuți sub acest firmament, îl aducem, și-l purtăm cu noi înfrumusețîndu-1 și îmbogățindu-1 fără încetare. în absența acestui cadru, orice valoare devine iluzorie, ea nu se poate închega — orice structură des- trămîndu-se. Dizlocarea semnificatului, volatilizarea i semnului, au drept consecințe noncomunicarea. Ideea de 1 proces psihic, subiectiv și obiectiv, idee implicată în orice demers spiritual este blocată, ostentativa și mai ales exclusiva invocare a momentului actual al creației ori al receptării paralizând, în fapt, circuitul viu al creației și valorificării. Dacă timpul e împărțit artifi- cial în monade independente,, reținînd numai momentul ' ori clipa, devenim, cum observa cîndva G. Călinescu „inactuali de prea mult prezent" (Scriitori străini, p. 780), pietrificați în învelișul clipei care dispare. Ivirea unei perspective față de care să ne instalăm reperele presupune, dimpotrivă, fluxul continuu, viața din ce în ce amplificată a conștiinței subiective, în care, fără > repaos, se revarsă mereu și dominantele conștiinței obiective, această determinantă de epocă, în înțeles mai . larg, cu stările, oamenii, mentalitățile, idealurile vremii. La formarea conștiinței obiective participă, într-o continuă înnoire, memoria a tot ce moștenim pe plan spiritual.Toate violențele și convulsiile înregistrate de istoria mișcărilor de avangardă nu fac, de altfel, decît să confirme persistența îndărătnică a axiologicului verificat în timp și dedus din experiența obiectivă a istoriei comune, a limbii a valorilor literaturii etc., etc. Altfel, luptele atît de acerbe ale sfărîmătorilor de idoli nici nu s-ar justifica. Invitația cu care începea știuta poezie- manifest a lui Sașa Pană în primul .număr al revistei , „Unu" : „Cetitor, deparazitfează-ți creierul" nu și-ar fi 1 avut rostul, dacă operația în sine ar fi fost posibilă. Dar avangarda începe și sfîrșește cu fiecare generație, iar ceea ce într-însa se dovedește viabil se integrează aceleiași tradiții , în mod fals și mai mult ea o. bravadă asemănată datelor așa-zise parazitare, adică lipsite de aderare organică la structura umană. A combate stati- cismul, modelele definite, canonul depășit. în numele evoluției, a inovării, a pluralității de manifestare a valorii artistice, nu înseamnă a nega ori a respinge valorile moștenite. Frunzele moarte cad singure, îneît operația de a scutura ori a culege reziduurile vegetale, cu gîndul că grăbim în acest mod ritmurile — este o iluzie care nu afectează rădăcinile și statura arborilor.
N. BARBU

nențiuni critice

ALEXANDRU IVĂNESCU: Peisaje
Sub un titlu de sorginte argheziană, Alexandru Ivănescu grupează 

?oeme de un pronunțat imagism. Peisaje își justifică titlul prin prefe
rința acordată imaginii, culorii, arareori străfulgerate de metafore. Să
răcia metaforică a poemelor e intenționată, cu toate acestea expresivi
tatea poetică nu pierde nimic.

Poemele sînt expresia unei frenezii solare, depistabila din primele 
versuri. E un univers mediteranean, scăldat în soare și plin de lumina 
amiezii. E o Grecie ce amintește de Ion Barbu, un imagism abstract și 
ideal, dezvăluind fața profundă a lumii, evocată prin părți ale ei — 
peisaje : ,,Pe coline înalte, în soare, / te alinți, jivină curată. / De mult 
alb ochiul doare, / de prea alb se îmbată. / / Și nici urmă de umbră 
sau altă pată. / Scos din vreme sufletul moare, / Pe coline înalte, 
in soare, / te alinți, jivină curată" (Pe coline). în totalitate volu
mul e un elogiu al luminii ce acoperă totul. E o simfonie în alb de 
obiecte punctînd universul imediat, transfigurîndu-1 : ,,Te voi slăvi me
reu lumină — / Secret acid și coardă a vieții, / Balsam solar pe stema 
păgînă / A nebuloaselor dimineții. / / O, cum te afunzi în creiere, su
flete, / Ca în oceane, / O, înverșunare sublimă, l O, cum te afunzi ca 
un foc în savane" (Te voi slăvi). Alexandru Ivănescu e un horațian cu 
o sete frenetică de viață, deși simulează adesea detașarea, abordînd 
,,peisajul" dintr-o perspectivă quasiparnasiană. Nu e însă un pastelist 
clasic, ci un poet al efemerului, al solarului în buna tradiție clasică 
românească : V. Alecsandri, Ion Pillat, etc. Preocupat de expresivitatea 
limbajului, ajunge adesea la supralicitarea cuvîntului, a puterii lui evo
catoare, fapt evident mai ales în poemul în proză Marea la Asiral.

Alexandru Ivănescu, frenetic în ale poeziei, este un romantic aparte, 
întîrziat în „coada veacului", vocea poeziei lui e surdinizată, dar sune
tul e autentic.

Gh. LATEȘ

ȘTEFAN POPESCU: Triumf
Poet prolific, nu cenzurat îndeajuns, Ștefan Popescu încearcă, prin 

recentul volum de poezii (Triumf, Ed. Militară, 1975), o privire re
trospectivă asupra „triumfului nostru popular în Țara liberă, încordată 
în muncă pentru o viață din ce în ce mai îmbelșugată și mai fericită", 
cum singur o mărturisește. Cele cinci cicluri ale cărții marchează etape 
distincte într-o evoluție ascendentă, plină de glorie socială, de bucuria 
împlinirii și de poezie. Un popor nobil își croiește viitorul și își dez
văluie ființa, invitînd mereu la meditație, coborîrea la obîrșiile exis
tenței sale însemnînd descoperirea sensurilor existenței : „Neamule, neam 
al meu, / descalec la toate isvoarele tale / și m-adăp / cu lacrimile pre
linse, sărate, / cu lacrimi de sînge, înverșunate. / I ... I / Te citesc, neam 
al meu, / și băsmuirea ta mi-o repovestesc, / ca astfel să mă țin drept 
în șa / și să nu mai obosesc / niciodată să nu obosesc" (Neam al meu). 
De altfel, într-o „ars poetica" (Cîntînd, pag. 88), Ștefan Popescu se
declară un poet al maselor, repudiindu-i gratuitatea și „trubadurescul". 
Bucuria poeziei, sensurile ei mărețe, morale, îl îndeamnă a cînta și a
lucra întru mărirea și desăvîrșirea Patriei, întru pregătirea schimbului 
de mîine, așa cum se confesează în Țara noastră : „Să ne urzim unii
cu alții / în înțelepțească bună-ngăduință / pentru stupul, / Tu, matca
noastră. / / în marginile neamului acest / să creștem virtuțile străbunilor 
noștri, / să înfățișăm schimbul de mîine / și veacurilor fără de număr / 
hălăduirea ce s-a statornicit / în astă moșie, / Țara noastră", și în 
Bucuria de a trăi, poate piesa cea mai bună a volumului, care adună 
în sine un lirism cald, vibrant și o luciditate civică exemplare : „Pahar 
să mă fac, / pahar să ne facem / și isvorul să-1 primim / cu întreaga 
lui curăție / / Să-i primenim acestui pămînt, / al Țării pămînt, / gîn- 
durile și faptele / / Aici, între maluri de susur și murmur / de degete 
harnice,_ mișunînd șuvoaie / prin văile muncii, / să ridicăm din temelia 
cea mai afundă / arcul Triumfului pentru trecutul încercat / / Haideți, 
să înălțăm/ ce se poate și .ce nu se poate !/ Din adînc să scoatem 
isvoarele de duh / și să ne petrecem / bucuria de a trăi, / Acum și Aici".

Cunoscut și ca traducător,, eseist și dramaturg, Ștefan Popescu a 
rămas totdeauna credincios poeziei. Deși inegal ca expresie poetică, acesr 

ultim volum face încă o dată dovada unui poet sensibil, profund anco
rat în realitățile epocii noastre, poate ușor declaraitiv, dar sincer pătruns 
de „uimirea cosmică" la care suntem părtași. Din acest punct de v*» 
dere, Triumf este o apariție editorială notabilă.

Miron BLAGA

HORIA ROBEANU: Autoportret
Soresciene, în totalitate, și neconvingătoare prin graba cu care ope

rează asupra „realului", poeziile lui Horia Robeanu din volumul Auto
portret (Ed. Cartea Românească, 1975), trădează o certă inaptitudine, o 
variațiune pe aceeași temă, o răsucire „în gol", întreținută de tot felul 
de diminutive : șoricel, pitici, lămpiță, țipăt mic, bănuț de sînge, seîn- 
cet, etc.

Poetul își recunoaște singur neputința : „înainte e tot ce ți se nă- 
zare c-o să fie ; / în urmă e tot ce ți se pare c-a fost" (Somn). Poezia 
lui Horia Robeanu e invadată de greieri și fluturi, de iederă și umbre, 
de ziduri și întuneric, toate fără rost, îneît semnificația poetică rămîne 
doar la nivelul expresiei, relevînd n ai- degrabă un mimetism steril. Din 
cele 65 de poezii cîte însumează acest volum, fac excepție doar două 
imagini pe care le putem numai poetice : ziua „care-și ascunde cw 
amîndouă mîinile / rănile ei negre" și , noaptea s-a așezat lîngă tine / ca 
un cîine". Iată însă, mai departe, vom vedea ce grijuliu este poetul cu 
iubita sa: „Noaptea s-a așezat lîngă tin.*/ ca un cîine și stă de pază / 
să nu-ți facă cineva vreun rău (! ! !) (Tac re).

Ne întrebăm și noi odată cu poetul .„căci dacă noi / nu ne putem 
vedea pe noi — / nu-i vedem nici pe ei", crud adevăr 1 care este rostul 
acestor versificări, dacă ele nu reușesc să tc convingă cît de cit ?

Drumul pe care îl are de străbătut Horia Robeanu pînă la adevă
rata poezie jiu e chiar așa de scurt, iar „> :dul“ care-1 desparte de „țara 
poeților* nu e în orice caz „de ceață"' ($i care „ne împiedică să n» 
auzim" 1) și e. . . ceva mai înalt I

Gheorghe SIMON



CULTURA ÎN UZINĂ———
Adresa
actului de cultură

Construcțiile — ramură cu o pondere însemnată în sfera activității umane — concentrează <un număr foarte mia-re de salariați. In același timp, ca urmare a perfecționărilor ce -s-au adus și se aduc în permanență tehnologiilor specifice, proceselor de edificare a noilor construcții de cele mai diverse tipuri, apar modificări similare și pe planul pregătirii generale •și de specialitate a tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în acest domeniu. Mai mult, așa cum ne relatau mulți interlocutori din cele două mari unități de construcții ieșene, n.u de puține ori perfecționările la care ne referim sînt tocmai rezultatul unei •capacități profesionale și de cultură generală remarcabile. Astfel se explică, de fapt, și unele succese pe care trusturile respective le obțin, după cum carențele din acest domeniu explică destul de multele ne- împliniri ce se manifestă îndeosebi pe planul calității.Raportată la pregătirea profesională și de cultură generală, precum și la apartenența geografică, forța umană utilizată în ramura construcțiilor de la nivelul județului Iași poate fi împărțită în cîte două grupe mari ;a) oameni cu o calificare corespunzătoare și cu un grad de cunoștințe generale asemănător și b) cu o calificare și cultură sub nivelul necesar; a) cu domiciliul stabil în municipiul lași și b) navetiști.De la aceste realități pornind, este limpede că dificultățile nu sînt de neglijat, iar eforturile pentru depășirea lor presupun o mare cantitate de energie. Domeniul consitrucț'ilor, prin însăși natura sa, impune găsirea unor căi specifice, oare, îmbinate cu cele tradiționale și universal valabile, să concur e cu mai mult succes în rezolvarea problemelor spirituale, în primul rînd, dar nu numai a acestora. Cert este că unele ase

menea căi au fost găsite, prin strădaniile organizațiilor de sindicat și ale unor entuziaști în ma.erle, căi popularizate și citeodată extinse, mai ales prin insistențele organizațiilor de partid. Dar, ca și apariția unor fiori care n>u înseamnă neapărat primăvară, toate acestea sînt mai curând dovada unui potențial existent și insuficient pus în valoare. Căci, la drept vorbind, nimeni nu poate afirma cu mina pe inimă că în ramura construcțiilor se desfășoară, la nivelul impus de etapa în care ne aflăm, o activitate cultural-șitiințifică și antiistico-eduoaitivă în măsură să nască simțămîntul datoriei împlinite. Pentru că, în afara unor expuneri — nu totdeauna fcarie interesante — a unor așa-numite activități culturale de club (în fond, vizionări la televizor, audiții la radio sau participări la jocuri distractive), spectacole prezentate de puținele formații proprii (aici în sensul de valoroase) sau de altele, în afara întrunirilor cenacliș- •tilor și a altor activități de grup mai restrâns, nu putem remarca, cu atribut de permanențe, prea multe lucruri. E drept, s-au mai făcut cî- teva încercări — și aici va trebui să se persevereze — de realizare a unor filme documentar-critice, fără însă a se fi epuizat inițiativa și entuziasmul. (între ailtele fie spus, păcat că lașul nu dispune încă de un cineclub puternic, care să valorifice pe peliculă bogăția faptică actuală).Discutam zilele trecute. în trenul de Hîrlău, cu un grup de constructori navetiști tocmai despre acțiunile ce se întreprind în vederea lărgirii orizontului lor de cunoaștere și a gamei de simțire. Cu oarecare jenă, oamenii au recunoscut că în acest sens neîmplinirile sînt dintre cele mai mari. E drept, nu am avut răgazul necesar aflării numărului de navetiști constructori, însă e suficient să spunem că numai din comuna Beloești cifra urcă pînă dincolo de o mie. Precizăm : pentru a- cești oameni nici în comunele de baștină nu se întreprinde mai nimic. După cum nu prea multe activități se organizează clrar și pentru constructorii care locuiesc în Iași. De un regim oarecum... privilegiat se bucură cei ce locuiesc în cămine, dacă 

privilegiu se cheamă să se bucure de un televizor sau aparat de radio, în fața cărora se așează grupuri de preferințe foarte diverse. Cartea, a- cest mijloc extrem de eficient și de apropiat de înnobilare spirituală este î-n bună măsură exterioară sferei preocupărilor categoriilor de constructori navetiști sau de mai slabă pregătire intelectuală. Adică tocmai acolo unde prezența ei se impune cel mai mult. Cu toate strădaniile pe care biblioteca de la Casa de cultură a sindicatelor le investește și cu toate că există bibliotecă și în cadrul celor două trusturi de construcții, totuși numărul cititorilor este inexplicabil de mic. „Nimeni nu ne îndeamnă să citim" — ne-a replicat muncitorul Ion Gheorghiu, iar un alt muncitor, Vasale Ion eseu, l-a completat : „Nici nu prea știm de unde să împrumutăm cărți"?Fără îndoială, la prima vedere ■nici nu e nevoie de un îndemn la lectură. Mai în profunzime privind, însă, starea de lucruri, trebuie să fim de acord că. îndeosebi în rândul celor cu un grad de pregătire mai modest, propaganda pentru lectură este un imperativ. Zadarnic vom ambiționa în realizarea unor manifestări de nivel superior, elevate, dacă nu vom pune mai întâi bazele stimulatorii pentru nevoia de cultură si sensibilizare prin frumos. Oricît am încerca să ne ferim, nu putem ignora un asemenea adevăr. Accesul la comorile culturii și artei trebuie cu atenție și răbdare asigurat și nu ne putem declara satisfăcut! pînă nu vom antrena în acțiunea de culturalizare cele mai largi rânduri ale constructorilor, acest puternic detașament de oameni ai muncii, fată de oare sînltem pretențioși, cu care ne mîndrim, dar fată de oare avem ob’ifatM deosebite. Considerăm că un snriiin mai substanțial d!n partea orcanelor de resort sindicale, din sfera Comitetului județean de cultură si educat’e socialistă, precum si din oricare alt sector competent este absolut necesar. Si el tneibuie dat, dor nu nrin acțiuni snnmHire. fes- tiv'ste ci nri'nfr-o activitate consistentă. la obiect bogată si variată, cu caracter permanent.
V. FILIP

Izvor
Pe lespedea sub care dorm eroii
Liberă crește iarba și ușor
Din cind în cînd mai vine gîndul ploii
Și li se face-n inimă izvor —

Noaptea se-ntîmplă să mai bată vîntul 
Deasupra-acestui mare, veșnic somn 
Și vezi atunci mișeîndu-se mormîntul 
Cu trupul aprig de viteaz și domn —

Iar soarele mai tare de străluce
De cum i-a fost sortit, născînd, să fie
El luminează sufletul din cruce
La capul românesc de vitejie.

Ion SANGEREANU

Cum aerul spintec
Merg de mina ta condusă 
prin timpul de veșnică răsplată 
ce mi se-așterne Ia picioare 
ca un tigru domolit de arșiță, soare...

— Ești atît de palidă, spui, 
atît de frunză și cer, aeriană și cîntec, 
că-ți simt ca o părere pe obraji — aripile, 
cum aerul de soare și ceață îl spintec...

Martha BARBULESCU

Cocorii și eu
Însemnăm cerul cu o plecare 
Inchizînd porțile verii.

Și eu și cocorii
Cu brume am scris : sîntem plecați pe o vreme 
Să nu ne strigați.

Păstrați numai zborul
Și coroana de frunze sfîrșite —
Podoabe pe-o frunte-nclinată
A unei iubiri.

Dezbaterile de artă —sens și finalitate Constantin POPA

Indiscutabil, Clubul dezbaterilor de artă de la întreprinderea mecanică „Nicolina" din Iași reprezintă una dintre cele mai valoroase inițiative de acest gen, din domeniul culturii de masă. Este vorba, după cum bine se știe, de crearea unui cadru propice dialogului pe teme dintre cele mai actuale, din domeniul artei -șl literaturii, dialog favorizat de prezența. în incinta uzinei, a unor relevabile valori precum și a unora dintre creatorii acestora. Capitol la care Clubul dezbaterilor de artă oferă un bilanț de-a dreptul remarcabil, cuprinzînd din domeniul literaturii nume ca George Lesnea, Const. Ciopraga, Corneliu Ștefanache, Horia Zilieru, Liviu Le- ■onte, Andi Andrieș, N. Barbu, A. Leon, Nicolae Turturea- nu, Corneliu Sturzu, Florin Mihai Petrescu, Mircea Radu Iacoban, Al. Andriescu, Ioanid Romanescu. Mihai Ursachi, Al. Dobrescu, Ion Chiriac ; din domeniul artei teatrale — Teofil Vîlcu, Virgil Raiciu, Dionisie Vitcu, Virgil Costin. Cornelia Gheorghiu, Const. Sava ; al artelor plastice — Dan Hatmanu, Eugen Ștefan Boușcă, Francisc Bartok, Liviu Suhar, Dimitrie Gavrilean, Cos- tache Agafiței, Victor Mihăilescu-Craiu, Nicolae Ma- tyus, Aurelian Dinulescu, Alexandru Popovici ; al muzicii — George Pascu, Sabin Pautza, al activităților muzeale etc. Prezența acestora la diferite manifestări or- __ _ • ganizate în cadrul Clubului dezbaterilor de artă a prilejuit, nu o dată, fie o avizată punere în temă a ascultătorilor, în ce privește orientări contemporane ale artei și literaturii, fie dezbateri la obiect, pe marginea unor creații literare, a unor lucrări cuprinse în expozițiile plastice amenajate în sala clubului, a unor au- •diții muzicale etc. D,e subliniat faptul că, de obicei, n-a fost vorba de simple întîlniri convenționale, ci de patetice confruntări. în cuprinsul cărora punctele de vedere, formulate tranșant, chemau replica menită a elucida atît de controversata problemă a accesibilității artei, a raportului tradiție-inovație, a relației conținut-formă, în general a adecvării mijloacelor de expresie la tot ceea ce, pasionant și original, are de afirmat arta și literatura noastră, în contextul unei vieți spirituale de o notabilă efervescență, aptă a încuraja și asimila noul, în faza fecundei sale afirmări în zona valorilor capabile să ne afirme ,ca epocă și specific național, cit mai plenar și definitoriu. După cum observa Alexandru Tăcu. secretar al Clubului dezbaterilor de artă, la o recentă întîlnire cu redacția „Cronicii", existența cenaclului „Lupta cu inerția", de la întreprinderea mecanică „Nicolina", precum și a unor îndrăgostiți ai muzicii, artelor plastice etc., face ca amintitul dialog sâ angajeze ambele părți de pe poziția gestului creator, cultura de masă fiind astfel, aci. afirmată atît în dome; niul producerii valorilor culturale, cît și al însușirii acestora. Există, în general, un climat propice afirmării multilaterale a culturii în perimetrul uzinei, sprijinul larg acordat de directorul acesteia, ing. Al. Dumitrache, unor asemenea inițiative, favorizînd cele mai ambițioase demersuri, unele cu participări de înaltă notorietate. Să adăugăm faptul, nu mai puțin elocvent, că „Nicolina" se afirmă drept centru de iradiere și polari; zare culturală și dincolo de zidurile uzinei, nu puțini fiind creatorii din domeniul artei amatoare, care, fie sub egida Școlii populare de artă, fie sub cea a altor unități industriale (Fabrica de antibiotice, de exemplu), au prezentat expoziții, au participat la manifestări cul- tural-artistice ș.a.m.d. Mult grăitoare. în această privință este inițiativa organizării de către Cenaclul literar „Lupta cu inerția", în colaborare cu Centrul județean de îndrumare a mișcării artistice de amatori, a unui concurs literar, dotat cu premii, primul încheiat, nu de mult, reunind la Clubul dezbaterilor de artă Creatori din cinci cenacluri literare, într-o manifestare care, ca și altele similare, a beneficiat și de concursul unor coruri liceale din localitate.

Evident, amploarea pe care a căpătat-o activitatea Clubului dezbaterilor de artă presupune, în primul rînd, ca finalitate, un larg ecou în rîndurile angajaților acestei uzine. Fapt este că diversele întîlniri pe teme culturale au vădit, din partea gazdelor, o avizată și entuziastă .participare, chiar dacă, deocamdată, pientru completarea auditoriului se mai face apel la elevi ai Școlii profesionale de pe lîngă întreprindere sau la ucenicii aflați în curs de calificare la locul de muncă. Intens solicitată, această categorie a publicului participant Ia activitățile clubului, nu epuizează nici pe departe disponibilul existent. Nu e mai puțin adevărat însă că clasicele mobilizări, pe linie sindicală, de U.T.C. etc. sînt — așa după cum arăta Petru Fedorovici, secretar al Comitetului sindical al întreprinderii — inoperante atunci cînd manifestările înseși — respectiv poeziile citite, picturile prezentate în expoziție — nu reușesc să întrețină interesul capabil să definească o prezență activă și nu numai una formală, la respectiva manifestare. Problemă care se refuză oricărei soluții simplificatoare, ea implicînd atît diversitatea manifestărilor litenar-artistioe, inclusiv ca afirmare de stiluri și opțiuni, cît si diversitatea publicului care și în uzină cunoaște variate distribuții de gusturi și afinități, în funcție de nivel de pregătire, de specialitate, de o mai îndelungată sau mai puțin îndelungată frecventare a valorilor artei. Păstrîndu-se așadar — după cum observa Petre Lăcătușu, secretar al Comitetului U.T.C. pe întreprindere — preocuparea pentru lărgirea numărului tinerilor antrenați în diverse activități cultural-educative ; venind — după cum observau tinerii Costin Nicolae, responsabil al resortului politico-ideologic în comitetul U.T.C., Ion Hurga și Nicolae Nichita, sudori —• în întîrm pinarea tînărului, la locul de muncă, printr-o cît mai elocventă punere în temă referitor la activitățile culturale la care este solicitat să participe, — rămîne esențială preocuparea pentru depistarea categoriilor de public virtual existente în uzină. Ideea îi aparține maistrului Nicolae Chiosac, secretar al Comitetului de partid pe întreprindere, care la amintita întîlnire a prefigurat căile preconizate pentru o mai profundă cunoaștere a nivelului de pregătire și a orizontului, de preferințe ale celor în raport cu care se cere gîndită orice acțiune din domeniul culturii de masă. Este evident faptul că un ciclu de conferințe nu poate fi organizat, de pildă, fără a ști clar cui este destinat. Există conferințe de real ecou și de mare utilitate pentru personalul tehnic cu pregătire medie sau superioară, după cum există forme de activitate culturală care pot favoriza o primă familiarizare cu valori ale artei și literaturii a unor angajați cu pregătire elementară ; există teme de simpozion care răspund interesului manifestat pentru aspecte particulare ale civilizației contemporane de cei ce lucrează în domeniul tehnico-economic, după cum există, în primul rînd, teme general valabile, care vizează orientarea actului de cultură pe linia popularizării obiectivelor fundamentale ale actualei etape a construcției socialiste în țara noastră. A găsi tema și modalitatea cea mai adecvată pentru a asigura o mobilizare corespunzătoare și o eficiență optimă a actului de cultură întreprins, iată demersuri menite a da Clubului dezbaterilor de artă al întreprinderii mecanice „Nicolina" un tot mai cuprinzător și eficient ecou, nu numai prin remarcabilele inițiative luate, dar și prin caracterul fecund al concretizării lor practice. Fapt care poate să dea și mai mult acestui club statut de model în domeniul activităților culturii de masă, un model demn de a prolifera prin similare inițiative. în mod adecvat transpuse în practică, în alte uzine și întreprinderi, din Iași sau din alte localități ale țării.
Al. I. FRIDUȘ

Pomul vremii
Nopțile lumii, zilele mele — 
cîntătoare izvoare cu stele.

Țicău de piatră, Țicău de lut, 
Nică a tăcut, Mihai a tăcut...

Fîntîni de azur, 
dansuri de fluturi 
se logodesc peste zări, 
peste negre mări, 
în pomul vremii, de soare mușcat, 
înviind curcubee, ciudat.

Livada lunară prinde contur 
in Țicău de piatră, de lut ;
și Mihai, bădița, și Ni.că-au tăcut.

Visătoare izvoare cu stele — 
zilele lumii, nopțile mele.

Ion PUHA

Urare pămintului
— Dă-mi mie rețetele 
Cu polen străveziu 
Ca să-l pot amesteca 
Printre germeni în 
Cupola unui cristal.

— Tot ce am este dorința 
De a fi alături de plante 
Pînă ce nu săruta-voi grîu 
(Fără sfială) și-o floare 
Cu fața sus pusă.

Lucian FAPTEȘU

Strălucire
Cînd turmele adulmecă lumina răgușită, 
iar liniștea de-amurg căzînd Pe frunză sună, 
mă simt filtrat în mireasma de iarbă cosită 
cu gîndul îndreptat spre ultima fîntînă.

Și-atunci îmi regăsesc cu înc-o strună cîntul 
pe ramul plin de sevă, pe-a țării strălucire, 
și-mi picură în suflet noi muguri de lumină 
cu care tai în stîncă o brazdă-n devenire.

Emil CIURARU

V_________________________________ /



Conferința Națională a partidului, din 1945

Un reper al istoriei noastre

Cu trei decenii în urmă. în zilele de 16—21 octombrie, a avut loc, în aula de festivități a Liceului ,,Mihai Viteazul" din București, Conferința Națională a P.C.R., la lucrările căreia au luat parte 320 de delegați, reprezentînd 256 883 de membri, precum și numeroși invitați. Era prima mare adunare a partidului după eliberare, ținută în contextul cînd, pe plan intern, urmările războiului continuau să fie evidente pretutindeni, cînd întregul popor aștepta o nouă orientare iar, pe plan extern, victoria asupra hitlerismului și a fascismului, asupra militarismului japonez, înălța în întreaga lume nădejdea în progres, în democrație și pace.Pornind de la imperativele propășirii sociale în epoca imediat postbelică, Conferința Națională din octombrie 1945 — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — „a pus în centrul preocupărilor partidului redresarea și dezvoltarea economiei naționale, îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, consolidarea unității clasei muncitoare și a alianței dintre muncitori, țărani și intelectuali, întărirea unității tuturor forțelor democratice, antiimperialiste". Partidul comunist, organizatorul și conducătorul marilor bătălii sociale care au dus la instaurarea puterii democrat-populare, interpreta cu strălucit succes rolul de forță diriguitoare a maselor largi. In împrejurările din toamna acelui an, la un răstimp relativ scurt de la intrarea în legalitate, era necesar ca partidul să facă o temeinică analiză a caracteristicilor etapei, să indice obiectivele strategice și tactice, linia politică de urmat. Din acest punct de vedere, ea a avut un rol deosebit de însemnat în sintetizarea experienței de luptă și în stabilirea principalelor direcții de propășire a României.Raportul politic al C.C. al P.C.R., prezentat de Gh. Gheor- ghiu-Dej, încorpora în consecință probleme majore, de moment și de perspectivă. în centrul preocupărilor partidului se situau — faptele sînt reflectate cu prisosință în documentul respectiv — chestiunile refacerii și dezvoltării economice, industrializării, construirii unor importante combinate în-' dustriale, ale dezvoltării agriculturii și transporturilor, înviorării comerțului, în general ale ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului. „O industrie grea puternică, bazată pe folosirea rațională a bogățiilor naturale ale țării și dezvoltarea pe linia nevoilor interne și a Posibilităților izvorîte din legăturile comerciale cu vecinii, constituie — se sublinia în raport — pivotul în jurul căruia întreaga economie a țării se va dezvolta în condiții noi". în susținerea acestei idei, care a devenit o teză principală a conferinței, s-a pornit de la concepția că reconstrucția și progresul ulterior al țării nu erau posibile decît prin folosirea cu precădere a posibilităților interne și prin valorificarea maximă a resurselor naturale. Conferind industriei grele rolul de pivot al dezvoltării multilaterale a României, raportul politic al partidului demonstra importanța industrializării pentru evoluția celorlalte ramuri ale economiei, Pentru asigurarea și consolidarea, independenței statului, pentru sporirea capacităților de apărare.Susținerea acestor însemnate teze s-a realizat în strînsă legătură cu demascarea concepțiilor retrograde aparținînd partidelor burgheze, care preconizau ca profilul și structura economică a României să rămînă pe mai departe determinate de agricultură, ceea ce condamna țara și poporul la înapoiere, la situația de dependență față de țările industrializate.în vederea înlăturării distrugerilor provocate de război, Conferința Națională a precizat că efortul partidului trebuia intensificat pentru refacerea capacităților de producție și a sporirii productivității muncii în ramurile de bază, ca și pentru refacerea transporturilor. Totodată, analizînd situația din agricultură în concordanță cu necesitatea întăririi alianței muncitorilor cu țăranii și a creșterii aportului agriculturii la opera de refacere, conferința a formulat ca sarcini maiore obligatorii : desăvîrșirea reformei agrare, organizarea centrelor de închiriere a tractoarelor și a uneltelor, sprijinirea maselor de țărani cu inventar și semințe.întrucît în acele timpuri partidele burgheze continuau să se opună luptei pentru democrație și pace, încercînd pe toate căile să submineze viața economică și financiară, Conferința Națională a decis strategia și tactica necesară de luptă pentru înfrîngerea forțelor reacționare. De aci a izvorît și necesitatea întăririi puterii de stat, nu numai sub raportul consolidării bazei sale de masă și al asigurării rolului conducător clasei muncitoare, ci și a sporirii funcțiilor statului în realizarea refacerii și dezvoltării economiei, în mobilizarea întregului popor pentru izolarea și desființarea politică a forțelor care se opuneau noului curs al istoriei.Din aceleași nevoi, Conferința a dezbătut și adoptat un plan de măsuri destinate să asigure o sudură cîf mai strînsă a partidului cu masele, să rezolve problemele vieții interne de partid, în primul rînd prin întărirea și călirea rîndurilor lui. în acest scop, se punea accent pe creșterea numărului membrilor prin primirea celor mai buni muncitori, țărani și intelectuali, pe consolidarea organizațiilor existente și crearea de noi organizații, Pe continua întărire a conducerii colective, pe fortificarea disciplinei și aplicarea fără abateri a principiului centralismului democratic, luptînd necruțător împotriva abaterilor de la linia și politica partidului, pe accelerarea activității politice și ideologice în mase.Un moment deosebit pentru întărirea P.C.R. l-a constituit adoptarea de către Conferință a Statutului, care fixa structura organizatorică a partidului, normele vieții interne, metodele conducerii, datoriile organizațiilor și ale membrilor de partid, precum și alte norme.Conferința Națională din octombrie 1945 a acordat o atenție deosebită și problemelor de politică externă ale statului român, elaborînd liniile de bază ale acesteia, pătrunse de o edîncă responsabilitate față de interesele țării, pentru cauza păcii în întreaga lume. în documentele Conferinței s-a subliniat că pe plan mondial era necesară nu o politică de „echilibrare a forțelor", de împărțire a lumii „în blocuri", ci de înțelegere și colaborare cu toate statele și popoarele, cu respectarea voinței fiecărui popor de a-și făuri singur regimul său social, fără imixtiuni și periclitarea independenței.în ultima zi, Conferința a ales Comitetul Central al partidului, din ai cărui membri au intrat în Biroul Politic. în Secretariat, în Comisia Centrală de Control. Adoptarea Statutului și alegerea organelor conducătoare au încheiat reorganizarea partidului în noile condiții de activitate legală, deschi- zîndu-i largi posibilități de a deveni în sensul cel mai larg o forță diriguitoare a luptei pentru desăvîrșirea revoluției bur- ghezo-democratice și de pregătire a cadrului de trecere la socialism.Consecințele și acțiunile determinate de hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. din octombrie 1945, prin elaborarea unei linii strategice și tactice pentru lupta revoluționară a partidului și a întregului popor român, prin stabilirea direcțiilor principale ale reconstrucției și dezvoltării economice, au fost de o însemnătate decisivă pentru acele vremuri și pentru viitorul României.
I. SAIZU

— Ați debutat, editorial, in 1945, cu volumele „Blănurile <J- ceanelor" și „Butelia de Leyda ‘. Consiuerap că, pentru a se afirma repeae, un scriitor treouie sa-și publice cărțile concomitent cu virsta biologică ?— Virsta biologica își are și în poezie, ca peste tot, importanța ei, dar debutul și mai ales debutul în voium nu este determinat neapărat de numărul anilor. Nu există deci un raport direct de dependență ci, mai degraba, dorința fireasca de afirmare pe care o menț.n vie, atributele, nicidecum de neglijat ale tinereții. In ceea ce privește debutul în volum, el este determinat de conjunctura, de stadiul raporturilor sociale, de caracterul, perspectiva și axul de rotire al poeziei autorului. de încărcătura afectivă revomționara (sau invers;, ae capacitatea de apreciere a autorului în ceea ce privește oportunitatea propriei sale poezii și, bineînțeles, de firea iui, de insistențele sale sau de totalul său dezinteres. La noi, debutul de carte, atunci cînd merită, nu constituie o problemă pentru scriitorul tinăr, cu atît mai mult cu cît lansarea lui este fortificată de apariția în reviste, unele dintre ele dedicate special tineretului.— Aveți în urmă o bogată și îndelungată experiență scriitoricească. Vă considerați, totuși, un poet pe deplin format ?— Deplin format, înseamnă într-un fel anchiloză, punct terminus. Și întrucît poezia, fiind o permanentă veghe, necesită invenție și descoperirea unor noi ligamente între viață și actul artistic, eU mă consider un permanent debutant, și probabil așa va fi pînă la sfîrșit. Contrar spuselor lui Baudelaire eu nu urăsc, ci doar ador mișcarea care deplasează liniile.— Ați lucrat, o vreme, în presa de orientare comunistă.. Ce a însemnat pentru dv., ca scriitor, această experiență, ce poate însemna ziaristica pentru scriitorul tinăr ?— Ziaristica, pentru scriitorul tînăr, înseamnă o școală a vieții, posibilitatea de a fi la curent cu tot ce se petrece, în toate domeniile de activitate. Dacă ținem seama de diversificarea acestei activități în zilele noastre, de modurile și modalitățile în care poate fi practicată, ea devine pentru scriitor, in-

Interviu cu 
VIRGIL TEODORESCU 
președintele
Uniunii Scriitorilor 

din R. S. România

„Moldova a fost, 
din vechime 
un pămînt locuit 
de oamenii 
vastelor 
perspective14

dependent de vîrstă, un exercițiu necesar.— Ce a însemnat suprarea- lismul în contextul poeziei române și în evoluția ei ?— Are importanță mai ales în ceea ce privește eliberarea expresiei sub toate aspectele ei. ceea ce merge mină în mină cu

eliberarea omului și a gîndirii umane. Avangarda, în genere, se sprijină și fructifică tradițiile revoluționare ale artei sforțîn- du-se să găsească o serie de tehnici noi și să le breveteze așa cum se întîmplă cu inovațiile în industrie. A privi acest travaliu ca un joc de copii în vacanța mare, gratuit și fără finalitate, sau ca un jemanfișism oarecare înseamnă a-1 privi superficial și deci a trage concluzii greșite. Desigur, tehnicile a- cestea ale eliberării expresiei nu trebuie să constituie o dogmă pentru că atunci ele se transformă în contrariul lor.— Ce trebuie înțeles prin „angajarea socială" a scriitorului?— Angajare socială înseamnă, printre altele, promovarea literaturii de circumstanță, care trebuie să-și consolideze prestigiul. Poezia de circumstanță veritabilă trebuie să exprime lumea reală, dar totodată lumea interioară, adevărul pe care îl descoperim întotdeauna în noi dacă ținem ochii deschiși. Dacă lumea reală n-a izbutit să pătrundă în inima și cugetul poetului și să locuiască acolo ca la ea acasă, acesta nu va putea restitui niciodată oamenilor altceva decît abstracțiuni eronate și confuze, vise informe, credințe absurde. Travaliul de reflecție, necesar pentru elaborarea poemului, nu se va putea realiza si acest poet, pentru care realitatea are consistența u- nel fantome, se va amăgi De sine vorbind fantomatic. „Oamenii sînt egali prin deosebirile lor". — afirmă William Blake, vizionarul. Fgalizînd a- ceste deosebiri, prin intermediul elementelor pe care i le oferă circumstanța, poetul va uni sensibilitatea, judecata și imaginația sa cu această lume reală, pe care trebuie s-o cunoască, s-o înțeleagă si să o transforme, si făcînd ac^st lucru cu sinceritate și pasiune, va izbuti să împrumute poemului de circumstanță puterea de a proiecta prezentul în viitor, oferindu-i osatura de rigoare: delicată și aeriană ca osatura păsărilor călătoare și totuși solidă și fermă, în raport cu condițiile unui zbor de lungă durată. Dar pentru a înfăptui a- ceastă admirabilă lucrare se cere, in primul rînd. ca circum
Sugestia autenticității

O vocație curată a autenticității mărturisește dramaturgia lui M. R. Iacoban. Stilul ei este franchețea, o sinceritate fără multe ocoluri și menajamente, pentru care orice sofisticare devine îndată detestabilă. Verva debordantă a scriitorului, de obicei malițioasă, uneori cu durități, nu suportă complicațiile, contorsiunile, prețiozitatea^ mai ales cîind pot să abată piesa de la adevăr — ori îl denaturează. Modul propriu al acestei dramaturgii tinde să devină sugestia, un chip discret de a dezvălui trăiri sufletești care, altfel, printre atîtea replici prea iuți, nervoase, precipitate, par, de multe ori, bruscate, stînjenite. Se dezvoltă aici și un, abia îmbobocit, rafinament, care nu poate face o taină din lipsa de forță, dar care nici nu compensează îndeajuns neadîncirea relației dramatice, a caracterelor. Deși, acestea poartă Pecetea verosimilității. Acuitatea observației șe aliază arar cu reflexivitatea, ceea ce poate naște o senzație de inconsistență. Nu și de lipsă de naturalețe, de pitoresc și prospețime care, alături de arțagul polemic, incisiv, sînt calități pe care se mizează mult.Fără cascadori ar fi, în felul ei, o limpede parabolă. Totul pleacă de la un accident de mașină, pe care, într-un fatal moment de neatenție, îi săvîrșește actorul, marea vedetă Cezar Radian. Profesiunea personajului a fost, nici vorbă, aleasă înadins. Omul acesta, „care a văzut moartea" (posibilă aluzie la accidentul unui cunoscut actor), a dus mereu o existență ca trucată, ruptă de viața adevărată. Nici replicile nu-i mai aparțin, fiind crîmpeie din rolurile care i-au adus faima. în accident, de care poate nici nu e primul vinovat, Cezar curmă din nefericire viața unui bătrîn. Acțiunea se desfășoară mereu în preajma casei năruite, unde zace, desigur zdrobit, trupul victimei. Dar, de la un timp, de cînd în scenă pășește, fantomatic si inutil, un vînzător de loz în plic, piesa capătă o turnură oarecum ciudată. Moartea aceea tragică pare să nu-i preocupe prea mult pe cei adunați la fața locului. Te și întrebi dacă există cu adevărat cadavrul nenorocitului acela ori avem a face cu o ambiguitate în maniera parabolelor unui D. R. Popescu. Cadavrul o fi existînd, desigur, dar pentru autor el nu-i decît un pretext servind la declanșarea unor confruntări, din care oamenii să se înfățișeze așa cum sînt. E, la urma urmei, un pretext, macabru, e adevărat, pentru o parabolă. „Cazuistica" piesei, ca să preluăm un termen impropriu folosit în medicină, se încarcă și mai mult. Aflăm că, din pricina lui Cezar Radian, o fată, sora Monei, s-a sinucis. Dar și peste asta se trece prea ușor — răbdarea de a aprofunda n-o ane încă autorul. Poate că, de fapt, el se ferește de melodramă, cu tonurile ei apăsate, ce pot deveni stridente. Dar se întîmplă, din păcate, să treacă și pe lingă dramă.Stilul e alert, nervos, cu manifestări impulsive, de o agresivitate uneori spirituală, alteori violentă numai. Din tușe repezi, scriitorul se pricepe să scoată efecte de pitoresc, nu doar verbal, dar chiar și tipologic. Totuși, filonul mai profund mi s-a părut că vine dintr-o experiență de reporter. Poate clipa cea mai vibrantă este aceea în care sînt evocați țăranii din Deda, care, în fiecare dimineață, mergînd la treburile lor, salută, ca într-un ritual, crucile consătenilor căzuți în război. E momentul tulburător al piesei, și el respiră și autenticitatea și dramatismul latent la care' scriitorul ține atît.Tango la Nisa este o piesă Cu și despre inadaptați. Inadaptatul e, se pare, un personaj, predilect al dramaturgului. Acțiunea se petrece la Nisa, firește nu pe Coasta de Azur, ci într-o localitate măruntă, oarecare. Ar fi de observat că toate piesele lui M. R. Iacoban se desfășoară într-un loc anumit și într-un anume interval de timp (o noapte, de exemplu), subordonîndu-se parcă, strict, vechii porunci a celor trei unități. în Tango la Nisa sînt încercate arpegii noi pe o temă mult dezbătută — repartiția absolvenților de facultate, dificultățile acomodării lor cu un mediu sau altul, incertitudinile și, în 

stanța să se acorde cu cele simple dorințe ale poetului, mima, cu spiritul și rații iui ,căci numai astfel poemu circumstanță trece de la pi cular la general, căpătînd sens valabil și trainic, nu astfel el poate fi, în ac< timp, un instrument de inv gație și de proiecție, în ac, timp sondă și jet, permi imaginei să urmeze dorinți limbile orologiului fixai imensul turn de veghe al : greșului uman.— Sînteți dobrogean. Ați coperit, cumva, niște afin spirituale între moldovei dobrogeni ? Ce amintiri vă gă de oamenii și locurile țara lui Ștefan cel Mare ?— Da. Afinități care au o stanță revoluționară atrit de istoria noastră. Moldov fost, din vechime, un păi locuit de oamenii vastelor spective pe care și cei năi la țărmul mării le-au cult Dar Dobrogea e mai etero pe cînd Moldova constituie c ioană solidă, compactă. în ce caz, pot fi socotite < cariatide ale istoriei noast— Ce credeți despre P< zilei, îi deslușiți viitoarea Iuție, credeți că. în anul va mai fi nevoie de Poeți poezie ?— Poezia noastră confer rană este una dintre cele originale și mai interesante lume. Ea trebuie ferită de v țarism și imixtiuni nocive sensul lipsei de valoare a tică, care o pot aplatiza. De eți și poezie va fi nevoie îi deauna, chiar din ce în ce mult. Dar în anul 2000. sau pe acolo, eu cred că poezi fi făcută de toți, nu de uni— Ce lucrări ați atacat, Pe șantierul poeziei ?— O nouă carte de poem antologie a poeților cana' de limbă franceză și eng Un volum amplu : poezi proză — Nazim Hikmet. volum de eseuri intitulat , ghii de gradul doi", care cam de mult la Editura „ ea Românească", însă din mea.— Vă mulțumesc în nu tuturor cititorilor revistei „ nica“. Interviu realiza Ion Iancu LEF
fine, opțiunile lor. Dacă Andi Andrieș, în Duet, își alege satirică, de șarjă colorată, Iacoban dizolvă în piesa lui de comedie, o comedie mai amară, și de dnamă.în preajma Anului nou sînt reuniți laolaltă, prilej di țări și limpeziri — un alt procedeu preferat — cîțiva loca foștii absolvenți stabiliți — pentru cîtă vreme ? — aici Se găsesc într-un bufet destul de derizoriu, pe pereții răsfață, hilar, afișe inepte (gen „producții pe cap de all jată"), de care scriitorul își bate joc oricînd, cu tot sarci rios e că la Nisa se găsește pepsi ! Care nu pare, însă, lie ferată a unui cetățean cam turmentat, împleticindu-se în ’ cum strămoșul lui celebru („da’ eu, ce-s ? Nu-s tovarăș ?“ : cu cine ciocnesc ?“). Atins de o crescîndă amnezie, scos c asta la pensie, Vicepreședintele e ros de o suferință ascun veche, obscură, vinovăție pare să-l frămînte. De mult, pe cl nu era ușor să fii un activist zelos, el fusese puternic lovi Treptat, în suferința-i tulbure, incoerentă, gemută, omul aducă cu Ion, cel din Năpasta. Personalitatea grupului e un tînăr dificil, capricios, aproape intratabil, care, cu o cinism și nepăsare, golește pahar după pahar. Nu ) -a uprii dar e un tip cu ciudățenii, cînd vehement, cînd adzabuz mîndu-și cu îndărătnicie, cu un soi de crudă voluptate, d început de ratare. Din clipa în care apare Petra, doctoriț zată aici și hotărită să rămînă (poate și în urma unei < timbrul piesei capătă un sunet liric și se simte, parcă, „insulă", o adiere din teatrul lui M. Sebastian. Ca un f notele acute, la teribilismele „tînărului furios" Corneliu, Petrei e mai voalată, cu note în surdină, — văl de mister probabil amărăciuni, poate o dramă. Dilemele, neho„ărîr țările celorlalți sînt explicite; Petra își păstrează pînă la u
r NICOLAE TURTUREANU

Ce se numește Bacovia
Bacovia se numește atunci cînd 
cade ploaia ca o barieră 
înaintea timpului 
un cuțit înfipt 
în gîtlejul copacilor 
sau chiar singele vărsat 
din găleata istoriei 
de către clasa muncitoare.
EI este o carte 
în biblioteca școlarului — 
care se întreabă 
de ce să cadă atîta ploaie 
de ce să fie atît de frig 
într-o singură poezie 
cînd centrul de prevederi 
meteorologice Bacău 
anunță cer veșnic tînăr 
vini bun 
și o temperatură ideală 
pentru o perpetuă plimbare 
prin parcul public. 
Bacovia — picătura obsedantă 
a poeziei române.
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Pînă-ntr-o seară
La capătul acestei zile ce mai putem să hotărîm ? 
Podaru-i gata să ne treacă oricînd spre nu știu ce tărîm 
Unde-n pădurile de singer și crîngurile de răchiți 
Prin care oameni fără umbră se-mperechează fericiți. 
Călătorim în umbra mare-a pămîntului, tu mă auzi ? 
Ne amețește floarea viei și foșnetul de cucuruzi 
Și ne trezim în îngînarea de sus, așa de cînd ne știm, 
Și ne petrecem prin ogradă și pe hotar, și ne plătim 
De ce ni-i dat, pînă-ntr-o seară cînd prunii o să fie grei 
De rouă și pin-Ia fîntină o să mai trecem printre ei, 
Și-o să ședem pe pragul casei, poate va trece-ntr-un tîrziu 
Să-mi pună sufletul în roabă, ca într-o joacă, pînă-i viu 
Să-I văd și eu ieșind pe poartă, să-I însoțim pînă la drum 
Și tu să rîzi de-această glumă, ca niciodată pîn-acum.< _______ J

Tanasis FAPPAS : „Univers fragil"
manieră sențe și confrun- ci, ca și în Nisa, jruia se îă fura- nul. Curea pre- ■bă pre- atunci... pricina . O mai 1 la sate n cap... tcepe să Jorneliu, ască <?<ț amoW, consuna unui reparti- iluzii ?), această dant la artitura cun»îind aș’cep- ă taina.

A

Pentru unii dintre ceilalți totul ia sfîrșit în chipul cel mai fericit. Dar un acord elegiac stăruie și după ce cortina s-a lăsat.Despre Sîmbătă Ia „Veritas" s-a scris destul de mult. O preferăm și noi, între cele publicate în volum. E, fără îndoială, pînă la Noaptea, piesa cea mai armonioasă a lui M. R. Iacoban. Și cea mai in acord cu modul său de a concepe teatrul. Ea se inspiră dintr-un fapt real — o primă garanție de autenticitate. La un motel cu nume simbolic, „Veritas", și-au dat întîlnire, după zece ani de la absolvire, un grup de foști studenți la filologie. împrejurarea tocmai nimerită pentru tot felul de înfruntări și chiar conflicte, de destăinuiri, de nostalgii și planuri de viitor, de revelații și recriminări. Siluetele devin tot mai distincte. Sînt firi și firi, accentuate cu trecerea atîtor ani : un gazetar blazat și acrimonios, un poet ratat și abulic, un prosper director general în minister, un inadaptat (greu) recuperabil — portretizarea e variată și mai convingătoare, expresivă. Se află, împreună, răzbătători și nevolnici, descurcăreți și singuratici, cu un cuvînt, învingători și înfrînți. E un moment al adevărului în seara aceasta, la „Veritas". Un moment și festiv, și deprimant, și exuberant, și melancolic, cuprinzînd toată gama de stări sufletești ale celor care se confruntă acum nu doar între el, ci și cu propria lor imagine de odinioară, cu iluziile și nădejdile de atunci. Pentru unii ies la iveală tîrzii regrete, o oboseală i-a împăienjenit pe alții, speranțe și neliniști se învălmășesc. Un mănunchi de destine, a căror poveste dramaturgul o divulgă puțin cîte puțin, o sugerează, într-o tonalitate lucid-amară sau duios-elegiacă. Spre dimineață, în localul deșert și dezolant, uin buchet de sînziene, pregătit cu grijă, dar rămas nedăruit, e azvîrlit la coș, cu indiferență. E aici o ironie, tristă, pîlpîind și a simbol. Pe lîngă ea se insinuează și ecoul unei suferințe, al uneia din acele drame ascunse evocate de scriitor cu o tehnică din ce în ce mai sigură, în semitonuri discrete, cu o anume finețe psihologică.Capacitatea sugestivă, sub semnul autenticității, al acestui „Veritas", se conturează drept însușirea prețioasă a dramaturgiei lui M. R. Iacoban. Florin FAIFER

Tanasis FAPPAS : „Portret"

Creșterea vertiginoasă a faimei sale literare n-a produs o amplificare a fumurilor și a „arțagului" de poet. Dimpotrivă, în raporturile cu colegii devenise de o toleranța și o comprehensiune generoasă, cu totul singulare. Intr-o perioada de dîrze confruntări intre oameni, se poate afirma că Labiș era prieten cu toată lumea. Cîndva m-am distrat citind vreo cinci sau șase dedicații date unor confrați care, altfel, nu se puteau suferi unii pe alții. toate reduse stereotip dar sincer la „Cu dragoste, Nicolae Labiș" (Și eu beneficiez de o asemenea dedicație).în foru-i lăuntric nu încăpeau adversități ad hominem. Nu, nu se izola din vacarmul vieții literare — ca alții —, ci, situat în mijlocul tunetelor și fulgerelor verbale, pur și simplu le ignora. Nu le auzea, cufundat fiind în contemplarea rotirii astrelor poeziei sale ? Nu-1 interesau deoarece, confruntate cu valorile fundamentale ale_ existenței, îi apăreau facile, fără miez — ori el era atras către experiențele de miză mare ?Se înțelege că, încercăm, în acest portret, să fixăm linii certe, fil- trînd un material extrem de fluid, al unei, vîrste supusă tuturor incertitudinilor. Nu o dată sîntem derutați, într-o atitudine sau alta răsfățîndu-se candori infantile alături de reflecții de o maturitate copleșitoare.Cine ar fi crezut că acest băiat care sorbea din cupa amînduror pumni frumusețile vieții, ale cărui versuri refăceau magia „minunii" universului, ca o nesfârșită cîntare, putea fi răscolit, cu atîta acuitate, de povara răspunderilor etice ! Și asta nu cu încruntări pedagogice sau pe un ton de predică sîcîitoare — cum se întîmpla pe-atunci și se mai întîmplă și azi, cînd e vorba de tratarea problemelor morale.Pentru a putea să-i schimbi pe oameni, pentru a-i scoate din inerție, trebuie să începi cu tine însuți, cu propriile-ți eforturi către perfectibilitate.Iată lucrul nou introdus de Labiș în lirica civică actuală : autoanaliza. într-o perioadă în care poeții se sforțau să se substituie unui prototip idealizat, Labiș ră- mîne. el însuși, are curajul să se înfățișeze în ipostaze reale și contradictorii, altfel spus, adine umane.Poeziile sale se constituie, nu o dată, ca un jurnal veridic (un termen care se potrivește mai bine nrozei dar nu găsesc un altul mai hun) al stărilor sale intime. Uneori tînjeste la o vărsa-e totală a ființei sale în cea a mulțimilor : Nu mai sînt eu atunci, ci sîntem toti" (Bilanț) : alteori trăiește sentimentul singularizării : „Eu sînt spiritul adîncurilor/ Trăiesc într-o altă lume decît voi" (Sînt spiritul adîncu- rilor...). Labiș înțelege însă pericolul tentațiilor narcisiste și în amplul poem .* „Intima comedie" (rămas, din păcate, în fragmente), întreprinde, sub pretextul descinderii în bolgiile unui alt infern dantesc, o amplă dezbatere interioară în jurul binecunoscutelor dileme ale sufletului modern, făcînd să se audă, în final, „corul oamenilor și glasul epocii" (cum sună o notație pe marginea manuscrisului).Din transcrierea interogațiilor intime nu lipsesc și cele dictate de natura conflictuială a talentului său, ursitoarele înzestrîndu-1 cu „Suflet prea grav și răsunet prea slab...“. (Biografia).Sînt, toate acestea, aspecte ce ne dau dreptul să credem că spectacolul pe care putea să-1 proiecteze opera viitoare a lui Labiș, nu era cel al unei „poezii filozofice" ci acela al unei drame lirice, prin autoanalizele sale configurînd ascendența spre „un poem de tip faus- tic", E o ipoteză emisă de Vladimir Streinu (Pagini de critică literară, III, Ed. Minerva, 1974, pp. 37—41) și pe care ne-o însușim pe de-a-intregul.Am folosit de cîteva ori expresii dubitative deoarece nu ne e îngăduit nici o clipă să uităm că Nicolae Labis nu apucase să-și închege Pe de-a întregul și să-și de- săvîrșească fizionomia poetică. în creuzetul artei sale nu sînt încă definitiv amestecate și topite elementele primare, contradicțiile n-au parcurs întreg ciclul triadei hegeliene, (uneori sînt asvîrlite punți în gol), după cum versuri perfecte — aur poetic — se învecinează cu altele ce n-au depășit faza de bruion.Se reflectă aici și particularități ale modului în caro lucra. Lui La-

(contintiare din pag. 1)

Un lirism 

al regenerării 

morale

biș nu-i plăcea să mitocosească prea mult versurile, aspirațiile sale fiind romantice, dorind să se topească instantaneu și total în plasma poetică. „Eu nu mai sînt, e-un cîntec tot ce sînt" iată rezumată expresiv arta sa poetică, care preconizează desființarea funcției instrumentale a limbajului și identificarea cu emoția care are, de fapt, inițiativa și hotărăște, îi dictează creatorului. Așa stau lucrurile la modul general, pentru că, la un studiu concret al laboratorului său artistic, ni se relevă o realitate mai complicată. Sînt ipostaze poetice în care simțim această voluptate a euforiei, abandonarea în voia clocotului emoțional, dar altele poartă pecetea unei discipline severe, spontaneitatea exprimării a- pare supravegheată, focul este captat și condus prin conducte rezistente subterane ... Acea ore rotundo — rostirea cu gura plină — capătă catifelări și muzicalitatea armoniilor clasice. Ceea ce la alți autori aduce vîrsta și o însumare de succesive experiențe — se cunoaște formula lui Paul Va- lery : clasicism : „romantism anterior", — la Nicolae Labiș se anticipează, producînd coexistențe dintre cele mai surprinzătoare. Ca și cum un foc subteran, întețit de spaime neștiute, face ca prooesele de creație să se precipite, sărin- du-se faze de tranziție, compri- mînd, altele. Tudor Vianu avea dreptate să observe : „Fiindcă viitorul Iui urma să fie atît de scurt,

toate procesele poetice s-au desfășurat pentru el cu o accelerare uimitoare".S-ar putea să literaturizăm, sub impresia destinului său tragic, dar o nouă lectură a versurilor sale ne face șă descoperim prezența unui vag și tenace presentiment al sfîr- șitului. Pasărea cu clonț de rubin din ultimele versuri dictate pe patul de spital își transmisese fîlfîi- tul. funebru ai aripelor sale mai dinainte ; în poezia Clonț îi amintea că „Vine ca o datină/ Noaptea de coșmar".întreaga existență a lui Nicolae Labiș ne apare ca un sublim pariu cu el însuși, într-o cursă con- tracronometru. de fiecare dată pre- figurindu-i-se în față un implacabil Anno domini...A fost dat ca și creația anilor noștri să-și aducă propria ofrandă, sporind numărul acelor dece- suri ale tinerilor care, într-o proporție atît de mare, îndoliază fastele literelor românești. Vasile Cîr- lova, Iulia Hașdeu, Ștefan Petică. Iuliu Cezar Săvescu — iată numai cîteva dintre numele ce pot fi asociate într-o tulburătoare antologie a albatroșilor căzuți (pentru a parafraza titlul unui poem al lui Labis). apariții meteorice care au lăsat dîre de neșters pe firmamentul literaturii tocmai pentru că au curmat zborurile unor talente pline de mari promisiuni.G. Ibrăileanu afirma că dacă V. Cîrlova ar fi trăit, ar fi realizat o poezie de valoarea celei eminesciene. Astfel de presupuneri au fost făcute și în legătură cu Nicolae Labiș. Pronosticuri, desigur, temerare și, într-un fel, prezumtioase. Ceea ce i-a și incitat pe unii la o analiză chirurgicală a versurilor din Lupta cu inerția, purecînd și contabilizînd toate imperfecțiunile. O operație deplorabilă, pentru că se poate face prea ușor la o creație comisă la acea vîrstă, cu o hartă 
a contururilor în mișcare și într-o perioadă cînd însăși poezia contemporană se afla într-un stadiu de căutări și clarificări interioare.Sfîrșitul tragic al tînărului poet de 21 de ani exercită asupra cititorilor (mai ales tineri), un șantaj sentimental ? Ei bine, da, sau, mai precis, beneficiază de o aură care amplifică în sufletele noastre rezonanța versurilor sale, căci poezia trăiește nu numai prin ceea ce dă, ci și prin ceea ce promite, totdeauna exersînd în marginea aventurii și a zonelor incerte care scapă măsurătorilor și calculului.

r A
CĂTĂLIN BORDEIANU
Despre libertate;
Pentru că sîntem tineri rostim ; 
„Libertatea este a clipei măsură!“ 
Libertatea în care trăim
(Ochiul luminii din lumină se fură)

Un scut etern cu care ne-nvelim —
Din veac în veac păsări se-nfing în fier 
O apă sfintă ca un drum în cer
AI neamului nostru sublim.

Prin noi trece un astru sudînd
Inimă de inima cea inare —
Mărul rotat al plaiului blind 
Rodul vestind fără de încetare.

Libertatea înseamnă oricînd
Starea noastră firească dc-a fi 
Revoluția din care venim
Revoluția către care privim

Și grîul în patrie înfrățindu-sc iar
Cînd urcă pe cer domnii de neam 
Lumina libertății fiecărui ram
Din miezul de lumină fără de hotar.

Structura copilărieii
Avea rețele-nguste pe note înghețate
Ca un izvor de lapte din sîn înmugurind —
Peste un cîmp de stele cum o pădure poate 
întunecînd privirea acestui miel plăpînd.

Abia nălța genunchii cu botul sîngerînd
Cînd ceți și aburi groși se îndesau sub pleoape —
Era o luptă parcă, mereu neexplicînd —
Simțea un aer care îl sugruma aproape.

Nici n-a atins pămîntul și dinții moi creșteau
Vocalele îl dor iar sunetele nu pătrund în noi
Se rupe o tăcere, cuvintele o beau 
Și-ntre rețele-nguste mai murmură apoi.

<________ —_____ J



Adrian BOCACEA : „Peisaj"
Două expoziții de grup

Ma oritatea pictorilor care au lucrat vara aceasta în tabăra de creație a U.A.P. din județul Vaslui au ținut să fie prezenți în_ expoziția deschisă cu prilejul comemorării a șase secole de existență atestată documentar. în felul acesta, cei 11 expozanți de la Casa de cultură Vaslui confirmă concordanța artei pe care o servesc ou aspirațiile estetice ale oamenilor din această parte a țării și totodată avansează promisiunea unor noi opere, aflate în gestație și care să includă în mesajul lor ceva din tradiția și contemporaneitatea Vasluiului. Astfel, Emil Aniței își omagiază de fapt satul natal : Mircești-Vaslui într-un peisaj senin, echilibrat; Aurel Aniței e prezent cu un convingător portret de fată. Sugerînd vastitatea spațiilor agrare, cu o mare economie a notației, Ion Petrovici surprinde mai întîi cadrul pentru ca. în paralel, să realizeze compoziția ce oglindește preocupările oamenilor (Drumul luminii, Bucuria Livezilor) așa cum Ecaterinia Pop-Petrovici țese ca într-un gherghef de vis motive născute din uimirea întîlnirii oraș-^pa- țiu vegetal. ...Laborioasă, Iulia Hălăucescu alătură crochiul de prima impresie compoziției elaborate in planuri ample pe care a generat-o (Centrul orașului, Industrie vasluiana. Vedere din Vaslui). In plus, un Ștefan cel Mare într-un decorativ din elemente cu sensuri dinamice, impunător prin aceasta. Recurgînd și de astă dată la subtilități de_ griuri, Dan Hatmanu ne introduce mai întîi în atmosfera obosită de țîrg moldovenesc, colbăit, cu sentimentul provizoratului (Vaslui _ vechi) . pentru ca, .evoluție firească, din el să crească forța industrială (Pabrica de mo- bilă), dar în aceeași gamă discretă, secondată delicat de un verde regenerator, de un albastru autoritar. Alături, Fr. Bartok lasă voit tonusul cadrului în sarcina petei decisive de culoare (Vedere a orașului, Uzina), găsind exact sunetul așteptat. Generoasa pastă a lui N. Matyus se r- donează în peisaje ce cîntă predilect vegetalul într-o gama de pasiuni cromatice ce ard mocnit (Priveliște cu sălcii, Vară pe dealuri).Din rest, un remarcabil peisaj al Emiliei Dumitrescu, intenția de culoare justă în schițele Martei Antonescu și poematica pastelată a bucuriei livezilor din pînzele lui Virgil Miu.
★Timidă, inexplicabil de reținută manifestarea cenaclului sucevean la Galeriile „Cupola" din Iași, deși a inclus valori certe și firi dîrze. De complexare neputînd fi vorba, să trecem totul pe seama organizării administrative. Oricum, chiar nivelul unor lucrări din expoziție merita o prezentare de eveniment artistic și nu prefirare aproape anonimă. De pildă, Dimitrie Loghin e același pictor de autentic lirism, cu o sinceritate cuceritoare în frază și cu gingășii cromatice de rafinament, ră- mînînd după expresia maestrului Adam Bălțatu, care a admirat expoziția, un foarte echilibrat peisagist din solida școală moldovenească. Alături d,e el, Ion Carp-Fluierici, lucid constructor de simfonii în gnuri înstăpînite, cîștigă vervă, opunînd firescul mișcării și al atitudinilor statuarului festiv, mai puțin convingător. Visătoarea culoare a lui Mircea Hrișcă nu-si pierde din prospețime nici în portretul psihologic, împrumutînd temelor un aer frust. Acuarela Vioricai Gndmoc, oficiată cu gesturi ample, are forță de creare a unei atmosfere de intens dramatism cromatic.Mai reținem grafica lui Grigore Ursu, _ sculptorului Traian Cojocaru și densa pasta pictor în sensibil progres.

TANASIS FAPPAS

Am cunoscut opera pictorului Tanasis Fappas din tablourile expuse în 1974, în sala „SIMEZA". în septembrie a.c., el a prezentat amatorilor de artă brașoveni o colecție de tablouri închinate a- nului internațional al femeii. Folosim acest nou prilej pentru a constata că personalitatea plastică a lui Fappas s-a dezvoltat pe linia optimelor ei promisiuni.La egală distanță de figurativi— imaginile lui nu au model în lumea exterioară — ca și de abstract — pictura lui are accent uman. — Fappas ne încîntă ochiul, ne stimulează imaginația și crea- ză. din dureri umile, armonii de culoare și gingășii de linie care, din depărtările trecutului, se îndreaptă spre un viitor de neașteptate presimțiri.Cînd acordăm, valoare internațională picturii lui Tanasis Fappas, nu ne referim doar la evidența unui palmares de aproximativ cincizeci de expoziții, dintre care destule peste hotare, nici la prezența lucrărilor sale în colecții reputate, nici la omagiile criticii. Ne mulțumim doar să înregistrăm calitatea emoției pe care ne-o pricinuiește. în ciuda a- fectatei sale neglijențe, pictorul!— neoclasic — folosește integral experiența plastică post impresionistă. Nu însă pentru a masca un gol interior, o slăbiciune de gînd sau o carență emotivă. Arta lui Fappas, să o recunoaștem deschis, trăiește, totuși, prin sentiment, 

începutul promițător al a lui Adrian Bocancea,Aurel LEONprintr-un sentiment neostentativ, dar imediat transmisibil.Femeile pe care le pictează și care stabilesc o continuitate de grație și demnitate de la Kore- le Partlienonului pînă la țărăncile din Thesalia sau din Creta, nu sînt străine de tradițiile ascetice ale Bizanțului. Pictor al continuității grecești, Fappas evită falsul patriotism plastic, genul cocar- dier. Tematica lui ascultă simultan de glasul secolelor trecute și de emoția contemporană. Pînze care nu au nimic decorativ, mărturisesc un admirabil echilibru de linie și de culoare. Simetriile ascunse se ghicesc în gravitatea desenului și în armonia uneori surî- zîndă, alteori sfîșietoare a paletei. Pictorul simte, și recompune în același timp, frumusețea lumii înconjurătoare, o lume care este, fie a memoriei sedimentate, fie a visului. Avem de a face cu poeme dezvoltate într-o serie de imagini înrudite și diverse. Nu „stări de suflet", în conformitate cu celebra definiție a peisajului ci, mai curînd. o incantație lirică în diferitele ei faze — iată ce se desprinde din cromatica lui Fappas. Uneori înfățișată ,.en camaieu", alteori în îmbinări de tonuri neprevăzute, ea poartă luminile sudului si căldura puternică, deși discretă, — a inimii. Pictura lui refuză soațiile moarte, intermitențele înfrîngerii, ușor detectabilele reluări, opacitățile sterile. Ne place să ghicim, dedesubtul aparentelor delăsări, severitatea secretelor ordonanțe — să ghicim, sub faldurile rochiei, un nud praxite- lian, în linia unui, profil eternitatea Athenei și în ochii plecați ai copilului, poezia privirilor întoarse spre înăuntru.N. CARANDinO

La Arad, stagiuneafa debutat cu Dubla asasinare a Marthei N..., piesa dramaturgului Ștefan Oprea. Autorul a optat pentru o formula modernă de teatru, deosebit de a- greată de public, comedia polițistă. Serialele de televiziune, piesele Agathei Christie, ale lui Robert Thomas, învederează popularitatea genului. Literatura de acest gen iese în întîmpinarea setei, a dorinței de dreptate a spectatorilor; aici răufăcătorii sfîrșesc, în mod inevitabil, prin a ti prinși, iar demnitatea justiției ultragiate e restabilită în drepturile ei firești; piesa polițistă propune apoi publicului o exercitare a inteligenței, un joc al supozițiilor logice care trebuie să conducă spre adevăr, adevăr ce sfîrșește. în cele din urmă, prin a triumfa, a ieși la lumină. Evident, acest gen de literatură, cînd e de bună calitate, presupune ingeniozitate și abilitate profesională. Mai ales în teatru. Nu este vorba atît de transplantarea, pe scîndurile scenei, a regulilor de procedură ale unei anchete judiciare, cît, mai curînd, de învestirea textului dramatic cu înalta demnitate a operei literare.. Sînt exigențe pe care Dubla asasinare a Marthei N.... le satisface cu prisosință. Gazetar înzestrat, comentator competent al artei filmului, romancier, Ștefan Oprea e, mai întîi, un pasionat om de teatru. Cronicar avizat și statornic al fenomenului teatral, cu bune și îndelungate state de serviciu în cronica teatrală, el e și un cunoscut autor dramatic. Volumul de teatru Balansoar pentru maimuțe, apărut la Cartea românească, atestă egala apetență a scriitorului pentru comedie și dramă. Familiarizarea cu meșteșugul scenei s-a făcut, la Ștefan Oprea. în ani, nu puțini, rodnici de ucenicie. Meșteșugul, îndemînarea își arată bunele rezultate în Dubla asasinare... Intriga se desfășoară alert, prin mijlocirea unor peripeții amuzante, replica e vie și plină de nerv, finalul de act e pregătit și realizat cu iscusință. Evidentă e, mai ales, ușurința cu ajutorul căreia se întrebuințează mai toate elementele obișnuite ale recuzitei piesei polițiste. O anchetă judiciară, făcută în joacă, ne prilejuiește intrarea în miezul acțiunii. Suspensul, surpriza, răsturnările de situație, neașteptate, misterul pigmentat cu tenebrele unei nopți neobișnuite, iată elementele care definesc atmosfera tipică literaturii de gen. Se adaugă apoi, ca piruete ale unui joc al logicii, ale puterii de dis- cernămînt, ipotezele pe care le ridică șarada întrebării obsedante : „Cine e ucigașul ?“ .Ca într-un arsenal, în care s-au adunat toate piesele de artilerie grea ale pirotehnicii literaturii polițiste, se revarsă, ca dintr-un corn al abundenței, pași misterioși, pene de curent electric, fotografierea și furtul unor documente secrete ale u- nui savant, ș.a.m.d. Ancheta criminalistică lasă să planeze întrebarea „cine e ucigașul" ? asupra fiecărui personaj aflat în scenă. In sfîrșit, mijloace moderne de investigație (un magnetofon ce înregistrează reacțiile involuntare ale a- sasinului) si un anchetator abil, un as al trucurilor psihologice, completează bogata listă a poncife- lor genului.Nu sînt oare aceste procedee prea numeroase, s-ar putea întreba cineva ? Fără îndoială că sînt. Piesa își cîstigă atractivitate și farmec tocmai prin întrebuințarea, pînă la sațietate, a poncifelor literaturii polițiste. Dar Dubla asasinare a Marthei N... nu e doar o - 115 W • Scenă din spectacol
Filarmonica „Moldova"

Deschiderea stagiunii
Filarmonica „Moldova" și-a redeschis ușile în fața publicului ieșean : o nouă stagiune de concerte. Dat fiind planul de perspectivă pe care conducerea Filarmonicii se străduiește să-1 materializeze, este de așteptat în stagiunea 1975—1976 marcarea unui nou pas înainte, poate nu atît spectaculos cît temeinic, grație acelei activități de concepție și organizare, de coordonare a unor factori multipli, nu întotdeauna prielnici realizării tuturor inițiativelor, activității pe care publicul n-o cunoaște, dar de care devine conștient pe nesimțite atunci cînd este făcută serios și cu pasiune.Un prim efect cu caracter organizatoric l-a constituit apariția, în fine, a unui pliant cuprinzînd programarea manifestărilor muzicale ce vor avea loc în primul trimestru de activitate (octombrie—decembrie). Sperăm ca inițiativa să fie continuată. Pe lîngă stagiunea simfonică este anunțată și o stagiune camerală ce se va desfășura, de asemenea, săp- tămînal, iar corul „Gavriil Musicescu" va fi și el prezent în concerte lunare. Alături de Filarmonică, își anunță participarea și conservatorul „George E- nescu", prin orchestra și interpreții săi.Prima manifestare în cadrul noii stagiuni, a fost concertul dublu dirijat de George Vintilă și avîndu-1 ca solist pe violonistul Ștefan Ruha. Atît interpretul principal, foarte îndrăgit de spectatori, cît și programul de alură festivă (concertele pentru vioară de
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de STEFAN OPREA
„comedie polițistă" ci. mai ales, o „comedie". Comedie, întîi, prin situațiile hilare care abundă ; prin umorul de replică ; îndeosebi prin prezentarea în scenă a personajelor. Unul dintre aceste personaje, Haralambie Ochișor, e, neîndoielnic o izbîndă a autorului, o demonstrație, cu brio, a realei sale înzestrări de comediograf ; îin aparență un achizitor de animale, cam, nătîng, Ochișor se dovedește, în cele din urmă (elementul surpriză e bine pregătit) a fi un pion principal în acțiune și în dezlegarea enigmei.Dar, evident, sursa principală a comicului e altundeva. Cu bonomie și inteligență, Ștefan Oprea ia peste picior șabloanele, auto- matismele ce mișcă resorturile piesei polițiste. Chiar titlul piesei învederează șarja îndreptată împotriva supralicitării misterului artificios. Comicul rezultă, în. mod precumpănitor, din evidențierea, cu simț critic, a șubrezeniei eșafodajului, a sforăriilor ce le presupune genul polițist. Sînt speculate elementele de melodramă (într-o scenă savuroasă spioana „sora cea rea" se înfruntă cu colaboratoarea savantului, cea care va sfîrși asasinată, „sora cea bună") ; se întrebuințează (influența cinematografică) flash back-ul, retrospectiva ; sînt epuizate aproape resursele anchetei criminalistice. Șarja împotriva regulilor genului polițist nu e violentă, dar e eficientă. Autorul a avut inteligența sau, știu eu, instinctul artistic de a nu îngroșa liniile, a nu trece cu tot dinadinsul din comedia polițistă în parodie. A știut să păstreze, din depozitul genului, acele elemente stimulatoare ale tensiunii emoționale ; a stîrnit și a menținut vie curiozitatea spectatorilor. Prin comicul său inedit si prin abila pendulare între rigorile genului polițist șî denunțarea poncifelor acestui gen, Dubla asasinare a Marthei N.... recomandă în Ștefan Oprea un autor inteli

Paganini și Ceaikovski, Simfonia a VII-a de Beethoven și, în primă audiție, o recentă lucrare a lui Dumitru Capoianu „Odă pentru cor si orchestră", pe versuri de Eugen Jebeleanu) au creat condițiile propice unei ținute interpretative de rezonanță. în ansamblu, cele două simfonice îngemănate (dintre care al doilea a putut fi urmărit și radiofonic) trebuiesc considerate ca prime reușite ale stagiunii.Imaginată ca un lied coral, precedat de un amplu comentariu instrumental, „Oda" lui Dumitru Capoianu e o construcție echilibrată, închegată cu meșteșug. Ne-a apărut mai mult „tehnică" decît inspirată. N-ar fi exclus ca lucrarea (date fiind calitățile armonice și coloristice) să cîștige în timp prin rodaj interpretativ.Ștefan Ruha, unul dintre reprezentanții de frunte ai violonisticii românești nu s-a dezmințit nici de această dată. Cîntul său se caracterizează printr-un elan cuceritor ; sunetul este rotund, strălucitor și cald, linia frazării — suplă, aerisită. Simte muzica din ungniul cantabilității de altfel, calitatea principală a viorii. Concertului de Paganini i-a subliniat, conferindu-i interes, latura de expresie. Pasajele de virtuozitate au fost Parcurse ca în joacă, cu intenția unei ornamentări grațioase. Interpretării concertului de Ceaikovski i-ia imprimat de data aceasta un stil rubato, implicînd multe licențe de ordin ritmic (sesizabile doar la o confruntare cu partitura).Simfonia a VII-a de Beethoven a sunat așezat, masiv, sărbătorește, cu tempourile bine alese și susținute. Se simte că orchestra începe să-și contureze o manieră proprie de interpretare și o sonoritate proprie. Trebuie totuși remarcat faptul că aceasta din urmă se resimte încă din cauza unui acordaj insuficient perfectat pe ansamblu. Liliana GHERMAN

gent și abil, pe care publicul arădean l-a răsplătit, în seana premierei, cu binemeritate aplauze.Teatrul din Arad a avut, deci, <> inițiativă fericită atunci cînd s-a hotărît să-și deschidă stagiunea cu piesa lui Ștefan Oprea. Vădite sînt strădaniile colectivului și, în primul rînd, ale regizorului Gheorghe Miletineanu de a asigura reprezentației un nivel artistic elevat. Regizorul s-a lăsat atras, mai ales, ae latura „polițistă" a textului. De aici efortul, cu rezultate notabile, dar nesecondate îndeajuns de scenografia cam fadă, fără relief personal, a Evei Gyorffy, de a se cîș- tiga „atmosferă" ; fascicole tremurătoare de lumină, ploaia obsedantă, cu zgomot apăsător, recuzita scenică au servit bine intenția regizorală. De asemenea, regia artistică a subliniat și exploatat umorul de replică și de situație, mai puțin poate intenționalitatea de grad secund, subtextuală. Munca cu actorii a fost inegală, susceptibilă de îmbunătățiri ; excelentă cu interpretul lui Ochișor, ea se cerea a fi mai exigentă cu unii actori cu dicțiunea deficitară. Oricum, Gheorghe Miletineanu s-a lăsat convins de farmecul textului dramatic al comediei lui Ștefan Oprea și s-a străduit să-1 comunice și spectatorilor ; strădanie pe care reprezentația o dovedește convingător.între interpreți se cuvine a fi amintit, în primul rînd, Liviu Ro- zorea (Ochișor). Actorul își înzestrează personajul cu bonomie, simț al naturaleții, umor ; interpretarea e dezinvoltă și abilă, reușind să ne transmită convingător, cu vigoare artistică, datele personajului. Notabilă, șarjînd cu măsură și inteligență, înțelegînd. virtuajită- țile subtextului rolului său, Elisa- beta Jar-Rozorea în rolul Marie- Jannei. Ion Petrache (Ștef), Maria Barboni (Laura) au interpretat cuplul unor îndrăgostiți în mod credibil, învederînd și trăsăturile ascunse, surprinzătoare ale personajelor. Vasile Varganici (Barna), dovedind aplomb și rutină actoricească, Hanibal Teodorescu, cu o frumoasă, convingătoare ținută si prezență în scenă (Căpitanul) și-au adus contribuția prețioasă și utilă în realizarea spectacolului, ca și de altminteri ceilalți interpreți : Elena Drăgoi, Gabi Daicu, Radu Cazan. Echilibrat, armonios, cu un real succes de public, atrăgînd a- tenția (o dată mai mult) asupra o- perei unui talentat dramaturg — spectacolul în premieră cu Dubla asasinare a Marthei N.... deschide la Arad stagiunea teatrală sub bune ausnic'i.Traian Liviu BiRAESCU



0 prezență de prestigiu: Comparatistul

Criticul și istoricul literar

Dinamismul metodic, socotit de Al. Dima trăsătură definitorie a lui T. Maiorescu, este însăși caracteristica esențială a personalității sale. Ea se desface din structura de filosof și estetician a autorului, fiind expresia prețioasă a spiritului său sistematic și limpede, care s-a desfășurat totdeauna în sensul unei lucrări organice, oricîtă neliniște i-ar fi marcat unele momente ale evoluției sale. Structură intelectuală maioresciană, Al. Dima a înțeles să îmbine în activitatea sa spiritul directiv, reclamat de împrejurări, cu preocupările adinei de cultură și reflexie, realizînd o operă diversă ca substanță și personală ca tensiune a ideilor, ca voluptate a adevărului și ca stil interior.O judecată exactă asupra acestei activități complexe trebuie să meargă spre cuprinderea ei totală, cu atît mai mult cu cît însușirea de cugetător a lui Al. Dima — calitate dominantă a personalității sale — s-a răsfrînt întotdeauna exemplar asupra fiecărui domeniu particular pe care l-a ilustrat. între preocupările sale de teoretician al tradiției și al specificului național, de estetician și folclorist, de critic, istoric literar și comparatist de mare prestigiu există numai o aparentă lipsă de legătură. Aceste preocupări formează, de fapt un tot de o marcată unitate interioară și de metodă, expresie a însăși unității de spirit și de cultură a autorului.Natură polemică ponderată, dar fermă în exprimarea adevărului, așa cum se dovedea încă în articolele și studiile de tinerețe, publicate în revista Datina din Turnu-Severin, Al. Dima a evoluat spre o senină stă- pînire și clarificare critică a problemelor discutate. S-au impus astfel, ca nobile trăsături ale scrisului său, o suverană putere de supunere la obiect și de sistematizare desăvîrșită a ideilor. „Ceea ce este de remarcat la d. Dima — nota G. Călinescu într-o cronică despre volumul Aspecte și atitudini ideologice — e calitatea superioară a gîndirii sale, sinceritatea dialecticii care urmărește captarea convingerii iar nu a atenției asupra autorului" (Adevărul literar și artistic, nr. 662, din 13 august 1933),Domeniul criticii șl al istoriei literare este ilustrat nu numai destul de consecvent de Al. Dima, .dar și în spiritul ideii că nu se poate despărți istoria literară de critica propriu-zisă, avantaje foarte mari rezultînd și de pe urma folosirii metodei comparative. Năzuința din- totdeauna a autorului, poate pe urmele lui Ibrăileanu despre care a scris, a fost critica completă, desigur nu numai în măsura în care interesul său s-a concentrat asupra elementelor dominante ale activității unui scriitor. _ ... „Un exemplu edificator pentru însăși formula critica folosită adesea de Al. Dima — portretul critic, sinteza fulgurantă, chiar figurina de tip lovinescian — este studiul Al. Odobescu. Privire sintetică asupra operei și personalității (Sibiu, 1935). Ceea ce unește într-un tot armonic fragmentele activității lui Odobescu — arheologie, istorie, literatură, folcloristică — este perspectiva estetică, scriitorul fiind, în viziunea lui Al. Dima, o întrupare perfectă al instinctului artistic românesc. Mai mult decît atîta : creatorul falsului tratat de vînătoare este „ctitorul educației artistice a neamului", iar întreaga sa operă, deci inclusiv aceea științifică, e de „o perfectă ținută literară și artistică", personalitatea lui Odobescu fiind predominant estetică. .Impresionează în acest studiu, ca și în altele, precum, „(iei mai rodnici ani ai vieții" lui George Coșbuc. Poetul U „Sibiu (Ed. „Dacia Traiană", Sibiu, 1938), stringența Ifet^lină a observației în izolarea elementelor estetice o rară capacitate de sinteză, limpezimea clasică a stilului, în structura cea mlai intimă a lui Al. Dima palpită o coardă lirică ale cărei ecouri le simțim în căldura învăluitoare a frazei, în avînturile ei sobre, supravegheate de o luciditate academică. Că autorul este și un artist — și critica sa a avut numai de profitat de pe urma acestei însușiri — o dovedește cu prisosință frumoasa monografie despre Sibiu (Fundația pt. lit. și artă, 1940) care cuprinde splendide pagini descriptive și evocatoare.Al. Dima și-a pus în valoare cu clarviziune toate a- ceste calități de critic, istoric literar și scriitor în cartea 

despre Al. Kusso (E.S.P.L.A., 1957), una din primele și cele mai temeinice monografii ce s-au publicat la noi într-o etapă de căutări ale istoriei literare contemporane (volumul a fost încununat cu premiul Academiei). Studiul se revendică de la ideea că viața și opera lui Al. Russo alcătuiesc „fețele complementare ale aceleiași rodnice existențe", de unde înlăturarea, în cuprinsul exegezei, a principiului dihotomic : viața și opera.O primă caracteristică a acestei monografii este or- ganicitatea ei rezultată din spiritul metodic al autorului, rotunjimea specifică lucrului îndelung meditat, evocarea, cu o vibrație reținută, a acțiunilor și lucrării intelectuale a lui Russo, acest moldovean cu mintea rece și inima caldă, cel dinții și adînc teoretician al tradiției și al rolului ei cardinal în crearea unei viguroase literaturi și culturi naționale. Comentarea operei, de pildă a poemului Cîntarea României a cărui paternitate, la vremea aceea (1957), era controversată încă, pune în lumină o metodă critică severă și o pătrundere analitică excepțională. Creația, în această monografie exemplară, este implicită, în sensul că autorul, pe deplin obiectiv în interpretarea faptelor, proiectează în prim plan personalitatea și calitatea operei scriitorului, și nu propria sa subiectivitate. Este o atitudine intelectuală elevată, evidentă întotdeauna în studiile lui Al. Dima.Dacă observația lui Sainte-Beuve —■ „fiecare critic nu face decît propria sa apoteoză în tipurile favorite pe care le reliefează" — este adevărată, atunci, pe lingă amplul studiu Afinități elective : Titu Maiorescu și Goethe (Revista fundațiilor, nr. 9, 1940), din care am extras ideea despre dinamismul metodic, monografia despre Al. Russo îl definește cuprinzător și exact Pe Al. Dima, în sensul că mintea rece și inima caldă ale înaintașului sunt chiar elemente tipice ale personalității sale.Dar cartea închinată scriitorului moldovean este și un nou argument, de continuitate, al concepției lui Al. Dima, partizan al tradiției și al perpetuării în contemporaneitate a sensurilor ei dinamice. Noua carte se leagă strîns, într-o anume direcție, de vechile sale teoretizări, cum ar fi acelea, atît de lucide și exacte, despre Criza culturii românești, precum și despre Problema mișcării ortodoxiste care cuprinde obiecțiuni critice severe împotriva ortodoxismului de la Gîndirea (ambele studii, din anul 1929, de vădită temeinicie și astăzi, au fost republicate în volumul de debut Aspecte și atitudini ideologice, Turnu-Severin, 1933).Cu „temperamentul său raționalist" (T. Vianu). Al. Dima opunea misticismului furios al vremii și modernismului ce ocăra tradiția, perspectiva întoarcerii la temeiurile adinei și viabile ale tradiției, într-un cuvînt, .,autohtonizarea culturii românești". O „valoare directivă" este Eminescu. Studiul Tradiționalismul Iui Emines- cu poate fi socotit o pagină programatică dacă ne gîn- dim că el a apărut inițial încă în anul 1929 în revista Datina (a fost reluat apoi în volumul Aspecte...). Un a't argument puternic, în favoarea aceleiași directive, îl constituie și zăcămintele folclorice în poezia noastră contemporană, urmărite analitic atît de sistematic în contribuția cu același titlu (Fundația pt. lit. și artă, 1936; volum încoronat cu Premiul scriitorilor tineri).înțelegînd întotdeauna să judece opera literară în funcție de „criterii intrinsec estetice", dar fără să profeseze o „autonomie estetică" lipsită de perspectivă, Al. Dima, încă în perioada interbelică, pleda și pentru O istorie a literaturii românești din punct de vedere sociologic (în voi. Fenomenul românesc sub noi nriviri critice, Ramuri. Craiova, 1938), vorbind, în chip dialectic, despre condiționarea fenomenelor. De aici necesitatea descifrării nu numai „estetice" a literaturii, dar și a relațiilor ei cu politicul, socialul, „cu munca și cu diversele ei modalități, socotite ca factori colectivi". A- ceastă atitudine a fertilizat de timpuriu activitatea de critic și istoric literar a lui Al. Dima, și nu numai aceasta, impunînd-o, într-o jumătate de secol de neîntreruptă. manifestare, ca pe o contribuție de seamă, din care se desprind idei și învățăminte prețioase.Mihai DRAGAN

Comparatismul românesc traversează astăzi poate cea mai interesantă și cea mai fecundă perioadă a existenței sale : diversitatea și perspectiva cercetărilor, apariția a numeroase studii teoretice și aplicative ca și a celor două reviste C'ahiers roumains u’ctudes litteraires și Synthesis verifică afirmația noastră. A- ceastă prosperitate a disciplinei e datorată si cîtorva promotori și susținători între care profesorul Al. Dima a fost și rămîne unul important.în cărțile sale, cercetătorul, profesorul și teoreticianul comparatismului a realizat mult mai mult decît „o invitație la lectură" cum își caracteriza, în fața noastră a studenților de acum cincisprezece ani, cursurile. Studii mai vechi sau mai noi, cercetări comparatiste privind literatura română (Motive hegeliene în scrisul eminescian, Afinități elective : Titu Maiorescu și Goethe, Ghcrea în cadrul criticii europene, Motivul cosmic în opera eminesciană etc.), precum și volumele Conceptul de literatură universală și comparată, Principii de literatură comparată sau miai recentul Aspecte naționale ale curentelor literare internaționale sînt semnul unei vocații împlinite și al unei pasiuni intelectuale remarcabile. De altfel, multe alte iucrări .ale lui Al. Dima sînt concepute în perspectivă comparatistă ; aș cita-o pe cea mai reprezentativă — Concepția estetică a lui Ibrăileanu.în preocupările profesorului Al. Dima, predominant rămîne apetitul teoretic, favorizat și de formația sa filosofico-estetică. Caracterizarea pe care i-o făcea un cunoscut savant american — „acest eminent comparatist român" (v. H. H. Remak, Comparative literature, Southern Illinois University Press 1971, p. 31) avea în vedere în primul rînd contribuția teoretică a lui Al. Dima.Scriam despre Principii de literatură comparată ca despre o carte paradoxală : deși o carte a „începuturilor" (a principiilor), ea se constituia de fapt din concluzii, concluziile unei activități de peste patru decenii într-un domeniu în care este dificil să rămîi mereu în actualitate. Principiile de literatură comparată este prima lucrare de acest gen la noi și, pînă acum, singura. Teoreticianul folosește întreaga sa experiență de estetician și istoric literar, de profesor și de cunoscător al mai multor literaturi. Concepția sa asupra comparatismului este una modernă, detașată de mai vechiul comparatism (dominat de pozitivism și limitat de orizontul europo-centrist) practicat de Paul van Tie- ghem, Guyard ori chiar de CI. Pichois și A. M. Rousseau și asemănătoare ca perspective celei a lui Weisstein, Jost sau Etiemble. Continuator remarcabil al lui Tudor Vianu, Al. Dima aduce prin diviziunea trihotomică în sistematizarea disciplinei o importantă noutate de abordare a fenomenului literar : studiul raporturilor de independență, adică „studiul structurilor originale ale diferitelor literaturi". Determinarea acestei a treia modalități a raporturilor literare internaționale este cu atît mai necesară și mai profundă cu cît ea este consonantă cu una dintre tendințele esențiale ale lumii contemporane — revirimentul valorilor naționale.Cunoscător al stadiului actual al studiilor comparatiste, Al. Dima reactualizează unele idei care păreau (și mai Par încă) unora depășite ori excesiv „universitare". Exemplul cel mai instructiv îl constituie poate discuția referitoare la ceea ce se numește Stoffgeschichte. Opinia autorului romlân (apropiată de aceea a lui Raymond Trousson) este că tematologia nu poate fi eliminată din cadrul literaturii comparate. Al. Dima corectează totodată concepția excesiv isforistă a școlii lui Paul van Tieghem și afirmă, în consensul cercetărilor comparatiste de ultimă oră, că „valoarea artistică a operelor e un factor important al raporturilor literare internaționale". Teoreticianul rămîne însă fidel comparatismului european și manifestă o evidentă rezervă față de ideea lui H. H. Remak privitoare la studiul literaturii comparate ca un studiu al tuturor formelor de cultură. „Literatura comparată s-ar transforma atunci într-o filosofie comparată a culturii sau într-o știință generală a artelor, ceea ce i-ar depăși, cu mult obiectul".în spiritul unei noi înțelegeri a sincronismului literar, Al. Dima a propus mereu, dezvoltînd unele idei mai vechi ale lui Blaga, cercetarea valorilor originale, a sincronismului activ, a punctelor de vedere autohtone .dincolo de concordanța „automatică" a unor fenomene artistice. „Sincronizarea, scrie profesorul, include două laturi opuse : o tendință spre uniformizare, adică spre imitație, o alta, dimpotrivă, spre stimularea originalității". Este ceea ce Al. Dima însuși a întreprins nu o dată, fie că a scris despre Eminescu, despre Russo, despre Gherea sau despre Universalitatea virtuală și reală a literaturii române.Preocupările de estetică și istorie literară ale profesorului sînt complementare celor comparatiste. Studiile orientate pe cele două direcții dintîi dezvăluie, din alt unghi de vedere, calitățile comparatistului (v. Contribuția lui Eckermann la cunoașterea Iui Goethe, Epopeea lui Ghilgameș, Motivul cosmic în opera eminesciană ș.a.) și faptul că el cultivă comparatismul într-un sens actual al termenului. Spirit sintetic, Al. Dima, citîndu-1-undeva pe Tudor Vianu, are ocazia să refuze „excesele disciplinei pozitiviste care se mulțumește cu strîngerea faptelor și punerea lor în relații de succesiune". Este tocmai ceea ce-i repugnă în primul rînd autorului despre care vorbim.Al. Dima consideră comparatismul nu numai ca pe o disciplină de studiu ci și ca pe o atitudine existențială ; în consecință, el îi acordă o importanță însemnată în contextul raporturilor inter- umane actuale. Cartea sa citată mai sus, Aspecte naționale ale curentelor literare internaționale se încheie, în spiritul unor preocupări constante, cu articolul Caractere permanente ale artei literare unde îi sînt dedicate umanismului mai multe pagini. Este poate aici sensul cel mai profund al lecției pe care Al. Dima o oferă încă o dată foștilor și actualilor săi discipoli.Din cîte știm, profesorul lucrează acum la un vast studiu (în mai multe volume) asupra motivului cosmic în literaturile europene — o încununare semnificativă a activității de aproape jumătate de secol a savantului umanist. Faptul acesta nu înseamnă că nu așteptăm de la profesorul nostru și cîteva volume de memorii ... I. CONSTANTINESCU
(urmare din pag. 1)dine sufletească întinsă o anumită mitologie afectivă și chiar un sentimentalism discret, cenzurat de rațiune. Contactele academice cu Tudor Vianu și D. Guști, la București, stagiile europene la Berlin, Mijnchen și Viena, etapa didactică de la Sibiu (oraș căruia La consacrat o excelentă monografie), două decenii ca profesor al Universității din Iași, au marcat, fiecare în felul lor personalitatea învățatului și omului de catedră, punîndu-i în valoare, pe rînd, alte disponibilități. Nu pot fi omise, desigur, legăturile dintre ambianța în care au apărut Brâncuși și G. D. Anghel, eminenți creatori în sculptură, cu interesul pentru etnografia șl cultura populară, interes concretizat în lucrări precum Conceptul de artă populară (teză de doctorat, 1939), Artă populară la Drăguș (1945) sau Zăcăminte folclorice în poezia noastră contemporană (1936). Și antologia de basme publicată la Leipzig, Romănische Marchen, herausgegeben von dr. Al. Dima (1944), reflectă aceleași afinități psihice. De etapa de la Sibiu țin comentariile critice despre

Cultură 
și construcție

Coșbuc și în special eforturile de stimulare a potențialului cultural regional, ca animator al grupării Thesis (1932—1939), ca redactor al revistei Transilvania (1934— 194U) ori ca susținător al revistei lui Pavel Dan, Blajul. Teza lui Al. Dima din Blajul, II. 1935, nr. 45—48) despre contribuția culturii regionale la cultura națională dă o clară fundamentare teoretică unui deziderat larg, căruia cultura socia- lis‘ă avea să-i acorde o mare importanță. Locallsmul creator — prec;zează Al. Dima — se integrează în mod firesc în planul preocupărilor realiste ale culturii contemporane ce-și acordă o tot mai vie sinceritate și se înrădăcinează tot mai adînc în vitalitate. Progresul de care vorbim cuprinde ca un punct cardinal cunoașterea în realitate și valorificarea în creație a

latențelor specifice și pitorești ale locului. Ncua formulă culturală se simte mai solidară cu realitatea, care e mai puțin regiunea, pe cît un anume punct geografic din cadru] ei, un loc precis de marcat sociologic...".Parcă pentru a întregi cercul legăturilor sale cu vechile provincii istorice, după Muntewa și Transilvania, Al. Dima, profesor al Universității din Iași, a găsit în climatul intelectual din Moldova terenul adecvat echilibrului si întreprinderilor laborioase. După al doilea război mondia1, prezent în publicațiile și în v'ața intelectuală de aici, activizînd și polarizînd, teoreticianul care nublica în 1947 lucrările Domeniul esteticii și G. Ibrăileanu, concepția esteticii, adînceșite într-un alt studiu, ‘deile despre artă ale criticului de la Viata românească (1955), consacră un temeinic studiu monografic lui A. Russo (1957) și e’aborează Studii de istorie a teoriei literare românești (1962). lucrarea din urmă punînd temelii pentru o istorie a ’•espeotivei discipline. Au urmat, potrivit preocupărilor universitare curente de după 1950, — întîi la Iași, ulterior la București — importante volume privind domeniul literaturii comparate. între care Conceptul de literatură universală și comparată (1967).

Principii de literatură comparată (1969), Aspecte naționale ale curentelor internaționale (1973). cărora li se alătură traduceri, antologii și studii conexe, — activitatea de comparatist situîndu-1 pe Al. Dima printre principalii reprezentanți și promotori ai acestei discipline în România. Rolul activ în fruntea Institutului de teorie și istorie literară „G. Călinescu", în cadrul Universității din București, contribuțiile peste hotare, în presa de specialitate șl în dezbateri cu prilejul diverselor reuniuni științifice, ilustrează ritmul viu al unei biografii spirituale de reală distincție. In amintitele Principii de literatură comparată profesorul american Henry H. Remak vede „un tratat fundamental despre domeniul și metodele literaturii comparate, oferind o poziție de mijloc între tendințele istoriciste și cele criticiste ale disciplinei". Caracterizare ce merită audiență.La șaptezeci de ani, profesorul Al. Dima, — de mult timp personalitate marcantă a culturii noastre — păstrînd profunde afinități cu ambianța ieșeană, cu foștii discipoli, ca și cu numeroșii prieteni, e întîm- pinat cu stimă și afecțiune. Prin ceea ce i-a putut oferi sufletește mediul ieșean, Iașii și-1 revendică, înglobîndu-1 în categoria valorilor de aici.



Capul de serie al factorilor de risc cardiovasculari este considerată hipertensiunea arterială, boală care, impunînd condiții nefavorabile de funcționare atît inimii cît și arterelor, își lasă treptat amprenta asupra sănătății omului.Sînt puse sub acuzație, de asemenea, ca factori de risc cardio-vascu- lari, în ordine cronologică, variațiile depășind valorile normale ale unor constante biochimice cuprinse în ceea ce se cheamă metabolismul grăsimilor, și de asemenea, tutunul ca factor de declanșare a unor mecanisme cu efect nociv pentru sănătate. Dincolo de aceste „riscuri", pentru îmbolnăvirea mai mult sau mai puțin probabilă a inimii, a rinichiului, a creierului, a organismului în întregime în ultima instanță, sînt acuzate în același sens, ca avînd potențial crescut pentru declanșarea unor astfel de îmbolnăviri : diabetul zaharat, obezitatea (în cadrul căreia se întîlnesc cel mai frecvent hipertensiunea arterială, ca și tulburările metabolismului lipidic și glucidic). De aici și noțiunea care implică măsuri preventive complexe, pentru combaterea sedentarismului (a petrecerii un timp îndelungat la volan, la televizor, la masa de lucru), a supraalimentației (consumul excesiv de zahăr, de grăsimi), a stress-ului (termen incluzînd o stare tensională, de agitație).Factorii amintiți sînt incriminați ca avînd un fol prevalent în instalarea aterosclerozei (scleroza arterelor), boală, care la rîndul său, duce la îmbolnăvirea întregului organism, modalitatea ei de manifestare clinică predominantă, fiind variabilă individual. Or, rațiunea cunoașterii „riscului" este evident aceea de a-1 combate, de a lua măsuri care să-1 preîntîmpine. O astfel de prevenție se poate încununa de succes dacă este aplicată în timp optim, adică la persoanele încă tinere, și dacă măsurile vizînd factorii de risc, sînt concomitent de ordin social, cultural, medical. Este, dealtfel, una dintre problemele care preocupă specialiști din numeroase domenii, și care se rezolvă în condițiile statului nostru, prin legiferările ce tind să a- pere tineretul de acțiunea nedorită a

„Fugit irreparabile tempus“

Riscul unor 

„factori 

de risc“

multor factori nocivi sănătății, prin dezvoltarea mișcării sportive și prin educarea tinerilor pentru o viață activă, în afara tutunului, a alcoolului, a stărilor conflictuale, a stress-ului. în general.Asocierea mai multor factori de risc, la același individ, devine, desigur, mai alarmantă pentru starea viitoare a sănătății acestuia. De aici și problema „calității" riscului, de aici șl circulația de termeni care stabilesc factori de risc majori și minori și, desigur, toate nuanțele între aceste extreme. Există și posibilitatea, „riscul" de a considera, fără justificare, drept factori de risc cardio-vasculari, unele modificări biochimice, mai ale; neapreciate în evoluție, a căror „cl- clicitate" în cadrul sănătății organismului este cunoscută. în interpretarea modificărilor tensiunii arteriale, a creșterii colesterolului, a consumului de tutun este necesară o apreciere individuală. Așa cum se știe, creșterea colesterolului, de exemplu, este pe de o parte de luat în considerare în contextul tuturor tulburărilor metabolismului lipidic (a grăsimilor), pe de altă parte — aceste modificări sînt corelabile la rîndul lor cu unele tulburări ale metabolismului glucidic (a zaharurilor).
bridge

Cupa lașilor

în zilele de 4—5 oct. a.c., în sălile Casei de cultură a sindicatelor din Iași, a avut loc întrecerea de perechi Cupa lașilor, ediția I, organizată de Asociația sportivă „Constructorul". Competiția s-a bucurat de o largă participare, pe lingă sportivii ieșeni, la start ali- niindu-se membri ai unor cluburi și asociații din Bacău, București, Pitești, Piatra Neamț, Slobozia. Directoratul de concurs a fost asigurat în condiții excelente de M. Criveanu din București. întrecerea s-a desfășurat pe parcursul a trei runde a cite 19 done cu circulație Mitchell.După primul tur perechile favorite au lansat o cursă de urmărire a perechii M. Ionescu — R. Deleanu (A.C.R. București) care realizase un procentaj excepțional de 76O/O. Runda a doua a contribuit la micșorarea distanței dintre perechea de pe locul I și urmăritori, încît la startul de duminică dimineață, cînd s-a desfășurat ultima rundă, un număr de 12 perechi aveau șanse pentru ocuparea locurilor Pe podium.. în final, ordinea primilor clasați a fost următoarea :1. Navrot — Corobceanu (Constructorul Iași) ;2. Dimitrescu — Naumescu (ISPCAIA Buc.) ;3—4. Ponomarev — Idelovici (Constr. Iași) ;5—. Ionescu — Deleanu (A.C.R. Buc.). Luțașu — Georgescu (IPSCAIA Buc.) ;Condițiile organizatorice de desfășurare a întrecerii au fost excelente, o contribuție deosebită în această privință avînd Consiliul municipal al sindicatelor, conducerea Casei de cultură și, bineînțeles, Comitetul sindicatului din Trustul de construcții Iași.Vă prezentăm în continuare o donă din ultima rundă care, prin dificultățile de descoperire a celei mai bune soluții, a contribuit la departajarea perechilor.” ■ ’ S — A 6H — RV98643D — —C — A 9 7 8
S — 10 9 2H — DD-DV964 C — R D V 8

S — V 8 7 5 3H — 72D — 10 7 3C — 10 6 4
S — RD4II — A 10 5D — AR852 C — 52Don. N. — Vul. N.-S.Din cele 19 perechi care au licitat această donă pe N—S, una singură a găsit parul donei care este 7 F.A.Licitația s-a desfășurat în sistemul „Trefla Iași".

Unii cercetători dintre cei mai prestigioși consideră că chiar în cadrul aterosclerozei există o evolutivitate ciclică, în ceea ce privește sindromul biochimic, (colesterolul, lipidele totale), cu perioade de normalizare și de creștere a acestor constante. Această ciclicitate își are corespondentul clinic chiar în afara oricărui tratament medical.Am notat aceste date pentru a sublinia că există „riscul" de a considera factori de risc, constante biochimice a căror evoluție nu permite această catalogare. Trebuie precizat din nou că si în acest sens, prezența sau absența riscului, este necesar a fi individualizată. Măsurile împotriva fumatului beneficiază și ele de nuanțări, ceea ce trebuie combătut în mod expres, fiind tabagismul, deci excesul, intoxicația tabagică. Oricum, sistarea tutunului este de recomandat pentru toți fumătorii, mal mult sau mai puțin ..pasionați".Obezitatea și diabetul zaharat constituie împreună, în cadrul bolilor de metabolism și de nutriție afecțiunile cele mai frecvente. între aceste două stări morbide existînd adesea o oarecare dependență, mai ales la persoanele mature, un tratament corect și concomitent este de cele mai multe ori salutar. în felul acesta, se pre'n tîmpină și riscul cardiovascular determinat sau favorizat în acest context patologic. Este uneori dificilă discernerea fiziologicului de nefizio logic, mai ales in ceea ce privește modificările metabolismului glucidic, destul de frecvente, dar nu întotdeauna cu risc cardio-vascular important.O existență ordonată, echilibrul în tre repaus și activitate — balanță de care depinde adesea sănătatea oricărei persoane — și, mai ales, a acelora care au depășit vîrsta de 45 ani, devine un imperativ de netăgăduit. Chiar dacă omul nu are „vîrsta arterelor sale", riscul de a nu le putea păstra sănătoase, pe toată viața, există permanent și contraoararea lui stă în măsuri incredibil de simple și de ignorate. Iuliu HORATH
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Prin jurul anilor ’25 atenția corifeilor șahului era atrasă de talentul și forța de joc, neobișnuită pentru un amator, a unui tînăr olandez : Max Euwe.Profesor de matematici la un liceu din Amsterdam,' el putea sa joace în concursuri doar în peroada vacanțelor. Participa la turneele de la Viena și Praga obțmînd rezultate onorabile. Nimeni nu bănuia însă că acest tînăr, cu un simț com- binativ de talia maeștrilor vechii școli vieneze va fi succesorul lui Alehin la titlul mondial. Intr-adevăr, Euwe juca foarte energic, căuta complicațiile, se descurca admirabil în labirintul de variante al pozițiilor ascuțite, iar atunci cînd poziția necesita un joc pozițional atent, el rezolva problemele strategice cu o acuratețe remarcabilă, „academică" (Flohr), dar era greu de crezut că i-ar putea face față într-un meci pentru titlul marelui Alehin (acesta cîștiga turneu după turneu, iar cele două meciuri ale sale cu Bogoliubov au demonstrat o dată în plus că este un jucător de superclasă).în 1926, Alehin îl alege drept sparring partner într-un meci de 10 partide și scorul de 5*/»—4i/2 în favoarea lui Alehin este un rezultat mai mult decît onorabil pentru campionul olandezîn 1929, Euwe devine campion mondial al amatorilor și începe să se gîndească la un meci cu Alehin. La vîrsta de 34 ani (Euwe s-a născut la 20 mai 1901) el lansează oficial provocarea pentru meci. Alehin acceptă. Se formează un comite L special „Alehin-Euwe" a cărui sarcină „ingrată" era să asigure fondurile necesare meciului. Euwe se pregătește foarte atent pentru meci. împreună cu Flohr, el se deplasează la Viena unde, cu ajutorul profesorului Bekker — posesorul unei faimoase cartoteci, al lui E. Griinfeld —reputat teoretician și R. Spielman, se antrenează cu foarte multă seriozitate,Cînd începe meciul, Alehin pleacă puternic din start 3 : 1 și, malițios, glumește : „Acesta nu va fi un meci, ci jocul pisicii cu șoarecele".Dar, după 14 partide scorul devine egal : 7 ; 7. Alehin devifae nervos, se grăbește, greșește. Inevitabilul se produce. Al ețA trebuie să se recunoască învins. Astfel, la 15 decembrie 15sj, Euwe devine campion mondial. în Olanda, numele lui Euwe este pe buzele tuturor (lucru la care contribuie în mare măsura și cîntecul, devenit șlagăr peste noapte, „Euwe al nostru a învins"). Pentru a ilustra stilul lui, am ales următoarea partidă, jucată cu Bogoliubov în 1928, în care tactica face casă bună cu jocul pozițional.EUWE—BOGOLIUBOV (Meci 1928) 1. d4 — Cf6; 2. c4 e63. Cc3 — d5 ; 4. Ng5 — Cbd7 ; 5. e3 — Ne 7 ; 6. Cf3 — OO; 7. Tel — c6 ; 8. Nd3 — a6 ; 9. cd — cd; 10 OO—b5 ? (Slăbește definitiv coloana „C“. Negrul dorește să dezvolte nebunul la b7, dar nu sesizează replica albului) 11. C:e5! — C:e5 ; 12. de —Cd7; 13. Nf4 — Nb7 ; 14. Ce2 ! (Calul se îndreaptă spre cîmpul pivot) d4; 14. ...Db8 ; 15. Cd4—g6 (Nu merge 15.... C: e5 din cauza 16. Dh5 cu amenințările simultane 17. D:h7 mat și 17. D:e5) 16. Nh6 — Tc8 ; 17. T : c8 — D : c8; 18. f4 ! (Albul începe un interesant atac de pioni bazat Pe străpungerea f4—15)18.. . Cc5 ; 19. g4! C:d3; 20. D: d3 — Dc4; 21. 4d2 — Nb 4; 22. Df2 — Dd3 ; 23. f5 ! — De4 ; 24. Dg3 — ef ; 25. gf — Nf8 ; 26. Nf8 — T : f8 ; 27. 16 (Amenință manevra Dg3 — g5 h6 cu mat imparabil) 27... h5; 28. Dg5 — Dg4 ; 29. D:g4 — hg; 30. e6 ! (O nouă străpungere bazată pe varianta 30... fe; 31. Ce6 — Tfl; 32. Cd8 !) 30... Rh7 ; 31. e7 — Te8 ; 32. Tel — Rh6 ; 33. Ce6l! și negrul cedează deoarece se amenință decisiv Cc7, iar la33.. . fe urmează 34. f7 ! și unul din pionii albi se transformă. Este interesant de observat că toată partida Nb7 a fost un simplu spectator.în 1937, are loc meciul revanșă cu Alehin, iar acesta din urmă își recucerește titlul. Suporterii olandezi așteaptă un al treilea meci, dar intervine războiul.în 1945, Alehin moare. în meci-turneul pentru succesiune, Euwe. deja în vîrsta, nu reușește să țină pasul. El se retrage dedieîndu-se matematicii. în 1964, devine profesor titular la disciplina Matematici superioare și tehnică de calcul a Universității din Rotterdam și Tillburg. în 1970, este ales președinte al F.I.D.E. Eforturile sale pentru o largă popularizare a șahului, rolul său în impulsionarea vieții șahiste mondiale este de necontestat.Apreciat profesor, director al Centrului olandez de careul, autor a zeci de cărți de șah, merituos deținător al uneia din cele mai înalte distincții olandeze („Cavaler al Leului olandez"), campion mondial de șah, președinte al F.I.D.E., iată coordonatele unei personalități remarcabile, care a știut să îmbine fericit activitatea profesională și obștească cu cea șahistă.
Nicolae DOROFTEI

1. 2 cupe reprezintă un forcing de manșă cu o forță limitată la maximum 18 P.O.2. 5 F.A. indică prezența a 2 A de aceeași culoare.3. 6 cupe, la interogarea pentru R, indică prezența a 3 R ! Sudul apreciază că secvența R D 4 la pică poate să compenseze lipsa celui de al treilea R. Este de precizat că în cazul R D sec această licitație n-ar fi fost corectă deoarece, în cazul unui as în doi la partener, ar fi apărut o duplicare de valori. Se poate constata că, intr-adevăr, în cazul R D sec lipsește a 13-a levată !Jocul de levată este o simplă formalitate mai ales că flancul atacă șapte de cupă. 7 levate de cupă, 2 de caro, 3 de pică și una de treflă.
★Informăm cititorii că în zilele de 24—26 octombrie a.c., la Casa de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș, va avea loc un concurs internațional de bridge pentru perechi și echipe. Directoratul de concurs este încredințat cunoscutului arbitru internațional dr. Iănoș Szenlpcteri din Budapesta. C. NAVROT

Tanasis FAPPAS : „Portret"
ȘAH • ȘAH • ȘAH • ȘAH • ȘAH • ȘAH • ȘAH

Campioni mondiali

Un campion al fair-play-ului: MAX EUWE



Manuscrîptum
Numărul 3/20 pe anul în curs al re

vistei „Manuscriptum" aduce un sumar 
deosebit de atractiv, alcătuit din docu
mente inedite, toate comentate cu o 
maximă exigență științifică. Printre ele, 
sînt și piese ce capătă nuanțe emoțio
nante, lirice, (cităm în primul rînd ta
bleta acad. Al. Philippide, intitulată : 
Tatăl meu își amintea de Eminescu). Ur
mărind materialele publicate, începînd cu 
Dosoftei, Eminescu — și continuînd cu 
Rebreanu, Panait Istrați, Gib. Mihaiescu, 
G. Călinescu, destăinuirile ,,rotondei 13“ 
(Ionel Teodoreanu), epistolarul Mihail Ko- 
gălniceanu, — ne dăm seama de aportul 
marcat pe care revista îl are în educa
rea patriotică a tinerelor generații. Sînt 
date și dovezi ale atașamentului marilor 
noștri scriitori față de cultura poporului, 
toate menite să constituie pilde de devo
tament artistic și de civism. O minuțioa
să și avizată cronică asupra recentei edi
ții Negruzzi scoasă de Liviu Leonte (Ope
re I, Ed. ,,Minerva"), semnează prof, 
univ. Mircea Zaciu. Facsimile, fotografii 
inedite și un util fișier bibliografic com
pletează acest număr bogat și de o accen
tuată valoare instructiv-educativă.

M 0 M E N T

Sadoveniana
între 5 și 12 octombrie 1975, a avut 

loc cea de a șasea ediție a tradiționa
lei manifestări Sadoveniana. Organizat sub 
egida Comitetului de cultură și educație 
socialistă al județului Neamț și a mu
zeului memorial din Vînători — Neamț, 
festivalul a cunoscut un program bogat 
șixVariat. Au fost programate o serie de 
filme inspirate din creația lui Mihail Sa- 
doveanu, a avut loc un ciclu de mani
festări intitulat „Sadoveanu — scriitor, 
cetățean, om de stat", iar în casele de 
cultură, cămine culturale, biblioteci și 
școli — expuneri, simpozioane, prezentări 
de cărți, seri literare. Și-au dat concursul 
scriitori, critici și istorici literari din 
Piatra Neamț, Iași și București, membri 
ai cenaclurilor literare din județul Neamț, 
elevi ai liceului ,,Mihail Sadoveanu" din 
Miercurea-Ciuc. S-au organizat expozițiile 
,,Ediții ale operei sadoveniene", „Opera 
sadoveniană pe meridianele lumii", „Itine
rar sadovenian" (cuprinzînd lucrări ale 
Iuliei Hălăucescu), precum și seara lite
rară „Ei l-au cunoscut pe Sadoveanu". 
La Piatra Neamț a avut loc un simpo
zion dedicat mesajului umanist al operei 
lui Sadoveanu.

Bucurîndu-se de un succes deplin și de 
o largă participare, manifestările Sado- 
venienei (desfășurate la primitorul muzeu 
memorial din Vînători, în ambianța inti
mă a fostei locuințe a lui Hogaș, în 
luminoasa bibliotecă județeană, ca și în 
■numeroase alte locuri din întreg județul 
Neamț) au contribuit la o mai bună cu
noaștere ’ și răspîndire a operei marelui 
scriitor.

nografia Th. Țh. Ciupe — ambii de la 
Teatrul Național Cluj-Napoca). De ase
menea, la Piatra Neamț a cunoscut întîl- 
nirea cu publicul piesa lui Ed. Covali, 
Tinerețe fara bătrînețe. (regia Cătălina Bu- 
zoianu, scenografia Mihai Mădescu).' La 
Teatrul dr'âmatic' din Brașov,. piesa lui 
Paul Everac Un fluture pe lampă cu
noaște o nouă Versiune scenică datorată 
regizorului Eugen Mercus și scenografului 
Paul Salzberger. Rolul titular e deținut 
de Ion Jugureanu.

în fine, între 13 și 19 octombrie Tea
trul Național din Cluj-Napoca a pregătit 
„Săptămîna teatrală 'clujeană", cu parti
ciparea naționalelor din București și Cluj- 
Napoca și a Teatrelor : Bulandra, Mic și 
Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca.

Dintre spectacolele date cităm : O 
noapte furtunoasă (regia A. Manea), Va
liza cu fluturi de I. Naghiu (Teatrul 
Național București), Hoții de Schiller (re
gia Henry-E. Simmon de la Teatrul ger
man din Hamburg), Florile unui geambaș 
de Suto Andras (Teatrul Maghiar Cluj- 
Napoca), Matca de Marin Sorescu (Teatrul 
Mic), Joc de pisici de Orkeny Istvân 
(Teatrul Bulandra).

Mîine, sîmbătă și, în continuare, dumi
nică, în cadrul acelorași festivități inau
gurale, are loc colocviul Arta interpre
tativă românească în contextul culturii 
noastre socialiste.

Turnee
Un recent turneu al Teatrului „Victor 

Ion Popa" din Bîrlad a inclus pe afiș 
piesele „Puterea întunericului" de Lev 
Tolstoi și „Drumul spre Everest" de 
George Genoiu. Prezentate în sala Tea
trului Național „Vasile Alecsandri" din 
Iași ambele spectacole s-au bucurat de 
o călduroasă primire din partea publi
cului. Cum despre „Drumul spre Everesi" 
am mai avut ocazia să discutăm în pa
ginile revistei noastre, menționăm, de asta 
dată, ținuta artistică demnă de apreciat 
a montării datorate Muiatei Mucenic, a 
cărei regie a pus în valoare, cu bune 
mijoace scenice, virtuțile profund drama
tice ale mai sus menționatei drame tols- 
toiene. Scenografia, de sobră stilizare, este 
semnară de arh. Traian Nițescu. Distribu
ția, de o notabilă omogenitate, oferind 
expresive reliefuri interpretative, a cuprins 
actorii Elena Petrican, Constantin Napu, 
Marina Banu, Constantin Petrican, Ștefan 
Tivodaru, Smaranda Herford ș.a.

în ansamblu, o montare care onorează 
scena bîrlădeană și pune elocvent în va
loare un amplu efort de ambițioasă resi- 
tuare a acestui colectiv în peisajul nostru 
teatral contemporan.

paletă sonoră, într-un stil propriu mo- 
zartian, printr-o profundă trăire și re
dare a partiturii, Vanda Brauner ne-a 
prilejuit o emoționantă și profundă parti
cipare afectivă.

La cererea publicului pianista și-a în
cheiat programul cu două studii de Chopin 
și Studiul revoluționar de A. Skriabin.

Recitalul pianistic al Vandei Brauner 
a relevat o deosebită capacitate de re
dare, o mare plasticitate în trecerea de 
la un stil muzical la altul, o tehnică 
pianistică deosebită.

în citeva cuvinte

Al. Dima sărbătorit 
la Academie

Academia R.S.R. — secția de Științe 
filologice, literatură și arte, împreună cu 
Academia de științe sociale și politice a 
organizat ieri, 16 octombrie, sărbătorirea 
pro’f. univ. dr. docent Al. Dima, mem
bru corespondent al Academiei R.S.R., cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani. 
Ședința festivă s-a desfășurat în Aula 
Academiei., Au luat cuvîntul :• Prof. dr. 
doc. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, membru 
corespondent al Academiei R.S.R. și Gri- 
gore Smeu, relevînd importantele contri
buții ale prof. Al. Dima în domeniul 
teoriei și esteticii literare, românești și 
universale, și a studiilor comparatiste. A 
răspuns sărbătoritul, mulțumind conduce
rii celor două Academii pentru inițiativa 
de a marca această aniversare a sa.

Un dicționar al 
scriitorilor

Colectivul de elaborare a proiectatului 
Dicționar al scriitorilor români roagă pe 
aceasta cale pe toți confrații (indiferent 
de genul în care se manifestă scrisul lor) 
care nu au primit pînă în prezent Ches
tionarul dicționarului să-și trimită neîn- 
tîrziat adresa exactă, prof. univ. Mircea 
Zaciu, str. Bisericii ortodoxe 12, 3 400
Cluj-Napoca. Același apel este adresat fa
miliilor scriitorilor decedați.

riemiere, premiere...
Pe lîngă spectacolele deja anunțate, mai 

menționăm între premierele noii stagiuni 
spectacolul cu Acești îngeri triști de D. 
R. Popescu de la Teatrul „Bacovia" din 
Bacău (regia Victor Tudor Popa și sce

Recital
Sala mică a Palatului din București a 

găzduit miercuri, 1 octombrie, recitalul 
pianistei VANDA BRAUNER din Iași.

Conceput ca o suită istorică a diferi
telor epoci și stiluri muzicale, programul 
a cuprins : Fantezia cromatică și Fuga în 
re minor de J. S. Bach, Sonata în do 
minor k.v. 457 de W. A. Mozart, Sonata 
op. 31, nr. 2 în re minor de L. v. 
Beethoven, Pavana de G. Enescu și Sonata 
nr. 9, de A. Skriabin. Utilizînd o largă

„în toate privințele, opera He crea
ție este un raport. Un raport între reali
tate și imaginea ei, un raport între fapt 
și semnificație, un raport între autori și 
public" a ținut să sublinieze în cuvîntul 
de deschidere a stagiunii Naționalului 
bucureștean actorul Radu Beligan. După 
care George Calboreanu a bătut gongul 
pentru ridicarea cortinei. Ecourile lui au 
vibrat pe toate scenele românești. Chiar 
de la primele spectacole ale noii stagiuni 
teatrale ni se propun două viziuni regi
zorale pentru „O scrisoare pierdută". La 
Teatrul Național din Cluj montarea apar
ține lui Aureliu Manea, iar la Iași Ancăi 
Ovanez. Pledînd în favoarea foileto
nului literar („România literară"), Daniel 
Dimitriu constată că ,,cea mai impor
tantă contribuție a foiletonului este una 
de fond : aflat de foarte multe ori în 
situația de a comenta aparițiile editoriale 
în premieră, criticul foiletonist nu-și poa
te exprima punctul de vedere în relație 
cu un altul anterior. El trăiește de fie
care dată un sentiment de singurătate, 
care e al exploratorului". Biblioteca
orașului Hîrlău a organizat un club de 
lectură, în cadrul căruia a programat și 
întîlniri ale cititorilor cu scriitori. întîl- 
nirea inaugurală a prilejuit un dialog cu 
Aurel Leon pe marginea apariției vol. III 
din „Umbre". Sugerăm ca noul club să 
poarte numele lui Cezar Petrescu, scriito
rul născut la Hodora, lîngă Hîrlău. în 
ciclul „Din istoricul catedrelor de la Uni
versitatea din Iași", prof. dr. doc. I. D. 
Lăudat dedică o lucrare monografică în- 
tîiului profesor de Istoria literaturii ro
mâne vechi, George Pascu. Este prima 
încercare de a readuce în actualitate fi
gura acestui controversat profesor, cu 
merite recunoscute în specialitatea sa.

O fructuoasă întîlnire la Liceul de 
muzică și artă plastică din Botoșani. La 
mijloc, graficienii Marcel Olinescu și 
Const. Radinschi, criticii de artă Aurel 
Leon și Const. Prut, iar în jur elevii 
ultimului an ai liceului. Cu acest prilej, 
a fost discutată și creația elevilor din 
expoziția de grafică și măști. -$• Ocupîn- 
du-se de povestirile oltenești ale lui C. S. 
Nicolăescu-Plopșor și subliniind bogăția 
regionalismelor din vocabular, Șerban Cio- 
culescu (..România literară"), observă cu 
plăcere că- singurul care a încercat să 
explice, în lipsa unei glose, termenii în
trebuințați de Plopșor, este profesorul 
ieșean August Scriban în cunoscutul său 
dicționar etimologic. Drept care, Șerban 
Cioculescu află adevărul zicalei „Bate toba 
Ia Craiova / Și s-aude la Moldova", con- 
chizînd : „Ce ne făceam fără lexicogra
fa ieșeană ?“. Concursul național de
poezie ,,N. Labiș", organizat de Comi
tetul de cultură și educație socialistă Su
ceava s-a amînat pentru zilele de 6 și 
7 decembrie.

TELE...grame

nate pe peliculă vorbind mai ales despre 
lupta împotriva răului sub toate formele 
lui vicioase. Viața interpretului numit 
Mannix este ea însăți — la începutul 
ei — o aventură. Născut cu un braț 
aproape paralizat Mike Connors a vrut 
să dovedească — atunci cînd a crescut — 
că are voință. Și a reușit.

La 49 de ani o va lua de la început. 
Va încerca să realizeze un show în care 
va și cînta. Viața artistică a eroilor de 
serial este foarte grea atunci cînd serialul 
se termină. Oamenii nu-1 acceptă ușor pe 
actor în alt personaj. Excepțiile sînt în- 
tr-atît de rare (Antonny Quinn ar fi 
unul) îneît ți-e și greu să le găsești.

Personajul de serial are legea sa de 
fier pe care Mike Connors a definit-o 
foarte bine :

■— Cînd te întîlnești săptămînal cu 
același personaj, el trebuie să-ți comu
nice și căldură. Altele sînt pretențiile 
față de un actor de serial și altele față 
de cel pe care-1 vezi o singură dată 
într-un film. Eroul de serial e „de-al 
casei". El iese mult dincolo de perso
najul său.

Interesant de menționat că la televi
ziunea din S.U.A., Connors a cîștigat cu 
Mannix al său întrecerea cu numeroasele 
seriale în care jucau James Stewart, Shir- 
lay Mc Laine și chiar Anthonny Quinn 
(sic !). De ce oare ? Teoreticienii s-au 
întrebat adesea de-a lungul anilor. Răs
punsuri au existat multe. Dar acel răs
puns unic care să dea o soluție sociologic 
viabilă nu a existat. Vorbesc unii des
pre „misterele" micului ecran.

Or fi existînd ele oare ?

Alexandru STARK

Top Cronica RTv. nr. 38
Secția română

1. „Moartea Balaurului" — PHOENIX 
2. „Norul" — SFINX. 3. „Mare, tu" — 
Mihaela Mihai. 4. „Floare de cireș" __
AMICII. 5. „Melodiile dragostei" — Ol. 
Panciu + M. Constantinescu. 6. „Glas 
de păduri" — Dida Drăgan. 7. „Sîntera 
tineri" — Ed. Togoreanu 4- A. Benedict. 
8. „Gărgărița" — Aurel Neamțu. 9. 
„Horă de băieți" — SFINX. 10. „Amin
tiri despre viitor" — Experimental Quintet.

Secția străină

1. „Fait doucement" — Charden & 
Stone. 2. „If you don’t know" — Magie 
Bell. 3. ,,Deine Spuren in Sand" __ Ho
ward Carpendale. 4. „Paloma blanca" __
G. B. Selection. 5. „Am vrut totuși să 
ț*lu*. — KREIS. 6. „Fame" — David 
Bowie. 7. „Due mondi* — Lucio Battisti. 
8. „Goana Skorpio. 9. „Mare oraș
D-ră Ruth Ann ?“ — GALLERY. 10.
„Suza aștepta" — Veronique Sanson.

Spectacole, concerte
OPERA ROMÂNĂ IAȘI. Sîmbătă, 1? 

oct., ora 19,30 : Flautul fermecat. Dumi
nică, 19 oct., ora 15,00 : Stejarul din 
Borzești și întîhairea în beznă. Luni, 20 
oct., ora 19,30 : Traviata cu tenorul 
Giuseppe Pastorello — Italia.

FILARMONICA „MOLDOVA" IAȘI. 
Vmeri, 17 _ oct., ora 20,00 : Concert sim
fonic, dirijor Ion Baciu, solist Valentin 
Gheorghiu. In program : Concertul pen
tru pun și orchestră nr. 1 de F. M. 
Bartholdy.

TEATRUL
RET. Vineri,

PENTRU
17 oct.,

COPII ȘI 
ora 12,00 : 

16,00 : Povestea 
------ Duminică, 19 

0Ct’’ : Pun8uîa doi bani ;
ora 17,00 : Ursul păcălit de vulpe

tea vorbii (sediu) ; ora 
vorbii (Casa sindicatelor).

TINE- 
Poves-

B N^^rT11-’, Ga|cria Cupola : Felicia 
Brandaș Gavrdean (pictură), Sala Victoria : 
Vasile Grigore (pictură).

Despre Mannix
După 312 episoade (cele mai bune —- 

pentru că nu toate au fost la același 
nivel — le-ați urmărit și dvs.), Mannix 
a dispărut. Opt ani, zi de zi, aventurile 
lui, concepute de zeci de scenariști, gag- 
mani dialoghiști și regizori, au fost tur-

CINEMATOGRAFE. Victoria : C 
rul unei femei (italian). Republica : 
xirul tinereții (R.S.R 1 . x,.
tarul
22) :
cerea
26) :

Victoria : Calva- 
tinereții (R.S.R.).'' Copo^r^Mușchel 
român (R.S.R.). Tineretului (20- 

36 de ore (S.U.A.) ; (23—26) : Tă- 
dr. Evans (U.R.S.S.). Tătărași (20— 

---- —....,u — două serii (India). 
Nicolina (20—22) : Sudjeska (Anglia), (23__

Ochii Shivanei — două serii (India)

26) : 7 mirese pentru 7 frați (S.U.A.).

SĂPTĂMÎNA Tv.
(Programul I)

Vaga senzație că. .

Parcă vrînd să confirme opiniile noastre din numărul trecut, „aleșii" fotbalului nostru au jucat lamentabil, duminică. în meciul amical cu echipa Turciei. S-au putut vedea de la o poștă : pregătirea insuficientă a jucătorilor, lipsa ambiției, a dorinței de a învinge. Depășiți aproape în toate compartimentele, ai noștri păreau niște țipi străini de fotbal, adunați la repezeală de pe unde s-a putut. Cineva care nu ar cunoaște că pentru acest meci s-a întrerupt competiția internă ar putea crede că internaționalii noștri au venit obosiți de la cluburi, suprasolicitați în întreceri grele ș.a.m.d. Or, nici pomeneală de așa ceva ; Valentin Stănescu i-a convocat luni dis-de-dimineață și i-a avut o săptămîna la dispoziție, timp în car-e s-ar putea încropi o idee de joc chiar cu oamenii care nu s-au văzut niciodată. Să căutăm explicația jocului mediocru în faptul că echipa a fost remaniată, că i-au fost, schimbate unele „piese" ? Ar fi o explicație școlărească, insuficientă, de ochii lumii ; căci cei noi ar fi trebuit „să mănînce Plmintul", să încerce a se impune definitiv în lotul reprezentativ. Avem însă vaga senzație că Valentin Stănescu a greșit introducînd în reprezentativă jucători dintr-o echipă aflată în declin de formă cum este A.S.A. Tg. Mureș. în plus Fazekas. Bolloni și Hajnal nu se aflau nici într-o stare psihică excelentă după eșecul suferit în dubla întîlnire cu Dinamo Dresda. întrebarea care se insinuează ar fi dacă antrenorul naționalei își pune și probleme de psihologie cînd își alege oamenii, dacă îl interesează, adică, si starea de spirit a jucătorilor cu care pleacă „la luptă" ? Dacă n-o face, ar trebui s-o facă sau

să recurgă la serviciile unui psiholog. Nu-i o problemă minoră și nici hazlie — cum li s-ar putea părea unora. în școli există astăzi posturi de psihologi ; de ce n-ar avea și cluburile sportive sau măcar echipele reprezentative asemenea specialiști. Poate un asemenea cunoscător ne-ar sfătui că un jucător ca Dinu, gata mereu de ceartă și de conflicte pe teren, nu e cel mai potrivit om pentru postul de căpitan de echipă. Cunoaștem cum este primit Dinu de către spectatori pe unele stadioane ale Europei ; poate fi el socotit un exemplu pentru ceilalți jucători, îi poate el stimula în joc sau îi poate calma în situații dificile ? Nici vorbă. Dar antrenorul are ideea fixă că numai Dinu poate fi căpitanul naționalei și altul nu ; ideea fixă e o chestiune de psihologie și de asta facem propunerea cu psihologul...Deci duminică am jucat iarăși slab, am făcut meci egal cu turcii, dar nu știu de ce am senzația că am mîncat bătaie. Cineva — poate gură rea — zicea că mai rămîne să ne bată și... (nu spun cine, căci nu vreau să jignesc Pe nimeni) ca să nu mai avem treabă în Europa.Ce e de făcut? Recomandăm ca bibliografie articolul nostru din numărul trecut. Și cartea lui Titi Teașcă „Ce rău v-am făcut ?“, abia ieșită de sub teascurile editurii „Junimea", carte în care piticul, — cu tot orgoliul lui... urieșesc — arată cu degetul cîteva hibe ale fotbalului nostru care nu se poate să nu fi influențat și rezultatul de duminica trecută. S-o citim cu atenție !
INTERIM

CASA DE CULTURA A SINDICA
TELOR. Vineri, 24 oct., ora 18,00 : Re
cital de poezie patriotică dedicat zilei 
forțelor armate ale R.S.R. Sîmbătă, 25 
oct., ora 19 : Acțiuni politice, cultural- 
educative și distractive în organizarea 
Comitetului sindicatului de la Țesătoria 
de mătase „Victoria". Duminică, 26 oct,, 
10,00 : Clubul celor mici : Fram — ursul 
polar de Cezar Petrescu ; ora 11,30 : 
Vernisajul expoziției de artă 10 ani de 
cenaclu (expun membrii Cenaclului literar 
și de artă „Viața"). Marți, 28 oct., ora 
18,30 : Expunerea însemnătatea istorică a 
elaborării programului P.C.R. Miercuri,
29 oct., ora 18,30 : Cronica evenimente
lor politice interne și internaționale. Joi,
30 oct., ora 18,00 : Spectacol de teatru 
O familie de Dan Tărchilă ; ora 19,00 : 
Micro-recital de muzică ușoară cu for
mația „SIND 74". Vineri, 31 oct., ora 
19,00 : Recital de poezie patriotică cu 
participarea membrilor Cenaclului literar 
și de artă „Viața".

CASA TINERETULUI. Duminică, 19 
oct., ora 10,00 : Ședința de lucru a cer
cului de astronomie și cosmonautică „U- 
rania". Marți, 21 oct., ora 20,00 : Clubul 
dezbaterilor politice (Tricolor) ; (Sala 
mare), ora 20,00 : Serile Eutherpei — 
Tinerețea în dialog cu muzica — dez
batere, participă George Pascu și Melania 
Boțocan. Miercuri, 22 oct., ora 20,00 : 
Pe-un picior de plai — spectacol colaj. 
I.P.I. (Sala mare). Joi, 23 oct., ora 17,00 : 
Ziua armatei, conferință în cinstea zilei 
armate (Sala mare) ; ora 20,00 : Cenaclul 
literar ,,M. Eminescu" (Azur).
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VINERI, 17 OCTOMBRIE

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea Lo
to. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 : 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 Un ofițer 
numit Cătălina. 20,30 Publicitate. 
20,35 Film artistic : Omul cu pan
talonii scurți. 22,10 : 24 de ore.

SÎMBĂTĂ, 18 OCTOMBRIE

11,00 Ora copiilor. 12,00 Teleci- 
nemateca (reluare). 13,35 Portativ 
’75. 14,05 l’elex. 14,00 Mai aveți o 
întrebare ? 14,50 Preferințele dv.
muzicale sînt și preferințele noas
tre. . 15,40 Cîntec cîmpean. 16,00 
Magazin sportiv. . 16,45 Vîrstele pe
liculei. 17,35 Caleidoscop cultural 
artistic. 18,00 Bucuroși de oaspeți. 
Cu toată țara, înflorește Hunedoa
ra. 19,15 Publicitate. 19,25 : 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Tele- 
enciclopedia. 20,45 Publicitate. 20,50 
Film serial : Mannix. 21,40 : 24 de 
ore. 22,00 întîlnirea de la ora 10.

DUMINICA, 19 OCTOMBRIE

8,30 Cravatele roșii. 9,30 Film 
serial pentru copii : Daktari. 10,00 
Viața satului. 11,15 Aventura cu
noașterii. 11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 13,00 Te
lex. 13,05 Album duminical. 17,30 
Drumuri în istorie : Posada. 17,50 
Gala filmului de animație II. 18,40 
Amfiteatrul artelor. 19,00 Lumea 
copiilor. 19,25 : 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Film artistic 
Marele vals, premieră Tv. 22,05 : 
24 de ore. 22,15 Duminica spor
tivă.

LUNI, 20 OCTOMBRIE

16,00 Teleșcoală. 16,10 Carpații 
de miazăzi. 16,30 Emisiune în 
limba maghiară. 19,00 Familia și 
orașul. 19,20 : 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Steaua fără nume. 
Muzică ușoară. 20,50 Ancheta T. 
21,20 Roman foileton : Familia
Thibault. 22,10 : 24 de ore.

MARȚI, 21 OCTOMBRIE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Locul al
bumului de artă în educația gus
tului estetic. 10,20 Film artistic : 
Omul cu pantaloni scurți (relua
re). 11,55 Telex. 16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză. 17,00 
Telex. 17,05 Muzică populară. 17,30 
Scena. 17,50 Pentru sănătatea dv. 

,18,30 Lecții Tv. pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,45 Teleglob : 
Pakistan. 19,05 Țară de imn. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Seară de teatru : Regele Ioan de 
Shakespeare. 21,55 Interpretul pre
ferat : Eva Kiss. 22,10 : 24 de ore.

MIERCURI, 22 OCTOMBRIE

9,00 Teleșcoală, 10,00 Cum des
chid adolescenții ușa maturității. 
Anchetă. 10,40 Vetre folclorice. 
Valea Gurghiului (reluare). 11,00 
Teatru scurt : Noapte fierbinte de 
Lidia Ardelean. 11,45 Telex. 15,00 
Fotbal : Dinamo — Rapid. 16,50 
Anotimpul tinereții. Muzică ușoa
ră. 17,00 Telex. 17,05 Pentru tim
pul dv. hber vă recomandăm. 17,20 
La volan. 17,30 Ateneu popular 
lv. 18,15 Tragerea Pronoexpres. 
18,25 Afirmații în bronz și pia
tră. .1R,5O, Publicitate. 18,55 Tri
buna Tv. 19,20 : 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică Tv. 20,30 Telecinemateca : 
încredere (producție poloneză). 21,45 
Un disc pe 625 ritmuri. 22,10 : 
24 de ore.

JOI, 23 OCTOMBRIE

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 18,00 
Enciclopedia pentru tineret. 18,45 
Universitatea Tv. 19,20 : 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Ro
mânia viitorului. 20,35 Cîntecele 
țării mele. 20,55 Revista literar 
artistică Tv. 21,35 Julie Andrews. 
22,10 : 24 de ore.

VINERI, 24 OCTOMBRIE

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Curs de limba 
germană. 18,30 Top. 19,05 Trage
rea Loto. 19,20 : 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Festivalul 
cîntecului pentru tineret si stu- 
denți. 21.00 Publicitate. 21,05 Film 
artistic. 22,10 : 24 de ore.

SÎMBĂTĂ, 25 OCTOMBRIE

11,00 O viață pentru o idee : 
loan Athanasiu. 11,30 Eroii îndră
giți de copii (reluare). 12,00 Tcle- 
cinemateca (reluare). 13,10 Toamna 
muzicală băcăoană. 13,40 Publici
tate. 13,45 Inscripții pe celuloid. 
14,05 Telex. 14,10 Preferințele dv. 
muzicale sînt și preferințele noas
tre. 15,00 Fotbal : S. C. Bacău — 
F. C. . M. Reșița. 16,50 Vîrstele 
peliculei. 17,40 Caleidoscop cultu
ral-artistic. 18,00 Club T. 18,55 
Trompetele răsună. 19,20 : 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Festi
valul cîntecului pentru tineret și 
studenți. 21,00 Teleenciclopedia. 
21,.45 Publicitate. 21,50 Mannix. 
22,40 : 24 de ore. 22,45 Săptămîna 
sportivă.



Dosarul dezarmării

Teatrul Iui Dionysos din Atena
Literatura română în Grecia

Sesiunea Adunării Generale a ONU

Ca în fiecare an, voluminosul dosar al dezarmării a revenit în dezbaterile actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. la care iau parte reprezentanți autorizați ai celor 142 de state membre. Ponderea însemnată a problemelor dezarmării în cîmpul de activitate al sesiunii în curs este reliefată de prezența pe ordinea de zi, a numeroase puncte distincte relative la dezarmare dar mai ales de declarațiile ample ale marii majorități a delegațiilor participante, în dezbaterile generale din plenară. Aceste dezbateri au pus într-o puternică lumină îngrijorarea comunității internaționale în legătură cu continuarea și accelerarea cursei înarmărilor, cerințele tot mai hotă- rîțe ale statelor membre de a se negocia și adopta urgent măsuri eficiente de dezarmare, înainte de toate în domeniul nuclear — măsuri devenite un imperativ al zilelor noastre.Paradoxal, dar — într-o lume în care își croiește drum ideea dezvoltării, a statornicirii unei noi ordini economice și politice internaționale, într-o lume în care se cere, mai mult ca oricînd, încredere, stimă, respect reciproc, prietenie și colaborare — paralel cu tendințele favorabile acestor imperative se manifestă fenomenul de acumulare a armelor, instrumente ale politicii de forță și dictat. Aceasta pentru că, din păcate, nu s-a ajuns încă la decizii politice corespunzătoare în direcția acționării ferme pe drumul dezarmării. în timp ce se discută despre dezarmare, cheltuielile militare cresc an de an, afectînd importante sectoare ale vieții social-economice Ca argumente, cifrele : în 1949, cheltuielile militare absorbeau 51 miliarde dolari, în 1961 — 120 miliarde, în 1967 -— 182 miliarde (circa 53 dolari pentru fiecare locuitor al planetei, sumă ce ajunge la 56 dolari, peste numai doi ani), în 1971 — aproximativ 200 miliarde iar în 1974 — 273 miliarde dolari. între 1961— 1970 s-au cheltuit pentru înarmări, potrivit unui studiu întocmit de experți ai O.N.U., circa 1900 miliarde dolari. In ultimii ani, în timp ce sporul produsului național brut pe locuitor a crescut cu 9 la sută, cheltuielile militare s-au mărit cu 16 procente.Este evident că armamentul reprezintă o enormă povară care „devorează" imense energii umane și resurse^ economice de importanță vitală, astăzi, cînd este atît de necesară orientarea eforturilor comunității umane spre dezvoltare, spre apropierea nivelului de dezvoltare a tuturor națiunilor. De aceea se poate spune, în baza analizei cuvîntărilor reprezentanților unor state, că actuala sesiune a adus un spor de fermitate în cererile formulte de majoritatea țărilor membre, în Primul rînd de țările mici și mijlocii, nenucleare, de a se depăși impasul actual — stagnarea negocierilor de dezarmare — și de a se așeza aceste tratative, prin voința politică a statelor, pe făgașul unor înfăptuiri practice și urgente. După cum relevau miniștrii de externe ai Japoniei, Argentinei, Liberiei, Jamaicăi, Suediei, în prezent asistăm. la o cursă accelerată a înarmărilor, în special pe plan nuclear, fără ca gradul de securitate a omenirii și a fiecăruia dintre state să fi crescut cît de puțin. Dimpotrivă, au subliniat vorbitorii, acesta s-a diminuat și are drept urmare o adeziune tot mai largă la punctul de vedere că o adevărată securitate nu poate fi clădită pe forță și Pe instrumentele de folosire a acesteia. în opinia majorității delegațiilor statelor membre ale O.N.U. — securitatea înseamnă astăzi stabilirea unor noi raporturi între state, a unor raporturi democratice bazate pe încredere, egalitate în drepturi, respectarea independenței și suveranității naționale.Atașată ferm cauzei păcii și securității internaționale și considerînd că securitatea nu derivă din înarmare, ci din dezangajare militară și dezarmare, din stabilirea unor noi raporturi între state, bazate pe încredere, egalitate în drepturi, din respectarea independenței și suveranității naționale — România și-a expus și la actuala sesiune a O.N.U. poziția ei fermă și consecventă, poziție care se bucură de un înalt prestigiu internațional, fiind în concordanță cu cerințele popoarelor care cer nu vorbe și declarații de intenții in favoarea dezarmării, ci fapte, măsuri practice.Țara noastră consideră că un prim pas în direcția dezarmării ar consta în asumarea de către statele posesoare de arme nucleare a angajamentului că niciodată și în nici o împrejurare nu vor utiliza sau nu vor amenința cu folosirea armelor nucleare statele care au renunțat la opțiunea de a procura sau produce asemenea arme, fiind necesar, totodată, să se asigure drepturi și posibilități neîngrădite pentru toate statele de a beneficia din plin de cuceririle științei nucleare pentru dezvoltarea lor pașnică, în cadrul unui sistem care să fie creat, pe bază de egalitate și fără discriminări. Strîns legată de ne- folosirea armelor nucleare este scoaterea de sub incidența acestor arme a unor zone din diferite părți ale lumii, cu garanții corespunzătoare din partea puterilor posesoare de arme nucleare. România a sprijinit toate eforturile vizînd crearea unor asemenea zone sau regiuni, inclusiv Balcanii, considerînd că astfel de măsuri contribuie la limitarea perico- b'lui nuclear. O sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., care să dezbată în mod aprofundat situația pe planul înarmărilor, principiile care cîrmuiesc dezarmarea și să formuleze recomandări în vederea încheierii unor acorduri, ar prezenta o certă utilitate.Delegația română la cea de-a 30-a sesiune a Adunării Generale a reafirmat hotărîrea partidului și statului nostru de a face totul pentru a-și aduce și în viitor o contribuție activă la realizarea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, pentru edificarea unei lumi a păcii și securității. în care fiecare popor să-și poată concentra eforturile în direcția dezvoltării economice și sociale, a prosperității. Radu SIMIONESCU

Un număr recent al cunoscutei reviste ateniene „Nea-Estia“ („Noua vatră") a fost dedicat literelor românești. Publicația, Cu o vechime de mai bine de 45 de ani, îl are ca director pe academicianul Petru Haris, literat distins care semnează și un cald cuvînt înainte al numărului menționat. în paginile din „Nea-Estia“ au debutat scriitori care azi nu aparțin numai literelor . grecești contemporane, ci și literaturii universale : Palamas, Sikelianos, Kazantzachis, Xenopol, Seferiș (premiul Npbel pen
Panorama 
baletului britanic

Istoria baletului englez este destul de scurtă în comparație cu preocupările coregrafice din Europa, precedate la rîn- dul lor de excepționala! școală corer grafică rusă. Cu toate acestea, în mișcarea coregrafică actuală, baletul englez deține un binemeritat loc de frunte, cîștigat prin intense eforturi și după o serie de frămîntări și eșecuri. Eminența coregrafiei engleze de astăzi este reprezentată în primul rînd de celebra companie Royal Ballet, fondată, la începutul secolului nostru de Ninette de Valois. Faima acestei companii se datorează persistenței elementelor de dans clasic, expresie a uceniciei pe care Ninette de Valois a făcut-o la școala lui Diaghilev. Pe de altă parte — așa cum1 afirma Lesley Collier, una dintre prim-ba- lerinele companiei — „pentru dansul clasic va exista întotdeauna un public".Royal Ballet a strîns, de-a lungul anilor, în jurul său, tot ceea ce a avut mai valoros baletul englez ; este suficient să amintim în acest sens de perioada în care compania a fost condusă de sir Frederick Ashton, unul dintre promotorii coregrafiei moderne în Marea Britanie. în prezent, prima scenă a baletului britanic se bucură de participarea unei alte mari personalități, Kenneth MacMillan, creatorul a numeroase montări care au iridicat școala engleză de dans pe culmile pe care se află ; între acestea se pot menționa baletele „Le Baise de la Făe", „The Invitation", „Romeo și Julieta", „Anastasia", „Rites of Spring" și altele, cu celebra balerină de origină canadiană Lynn Seymour, precum, și „Song of the Earth" cu Marcia Haydee. în ultima perioadă MacMillan a montat pentru balerina Natalia Makarova, baletul „Manon" — unui dintre succesele permanente *ale companiei — și baletele clasice „Frumoasa adormită" și „Lacul lebedelor". Datorită pătrunderii explozive a dansului modern pe scenele „clasice" MacMillan a introdus cu mult curaj o serie de balete scurte, cum ar fi „Elite Syncopations" (pe muzică de jazz de Scott Joplin) și „Patru anotimpuri" (după „Vecerniile siciliene" de Verdi), care au menirea de a diversifica repertoriul clasic al companiei pe care o conduce.Trupa „internațională" a Royal Ballet- ului este în permanență stimulată de concurența altor trupe de balet, pentru care elementele clasice par a se pierde în mulțimea înnoirilor aduse mișcărilor tradiționale. Astfel, Northern Dance Theatre, fondată acum zece ani și condusă de Laverne Mayer, are ca producție recentă baletul „Jocuri pentru cinci", în coregrafia lui John Chesworth, pe 

tru literatură în 1963). Sînt nume care garantează autoritatea și platforma estetică a revistei, care constituie, totodată, și un organ consecvent de popularizare a „demoticei" (limba vorbită de popor).Numărul dedicat României cuprinde, la început, o sinteză selectivă din cuvîn- tările președintelui Nicolae Ceaușescu, — texte ce se referă în general la covîr- șitoarea misiune a artei și a culturii, cît și la rolul preponderent al ucenicilor ei, scriitorii. în continuare, sînt înse

Sandra CRAIG și Christopher BRUCE la Ballet Rambert in „That is the Show"muzică de compozitorul japonez Toru Takemitsu și improvizații de Marius Constant. Muzica, bazată pe tratarea e- lectronică a sunetelor naturale, (ploaia și vocalizele cuvîntului „ai“-„dragoste“, în japoneză) oferă balerinilor J. Fletcher și Suzanna Hywell prilejui unei reușite interpretări a unei partituri muzicale destul de neconformă spiritului tradiționalist al spectacolului de balet.O altă inovație coregrafică este și montarea clasicului balet „Giselle" de către maestrul Peter Darrel pentru compania Scottish Theatre Ballet. Aceasta este o inovație în dublu sens deoarece, Darrel încearcă să restaureze opera originală a lui Adolphe Adam și, ajutat de scenograful Peter Cazalet, să fixeze tema baletului în evul mediu și nu în tem- poralitatea vagă a celor mai multe montări moderne. Cu Elaine McDonald în rolul titular, „Giselle" la Scottish Ballet este, după mulți comentatori britanici, superioară montării de la Royal Ballet, datorită, în mare măsură, recuperării dramatismului operei originale.Trupa de balet care, în special în ultimul timp, concurează serios compania Royal este Ballet Rambert, care ne vi- .zitează țara în aceste zile. Ballet Rambert este cea mai veche formație coregrafică din Marea Britanie, fondată în cel de al doilea deceniu al secolului nostru de Marie Rambert, dansatoare de origină polonă, elevă a lui Dalcroze și asistentă a lui Nijinskî pentru „Le Sacre du Printemps". Marie Rambert a dovedit un deosebit fler în descoperirea marilor talente și nu e .de mirare că cele mai mari nume ale coregrafiei engleze 

rate studii de Dumitru Popescu, George Macovescu. Ion Dodu Bălan, Romul Munteanu și Valeriu Râpeanu, în care fenomenul literar este filtrat printr-o axiologie caracteristică gîndirii și etosului românesc.Din domeniul beletristicii, semnalăm traducerile a șaizeci de poezii semnate de 29 poeți ; un evantai ce cuprinde nume cunoscute : Tudor Arghezi, George Bacovia, Claudia Milian. Otilia Cazimir, Ion Barbu, Lucian Blaga, Ion Vinea, A). Philippide, Mihai Beniuc, Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, Maria Banuș, Magda Isanos, Francisc Păcurariu, Ion Brad ș.a. Itinerariul acestei miniantologii, special selectat pentru numărul festiv al revistei, se impune prin bogăția poetică a elementului pictural, viu și expresiv. A- celeași însușiri le vom întîlni și în proza tradusă (schițe și nuvele), gen literar în ultimii ani cu vădite semtne de împrospătare, inspirîndu-se mereu din realismul dinamic al vieții poporului : Zaharia Stancu, Marin Preda, Eugen Barbu, Titus Popovici, Fănuș Neagu, D. R. Popescu.Se cuvine subliniat aportul merituoșilor traducători care, prin dragostea lor pentru literele române, au asigurat apariția acestui număr festiv, eveniment literar de importanță în lumea literelor grecești. Ei au „remodelat" un bogat patrimoniu literar redîndu-1 neștirbit în limba neo-greacă, tălmăcitorii fiind scriitori de prestigiu ca Iannis Ritos, Me- nelaos Ludemis, Mimis Ravanis, C. Asi- macopoulos, G. Hurmuziadis, X. Kara- calos. Katy Sismanoglu ș.a.Numeroase ilustrații cu motive din folclorul românesc, schițe, portrete și icoane completează minunat ținuta acestui cuprinzător număr a cărui apariție a stîrnit un viu interes în cercurile literare din capitala Greciei și în marele public. Succesul său se explică prin a- finitățile spirituale ce au existat între cele două popoare de-a lungul secolelor.Lucia Dimitriu-HURMUZIADIS

și-au făcut debutul la „școala Rambert": Frederick Ashton, Anthony Tudor și W N- ter Gore. După o perioadă de tranz AtX (1948—1960), caracterizată de reluareaunor balete clasice, urmează o spectaculoasă lansare a trei nume de care este legată și. astăzi existența companiei Rambert : Glen Tetley, Norman Morrice și Christopher Bruce, ultimul fiind recent laureat al celui mai important premiu britanic,Evening Standard Ballet Award.Numele lui Tetley este asociat cu cel al lui Bruce datorită montării baletului „Pierrot lunaire" (1967). Cunoscător al ambelor stiluri, clasic și modern, Tetley a reușit să nu facă nici o distincție între acestea, avînd ca singur criteriu de compoziție, pentru acest balet, forța expresivă a mișcării. „Pierrot lunaire" a însemnat o mică revoluție care i-a încurajat mai apoi pe Morrice și Bruce în crearea unor .balete reușite, între care menționăm „Aripi", „A fost odată", iar în prezent, o ultimă creație, „That Is the Show", ce a întrunit sufragiile Unanime ale publicului englez. Această piesă (în coregrafia lui Morrice, pe muzica „Simfoniei" lui Berio, înregistrată de Swingle Singers, cu C. Bruce și SandrX Craig în rolurile principale) are ca temă un asasinat politic. Actualitatea temei este bine servită de partitura muzicală, Morrice oferind un spectacol de mare tensiune dramatică și tragism, cu o mise-en-scăne deosebit de expresivă. Prin aceste calități, Ballet Rambert se dovedește a fi un ilustru reprezentant al școlii de balet britanice. Al. PASCU
Colegiul de redacție : LIVIU LEONTE, redactor șef, ANDI ANDRIEȘ, redactor șef-adjunct, 
ȘTEFAN OPREA, secretar general de redacție, N. BARBU, VASILE CONSTANTINESCU
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ÎNTREPRINDEREA 

„TIMPURI NOI" 

BUCUREȘTI 

PREOCUPĂRI 

CONSTANTE

PENTRU

LICHIDAREA

IMOBILIZĂRILOR

FINANCIARE
întreprinderea „Timpuri Noi“ București, una dintre cele mai vechi uzine de construcții de mașini din țara noastră, își concretizează întregul fond de probleme ale producției, spre realizarea indicatorilor cantitativi și calitativi, la nivelul exigențelor care vizează acest important sector al industriei românești.In multitudinea de preocupări care animă acest vrednic colectiv de muncă, o atenție deosebită este acordată lichidării tuturor imobilizărilor financiare și pe această cale realizarea dezideratului major, accelerarea rotației fondurilor circulante.Imbunătățindu-se în mod evident, sistemul informațional din întreprindere, s-au putut elabora balan

țe materiale judicios dimensionate, permițînd o rațională utilizare a mijloacelor bănești. Măsurile de mare complexitate inițiate de conducerea unității, a condus la executarea unor lucrări de bună calitate, la reducerea cQnsumurilor specifice de materiale, piese și combustibil, la înlăturarea oricărei risipe, într-un cuvînt la o activitate constantă și prioritară pusă în slujba eficienței economice.Acționîndu-se pe cîmp larg în privința gospodăririi raționale a fondurilor materiale și bănești, reactualizarea dimensională a stocurilor — sarcină cu caracter permanent — a permis investigarea unor materiale și produse excedentare care sînt un rezultat al justei orientări în

aplicarea consecventă a o- biectivului de economii.întreprinderea bucureș- teană, înscriindu-se pe coordonatele perfecționării activității economice de ansamblu, intenționează valorificarea și repunerea în circuitul economic național a unei variate game de materiale, produse și piese de schimb auto.Pentru atenționarea celor interesați, redăm cele mai importante repere a- flate în stoc disponibil la această unitate.
ÎNTREPRINDERI și 
INSTITUȚII !Unitățile socialiste din întreaga țară, care nu au asigurată integral baza materială de producție pentru actualul exercițiu de plan, sînt rugate să rețină

că întreprinderea „Timpuri Noi" București livrează prompt pe bază de comandă fermă, fără repartiție, reperele prezentate mai jos.Comenzile se vor transmite la următoarea adresă:întreprinderea „Timpuri Noi“ București, Str. Splaiul Unirii nr. 165 — sectorul 4.La cerere expresă, unitatea poate expedia potențialilor beneficiari seturi complete de liste cuprin- zînd întreaga gamă de materiale și produse disponibile.Relații suplimentare se pot obține de la serviciul de aprovizionare al întreprinderii, telefon 212671.
Emil GEORGESCU 

Vasile BAȘA

■---------------------------- — Tub racordare D 346 1,25Denumirea materialului U/M Cant-it. P/U Colier D 346 1,50
Pompe hidrostatice PH 25 buc. 28 13200,00 Capac carcasă ambr. », 325 19,00Ventilator centrifugal 2,2 KW Curea ventilator 321 7,642500 m.c. » 2 3180,00 Coroană dințată » 261 53,00Ventilator axial UVAT Carcasă ambreiaj W 207 360,007,5 KW 2000 m.c. >, 1 8126,00 Termostat SD 211 300 65,00Radiator SR 132 145 400,00 Sondă manometrică JJ 295 24,50Motor 2,2 KW 3000 rot/minut Sondă termometrică », 294 18,50cu flanșe « 63 800,00 Cot termostat 5, 368 6,60Electromotor >. 308 960,00 Racord pompă apă 351 3,00-Alternator 325 555,00 Distribuitor aprindere 230 170,00Suport alternator « 354 5,00 Ambreiaj asamblat 357 467,00întinzător alternator w 353 5,85 Racord oriental 736 4,00Ventilator asamb. JJ 370 15,00 Șurub fixare racord 686 5,00Fulie pompă apă 370 28,00 Tub de legătură 368 1,80Pompă apă compl. 370 250,00 Curele trapezoidale(continuare pe verso)



Denumirea materialului U/M Cantiit. P/U Piston compr. SR 131Perne TV 3 w

M

42 20,0039,50Pivot fuzetă SR 113 U 22 30,00Curele trapezoidale 13 X 8x 900 buc. 40 6,79 Reazim saboți SR 113 »7 12 9,00„ 13X 8X 950 w 40 7,17 Rotor dinam 7» 2 300,00„ 13X 8X1000 » 68 7,55 Rulment R 167—1 u 2 70,00„ 13X 8X1120 J» 120 8,45 Rotor electromotor 1) 2 235,00„ 13X 8X1180 » 46 8,90 Rulment pres. R 216 u 8 36,00„ 13X 8X2120 ?> 60 16,00 Siguranță bolț piston 7> 25 0,50„ 13 X 8X2240 120 16,91 Segmenți ferodou M 11 13,31„ 13X 8x2300 77 105 17,36 Salter schimbător faze V 5 6,30„ 13 X 8X2360 80 17.81 Suport elastic mot. U 20 25,50„ 17XU X 630 30 6,93 Segmenți C. N. V 4 130,00„ 17X11X 800 77 52 8,80 Simering 1324333 u 4 20,6517X11X 850 25 9,35 Ștergător parbriz 1» 3 195,00„ 17X11X 900 60 9,90 Supapă cilindru 513505020 » 100 5,50„ 17X11X 950 77 65 10,45 Simering tamb. 31243336 w 4 34,8017X11X1000 7» 30 11,00 Șaibă siguranță 57121167 u 100 0,80„ 17X11X1120 57 60 12,32 Sincron exterior V 1 33,60„ 17X11X1180 20 12,98 Suport filtru cu cîrlig și balanță 7? 5 2,5017X11X1320 » 46 14,52 Suport compresor U 1 75,0017X11X1400 55 120 15.40 Tijă act. pompă ulei 216—029 » 7 2,50,, 17X11X1500 75 150 16,50 Tub flexibil L 800 V 14 86,1017X11X1800 » 260 19.80 Tub frînă față spate SR 113 V 8 25,00„ 17X11X1900 55 40 20,90 Tambur spate 1324078 u 2 290,00„ 22X14X1320 126 27,98 Termos tat 77 4 60,00„ 22X14X1600 » 70 33,92 Ventilator » 5 190,00„ 22X14X1900 55 68 40,28 Arcuri față F2TVSc V 5 40,00„ 22X14X2120 5? 70 44,94 Arcuri față FITVSc u 5 41,00„ 22x14X2250 5» 250 47,70 Arc supapă » 80 2,0022X14X2500 55 50 53,00 Ax culbutor asamblat 211003050 w 1 30,0022X14X2800 » 60 47.18 Arc conic u 4 4,15„ 22X14X3000 75 40 50.55 Arc spate microbuz »J 1 150,00„ 25X16X1250 6 31,43 Ax furcă II—III u 2 12,00Axă planetară » 9 325.00 Ax planetar stînga dreapta » 1 230,00Arcuri auto SR 131 față 4 247.00 Bușon rezervor benzină 7? 3 17,00Ax pompă apă Sr 131 9 4.35 Bolț piston SR 131 7» 4 6,50Arcuri auto 461 față » 4 165.00 Bucși arc Tv. » 10 4,00Arcuri auto spate 55 4 225,00 Bucșe pivot fuzetă 71 1 4,00Articulație 3130016 5»
9 34,50 Butuc roată față SR 101 75 4 313,00Arcuri auto TV4F față « 6 235,00 Bucșe ax cu came 2 61,32Arc spate SR 131 4 360,00 Bolț piston u 4 9,00Arc spate SR 113 15 10 520.00 Cordon față n 1 596,00Arc față SR 131 4 247,00 Capac pompă benzină 77 3 16,50Arc spate SR 101 55
9 445,00 Camă u 5 13,20Arcuri auto spate SR 131 7 360,00 Capac pompă benzină 77 5 11,40Arc față SR 101 O 265,00 Colector dreapta 7» 2 90,00Arc bendix SR 113 5» 4 11,50 Colector stînga 77 2 90,00Arbore flanșe vitezometru 55 8 46,00 Căței ambreiaj u 3 19,00Arc pîrghie ambreiaj 50 2,00 Carcasă sincron u 2 15,00Axă sateliți SR 113 4 44.00 Cruce cardanică completă w 4 120,00Arc spiral corp față 55 1 65,00 Corp pompă ulei w 3 39,00Bucșă bielă SR 131 30 1,95 Casetă cordon w 1 51,00Bec baionetă B202 L2V 35X35 5» 518 5,80 Cap bară transversală SR 132 u 3 41,00Buloane susp. spate SR 113 55 24 13,60 Carcasă cu plan 1 250,00Bulon cercel arc 0 SR 131 5» 9,00 Cep regulator 77 20 2,75Bendix SR 113 55 1 320.00 Disc ambreiaj intern w ■ 2 60,00Bară transversală SR 113 55 x 1 153.00 Disc ambreiaj u 10 12,00Bucși ax came 55 i 63,93 Disc ambreiaj 4 9,00Bride arc față SR 113 55 10 15,86 Diafragme u 3 6,50Bucșe cercel spate SR 131 » 15 2,00 Dispersor u 20 11,00Bolț arc față 55 15 6,50 Distribuitor aprindere u 1 84.00Cărbuni dinam tractor 55 6 8,20 Diafragmă cameră frînă față w 25 8,90Comutator centr. CV 7K3 5 16,00 Diafragmă frînă spate M 21 10,25Cărbuni dinam SR 113 84 11,00 Diafragmă w 60 5,50Capac lampă față 55 11 11,05 Foaie arc față 5»

2 • 41,00Cuzinet palier E 55 6 . 224,00 Ferodou ambreiaj 305X105 » 20 12,00Cuzinet bielă SR 113—SR 131 8 131,84 Fulie compresor 77 2Cămăși cilindru 10 50,00 ■ 2,75Garnitură CR 0 38/1 73 25Cuzinet cu. 1310035—1 3 61,32 Garnitură PC 0 27 77 2oCorp pompă benzină 4 19.00 Garnitură cauciuc pompăCorp pompă benzină 55 1 58,00 centrală 1, 26 2,70Cruce cardan SR 113 9 230,00 Ghiară manivelă ?i 1 19,00Colector evacuare 2 90,00 Ghid supapă 7 5,10Casetă siguranță 1 35,00 Ghid tacheți 1» 6 22,00Cărbuni electromotor 231 6.50 Geam parbriz 57 6 70,70Dispozitiv ridicare geam parbriz 50 67,75 Mufă legătură 4F 1103 H 40 5,00Diafragmă frînă 12 8,90 Monograf ulei presiune 4 24,00Disc ambreiaj 11 156,00 Mecanism acționare drept. V 1 90,90Dispersor stop 55 20 26,80 Nuci cap bară 4 3,50Elemenți filtru ulei 15 6 8,00 Ochiurii de pisică 77 8 12,25Ferodou 70x7 » 7 26,70 Piston motor .. 2 32,00Flanșe volan V 5 22,00 Presetupă 7? 10 11,70Furcă glisantă U 1 102,54 Pinion antrenare 207137060022 » 2 21,00Falie pompă apă 55
9 45,00 Placă ferodou V 15 7,25Garnitură C. R. 0 25/4 15 25 2,75 Prezoane spate dreapta SR 101 75 5 20,00Garnitură servo tip vechi 6 9,30 Pinion planetar 4 130,00Grup came 15 1 189,00 Pîrghie reglaj frînă spate 77 2 64,00Garnitură C. R. 0 41/28 105 2,75 Pîrghie reglaj frînă față 57 2 63,00Garnitură P. C. 0 27 55 25 2,30 Presetupă pompă apă P5 9657 77 3 11,70Garnitură alimentare frînă Roată dințată 28010708 » 2 386,00spate 0 41 55 10 2,75 .Roată dințată UTB 1 404,00Indicator curent fără carcasă 4 15,00 Roată dințată Bendix 57 5 100,00Indicator presiune ulei 75 10 24,00 Regulator avans delcou 77 5 11,50Inel PC 0 38 55 40 2,75 Rulmenți NU 215 77 3 95,00Indicator apă 55 1 81,00 Rulmenți 30320 (7320) 75 1 355,00Jigler principal » 9 3,00 Rulmenți 53309 17 1 44,00Lame ștergător 55 1 60,00 Supapă »> 2 9,00Lampă cabină 55 3 10,00 Supapă 71 2 8,80Maieu tambur 1324020 55 4 347,00 Sincron IV—V 1» 2 300,00Miner ușă 55 12 52,00 Taler asamblat n 2 211,00Manșon volan 55 5 4,23 Tamburi frînă spate .> 6 263,00Macara geam 55 3 67,65 Tamburi spate SR 113 .> 2 263,00Manșon cordon 55 34 13,65 Tampon cauciuc 17 3 14,00Manșon cordon 9 19,85 Tachet pompă benzină - 8 •0,00Oglindă retrovizoare 55 22 35,70 Tije împingător >• 4 6,20Prezon roată față dreapta 55
o 20,00 Tampon cauciuc motor față 55 1 22,10Perii dinam 252 11,00 Tijă cu membrană 15

O 45,00Tampon cauci-uc came față 71 6 9.50


