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La aniversarea marelui fiu al țării, simbolul demn al unui demn popor,

un strămoșesc din inimi „LA MULȚI ANI!“
VIVAT

CRESCAT
FLOREAT!

Colind la cel de-un vis cu țara —

Vivat, 
Crescat, 
Floreat I

Cel născut sub cer de țară 
Și-ntr-o lacrimă scăldat, 
Cerul țării sâ-i și doară. 
Vivat, crescat, floreat I

Inima fierbinte care 
Intr-un piept neînfricat 
Grija gindurilor are. 
Vivat, crescat, floreat I

Fruntea celui care poartă 
Un izvor netulburat 
De la dragoste la soartă. 
Vivat, crescat, floreat I

Și-n lumină să se-arate 
Fiul dorului durat
Prin fintinile curate. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel de care ni se leagă 
Numele adevărat 
Și-o istorie întreagă, 
Vivat, crescat, floreat I

Intru neîntoarsă cale 
Cel cu trup înrourat 
De iubirea țării sale 
Vivat, crescat, floreat I

Sufletul acestei liniști
Intr-o flamurâ-mbrâcat
De cu maci, prin griu, spre iniști. 
Vivat, crescat, floreat I

Dind și chip și rost poveții, 
Cel cu gind înaripat 
Rinduit la cirma vieții. 
Vivat, crescat, floreat I

Fiul celor strinși cu țara, 
După semnul lor de nat, 
De cu ziuă pinâ seara. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel de-o seamă cu lumina, 
De la sinul doinei dat
Să ne apere grădina. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel Viteaz, cel Bun, cel Mare 
Cărturar, oștean, bărbat 
Veghetor de dor ți soare. 
Vivat, crescat, floreat I

Scutul viu sub care crește 
Griul păcii semănat 
După datini, românește. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel de-un singe și de-o fire 
Cu poporul numărat

Nins de-a visului zăpadă 
Cel cu timpla rezemat 
Pe semințe, să ne vadă. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel ce dragostea nu-și 
Apărind ce i s-a dat 
Stemă, steag, popor ți 
Vivat, crescat, floreat I

Cel ales după dreptate 
Să păzească ne-ncetat 
Dreapta dorului cetate. 
Vivat, crescat, floreat I

Fiul celor trași pe roată 
In al cărui suflet bat 
Inimi cite-n țara toată. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel știut de-ntreaga lume 
Dreptei sale țâri jurat 
Numele să-i fie nume. 
Vivat, crescat, floreat I

Intr-un țel și-ntr-o Unire. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel ee freamătă și-asudă 
Coborind cind e chemat 
Pină-n lacrimi, să ne-audă. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel născut, crescut și-n 
Spre folos de rod lăsat 
României viitoa “ 
Vivat, crescat, floreat I

Cel unit cu soarta noastră 
Cit e cerul cer lăsat — 
Boltă veșnică și-albastră. 
Vivat, crescat, floreat I

schimbă

limbă.

Simplu și omenește

Dorul dorului purtindu-l 
Cel din brazdă ridicat 
Și spre ea întors cu ginduL 
Vivat, crescat, floreat I

Intru limpede iubire 
Cel cu inima legat 
Să vegheze peste fire. 
Vivat, crescat, floreat I

Cel din dor gindit să fie 
Dirz, cinstit și-nflâcărat - 
Comunist de omenie. 
Vivat, crescat, floreat I

Vivat, Crescat, Floreat I 
Cuget, sevă și văpaie, 
Fiul țării lăudat — 
Ceaușescu Nicolae.
Vivat, 
crescat, 
floreat!

George Țărnea

u cunosc emoție mai puternică, in istoria acestui neam, care să angajeze 
cu atita dăruire suflarea intregii țări, decit așteptarea zilei de 26 ianuarie. 
Ziua de naștere a președintelui Romăniei Socialiste, aniversarea acestor 
jase decenii de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară, depășește, 
prin conținutul și semnificațiile ei, limita calendarului, se cuprinde in insăși 

mitologia românească. Fiindcă există, fără îndoială. un eroism cotidian, al 
faptelor mărunte, care se inscriu in opera de -construire a unei lumi noi. Dar. 
peste toate opțiunile și contribuțiile noastre, oricit de spectaculoase ar fi, nu se 
poate să nu-i slăvim, in primul rind, pe marii deschizători și făuritori de istorie, 
fără de care începutul aprioric nu s-ar fi preschimbat in certitudine a prezentului, 
prezentul n-ar fi apt să pregătească viitorul Patriei. Iată de ce aș îndrăzni să spun 
că aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu — încununată de con
ferirea pentru a doua oară a titlului de onoare suprem „Erou al Republicii Socialiste 
România" și a ordinului „Victoria socialismului" — devine aniversarea fiecăreia din
tre conștiințele noastre, angajate pe același plan al idealurilor românești, devine 
aniversarea propriului nostru destin comunist. Recunosc in rațiunea acestei relații, 
mai presus de orice, un anume sublim de orgoliu național pe care mă socotesc în
dreptățit să-1 declar in fața intregii lumi a acestei planete, fiindcă și planeta, cind va 
fi să-i slăvească pe cei care au salvgardat-o, va trebui să cuvinte pe toate limbile, 
numele de Nicolae Ceaușescu. Acesta este omagiul meu și al alor mei, dinlăuntru! 
universului meu spiritual, ca și din vecinătatea Iui glorioasă.

Laurențiu Fulga

Eroul României
întreaga țara, de la conducerea partidului pinâ la oamenii muncii de pe toate meleagurile, a omagiat pe 

tovarâșul Nicolae Ceaușescu, a intimpinat cu vie satisfacție conferirea, pentru a doua oara, a Titlului de onoare 
socialismului**, acordarea titlurilor desuprem de „Erou al Republicii Socialiste România** și a Ordinului „Victoria 

doctor in științe politice și doctor in științe economice.
ceste zile din ianuarie se vor înscrie în 
memoria istoriei țării ca niște impresio
nante mărturii ale dragostei și prețuirii 
cu care poporul știe să-și cinstească pe 
fiii săi aleși, ca dovezi emoționante ale

unității indestructibile dintre partid și popor, ale 
devotamentului și stimei cu care poporul, ca un 
singur om, își urmează conducătorul încercat și 
înțelept.

Neîndoios, marea sărbătoare din ianuarie se va 
înscrie cu litere de aur in memoria istoriei con
temporane a României. Această sărbătoare pune 
încă o dată in lumină un adevăr și o tradiție a 
oamenilor muncii din această parte de lume, uniți, 
azi, mai puternic ca oricind intru idealurile patrio
tismului și socialismului : inalta stimă și prețuire 
cu care dintotdeauna au fost înconjurați cei ce au 
întruchipat, prin viața și fapta lor, aspirațiile și 
năzuințele supreme ale națiunii române.

Acest adevăr fundamental al întregului popor a 
fost exprimat, cu forță și tulburătoare sinceritate, 
de nenumăratele și impresionantele manifestări de 
dragoste și recunoștință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui aniversare a devenit, cu sponta
neitate și solemnitate totodată, o veritabilă sărbă
toare populară, o sărbătoare scumpă întregului 
popor. Acest adevăr a fost exprimat, cu solemnita
tea cuvenită marilor adevăruri, in Mesajul Comite- <____________________________ ___

tulul Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — mesaj care sintetizează înal
tele aprecieri și inflăcăratele sentimente ale țării 
întregi. Acest adevăr a fost pus în lumină de con
ferirea pentru a doua oară, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Titlului de onoare suprem de „Erou 
al Republicii Socialiste România" și Ordinului „Vic
toria socialismului" pentru merite excepționale in 
activitatea revoluționară, pentru contribuția hotări- 
toare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
internaționale a partidului, drept semn suprem al 
omagiului și recunoștinței naționale. Acest adevăr 
a fost confirmat de conferirea Titlului de Doctor 
in științe politice și Titlului de Doctor in economie, 
expresii ale recunoașterii excepționalei contribuții 
a secretarului general al partidului Ia îmbogățirea 
tezaurului gindirii și acțiunii revoluționare. Acest 
adevăr a fost puternic pus în lumină de mesajele 
de felicitare, adresate de pe tot cuprinsul țării celui 
mai iubit fiu al ei, de urările de viață lungă și 
sănătate, devenite in aceste zile un mare și unic 
sentiment al poporului.

Cu legitimă satisfacție a luat cunoștință națiunea 
noastră de ecoul larg al acestei sărbători pe toate 
meridianele planetei, mărturie a recunoașterii in
ternaționale, a prețuirii și considerației față de 
președintele României pentru vasta și neobosita sa

activitate consacrată păcii și colaborării între po
poare.

Toate acestea sint, spre legitima noastră satisfac
ție, omagii istorice aduse unui încercat, neînfricat 
și clarvăzător conducător de partid și de țară, unui 
om pentru oameni, unui partid și unui popor ee 
și-au inscris numele cu demnitate în conștiința 
umanității.

Ca întotdeauna, și In aceste momente cind țara 
și lumea i-au adresat omagiul lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus națiunii, in memorabile cu- 
vintări, un mod superior de a gindi și trăi, de a 
înțelege rosturile existenței civice, de a te dedica 
— revoluționar — cauzei socialismului și păcii.

Fiecare dintre noi vom afla, in mărturiile emoțio
nante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, un în
dreptat moral-politic pentru întreaga noastră viață 
și muncă. Spunea secretarul general al partidului : 
„Dacă, in vreun fel, aș fi pus in situația de a relua 
de la început activitatea de acum aproape 5 dece
nii, declar aici, in fața partidului șl poporului, că' 
aș merge fără șovăire pe aceeași cale, pe calea lup
tei revoluționare, a apărării demnității, libertății și 
fericirii națiunii mele". Aceste cuvinte se vor grava 
puternic în conștiințele fiecăruia dintre noi.

Luceafărul

Conștiință 
veșnic trează

tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, este 
indubitabil una din marile personali
tăți ale lumii contemporane și, pentru 
noi toți, primul bărbat al tării, mode

lul nostru in tot ceea ce gindim, visam și, după 
puterile fiecăruia, făptuim. Ne punem neconte
nit întrebarea : ce însemnătate are aportul nos
tru in opera de edificare a noii societăți, cum 
va aprecia secretarul general al partidului con
tribuția noastră, dacă nu individuală, colectivă, 
in domeniul in care slujim ? Căci oriunde 
ne-am afla, in tot ce întreprindem asupra lu
crului nostru veghează o conștiință veșnic trea- 

— cu idealul
triumfului socialismului in drum spre comu
nism în România. Virsta de 60 de ani nu mai 
este astăzi, o spun din experiență proprie, un 
semnal al senectuții, luăm cunoștință de ea, 
dar n-am citit-o niciodată pe fața președinte
lui, hotărît, parcă, să nu țină seama de virste, 
șâ păstreze aceeași admirabilă lipsă de vîrstă 
în pofida trecerii anilor. Contemplu adesea fi
gura sa energică și senin surizătoare, ecou al 
încrederii în destinul său eroic, al necesității 
de a mișca roata grea a istoriei. Cum să spun 
altfel pentru că respectuosul meu La mul ți ani ! 
să răsune nu cu tăria unei voci, ci cu glasul 
unit al întregului nostru popor, celebrîndu-și 
conducătorul și țara.

Mesajul scriitorilor 
din România 

către 
președintele țării 
la cea de a 60-a 

aniversare a zilei 
sale de naștere

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Este un fapt de strămoșească și dreaptă cin
stire ca poporul nostru să așeze in istoria lui 
acele date care, străbătind timpul, se dovedesc 
a fi noi izvoare de lumină și încredere in desti
nul său.

O asemenea dată ce s-a inserts adine in con
știința contemporaneității noastre este aceea din 
26 ianuarie 1918, ziua Dumneavoastră de naștere, 
a celui care, incă din adolescență, s-a integrat in 
rindurile detașamentului de avangardă al celor 
mai demni și îndrăzneți fii ai națiunii, s-a ală
turat, la 15 ani, mișcării revoluționare a prole
tariatului. fn iunie 1933, ca strălucit reprezen
tant al tineretului revoluționar, odată cu intra
rea in rindurile Uniunii Tineretului Comunist 
din București, ați fost ales, alături de prestigioși 
cărturari, membru al Comitetului național anti
fascist. Apoi, in 1936, ca secretar al Comitetului 
regional Prahova al U.T.C.-ului, prin bărbăția 
cu care ați înfruntat arestarea și procesul de la 
Brașov, v-ați situat in primele rinduri ale în
tregii mișcări antifasciste și progresiste din 
România.

Pentru conștiințele înaintate de atunci — con
științe printre care se numărau și atiția tineri 
slujitori ai condeiului — detențiunea tinărului 
luptător comunist Nicolae Ceaușescu la Doftana 
a insemnat unul din acele puncte de conver
gență cu mișcarea revoluționară a celor mai 
curajoși fii ai poporului nostru, implantind și 
consolidind și in rindurile intelectualității im
perativele rezistenței active Împotriva fascis
mului, tot mai amenințător pentru suveranitatea 
și independența patriei.

Alegerea Dumneavoastră,- in 1939, in Secreta
riatul Comitetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, curajul cu care ați străbătut țara 
pentru a reorganiza și aduce tăria necesară ati- 
tor comitete regionale ale tineretului comunist, 
modul cum ați contribuit la organizarea mani
festației de 1 Mai sub lozinca „Vrem o Românie 
liberă și independent^**, ca și atitea alte fapte 
de hotărită luptă revoluționară și patriotică, 
s-au inscris in analele istoriei acelui an furtu
nos, in toamna căruia avea să izbucnească cel 
de al doilea'război mondial.

Sint anii cind, iarăși arestat, judecat și con-

Continuare in pag. a 7 a

Biblioteca «Luceafărul»
zâ, conștiința unui om identificat

Al. Piru

Independența
ra într-o primăvară, în mijlocul ei, 
timpul se arăta prielnic, trăgeam nă
dejdea unui an bun, cimpurile se zbi
ciseră devreme și griul se ridicase cu
rajos din țărina bătrînă și ocrotitoare.

Nu-1 văzusem pînă atunci, nu-1 cunoscusem, era 
o împrejurare deosebită, nerăbdarea mea fi
rească, vroiam să știu cine este acel bărbat tî- 
năr care avea să ne vorbească, țăran fiind și eu 
pînă în măduva oaselor și venit la oraș de nu 
prea demult și de multe ori, de prea multe 'ori, 
în acei ani, nedumerit de cit de rar venea 
vorba de țară, în atitea cuvîntări, așteptam în- 
tîlnirea cu grijă.

De unde veneam eu. ca de altfel pe întreg cu
prinsul unui pămint greu încercat de istorie și 
de tăvălugul ei de atitea ori rostogolindu-se ne
milos peste brazdele noastre de singe, cuvintul

Dinu Săraru

Continuare în pag. a 7-a

OMAGIU
• Poeme de • Mihai Beniuc • Ion Bă- 
nuță • Constanța Buzea • Dan Deșliu • 
Traian lancu • A. I. Zâinescu • Gheorghe 
Pituț • Florin Costinescu • Radu Cârneci
• Daniela Crăsnaru • Marius Stănilă * 
Mihai Negulescu • Paul Tutungiu * Ovidiu 
Genaru • Virgil Carianopol • Niculae Sto- 
ian • Nicolae Oancea • Dan Rotaru • 
Nicolae Dan Fruntelată • Miklos Lâszlo • 
Ion luga • Paul Balahur • George Chirilă
• Balogh Jozsef • Valeriu Bârgău • Vir
gil Dumitrescu • Ion Sofia Manolescu • So
rin Teodorescu • Gheorghe Izbățescu • 
Emilian Marcu.

în acest număr:
• PARTIDUL Șl CULTURA • Semnează • Ion 
Hobana • Ion Popescu Gopo • Elena Deleanu
• Doru Popovici * Brăduț Covaliu * llie 
Tănăsache
• OMUL, UNIVERSUL LUI DE CUNOAȘTERE, 
ÎMPLINIREA VOCAȚIILOR Șl TALENTELOR NA
ȚIUNII de Sânziana Pop
• DRUMUL - O piesă de Valentin Munteanu
• UN OM PENTRU CONTEMPORANEITATE 
de Ion Lăncrânjan
• OMAGIU, DEVOTAMENT, RECUNOȘTINȚA
• Semnează : • A. I. Zâinescu • Adrian Po
pescu • Platon Pardău • Lucia Negoiță * Mihai 
Tatulici • Eugen Uricaru

Omagiu — desen de Sabin Ștefănuță

J



partidul și cultura
ORIENTĂRILE ȘI INDICAȚIILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

AU DESCHIS ORIZONTURI LARGI AFIRMĂRII CULTURII ȘI ARTEI SOCIALISTE

învestitura 
de încredere
A n vara anului 1972, mă aflam la Casa 

de creație de la Neptun, cind am 
fost înștiințat că tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a invitat un grup de slu
jitori ai condeiului la o întilnire de

lucru. Am așteptat cu firească bucurie și emo
ție acest prilej de a fi prezent la întilnirea cu 
primul bărbat al țării, pe care-1 ascultasem, nu 
cu mult timp în urmă, la Conferința Națională 
a Scriitorilor, dînd glas aspirației noastre una
nime : „Nu poate exista dorință mai nobilă a 
unui artist decit aceea de a se face exponen
tul spiritului poporului in mijlocul căruia s-a 
născut, și, totodată, de a contribui, prin talentul 
și fantezia sa, prin munca sa creatoare, la înăl
țarea acestui spirit, la bunăstarea și fericirea na
țiunii sale**. Căldura și simplitatea cuvintelor pe 
care le-a rostit, întîmplnîndu-ne, m-au făcut să 
înțeleg și mai bine că invitația aceasta nu era 
doar un gest de bunăvoință, ci expresia inte
resului viu și statornic față de tot ceea ce se 
petrece în Republica Literelor. Secretarul ge
neral al partidului a ascultat cu atenție spusele 
fiecăruia dintre noi, a pus întrebări dovedind 
cunoașterea temeinică a problemelor obștei, a 
tras concluzii de o mare acuitate și limpezime, 
indieîndu-ne liniile de forță ale activității noas
tre viitoare. îmi amintesc îndemnurile de a re
flecta cu pasiune și dăruire aspectele semni
ficative ale realității contemporane, într-o gamă 
variată de stiluri și modalități artistice ; de a 
face din cuvîntul scris un puternic mijloc de 
propagare a umanismului revoluționar, definit 
de tovarășul Nlcolae Ceaușescu cu profunda sa 
clarviziune științifică — înaltă însușire a cărei 
reconfirmare odată cu acordarea titlurilor de 
doctor în științele politice și economice o oma
giem din toată inima — drept o sinteză 
superioară a însușirilor morale ale poporului 
român, în condițiile create de triumful revo
luției socialiste ; de a Întări și permanentiza 
contactul cu făuritorii de bunuri materiale, iz
vor mereu renăscător al inspirației profunde și 
durabile...

Roadele acestor îndemnuri, care nu erau 
formulate atunci pentru întiia oară și pe care 
secretarul general al partidului le-a reluat, cu 
nobilă stăruință, de la atitea înalte tnbune, 
s-au arătat in anii aceștia. Se poate spune că 
literatura a adus o contribuție notabilă la p'ă- 
măduirea trăsăturilor definitorii ale constructo
rilor universului socialist. O dimensiune 
de adîncă rezonanță a creației este aceea a 
viitorului, către care artistul se îndreaptă în
suflețit de Programul Partidului, elaborat, cum 
se știe, sub îndrumarea și cu participarea direc
tă a tovarășului Ceaușescu.

Totodată, scriitorii și-au sporit și intensificat 
prezența in mijlocul celor care constituie :~- 
săși rațiunea existenței profesiunii noastre, rea- 
lizind legătura de la inimă la ir.imâ fără de 
care nu se pot zămisli opere capabile să în
frunte lenta eroziune a timpului. Acțiue e de 
documentare individuală și colectivă partici
parea entuziastă la Festivalul național ..Cinta
rea României**, nenumăratele șezători, colocvii, 
festivaluri de poezie, au oferit prilejul de a 
discuta nu numai despre izbinzi și neiraphuiri 
artistice, ci și-’d&spte toate problemele, care 
frămintă deopotrivă pe scriitori și cititori.

Se cuvine menționată și îndrumarea cercu
rilor și cenaclurilor literare, puternic impulsio
nată de chemările lansate de secretarul gene
ral al partidului la Congresul educației politicii 
și al culturii socialiste și la Conferința Națio
nală a Scriitorilor din mai 1977.

In cuvintarea rostită la Conferință, subliniind 
însemnătatea creării cadrului teoretic și practic 
în care creația s-a putut elibera de dogma
tism, îndrumarea de către partid exercitindu-se 
în sfera orientărilor de principiu și neavind 
nimic comun cu tutela măruntă, admirfistrati- 
vă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
viziunea sa stenică, mobilizatoare, asupra rolu
lui literaturii și artei în viața societății noas
tre : „Ari* trebuie să înfățișeze universul spi
ritual tot mal bogat al constructorilor socialis
mului, efortul lor pentru autodepășire, să sur
prindă și să redea cu fidelitate diferitele ipos
taze in care se manifestă atitudinea înaintată 
față de muncă și societate, virtuțile și trăsă
turile morale ale omului nou. Situindu-se pe 
pozițiile înaintate ale socialismului, ale parti
dului, scriitorii trebuie să contribuie prin crea
țiile lor la perfecționarea continuă a societății, 
la lupta pentru mersul înainte al patriei**. 
Meditind lucid asupra realizărilor noastre, dar 
și asupra neajunsurilor și a îndatoririlor ce ne 
revin, sintem hotăriți să facem totul pentru a 
răspunde plenar acestor cerințe. Certitudinea 
succesului ne-o dă faptul că avem un Partid 
încercat, avem un conducător plin de înțeleapiă 
cutezanță, ai cărui 60 de ani de viață și 43 
de ani de activitate revoluționară îi omagiem 
împreună cu întregul popor. Urîndu-i din a- 
dincul inimii să trăiască întru mulți, mulți ani, 
îj asigurăm încă o dată pe Secretarul General 
și Președintele nostru că vom fi la înălțimea 
misiunii pe care ne-a dat-o, a încrederii cu 
care ne-a investit numindu-ne, intr-un mo
ment de sărbătoare a memoriei noastre, ajutoa
re de nădejde ale partidului.

Ion Hobana
secretar al Uniunii Scriitorilor

Filmul 
românesc

reatorii filmului românesc, alături de

C creatorii din celelalte domenii ale ar
tei, înțeleg cu tot mai deplină matu
ritate, menirea, înaltele îndatoriri față 
de popor, față de patria noastră, față 

de prezentul și față de viitorul ei. Mărturie stau 
filmele noastre, cele mai bune dintre ele, mărtu
rie stă orientarea generală a producției de filme 
spre obiectivele artistice și social-educative ma
jore ce decurg din Programul partidului, din ge
neroasele indicații formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul întîlnirilor avute 
cu creatori din cinematografie, cu Consiliul de 
conducere al Asociației cineaștilor.

Știm că mai avem multe de făcut pentru a 
răspunde, în mod plenar, sarcinilor esențiale ale 
dezvoltării cinematografiei naționale. Am depă
șit insă demult și definitiv perioada in care 
discutam despre problemele artei noastre într-o 
atmosferă călduță, imbîcsită cu apă de tranda
firi. Exigența și principialitatea comunistă nu 
presupun însă, cituși de puțin, ignorarea .suc
ceselor autentice, a progreselor reale. în acest 
spirit îmi permit să mă opresc, pe scurt, asupra 
citqrva aspecte semnificative pentru drumul 
parcurs de filmul românesc în intervalul care a 
trecut de la istorica plenasă a Comitetului Cen
tral din noiembrie 1971, plenară care a adoptat 
programul ideologic al partidului nostru.

înainte de toate, trebuie menționat că la in
dicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, producția 
cinematografică a cunoscut în acest interval un 
însemnat spor cantitativ : în 1975 au fost reali
zate 25 de filme de lung-metraj, față de 11. cîte 
s-au turnat în 1970 ; in ce privește filmul docu
mentar și de popularizare științifică, sporul a 
fost de la 159 la 228 de scurt-metraje, iar în do
meniul filmului de animație de la 25 la 32. Au

„Întotdeauna, literatura și arta românească s-au 
inspirat din izvorul viu, nesecat al frumuseții sufle
tești și fizice a poporului nostru, care a fost nu numai 
beneficiarul, ci și făuritorul culturii românești. Dorim 
ca operele de artă și literare, ca activitatea cultural- 
artistică să se inspire continuu din viața tumultuoasă 
și minunată a poporului nostru, să-și aducă contribuția 
la ridicarea conștiinței maselor, a nivelului lor de 
înțelegere a tuturor fenomenelor ce au loc pe planeta 
noastră, să contribuie, totodată, la îmbogățirea tezau
rului universal, să ducă și să afirme peste hotare 
capacitatea creatoare și geniul poporului nostru/*

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la festivitatea de sărbătorire a 60 de ani de viață și a peste 

45 de ani de activitate revoluționară)

fost puse, de asemenea, bazele producției de 
filme pentru televiziune.

Sarcina noastră a fost Insă nu doar aceea de 
a realiza filme mai multe ci — in primul rind — 
de a realiza filme mai bune ; de a pune mai 
pregnant in valoare potențialul uman și mate
rial al cinematografiei. în opere cu o reală forță 
de iradiere in .conștiințe.

Caracterul mobilizator al acestor obiective și-a 
găsit reflectarea cea mai directă in modul 
responsabil in care cineaștii, din toate generați
ile. s-au angajat in efortul colectiv de maturi
zare a cinematografiei naționale. Vechi dezide
rate au devenit, intr-un timp relativ scurt, reali
tăți promițătoare sau chiar certitudini ale filmu
lui românesc. Au fost obținute succese certe in 
investigarea artistică a realității socialiste, in 
abordarea unei problematici umane și sociale de 
larg interes. Diversificării tematice și de genuri 
i-a corespuns — de multe ori — un cîștig in 
planul semnificațiilor, al forței și actualității 
idciler. al autenticității conflictelor și personaje
lor prezentate pe ecran și evocarea luptei eroice 
a comuniștilor in anii ilegalității a făcut obiec
tul unor filme remarcabile, convingătoare. Enu- 
merind reușitele, mi se pare necesar să Insist 
in mod deoaebit asupra acelor creații care s-au 
înscria, cu un relief aparte, în cadrul Epopeii ci
nematografice naționale — filme consacrate unor 
personalități sau momente cap'tale ale trecutu
lui nostru, evocării realizate in spiritul respec
tării adevărului istoric dar propunindu-și să in
terpreteze istoria dir.tr-o perspectivă contempo
rană. să reliefeze idei cu profundă rezon» ță in 
con ști:."ța poporului român. 1

In dezbaterile pe teme de creație organizate 
de Asociația cineaștilor, am analizat și succesele, 
și aspectele contradictorii, și limitele activității 
n oaș ne. N-am izbutit insă să asigurăm în măsura 
necesară finalitatea acestor dezbateri, generali
zarea experienței pozitive și eliminarea defini
tivă a .ântimplătofului** din creația și producția 
cinematografică.

Prilej de bilanț, de meditație profundă asupra 
rezultatelor imediate și de perspectivă ale cine
matografiei naționale, reiese în prim plan co
mandamentul calității, al calității politico-ideor 
logice și artistice a filmelor noastre — condiție 
a îndeplinirii funcției social-educative a celei mai 
populare dintre arte. Hotărirea cineaștilor de a 
ridica filmul românesc pe o treaptă calitativ su
perioară presupune concentrarea ^forturilor tu
turor factorilor de creație și de decizie din com
plexul angrenaj al producției cinematografice. 
Abordarea mai profundă a istoriei, reliefarea ar
tistică a adevărurilor ei fundamentale, asigurarea 
înaltului conținut politic și filosofic al filmelor 
Epopeii naționale implică, in mod necesar, 
această conlucrare atit în ce privește clarifica
rea problemelor de principiu cît și în ce privește 
concepția și realizarea efectivă a fiecărui film. 
Și nu numai Epopeea istorică, dar și Epopeea 
contemporană, transfigurarea artistică vie și con
vingătoare a eroismului constructorilor României 
socialiste presupun adincirea climatului de emu
lație și de colaborare creatoare la care m-am re
ferit. Numai in acest fel vom putea face să 
crească investiția de idei, de talent, de inteli
gență profesională în filmele pe care le reali
zăm, coeficientul de îndrăzneală creatoare și de 
autenticitate al producțiilor cinematografiei na
ționale.

Trebuie să facem totul pentru a conferi fil
melor românești înalte virtuți artistice șl mo
rale, pentru a crea opere'cu adevărat militante 
reprezentative pentru idealurile și spiritualitatea 
poporului nostru nu vom precupeți nici un efort 
pentru a lărgi orizontul tematic și varietatea 
de genuri a producției cinematografice, folosind 
întreaga noastră capacitate de creație. Cea de 
a 60-a aniversare a zilei de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și 
stimat al României Socialiste, constituie pentru 
toți creatorii din domeniul cinematografiei un 
moment de solemn angajament pentru a onora 
încrederea partidului, așteptările maselor de 
sper taton. pentru a făuri filme care șă șe înscrie 
prestigios in conștiința marelui public, îh patri- 
muniul culturii noastre socialiste.

Ion Popescu Gopo
președintele Asociației Cineaștilor

Sub semnul 
cutezanței creatoare

A n acest început de an, bogat în pri- 
” lejuri sărbătorești, perspectivele lumi

noase pe care le evocăm atit de des, 
cu legitimă încredere, ne îndeamnă 
involuntar și la retrospective. Teatrul 

românesc, pășind și el — odată cu întreaga 
țară — în cel de-al 30-lea an al Republicii, a 
înscris în istoria sa pagini de un prestigiu du
rabil, de profunde semnificații ideologice. Dru
mul parcurs nu a fost lipsit de meandre, de 
incertitudini și contradicții ; dar sensul lui 
fundamental a fost întotdeauna ascendent, re- 
flectînd un proces dialectic de creștere valo
rică, de maturizare politică și profesională.

In acești ani — și mai ales în ultimul dece
niu — s-a constituit o nouă literatură drama
tică ; preluînd tradițiile viguroase ale litera
turii antebelice și ale marilor noștri clasici, ea 
s-a impus — într-o multitudine de genuri con
sonante cu progresele dramaturgiei mondiale — 
printr-o concepție filozofică nouă asupra evo
luției societății și a destinului uman, concep
ție direct derivată din umanismul socialist care 
animă întreaga noastră cultură. Noua litera
tură dramatică Și-a asumat, cu responsabilitate, 
sarcina generoasă — înscrisă de atitea ori în 
documentele de partid și de stat — de a con

tribui, ca factor educativ determinant, la fău
rirea conștiinței socialiste. Succesele ei — și 
au fost destule, fie că erau semnate de D. R. 
Popescu, Horia Lovinescu, Aurel Baranga, 
M. R. Iacoban, Teodor Mazilu, Ion Băieșu și 
alții, fie că aparțin noilor generații de drama
turgi, care se afirmă cu tot mai multă preg
nanță în ultimul timp — aceste succese s-au 
datorat în primul rind îndrumărilor ideologice 
ferme ale Partidului Comunist Român, expri
mate limpede și clarvăzător,. în repetate rîn- 
duri, de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pe măsura acestor succese literare au fost 
mereu și eforturile creatorilor de spectacol. 
Depășind rutina și formalismul ce se. instau
raseră intr-un timp pe scenele noastre, ei au 
știut să redescopere drumurile cele mai directe, 
mai eficiente, spre sensibilitatea spectatorilor, 
transformind realmente teatrul nu intr-un 
templu al unei arte sterile, suficiente ei înseși, 
ci într-o adevărată tribună a educației revo
luționare. Dacă aș încerca să rezum în cîteva 
cuvinte trăsăturile distinctive ale artei teatrale 
românești din acești ultimi ani (observîndu-i 
media obișnuită, dar și virfurile), aș folosi în 
primul rind atributele de îndrăzneală creatoare, 
solidă cultură ideologică și profesională, clari
tate a expresiei artistice și continuitate a valo
rilor. Ne mindrim cu permanența unui nivel 
calitativ al teatrului românesc, mereu mai îm
plinit sub specie valorică ; și este normal să fi^ 
asa *lntr-o țară ca România, cu o puternică trs-* 
diție a teatrului popular. și de amatori; o țară 
ore a sărbătorit de curind 150 de ani de la în

ființarea primului său Teatru Naționalt o țară" 
care numără astăzi peste 40 de teatre drama
tice ce prezintă spectacole in patru limbi și în 
care termenul de descentralizare a artei tea
trale "reflectă o realitate erectivă (căci niciodată 
marile succese ale scenelor noastre nu au fost 
numai bucureștene), o țară în care afișul reper
torial cuprinde permanent valorile cele mai 
importante create de cultura umană în toată 
istoria ei.

Un imbold deosebit l-au înregistrat literatura 
și arta noastră teatrală începînd din 1976, cînd 
— la inițiativa atît de generoasă a secretarului 
general al partidului — s-au auzit primele 
acorduri ale marelui Festival național „Cintarea 
României**. în această întrecere grandioasă a 
muncii și artei s-au afirmat valori și potențiale 
creatoare nebănuite, s-au exprimat — mai vi
brant decit oricînd — înaltul patriotism care 
animă întreaga capacitate de talent românesc și 
voința nestrămutată a poporului nostru de a-și 
construi un viitor fericit, liber și independent, 
un viitor socialist.

Toate aceste împliniri, prin care teatrul ro
mânesc se afirmă cu autoritate în concertul na
țional al artelor, rezonînd puternic în conștiința 
culturală europeană, ne îndeamnă să ne îndrep
tăm încă o dată mulțumirile, stima și recu
noștința față de cel care — prin activitatea sa 
neobosită, cutezătoare, prin permanentul exem
plu personal, prin umanismul gindirii sale a că
rei străluciră rigoare științifică este încununată 
de t>tlurile recent conferite de doctor in știin
țele politice și, respectiv, de doctor în știin
țele economice — ne-a însuflețit energiile și 
talentul : tovarășul Nicolae Ceaușescu, la a că
rui aniversare își aduce astăzi omagiul întregul 
popor.

Elena Deleann
Director al Teatrului „Ciulești*

Nobila menire 
a muzicii

A nțelegerea și evoluarea peisajului mu
zical românesc contemporan, cu precă
dere a aceluia din ultimii ani, este cu 
adevărat posibilă numai dacă se pur
cede, în chip organic, de la diversita

tea și profund creatoarea gamă de inițiative, 
îndrumări și sugestii privind conținutul și me
sajul domeniului artistic în cauză ce se degajă, 
cu excepțională pregnanță; din documentele de 
partid, din cuvîntările secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Gîndindu-ne. de pildă, la 
orientarea creației muzicale din țara noastră și 
la valorificarea ei, în sensul difuzării în rin- 
durile maselor largi populare, ne stăruie viu 
în memorie și conștiință marea, istorica iniția
tivă ce emană direct de la gindirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de inaugurare a Festivalului 
National „Cîntatea României". Este, cum s-a 
vădit în chip strălucit, o inițiativă de o am
ploare fără precedent, capabilă a stimula elanul 
creator af întregului popor, implicit al creato
rilor cu stătut de profesioniști. Sub acest din 
urmă aspect, revenind la domeniul muzicii, cău
tările și împlinirile din ultima perioadă de timp 
stau mărturie indubitabilă. Ca un omagiu adus 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cea de a șaize- 
cea aniversare a zilei de naștere, ne îngăduim 
în continuare, să ilustrăm afirmațiile de mai 
înainte cu o seamă de exemple ce ni se par 
edificatoare.

în primul rind se impune atenției, mal mult 
ca oricfnd, abordarea de teme majore, teme care 
prin profunzimea lor devin veșnic actuale în 
opoziție cu minorele teme pe care le abordează 
unu pseudocreatori din țări crepusculare, că- 
zind pradă unor mode trecătoare, unor preocu
pări estetizante și, nu o dată, unui supărător 
mimetism. O autentică originalitate este indes
tructibil legată de marile teme, iar în această 
privință, ideea iubirii de patrie, dimensiunea 
istoriei, lupta din trecut a poporului nostru îm
potriva imperiilor care l-au asuprit, noblețea 

muncii — teme pentru care secretarul general 
al partidului a pledat cu atîta forță de convin
gere ori de cîte ori s-a aflat în contact nemij
locit cu compozitorii —. cărora li se asociază 
sentimentul înălțător și, totodată, tulburător al 
dragostei, alăturat intim unui cer al păcii și 
al prieteniei, dar mai cu seamă eufonia con
temporaneității — cu alte cuvinte, tot ceea ce 
contribuie la mersul spre mai bine al României 
zilelor noastre — sînt tot atitea surse de gene
roasă inspirație.

Aruncînd o privire de ansamblu asupra ultime
lor compoziții, vom remarca multe izbinzi reale, 
în această privință. Eminesciana III, poemul de 
un vibrant lirism al lui Pascal Bentoiu, suita 
simfonică 1907 de Tiberiu Olah, de un cutremu
rător dramatism, oratoriul lui Liviu Glodeanu 
inspirat de poetica profundă a lui Nichita Stă- 
nescu, Cantata România vremilor inalte de 
Mihai Moldovan — de o mare inventivitate tim
brală și ritmică — precum și alte cantate pu
ternic ancorate în tematica istorică. După pă
rerea noastră merită a fi citate creațiile ieșite 
din comun, de o adîncă forță emoțională, ale 
lui Cornel Tăranu, Sabin Păutza, Nicolae Brin- 
duși, Dan Voiclilescu și Dumitru Capoianu. Dacă 
aceste lucrări amintite ridică problema sintezei 
înțelepte dintre tradiție și inovație, operele Iona 
de Anatol Vieru. Cartea cu Apolodor de Ștefan 
Niculescu sau Orestia de Aurel Stroe, relevă 
multiple aspecte in ceea ce privește adevărata 

■inovație și de aceea ele slrit' creații de mare 
prestigiu în contextul artei noastre sonore con- 

-uporane. Simfoniile lui Sigișmund Toduță, 
Simfonia I.uceatarul a lui Wilhelm Georg Ber- 

“ger, oratoriile și operele lui Gheorghe Dumi
trescu, sînt citeva lucrări grandioase, care ne 
indică preluarea creatoare a tradiției și mai ales, 
ele evidențiază o înnoire nu atît a mijloacelor 
utilizate cit a expresiei însăși.

Un mare număr de tineri compozitori „bat 
la porțile măiestriei**... în acest sens am aminti 
lucrările vocal-simfonice ale lui Dinu Petrescu, 
monumentale și profunde, cele atrăgător și ori
ginal novatoare ale lui Iancu Dumitrescu, — în 
ultima vreme evident ancorate în realitatea noas
tră î — la care se adaugă compoziții de un neo
clasicism nobil, am spune olimpian, realizate 
de Dan Buciu, Anton Dogaru și Grigore Nica 
sau altele, de un structuralism expresiv, — atît 
de departe de abstracționism, datorită fondului 
umanist, foarte pronunțat — reliefat în opusu
rile Lianei Șaptefrați, Costin Cazaban și în cele 
ale foarte tinărului talentat compozitor, Șerban 
Nichifor.

Nu se poate concepe un artist comunist rupt 
de marile inovații ale artei sonore contempo
rane. Opera muzicală trebuie să fie un act crea
tor de maximă gravitate, ce presupune nu lin 
abil meșteșug ci mult dorita și rîvnita măiestrie, 
ancorarea în realitate și într-o adîncă spiritua
litate românească. Compoziția adevărată ne în
deamnă să tălmăcim in muzică marile frămîn- 
tărl ale epocii în care viețuim — așa cum în 
repetate rînduri, cu vibrație ne-a cerut secreta
rul general al partidului. Pentru aceasta este 
nevoie de un nou intelectual, un fel de uomo 
universale al timpului nostru, de un intelectual 
comunist care să se contopească pînă la iden
tificare cu bucuriile și durerile omului supe
rior, cel care trăiește nu pentru a dobindi o 
egoistă fericire, de tip mic-burghez, ci, întîi de 
toate, pentru a contribui sensibil la progresul 
societății, in climatul fecund al operelor solare, 
concepute de creatori autentici, făuritori de ne
pieritoare frumuseți, A compune înseamnă a 
dărui celor din jur lnălțătoarea fericire sufle
tească.

Acesta mi se pare, de altfel, sensul adînc, 
de inestimabilă emulație creatoare, ce se des
prinde din cald omeneștile deziderate privind 
propășirea creației noastre muzicale pe care ni 
le adresează partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. căruia acum în ceas 
aniversar, in acordurile solemne ale simțirii 
unui întreg ponor. U adresăm urarea noastră 
de ani mulți, fericiți, spre binele patriei, spre 
înflorirea artei românești.

Doru Popovici 
membru ol Comitetului de conducere 

al Uniunii Compozitorilor

o artă nouă, 
revoluționară

•
cest an Începe cu un nou elan pentru 
realizarea politicii interne și externe 
a partidului și a statului iar noi pă
șim conștient într-o nouă etapă de 
dezvoltare socialistă avind la bază

concepția teoretică și politică a partidului. în
treaga concepție a partidului nostru poartă, 
fără îndoială, in primul rind, amprenta gindi
rii îndrăznețe de comunist, pasiunea, uimitoarea 
creație a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Carta 
fundamentală a partidului a beneficiat din plin 
de contribuția sa, așa cum au beneficiat toate 
sectoarele de dezvoltare ale țării din punct de 
vedere teoretic dar și practic.

Acum, la jubileul a 60 de ani de viață șî 45 
de ani de activitate revoluționară, remarcăm 
contribuția personalității sale neobișnuite. a 
unei forțe de muncă uriașe, a unei tumultuoase 
și surprinzătoare îndrăzneli în abordarea pro
blemelor contemporaneității. Meritele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personalitate binecunoscu
tă pentru fundamentarea politicii de pace, 
participare activă la soluționarea amplelor pro
bleme ale lumii contemporane, de prietenie și 
colaborare cu toate statele lumii, cu statele so
cialiste, pe principiul întăririi progresului, secu

rității și a avantajului reciproc, și cooperare 
pașnică au fost subliniate nu de mult prin 
acordarea de către Consiliul Mondial al Păcii, 
primului cetățean al României, a medaliei de 
aur „Frederic Joliot-Curie".

în Raportul său la cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
țelul politicii partidului este ridicarea nivelu
lui de trai, material și spiritual, al întregului 
popor, „pornind de la considerentul că socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată nu se 
poate realiza decit pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii contemporane".

Este neîndoielnic că avem artiști deosebit de 
talentați aparținînd tuturor generațiilor. Pose
dăm o forță de creație cu adevărat rar întil- 
nită care a dovedit că stăpînește nu numai me
seria dar este capabilă să ne ofere lucrări trai
nice, frumoase și inspirate de patos revoluțio
nar, pline de forță și de o mare diversitate. 
Ultima expoziție municipală de la București, ca 
și numeroasele expoziții județene au dovedit-o 
din plin. Tineretul este capabil de mărețe și 
îndrăznețe înfăptuiri și trebuie să-l punem să 
lucreze din plin, să-i oferim prilejul maturiză- 

z rii, al împlinirii creatoare la cele mai monu
mentale dimensiuni. Prestigiul artei noastre, 
originalitatea ei, umanismul ei. vin in întîmDi- 
narea* îndemnurilor continue din întîlnirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu artiștii plastici. 
La ultima tntîlnire de la expoziția reo’>biicană 
de la Teatrul Național — în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României" — secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român ne indem- 
na . P.e facem în continuare o artă cit
mai îndrăzneață, o artă de o amplă desfășura
re. o artă nouă și revoluționară, umanistă, care 
să abordeze într-un colorit luminos întreaga 
poezie a vieții noi. îndemnurile pline de 
patos revoluționar, de căldură și dorință de 
împlinire revoluționară, ale comunistului
Înflăcărat ce se află în fruntea statului
nostru și care, acum, la împlinirea a 60 de 
ani de viață și 45 de ani in mișcarea revolu
ționară, ne dă nouă, tuturor, exemplul cel mai 
pasionant de viață plină, de muncă neobosită, 
creatoare, de perseverență dinamică în urmă
rirea unui țel. Vom realiza și de acum înainte 
o artă mare, o artă socialistă și umanistă.

Iată de ce consider atît de firesc să închei 
acest articol, cu cuvintele „Cu ocazia zilei 
Dumneavoastră de naștere, fericire, multă, multă 
sănătate și La mulți ani".

Brăduț Covaliu
pictor

Adevărata 
„punere în pagină1*

m. Muncă. Comunism. Patrie. Inde-

Opendență. Pace. Popor. Suveranitate. 
Omenie. Echitate. Nouă ordine. Lega
litate. Dreptate sociata...
, Sînt cuvinte care îmbrățișează ma

nie adevăruri ale epocii noastre. Le aflăm ori- 
de cite ori gestul nostru reflex, din fiecare di- 
mineața, aespaturește foaia de ziar. Sînt ade- 
varuri ale .istoriei noastre trăite, pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă să le cali- 
grafiem tn fiecare zi cu cerneala revoluționarilor 
de profesie, cu litera de plumb șl deopotrivă 
cu adeziunea ființei noastre.

Om. Muncă. Comunism. Patrie. Independen
ță. Pace. Popor. Suveranitate. Omenie. Echitate. 
Nouă ordine. Legalitate. Dreptate socială...

Fiecare dintre aceste cuvinte sînt pentru noi 
semne fundamentale ale epocii pe care o tra
versăm. Vreme de peste 45 de ani, bărbatul care 
a împlinit în aceste zile șase decenii de viață 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu — le-a rostit 
cu înflăcărare, le-a pus în opera practicii so
ciale, sporindu-le forța emoțională, înnobilln- 
du-le încărcătura penetrantă, convingerea rosti
rii și acțiunii în numele crezului comunist, în
făptuind reacțiile în lanț in conștiința unui po
por întreg, îndemnind la meditație înțeleaptă, 
responsabilă oriunde au foat auzite. Și nicio
dată ca acum, cei care așează zilnic, împreună 
cu meșteșugarul de efort și ideal din tipografie 
aceste rostiri în pagina tipărită, n-a trăit atita 
nobilă răspundere de a. nu obosi pentru găsirea 
lungimii de undă spre fiecare inimă, adevărata 
„punere în pagină", așa cum ne învață mereu 
secretarul nostru general, săvîrșindu-se acolo.

Pentru presa românească și oamenii ei, idei- 
le-forță ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind rosturile și menirea înaltă a celor care se 
străduiesc in cîmpul cuvîntului tipărit sînt de 
o remarcabilă cutezanță și model de exigență 
revoluționară. Sînt ideile unui mare gazetar, 
dăruit cu un excepțional discernămint științific, 
fapt omagiat, spre marea noastră satisfacție, a 
tuturor, și prin decernarea titlurilor de doctor 
în științele politice și de doctor in științele eco
nomice. Pentru că. la urma urmei, nu asta în
seamnă pilda sa de a fi mereu la izvorul ma
rii puteri a țării — în mijlocul poporului — de 
a-i oglindi cu fidelitate bucuria și vrerea, de 
a sluji cu înflăcărată pasiune cauza lui de fe
ricire — cauză sfîntă a întregii națiuni, scrisă 
pe steagul de luptă al partiuului încă din zorii 
ființării sale ? Multe din jubileele presei din 
ultimii ani s-au sărbătorit sub înaltul patronaj 
al acestor idei ale secretarului general, în pre
zența secretarului general. Multe din paginile 
operei sale cuprind aprecieri-etalon pentru pro
fesia de gazetar în timp, pentru direcțiile de 
acțiune în viitor. In numeroase documente de 
partid locul presei în societatea românească 
este reliefat cu pregnanță, cu prețuire și dreap
tă exigență. De aici toți cei care scriu își trag 
puterea. Programul lor de lucru, pentru pre
zent și viitor se constituie din Programul parti
dului, din aceste îndemnuri, din aceste îndato
riri răspicat formulate. Iar aspirația de a urma 
întocmai drumurile jalonate este considerată 
drept o (jatorie de onoare a fiecăruia dintre cei 
cărora partidul le-a încredințat această reduta
bilă armă de luptă pentru edificarea unei noi 
societăți, a unui om nou, demn de această ope
ră.

Om. Muncă. Comunism. Patrie. Independen
ță. Pace. Popor. Suveranitate. Omenie. Echitate. 
Noua ordine. Legalitate. Dreptate socială...

Cuvinte-crez pe care le așezăm cu mîndrie pe 
frontispiciul acestei epoci. Sînt cuvinte-forță pe 
care le așezăm zilnic în litera de plumb, pute
rea lor incărcîndu-ne de o nobilă răspundere, 
de dorința arzătoare de a le tace să ajungă cit 
mai repede, cu Întreaga lor vibrație, spre inima 
și conștiința poporului. Exemplul de muncă 
și de viață al Omului care a trecut acum pra
gul a șase decenii de existență, îndemnul de 
revoluționar consecvent propune existenței fie
căruia un model strălucitor : acela de a servi 
poporul așa cum îl slujește el, pînă la dăruirea 
de sine. Aceea de a sluji partidul cum îl slujește 
el. Să fim oameni Intre oameni, așa cum el a 
dovedit-o de-a lUngul unei vieți exemplare, de 
mari încercări și de zbucium, șl de griji, de 
luptă și acțiune pentru fericirea poporului. Să 
fim atît de cinstiți cu noi înșine și cu ceea ce 
facem, Incit s-avem oricînd puterea de a vedea 
cite mai avem de făcut Să adăugăm mereu 
operei noastre, de ctitorire a socialismului pe 
pămintul drag al României, singele vital al pri
menirii și să nu pregetăm a urca necontenit 
națiunea în zbor spre comunism.

Ilie Tănăsachc
redactor la ziarul „Scinteia*
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ÎNSCRISE LA LOC DE FRUNTE DE GÎNDIREA 
Șl ACȚIUNEA REVOLUȚIONARĂ, PROFUND UMANISTĂ 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

PORNIND DE LA FAPTUL CA SOCIALISMUL ESTE 
RODUL CREAȚIEI CONȘTIENTE A MASELOR, CHINTE
SENȚA CUCERIRILOR GENIULUI UMAN, CA LA BAZA 
ÎNTREGII OPERE DE FĂURIRE A NOII ORÎNDUIRI TRE
BUIE SA STEA CELE MAI NOI REALIZĂRI ALE CU
NOAȘTERII, PARTIDUL ȘI STATUL AU ACORDAT O 
ATENȚIE DEOSEBITA DEZVOLTĂRII INVAȚAMÎNTULUI, 
ȘTIINȚEI ȘI CULTURII.

Cunoaștere — cultură — socialism : afirmată la Con
gresul IX al Partidului, reafirmată la Plenara Comitetului 
Central din 3—5 noiembrie 1971, reluată în cuvîntarea rostită 
la Congresul Educației politice și al culturii socialiste precum 
și la lucrările Conferinței naționale a partidului, această de
viză enunțată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, principiu 
activ al politicii partidului și statului nostru, a fost meca
nismul menit să declanșeze o emulație spirituală fără pre
cedent.

"1 O bogată rețea 
de așezăminte culturale

Sînt numeroase în tratatele și dicționarele timpului numele 
luminoase de oameni care au gîndit cu iubire și înțelegere 
rolul literaturii și artei în propășirea poporului. Mari artiști, 
ginditori și slujitori ai condeiului au lăsat cugetări memo
rabile despre modelarea conștiinței umane prin intermediul 
artei și al frumosului. Iată însă că niciodată cuvîntul ales, 
scris în carte, n-a atras după sine transformări de durată : 
propășirea culturii necesita o bază materială puternică, acel 
sistem de așezăminte culturale la orașe și sate care abia in 
anii socialismului s-a dezvoltat.

Documentul statistic ne informează : s-au Înființat 145 
teatre' și instituții muzicale ; funcționează peste 21 000 biblio
teci cu un fond de carte de circa 140 milioane volume : numărul 
muzeelor se ridică la peste 360 : al caselor de eultură și a! 
cluburilor la aproape 700 ; al căminelor culturale și comu
nale peste 2 700 : al universităților populare la peste 1 OM : 
in prezent in România se tipăresc 31 cotidiene realizind pn 
tiraj Ia apariție de 3 560 000 exemplare și 444 reviste si uu- 
blicații periodice cu un tiraj la apariție de aproape 7 7M OM 
exemplare. Dintre acestea in limbile naționalităților conlocui
toare se tipăresc 51 de publicații centrale și locale cu un tiraj 
total la apariție de 720 000 exemplare.

Cîfre Impresionante care vorbesc de la sine despre mij
loacele materiale puternice care permit răspindirea artei si 
culturii in mase tot mai cuprinzătoare de oameni ai muncii. 
Documentul statistic este, totuși, abstract. Cifrele ascund o 
realitate care, pătrunsă, dezvăluie, un peisaj imprec’ona-* 
Ce înseamnă, de pildă, cele 145 de teatre care s-au înființai ? 
Desigur, prima scenă a țării. Teatrul National din Bueure»*î 
dar si noul teatru construit la Craiova. Teatrul din Arad si 
din Deva, Teatrul dîn Tîrgu-Mureș și din Oradea. Teatru’ de 
la Bacău si de la Botoșani, teatrele din Ga’ati si Brăi’a. Tea
trul din Piatra-Neamț, scene de teatru înălțate in toate peisa
jele țării peste care literatura țesuse imaginea locului unde 
nu se întlmplă nimic . clădiri concepute In linii ale arhitertn- 
rii modeme, cu săli de spectacol modeme, cu trupe 
cu repertorii selecționate, cu public specializat Publicul : 
lată cea mai caldă realitate pe care cifrele o ascund : con
tactul direct al culturii cu lumea — mii!*, de oameni aî 
muncii care-umplu sălile'teatrelor pînâ la'refuz, rei cărora 
arta le este adresată, care vin să privească, să înțeleagă, să 
se includă în circuitul culturii .

F1 Democratismul culturii
CONDUCÎND VASTA OPERA DE EDIFICARE A SOCIE

TĂȚII SOCIALISTE PARTIDUL NOSTRU PVNF PE PRI
MUL PLAN OMUL. DEZVOLTAREA SA MULTILATE
RALA. ASIGURAREA RIDICARE CONTP^UE A PUN J- 
STAPT’ LUI MATERIALE DAR SI CREAREA T’TVROR 
CONDIȚIILOR PENTRU LĂRGIREA ORIZONTULUI SAU 
DE CUNOAȘTERE, afirma tovarășul Njcolae Ceau«»șcu ia 
Congresul Educației politice «i al cuAurii socialiste î- -c**t 
sens, poate că nici o altă cifră nu este mai concludentă decit 
aceea care exprimă numirnl bibliotecilor rare funcționează 
in tară In prezent : 21 Mt ! Fondul de carte a trese nt fată de 
anul 1949 in proporție de 1 la 9 ! (cifră care ne situează 
Intre primele țări din lume). Ce vor să însemne de fapt, cele 
21 000 biblioteci înființate ? Că accesul la carte al omului 
muncii este imediat. Că bibliotecile din sate si din orașe, din 
uzine și din căminele culturale, din scoli si din întreprinderi, 
din cartiere și din institutele de invătămînt superior, această 
invizibilă rețea de pătrundere a creației literare, științifice 
și culturale în mase, demonstrează deschiderea uriașă a artei 
spre lume, democratismul culturii, accesul publicului la va
loarea reală, în fapt omogenizarea structurilor soeiale la ni
velul poporului. Cum s-ar putea explica dialogurile fertile 
pe care le angajează cititorii cu scriitorii, acele dezbateri de 
carte care au loc în uzine și în căminele culturale din sate, 
acele colocvii de popularizare a literaturii noastre clasice și 
contemporane, dacă nu ca pe o eliberare a milioane de oa
meni ai muncii de servituti ? Cum s-ar putea explica intim- 
plarea deosebită că în paginile revistelor culturale tot mai 
multi cititori cer cuvîntul pentru a exprima un punct inde
pendent de vedere, dacă nu ca pe o apropiere a maselor 
muncitoare de condiția intelectualului ? Cum se poate numi 
altfel decît democratism cultural faptul că la cele 360 de 
muzee care ființează în țară, contribuția cetățenilor este ade
seori fundamentală, că din inițiativa unor săteni, de exem
plu, pe locuri de petrecere a istoriei noastre s-au deschis 
veritabile șantiere arheologice ?

„Dispunem de un vast sistem de așezăminte culturale la 
orașe și sate care asigură condiții pentru participarea tot mai 
largă a maselor la viața artistică și la activitatea educativă". 
Aceste cuvinte ale președintelui țării cheamă imagini despre 
președintele țării : pentru unii imagini reale, pentru alții fil
mate, difuzate pe micul ecran : tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cercetînd cu atenție macheta unei case de cultură din nord ; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tăind panglica inaugurală a 
Teatrului național din București ; tovarășul Nicolae Ceaușescu 
inaugurînd expoziția anuală de carte ; tovarășul Nicolae

Omagiu din inimi ți conștiințe pentru cel mai iubit fiu al țării

Eroul României

Ceauoescn v-ătLad —> «xsroettit istone* *n rar» de 
vtruire . umrâșxil Ceau«esc-j partiojxrd > -
risca națjoQMă a «cruwJoe ; tovarășul Nxroia-e C^auseseu 
dind o inahă apreoere exportatelor gaa^ce. «• putură ri 
pictură =0Mcne:t«aK de la anuala de artă plastică : pre
zența presedtnteîu: tărt in cele mai importante lăcașuri de 
cultură șa artă, ia cele mai notabile evenimente de cultură si 
artă, ir.drunr.nd mergerea :nn: e a culturii, așezată și 
înălțată in acei mar trai tipar de giaf ; cunoaștere —

Umanismul socialist
ESTE UN ADEVAR BINE CUNOSCUT CA SOCIALIS

MUL ȘI COMUNISMUL SE CONSTRUIESC CU POPORUL 
ȘI TENTH’.* POPOR. TOCMAI DE ACEEA PARTIDUL NOS
TRU PUNE IN CENTRUL ATENȚIEI FĂURIREA OMULUI 
NOU. FOLOSIREA DEPLINA A TUTUROR MIJLOACELOR 
DE CARE DISPUNE SOCIETATEA PENTRU RIDICAREA 
CONTINUA A NIVELULUI GENERAL DE CULTURA.

Umanismul revoluționar — a cărui penetrantă definire 
aparține tovarășului Nicolae Ceaușescu — a devenit un 
imperativ de stringentă actualitate in tot frontul muncii cul
turale. Pract;c, nu există cuvintare a secretarului general al 
partidului, nu există referire la domeniul artei in care „for
marea omului nou“, „lărgirea universului de cunoaștere" și 
„revoluționarea conștiinței" să nu fie puse cu deosebită in
tensitate. Ce decurge de-aci pentru cultura viitorului ? Că 
nici un artist responsabil nu poate abdica de la necesitatea 
de a crea opere capabile să trezească acea rezonanță funda
mentală care face dintotdeauna ca arta să fie un mijloc de 
înnobilare, de activare a gîndirii inteligente in sensul și in 
sprijinul mediului social in care trăim. Nici un artist respon
sabil nu se poate sustrage obligației de a intui în peisajul 
uluitor al lumii care ne înconjoară. în ceea ce se schimbă 
continuu antrenînd de-o potrivă dificultăți și succese, bucu
rii și necazuri, sensul permanenței umane, adevărul moral 
pe care omul il poate sluji. Nici un artist nu se poate înde
părta de chemarea șefului statului nostru care cere ca arta

fie profund angajată. redea ?•:’.€ mai r.ob/- k:'!- 
—.e e ale contractorilor r.oii orh-ijri ss-ciale dar e - . -ox- 
oda-..- sa b-c Lsascâ mi itaxitatxit- lAașiwiMu, s». de-zvsluie ilp- 
surist- și gri-șelile. dind maselor o pesspcsrțnă rsufleximaro 
de murea si iuptâ, pentru progres și .-vU.za:. Laxa, dev.. 
că .umanismul socialist" nu este :n tovarădu,
Nicolae Ceaușescu o noțiune idilică, el r.u pr se
permanența naturii umane prin ?nt.naroerea sa ii. sux» agî- 
mară ; soluția care ni se propune este ac:î*S.
cultul umanului este un cult al rațiunii umane. ;-1 nu p • 
exaltarea însușirilor omenești ci '. consideră m --«
cuprindere filozofică care militează pentru :~3:. -.--a fiir;«ti 
umane, pentru descoperirea omului in om. recuooscinij-:-.- 
acestuia locul primordial in lumea contemporană, nelimita
tele sale posibilități de autopcrfecțiopar*. căpa.x'âtiie • 
de făuritor al tuturor valorilor material; și spirituale, ziditor 
al propriei sale condiții umane.

rȚ încrederea 
care generează încredere

SÎNTEM REVOLUȚIONARI ȘI NU DORIM OPERE CARE 
SA NE ÎNFRUMUSEȚEZE REALITATEA, SA PREZINTE 
VIAȚA ÎN CULORI TRANDAFIRII : NU AVEM NEVOIE 
DE DULCEGĂRII ARTISTICE. DIMPOTRIVĂ : CONSIDE
RAM CA O ASTFEL DE PREZENTARE IDILICA A VIEȚII 
ESTE DAUNATOARE PENTRU DEZVOLTAREA SPIRI
TULUI ȘI A COMBATIVITĂȚII REVOLUȚIONARE A 
OMULUI SOCIALIST.

Există, în gindirea și în activitatea secretarului general al 
partidului nostru un ferment menit să incite perpetuu, să 
dinamizeze gindirea. să oprească stagnarea, să împiedice 
mulțumirea de sine și cuibăreala călduță, să pună în mișcare 
un sistem de critică și autocritică astfel ca de partea ade
vărului să fie lumina și de partea omului dreptatea. Toate 
cuvîntările șefului statului nostru, memorabilele sale expu
neri rostite cu prilejul conferirii titlurilor de doctor in

științe politice și economice precum și cuvîntul rostit la adu
narea festivă au avut un asemenea caracter.........Trebuie
să ținem seama permanent de faptul că dezvoltarea 
personalității umane, formarea omului epocii socialis
mului și comunismului, nu se pot reduce numai la 
cunoașterea unor hotăriri sau teze generale, ci implică in 
mod necesar lărgirea continuă a orizontului de cunoștințe 
profesionale, politice, științifice și de cultură generală, în
sușirea tot mai temeinică a tezaurului de gindire și expe
riență umană, a valorilor create de umanitate de-a-lungul 
istoriei". Cultura este, deci, în concepția tovarășului Nicolae 

' Ceaușescu o acumulare treptată și variată, ea este gîndită 
lntr-o continuă devenire, echilibrarea tuturor păturilor so
ciale de oameni ai muncii intr-un front comun al culturii 
nu este o problemă care se poate rezolva dintr-odată ci este 
o finalitate a umanismului socialist.

Trimiterile la tradiția culturală națională și universală 
sînt. în lucrările și cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu frecvente. îndemnul său de a ne întoarce per
petuu la izvorul celor ce au gîndit și au scris o literatură 
progresistă pentru întregul popor s-a materializat în impre
sionante apariții editoriale dedicate clasicilor literaturii 
noastre sub formă de reeditări, editări pentru prima oară a 
unor scriitori din epoca interbelică, traduceri din literatura 
universală. De altfel, peisajul pe care îl oferă în țara noastră 
librăriile este elocvent pentru ceea ce ne-am obișnuit să 
numim „politica cărții". Afluența uriașă de oameni care 
peregrinează prin fața standurilor de cărți interesîndu-se de 
ultimele apariții editoriale, alegînd cartea bună cu un 
nedezmințit instinct, apreciind condițiile grafice excelente în 
care se tipăresc cărțile, este o dovadă de necontestat că acel 
dialog al încrederii care s-a statornicit între șeful statului 
nostru șl scriitori și între scriitori și marele public este un 
circuit al valorii care garantează de pe acuma acele modifi
cări de conștiință cu care literatura este datoare socialis
mului.

| Un festival al geniului
FORMAREA OMULUI NOU PRESUPUNE CONLUCRAREA 

STRÎNSA A ACTIVIȘTILOR, A INTELECTUALILOR CU 
OAMENII ÎNAINTAȚI DIN TOATE CATEGORIILE SO
CIALE CU MASELE LARGI ALE CELOR CE MUNCESC 
ȘI. PE ACEASTA BAZA, CREAREA UNEI AMPLE MIȘ
CĂRI POPULARE ÎN DOMENIUL CREAȚIEI ȘI CUL
TURII.

Încă în expunerea prezentată la Congresul Educației poli- • 
tice și al culturii socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
vorbind despre faptul că o atenție tot mai sporită trebuie 
să se acorde caselor de cultură și cluburilor din întreprinderi 
precum și activității culturale din mediul rural, a lansat 
ideea (nimeni nu putea bănui pe atunci anvergura pe care 
avea să o capete) „unor concursuri de creație și interpretare 
artistică atit la nivelul comunelor, orașelor și județelor cit 
și la nivelul întregii țări, veghind ca acestea să capete un 
caracter activ, nu formai, și să reprezinte un mijloc eficient 
de manifestare a talentelor autentice".

Aceasta a fost geneza Cîntării României : acel festival al 
muncii și al creației care a antrenat în faza de masă DOUA 
MILIOANE DE ARTIȘTI AMATORI, A PROMOVAT ÎN FAZA 
FINALA 14 000 DE PARTICIPANTS A ÎNSCRIS ÎN PRO
GRAME 80 000 DE FORMAȚII ARTISTICE ; acea serbare 
națională care a scos la iveală în condiții de organizare 
exemplare geniul creator al poporului român. Artiști amatori 
și artiști profesioniști, interpretind în forme de artă magni
fică tradiția noastră populară și cultă și in forme îndrăznețe 
și originale creația artistică contemporană au scos la iveală, 
intr-o unitate deplină, solidaritatea de spirit și de simțire 
cu spațiul de existență pe care din adinca memorie a isto
riei il locuiesc. Varietatea extraordinară a dansurilor 
populare, a doinelor și baladelor, a formațiilor instrumentale 
și de teatru țărănesc, muzica corală clasică și contemporană, 
spectacolele de poezie și teatru, expozițiile de artă plastică 
și decorativă au subliniat prin diversitatea lor cu atit mai 
puternic însușirea firească a poporului român pentru artă, 
imensul rezervor de talente care se pot descoperi la nivelul 
orașului și al satului, creativitatea naturală, pornită din 
rădăcini tradiționale dar cu final de-o originalitate indepen
dentă. expresive deopotrivă pentru frumusețea carac
teristică a spiritului popular. Istoria mișcării cultu
rale din România nu cuprinde în filele ei alt eveni
ment menit să dezlănțuie în proporții de masă — așa 
cum a făcut Festivalul național „Cîntarea României" — valen
țele artistice ale oamenilor. Transpunerea în faptă a ideii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost nu doar un act cultu
ral d și o nouă lărgire a democrației socialiste, o. apropiere 
a maselor largi populare de actul creației. Socialismul este 
o orinduire complexă în care informația culturală, științifică 
și artistică trebuie să circule la toate nivelele societății, să 
pătrundă cit mai rapid de la creatorii de bunuri la consu
matorii de bunuri pentru ca acel criteriu de stabilire a va
lorii să însemne o decizie obiectivă, care să se ia în comun. 
Festivalul național „Cîntarea României" este, din acest punct 
de vedere, o colaborare rodnică între profesioniști și amatori, 
valențele culturale propuse de unii și alții se confruntă și se 
interferează, demonstrind cu vigoare ideea conducătorului 
statului nostru că imaginea culturală a României de astăzi, 
forța ei de creație și absorbție spirituală, nu pot fi judecate 
numai din punct de vedere al creației unui grup de profe
sioniști ci ea înseamnă, și este, cu absolută necesitate, și 
exprimarea in forme organizate a acelor producții care 
exprimă nivelul dezvoltării artistice a marilor mase dc 
oameni ai muncii de la sat și oraș.

£ Oamenii de cultură și artă — <
activiști ai partidului

ESTE NECESAR SA SE ABORDEZE MAI APROFUNDAT 
SCHIMBĂRILE CE SE PRODUC ÎN STRUCTURA SOCIALA 
A ȚARII NOASTRE. ÎN RELAȚIILE DE PRODUCȚIE ȘI 
SOCIALE, ROLUL CLASELOR ÎN SOCIETATEA SOCIA
LISTA, A RAPORTURILOR DINTRE ELE, PROCESUL 
APROPIERII TREPTATE A CLASELOR ȘI AL DISPARI
ȚIILOR DEOSEBIRILOR ESENȚIALE DINTRE ACESTEA, 
TENDINȚA OMOGENIZĂRII SOCIALE ȘI A FORMARII 
ÎN PERSPECTIVA A SOCIETĂȚII OAMENILOR .MUNCII.

Cultura socialistă nu poate sta inafara acestor deziderate 
fundamentale care vorbesc limpede și concis despre schim
bările sociale, despre felul de-a fi al viitorului pe care 
președintele României ni-1 descrie cu o luciditate reală, cu 
o cunoaștere responsabilă a mersului înainte’ al lumii, cu 
înțelegerea gravă a datoriilor civice și transformărilor pe 
care uriașa noastră dezvoltare industrială le va impune 
omului. „Procesul apropierii treptate a claselor", „tendința 
omogenizării sociale" sint probleme de perspectivă nu numai 
pentru filozofi și istorici ci, mai ales, pentru scriitori. Apel’jl 
pe care, cu consecvență, de peste un deceniu, secretarul gene
ral al partidului îl adresează creatorilor pentru a spori rolul 
militant al creației, pentru a fi „angajată activ în lupta for
țelor avansate ale lumii contemporane" este un semn 
de neprețuite încredere în transformările de conștiință 
în edificarea’visată a omului nou pe care, arta, le-ar putea 
genera și este, cu aceeași cădere, un apel generos ca ar
tiștii, creatorii de ’frunte ai bunurilor spirituale să fie, și ac
tiviști ai partidului : oameni de omenie, patrioți legați de des
tinele sociale ale țării, propagandiști ai partidului în marea 
operă de construire a socialismului.

La 26 ianuarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a împlinit *0 
de ani de viață, 45 de ani de activitate revoluționară și mai 
mult de-un deceniu de cind se află investit cu responsabi
litățile supreme in conducerea țării și a partidului. Adoles
cența tovarășului Nicolae Ceaușescu a intrat în legendă. 
Activitatea în rindurile partidului a intrat în istorie. Iată 
însă că anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, al 
partidului, anii în care Poporul — CeaAșescu — România a 
devenit un simbol al solidarității naționale — anii ^ceștia ne 
vor rămîne în suflet, se vor intipări în memorie, se vor integra 
in biograția a 21 000 000 de oameni intrînd, după pilda tuturor 
marilor fii ai patriei noastre, în iubirea eternă a întregului 
nostru popor.

Sânziana Pop

28 
IA

N
U

A
RIE 

1978

li

< A



Cu sufletul — 
deschisă carte
Vin vulturi peste crestele de piatră 
Și-ntreabă: Ce-i acest vrăjit târim I 
— E România, mindra noastră vatră I 
Și vulturii pe veci aici râmin...

Albine vin, de auresc cimpia, 
Și ne întreabă: Care vă e rostul f
- Voința, lupta, munca omenia 
Sint toate firea ți destinul nostru !

Și fluturi vin in plaiurile vaste 
Și-ntreabă candid : Florile ce sint î
— Sint dorurile, cinturile noastre, 
Iubirea pentru-acest străbun pămint I

Vin ciocirlii cu trilurile-n pliscuri 
Sub zarea care largă se desface 
Și-ntreabă: Care-i visul intre visuri V 
Și noi răspundem: Pace-n lume, PACE I

Vin oaspeți de prin țâri nenumărate 
Pe-acest meleag sublim, ca de poveste, 
Și-ntreabă: Cine vi-i îndemn in toate f 
Și noi răspundem : Ceaușescu este I

...Și tuturor ce vin din orice parte 
Gustindu-ne din piine ți din sare,
Le dăm răspuns la orice intrebare 
Cu sufletul deschis precum o carte...

Ion Segărceanu

Invocație 
la Scornicești
Pe cerul Plapcei s-a-nspkat un nume 
Sortit de rouă stelelor străbune 
Chemări de veacuri să descătușeze 
Și țara-n piscul vremii s-o ațeze.

Din pieptul Plapcei a țișnit o torță 
Purtind pe nimb fîntini de har ți forță 
Un tricolor, un imn ți-o Românie 
In univers nemuritoare fie.

Vasile Smărăndescu

Imn pentru 
bărbatul erou
Cine iți dăruie intreoga-i suflare
Spiritul
Inima
Fapta
Lumina
Geniul
Pentru a înălța Patria pe potimițuri
Crescind ca o stea in cercul de aev
Ca singele menind in arterele vaftmriui 
Ca nuri ia foșnind in abia spre arare
Ca fulgerele ce se tăcură cmvă pe cer 
Pe stinci roții strălucind in rășârkal pre

Cine iți dăruie inima intra slava m/lorwe

Cine simte cu sufletul meu
Cine se intoarce cu fața spre fu a mea 
Cu lumina lui la lumina poporului său 
Cine aprinde ceas de ceas
O scinteie o lampă nouă la țărmul speranței 
Cine iți topește sufletul in sufletul țârii 
Cine fluxul ce face să clocotească singele 

mai aprig in luptă 
Cine leagâ o rană fie chiar șl a celui 

ce scoase intiiul sabia 
Cine de multâ vreme locuiește in inima 

noastrâ
Cine nu știe ce e odihna și moartea 
Cine ridică pe fruntea Patriei o cunună 

de taur
Cine arde ca o torță roșie pentru steagurile 

părinților
Cine duce stinca pe umeri fără să șovăie 
Cine mai sus prin furtună ridică o aripă albă 
Cine e mereu prezent in spiritul timpului 
Cine e cel ce nu se teme de fulgere 

încununat fie cu iubire-odincâ
Acela e Patria e Comunistul e Omul
Există o luptă
Existâ dorința chemarea să-i fii doar aproaae 
Arzind arzind ca o lumină sublimă pe faguri

O, Fiu al Patriei precum Ștefan șl Mircea
Și Mihai Viteazul și Horia și lancu și Bălcescu 
Tu ai ridicat steagul incă o dată pe cerul 

Europei

Victor Nistea

Personajele

TlNARUL
OMUL
JA5DARMUL 
PLUTONIERUL 
CAPORALUL 
DOAFNA plutonier 
VĂDUVĂ
FATA văduvei 
TARANUL
O BATRTNA 
ALTA BATRÎNA 
TArani

Cir-

UNU
O margine da drum ta inserare. Rezemat da 
copac, in lanfun TIN ARUL. Jandarmul a mai 
incvio. Și mai încolo — o umbri.

JANDARMUL: Nu. domnule arestat, nu ești 
' țăran. Te duc eu acasă, in sat. ..la urma , 

dar țăran nu ești. Țăranul știe să-i ceară 
pămintului. Și fiindcă știe să-i ceară, pă- 
mintul ii dă. Ia boabele astea. Pot să jur că 
nu știi nici cum le zice. Țin de foame și de 
sete. Deocamdată— Un țăran dacă-l lași sin
gur pe cimp sau in pădure nu-ți moare de 
Foame. Ia-i amnarul și el iși aprinde focul, 
ia-i cuțitul și el iți jupoaie iepurele— Nu-i 
așa că țin și de foame și de sete deodată î 

TlNĂRUL : Sint dulci-acrișoare.
JANDARMUL : Așa. du Ici-acrișoare. Dar pun 

pariu că habar n-ai cum le zi re. Nu ești 
țăran și pace, domnule arestat— Adică pariu 
nu pun că ou e vote să penezi cu domni: 
isestay.

TlNARUL : Nu mai Imi spune -domnule ares
tat*— (tntre timp a-a „proptei o căruia. a 
oprit, feraaaJ s cohortl).

JANDARMUL: C reulalL vi rog ! N-ai voie să 
oprești—

ȚĂRANUL: Să iertați- Vroiam să văd pe cine 
duceți— Că aăptăimina trecută mi s-au fu
rai 
Orm rrlauț- am acru cum arată 
că l-am .ia» la față p credeam câ-1 
po*s_

JANDARMUL: Asta n-a furat nimic, 
calat: '

ȚĂRANUL: Dacă n-a furat Rit ți-vă In căruță. 
Bte — pare ostenit rău.

JANDARMUL : Na e voie Hai. dă bice !_ 
ȚĂRANUL: Decă n-a furat păcat de tinerelele 

Im ! Dumneaea să vă dea sănătate— (se

JANDARMUL : Hei. stai puțin ! Mai e mult 
dbI ta p-»>al post de jandarmi?

ȚĂRANUL: Na. domnule soldat— Vreo două 
tv aiuri. Ca taajnn. trei— Dar ce-a făcut bă-

J AND ARMUL : N-a făcut nimic
ȚĂRANUL: Atona de ce-l purtați in fiare, 

ptexz# mate ?’
JAN DA tUL: A Scut ce nu te privește ! Clr- 

enM. a «£ pun pușca pe tine !
ȚĂRANUL: Să nu vă fie cu supărare— Ctam- 

neaeu să vă dea sănătate- Eu am oprit 
pentru ceie șapte oi furate. Că nici n-aveam

JANDARMUL: Lasă-ne cu oile doznitale! 
ȚĂRANUL: Vă las. dorena* jandarm— Am o 

de mămăligă, colea in traistă—
JANDARMUL: Clrreti. grijania au te-a- •
ȚĂRANUL: Komai o coajă ! Uaads^a’ M 

pașca de s aasăr .*) Vai de viața mea. doar 
n-o să mă ImșamcaD pentru o o a ) de nw- 

! Ca. am vrut s-o ian ? Am vrut s-o 
dau. ooronu" »'dnr— ■ Ui ta-te și ol Avesa- 
lorexe. — H presează - m aeșr^eaacă ’

JANDARMUL: Ce Avesalon ? Ch ore vartrex.’ 
ȚĂRANUL: Ca cal.xL damna* jandarm— (t-a 

â cănașdl Hai. Avesaioane. că ne-i de 
glumă ! în loc să tragă tn cine fură ou jan
darmii au început să tragă in cui i s-au tu
re1 Du. calule-omuie— Sui și dumneata. 
Nu vrei, bine—

JANDARMUL: Iar vorbești singur?- 
ȚĂRANUL : Ba acu* vorbeam c-un om. Da* nu 

mai e. Dii, Avesaloane...
JANDARMUL : Al dracului țăranul ! Cu ăștia 

nu știi niciodată cind is proști și cind tac 
pe proftit

TlNARUL : Nu-s proști niciodată. 
JANDARMUL : Zău ? Uneori și eu gindesc așa... 

Da’ cu omu’ ăla ce-i ? L-a chemat să 
suie in căruță. Pe rine a chemat că 
văz pe nimeni— Dar de simțit simt 
pe cineva in preajma noastră. Așa ca 
bră fără om.

TlNĂRUL: Nu există umbră fără om.
JANDARMUL : Așa gindesc și eu- Și totuși... 

Vasăzică mai avem de umblat două-trei 
ceasuri... Ei. hai să ie umblăm... Da* de ce 
nu-ți place cind iți spun domnule arestat 
E vorbă frumoasă. Acum să tot fie o lună, 
ne-am strins toți jandarmii din plasă și a 
venit un general de ne-a ținut o 
Acolo am aflat că e bine ca_unui 
să-i spui domnule arestat. ~ 
Un general bătriior. Ilarion 
cu favoriți albi 

TlNĂRUL : Ilarianu. 
JANDARMUL : îl cunoști ? 
TlNARUL : în 1907 era căpitan 

a spin rural douăzeci de țărani—
JANDARMUL : Douăzeci ?

ipte aL Sapie. domnule jandarm ! Am 
hoțul, 
duceți

se 
eu nu 
mereu 
o um-

lecție. 
arestat 

Politețe, zicea, 
sau cam pe-aici.

și le noi In sat

TlNĂRUL : Na chiar. Douăzeci ți doi. Dar îna
inte de a-» spinzura i-e bătut ca să nu le 
pară rău după viată.

JANDARMUL : In 1907 nici nu erai pe lume ! 
TlNĂRUL : N-am fost nici cind au fost trași pe 

roată Horia. Cloșca și Crișan— Și nici pe 
re*—sa hit Tudor Vladimireacu... Dar știu.

JANDARMUL .* înseamnă că ești băiat invățat 
TlNĂRUL : Nu-s. De invățat acum invăț. Dar 

istoria nu se-nvață. Se știe. Se moștenește. 
Ca pogoanele sau animalele.

JANDARMUL : în 1907 a murit și un bunic de-al 
meu. Eu am ceva școală — trei clase — 
da* la școală nu ne-a spus nimeni ce și cum 
a fost atunri. Și nici tata nu scotea o vorbă 
despre bunicul. își făcea o cruce mare 
și-atit— firi face fi el o cruce).

TlNARUL: Atunci n-ai moștenit nimic. Ei, 
mergem ?

JANDARMUL: Mergem... Cum să nu moște
nesc ? Două hectare lingă riu. De-abia aștept 
să mă liberez si să mă-nsor cu fata iui Suilă 
care are pămint lingă al nostru... Eu ts de 
fel din Prahova, comuna Fulga, dac-ai au
zit...

TlNARUL : Nu vorbeam de moștenirea asta... 
JANDARMUL: A, de cealaltă, cu bunicul... 

Poate o să apuc să aflu ce-a fost atunci.
TlNĂRUL : O să apuci. Ei. mergem ? 
JANDARMUL: Mergem. Te-am mai Întrebat: 

acolo la oraș te-au bătut ?
TlNĂRUL: Nu. Mi-au dat ciocolată ..Carmen 

Silva" și m-au rugat să fiu cuminte— 
JANDARMUL: (brute). Stai că trag!
TlNĂRUL : Ce e?
JANDARMUL: Nimic- Mi s-a năzărit... Umbra 

aceea—
D O I

Portul de jandarmi. O masă la care picotește 
•w caporal — aa dulap inchit eu lacăt, pereți 
albi. got. Un telefon.

CAPORALUL: (ridică receptorul telefonului

Baladele drumuluiI
Intr-un rug om priponit 
Tara de păcătuit
Intr-un rug din lemn de nuc 
S'oaim unde să mă duc. 
Trece-un cal ți nu-l vedem 
Fiul meu pe nume-l chem 
Fiul meu pe nume-l strig 
Trece-o șea, se face frig.n
B >de staroste de flinte 
Nu mă-nri7rie-n cuvin’e 
Pe^'-u șeaua ta de lemn 
Am ochi», am has la semn 
Pe"*ra fiul meu născut 
G’aorte-n flintă n-om avut 
Pentru fiul de-un ceas 
G’oonte-n flintă n-au rămas 
B'nde staros’e de flinte

care inii. M trăi ti ! La telefon caporal Ve
rile I And. să trăiți— Domnul plutonier e in 
inwecție ortn comună— Nu. incă n-au venit ! 
lui se deschide ri intri Tindrul urmat de 
jandarm). Ba au venit ! Nu-s nebun, să 
hăiU. Chiar acum au intrat pe oșă. toti trei 
(eitre jandarm). Asta-i arestatul trimis la 
urmă ?

JANDARMUL : Asta— Dor eare trei ei sintem 
doi ?

CAPORALUL: H sint să trăid • Am «nțeles ! 
Domnul p’utonier să vă sune miine diminea
ță ! Am înțeles, să trăiti— Sau tn noaptea 
asta eind se întoarce din lnraec*’e... Am 
scris, să trăiți ! fa-a scris stafie) S5 t^ăiți ? 
(inchide telefonul, rotește manivela). Mi s-a 
părut că sinteți trei. Ja~Aarmeria plasei era 
Îngrijorată—

JANDARMUL: Avea si de ce. E un întuneric 
de nu poți despărți diurnul de efano— Da- 
am aftins Ast»a-« documentele. — Domrc' 
șef de post se mai întoarce tn noaptea asta ? 

CAPORALUL : E aici.
JANDARMUL : Cum aici ? 
CAPORALUL : La arest.
JANDARMUL : După atita drum nu-m: arde de 

glumă.
CAPORALUL : Nu glumesc. Domnul plutonier a 

dat ordin : cind se-mbată să-l bag ta arest— 
Sui să-l chem... (iese).

JANDARMUL: Doamne, mare-1 g-ădina ta !— 
(Plutonierul intri mahmar. anaaz de capo
ral). Să trăiți ! Sint soldatul-

PLUTONIERUL: (U intrerspej Bme-btne— Ce 
s-a intimplat ?

CAPORALUL: V-am raportat—

O piesă de VALENTIN MUNTEANL

PLUTONIERUL: Las’ să spună el— Fă lampa 
mai mare.

JANDARMUL : Am escortat un arestat minor 
care trebuie trimis la urmă... Poftim docu
mentele...

PLUTONIERUL: Asta-i arestatul ? Și celălalt 
cine-i ?

JANDARMUL: El. domnu’ plutonier ! Care ce
lălalt ?

PLUTONIERUL : (te teuturd). Bine-bine... (către 
caporal). Unde-i cheia ?

CAPORALUL : Mi-ați ordonat, pină mîine di
mineață să nu v-o dau.

PLUTONIERUL: Vechiul ordin se anulează ! 
Dă-o-ncoace... (detchitînd dulapul). Stai jos, 
soldat... îi fi ostenit..

JANDARMUL : Sint domnu’ plutonier ! Am um
blat toată ziua.

PLUTONIERUL: Te-au ros bocâncii (a tcot o 
tticlă ți eiteva pahore mici).

JANDARMUL : M-au ros. domnu* plutonier ! 
PLUTONIERUL : Și din cauza puștii nu-ți mai 

simți umărul...
JANDARMUL : Chiar așa. domnu’ jplutonier... 
PLUTONIERUL : Bine, soldat, o să te odihnești 

și miine dimineață o să pornești înapoi. Poa
te găsim o căruță...

JANDARMUL : Să vă dea dumnezeu sănătate. 
PLUTONIERUL : Acum bea un pahar de țuică... 

Poate nici n-ai mîncat toată ziua...
JANDARMUL: Chiar așa. domnu’ plutonier... 
PLUTONIERUL (către caporal). Mai avem ceva 

slănină sau brinză ? Trebuie să măi avem. 
Adu-le-ncoace ! (caporalul iese). Să ciocnim ! 

JANDARMUL : La mulți ani. domnu’ plutonier ! 
Brr. tare mai e !

PLUTONIERUL : Fiartă de două ori 1 Unde tre
buie să ajungă ?

JANDARMUL .* Cine ?
PLUTONIERUL : Arestatul. Că doar n-ai venit 

pină-aici singur, tn plimbare ?
JANDARMUL: La vreo 60 de km. în două zile 

e acasă.

Te-am închis în trei cuvinte 
Pentru șeaua ta de lemn 
Am ochit, am tras la semn.ni
Tată, tu eroi 
Singele-ți păstrai 
Și mă așteptai 
Dincolo de iad 
Dincolo de rai 
Șl mă pustiai 
Și mă dezlegai 
Nalte $â-mi cuprinzi 
Gleznele-n oglinzi.

•) „Baladele drumului", scrise de tină- 
ra poetd LELIĂ MUNTEANU, pot 11 recitate 
sau eintate intre tablouri sau chiar în 
timpul desldțurdrii lor. Ele sint, oricum, 
„muzica de scend* o acestei piese.

PLUTONtERUL: Cam prăpădit— N-ajunge nici 
in trei— Ce-a făcut ?

JANDARMUL: Scrie in documente. Instigație 
comunistă.

PLUTONIERUL: Asta? 
JANDARMUL : Așa scrie. 
TlNARUL : Așa și este...
PLUTONIERUL : (răcnet). Mă ! Aici e post de 

jandarmi ! Aici vorbești numai cind ești în
trebat ! (către jandarm). Ciți ani are ?

JANDARMUL : Șaisprezece.
PLUTONIERUL : Puțini. Pentru ce-a făcut, chiar 

foarte puțini... (ciocnește cu jandarmul, a 
torit caporalul). Ee ?

CAPORALUL: N-a mai rămas nimic, domnu’ 
plutonier !

PLUTONIERUL : Păi cum să rămină ? Deci cum 
m-am culcat te-ai și pus pe înfulecat... 4&ta-i 
brava jandarmerie română 1

CAPORALUL: Mă jur. domnu’ plutonier 1... 
PLUTONIERUL : Gura ! Vă cunosc pe toți ca 

pe izmenele mele... După o zi de drum un 
brav soldat o să se culce flămînd. Ce. e ușor 
lucru să escortezi un comunist ? Chiar dacă 
are 16 ani. Domnu) general Ilarianu spune 
că ăștia sint periculoși și-n burta m&sii... 
Caporal, tu ai auzit de domnul general îla- 
nanu ? Cel mai timpit ofițer pe care l-a 
avut armata română de ta războiul de inde
pendență incoace— Dar cu comunistul și cu 
măsa a nimerit-o. Și-acum, caporal, pentru 
că l-a: lăsat flămlnd pe soldat ia in spinare 
tot echipamentul și fuga marș la biserică ! 
Na să te rogi ci s-o inconjori ca la învio
rare. pas alergător de o sută de ori ca să dai 

jos brinza și slănina și ceapa și ridichii pe 
care i-ai mincat pe nedrept Executarea !

CAPORALUL : Am înțeles, să trăiți. (dă să 
iasă).

PLUTONIERUL: Stai ! După „înviorare" te 
repezi, tot pas alergător, la mine acasă și-i 
spui doamnei plutonier să fie prezentă mîine 
1a șase la postul de jandarmi cu o carafă 
de zeamă de varză ! Hai, fuga marș !

CAPORALUL: Să trăiți, la doamna plutonier 
am fost !

PLUTONIERUL : Carafa aia era pentru țuica 
băută inainte. Nu vezi că asta-i în plus ? 
Și carata să fie la fel. (caporalul lese). Greu 
mai pricep unii ! f- El, la mulți ani !... Am 
uitat să te-ntreb ce face domnu' plutonier 
Preoțoiescu. Parc-așa-1 cheamă;.. ?

JANDARMUL : Așa... Face bine... Cu ale ser
viciului... V-aș ruga ceva. ...Să-i dați voie 

stea jos- E ostenit rău...
PLUTONIERUL : Că bine zici... Dar unde ? Că 

nu mai e nici un scaun... Și 6ă ne ridicăm 
noi ca să stea el nu se cade. Că. nu-i așa. 
noi n-am greșit statului cu nimic... Cum s-a 
purtat pe drum ?

JANDARMUL: Bine, domnu’ plutonier...
PLUTONIERUL: Ăștia se poartă bine... Că 

uneori mă și întreb de ce-i mai arestuim. 
(ride). îngeri le ies pe gură... Mai de mult 
un moșneag de trăgea să moară ii dădea zor 
să-ml vorbească de-un popă de-al lor. Max 
sau Marx... Arestat, dacă ești obosit, stai pe 

_,usumea. Vezi, noi nu sîntem oameni răi... 
TlNARUL: Pe dușumea nu stau.
PLUTONIERUL; Așa-i, asta uitasem... Sint șt 

dați aracului de mîndri ! Am escortat unul 
condamnat la 25 de ani. Ei. ce spui, că se 
purta de parcă avea de ispășit o săptămină l 
Ca un conte, domnule ! Mănușile și țilindrul 
mai lipseau... Ehei, dar cite n-ar fi de po- 
vestit ! Noi, jandarmii, suferim, nu glumă ! 
Nu tu zi. nu tu noapte, nu tu masă, nu tu 
somn ! Și toate astea din pricina cui ? A 
hoților sau a vagabonzilor ? Ași ! Din cauza 
dumnealor— Arestat, bei o țuică ? Să vezi 
că zice nu. \

TlNARUL : Nu.
PÎ-VȚONIERUL; Ce-ți spuneam? O țigară? 
Timarul : Nu.
JANDARMUL : îi dau eu scaunul meu, dacă 

permiteți...
PLUTONIERUL: (tinărului). Vezi, mă. ce oa

meni sîntem ? Păi dacă noi sîntem oameni, 
voi de ce nu sinteți ? Uite, stai jos colea ! 
(Tmarul t-a ațexat In fața plutonierului). 
Tn. că tinăr mai ești !

dt copil, domnule plutonier !
PLUTONIERUL: Păi să nu-i plîngi de milă ? 

I te cine se pune cu statul ! Sau să-l plin- 
gem pe stat bietul. C-a ajuns să-1 înfrunte 

^t»,°?EW;** Ai vreo meserie, arestat? 
TlNĂRUL : Ucenic.
PLUTONIERUL: EI vezi ? Și de ce nu te ții 

de ucenicie ? Ajungi calfă, meșter, om la 
casa ta- Ce-ți trebuie ție instigațte ? Ieși 
duminica cu nevasta și copiii la bere și mi
titei, te plimbi pe strada mare să te res
pecte lumea șj-țl vezi de treabă... Tu ești 
pentru politică, mă ? Sau politica-i pentru tine ?

’’ Nu răspund la provocări.
PLUTONIERUL: Ptiu, să nu te deochi ! Toți 

vorbiți la fel. Parcă ar exista un regulament 
să-l știți pe dinafarâ de la mic la mare. 
Păi eu dacă te provoc doar la o țuică și la 
o țigară că altceva n-am, că-s plutonier 
aarac... Zău că-mi vine să te pup, aresta- 
tule... Mi-ai putea fi fecior... Dar. drept să-ți 
spun, un așa fecior, n-aș vrea. Să mi-1 aducă 
acasă din post in post. Păi nu mi s-ar rupe 
mima ?

TlNARUL: Nu cred. Nici lui tata n-o să 1 se 
rupă.

PLUTONIERUL: Ai prins glas... Bravo... Soldat 
pe drum o vorbit î

JANDARMUL : NU. domnu’ plutonier...
PLUTONIERUL: Dar alții au încercat să vor

bească cu el ?
JANDARMUL : Nu. domnu’ plutonier.
PLUTONIERUL: Ve2i, arestat ? Lanțurile însin

gurează omul... Și-acu ridlcă-te frumușel că 
nu se cade ca un jandarm să stea in nicioare 
lâr unul ca tine pe scaun... Așa... Stai jos 
soldat și să ciocnim...

JANDARMUL : (s-a atetat). Sint obosit...
PLUTONIERUL: Parcă eu nu-s... ! Tocmai de 

ata beau, merităm țuica asta pentru obosea
la noastră... Și zici că a făcut instigație...

JANDARMUL: Așa scrie acolo.
PLUTDNIERUL: Atunci așa e... Dar mă-ntreb 

cit de instigație.... Dacă mă-nțelegi.
JANDARMUL: înțeleg. Dar nu știu. Atlt că a 

strins niște semnături și le-a dus la Craiova, 
la proces... Apoi manifeste...

PLUTONIERUL: Aha. la procesul ălora de la 
Gnvița... Semnături... Să-i ierte, nu î

TÎNARUL : Nu să-i ierte !
PLUTONIERUL: Dar ce să le tacă ? Să le dea 

cîțiva anișori in plus ? Semnături ! (ride). 
Păi unde te trezești, mă ? La Liga Națiuni
lor !? Semnături !— Hai să bem că-mi plăcu !

JANDARMUL: Eu nu mai pot, domnu’ plu
tonier !

PLUTONIERUL: Să mal poți ! Jandarmul tre-

^elevlziune

Cu înaltă emoție
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Aniversarea a 60 de ani de viață și a 
peste 45 de activitate în mișcarea revo
luționară a președintelui nostru a în
semnat pentru televiziune, cum era și 
firesc, prilejul de a sărbători prin cuvînt 
și imagine evenimentul, reunind pe mi
cul ecran cele mai semnificative mo
mente legate de activitatea prodigioasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Seară 
de seară, acest mare ..ziar văzut și vor
bit" și-a pus „paginile" sale luminoase 
la dispoziția unor largi categorii de oa
meni ai muncii care, prin reprezentanții 
lor cei mai cunoscuți, și-au exprimat 
sentimentele de dragoste și admirație 
față de conducătorul României. Seară 
de seară, sub genericul sugestiv intitu
lat „Omagiul poporului", au fost reme
morate momentele de emoție și de 
bucurie inspirate de prezența secretaru
lui general al partidului in mijlocul oa
menilor muncii, in uzine și pe ogoare, a 
fost subliniată participarea sa hotări- 
toare pe marele front al construcției so
cialiste.

S-au alăturat și emisiunile celorlalte 
redacții care au inclus in programul lor. 
respectindu-și fiecare profilul, filme do
cumentare emoționante, interviuri și de
clarații ale muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor. poezii și cintece ale poeți
lor ’și compozitorilor noștri de prestigiu 
dedicate tovarăsu’ui Nicola» Ceausescu 
în pragul Împlinirii a celor 60 de ani de 
viață.
• „Redacția literar-artistică" a progra

mat pe 13 și 20 ianuarie două ateliere 
de creație care au reunit sub genericul 
„Omagiul creatorilor" nume prestigioase 
din arta și cultura românească contem
porană. sub același semn ai dragostei șj 
stimei pentru secretarul generai al par
tidului : Ion Jalea. Mihai Beniuc. Ion 
Brad. Al.. Andrițoiu, Arnold Hauser, 

Virgil Teodorescu. Sabin Bâiașa. Teodor 
Bratu, Horia Flămindu. Constantin 
Lucaci. Prin mărturisirea gindurilo.- 
lor intime legate de aniversare (adău
găm și frumoasa meditație a prozato
rului Dinu Săraru despre conștiința 
scriitorului contemporan, conștiință fer
tilizată de îndemnurile secretarului ge
nerai al partidului), cit și prin exempli
ficarea acestora cu versuri, eseuri, pic
turi. sculpturi, creații muzicale dedicate 
conducătorului țării, aceștia s-au făcut 
ecoul sentimentelor de gratitudine ale 
creatorilor de artă pentru grija și înțe
legerea de care s-au bucurat și se bucu
ră in realizarea și difuzarea creației lor 
din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbogățirea continuă a tezauru
lui culturii naționale.
• Tot prin intermediul televiziunii, 

in direct, am trăit cu toții emoția con

feririi tovarășului Nicclae Ceaușescu. 
pentru a doua oară, a Titlului de Onoa
re Suprem ..Erou al Republicii Socialis
te România", a Ordinului „Victoria so
cialismului* și a titlurilor de doctor in 
științe politice și de doctor in economie, 
acordate de Academia „Ștefan Gheor
ghiu* și de Academia de Studii Econo
mice. expresie a recunoașterii și înaltei 
prețuiri, pentru activitatea patriotică, 
revoluționară, pentru contribuția excep
țională la făurirea României modeme, 
pentru tezele de remarcabilă originali
tate ale secretarului general al partidu
lui in domeniul științelor economice ?i 
politice.
• Miercuri seara a fost prezentat 

spectacolul festiv „Omagiul Președinte
lui*. spectacol care s-a înscris, prin ca
litățile sale deosebite și valoarea inter-1 
preților. intre cele mai frumoase și emo

ționante momente ale sărbătoririi, con
ferind evenimentului dimensiunile unui 
Înalt elogiu adus secretarului general al 
partidului. Partidului și țării inaesi ; 
urările rapsozilor din Muntenia. Moldo
va. Oltenia. Transilvania. Maramureș. 
Banat și din alte zone reprezentative 
ale țării, versurile de inimă și de suflet 
ale poeților Adrian PL inescu. Geo Du
mitrescu. Alexandru Andrițoia. Victor 
Tulbure și alții, recitate de actorii noș
tri dintre cei mai buni — Irina Râcni- 
teanu-Sirianu. Margareta Pogonat. Ion 
Caramitro Silviu StănmlAscu. F’rwHan 
Pittîș și Mihai Stan; Balada Olimpiei 
Vlaicu care a evocat cu sensibilitate și 
In tradiția genului viața șl activitatea 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceausescu : Cintecul de urare compus și 
interpretat de Cornel Fânăteanu : coru
rile și ansamblurile ..Doina". ..Rapso
dia" și ..Ciocirlia". „Madrigalul" sub ba
gheta lui Marin Constantin : programul 
șoimilor și al pionierilor : baletul grațios 
al lotului olimoic feminin de gimnasti
că avind in frunte pe Nadia Comăneci 
și Teodora Ungureanu : dntecele popu
lare nmagia'e : versurile iri tfntece’e n- 
terpretate de membrii de frunte ai Ce
naclului „Flacăra" al tineretului revolu
ționar. animați de patosul și dinamis
mul poetului Adrian Păunescu. toate 
lao’altă in regia lui Hero Lupescu. au 
alcătuit un florilegiu oferi» In dar 
secretarului general al nartidu'ui și 
Pres«»<țir>tpiui tării, tovarășului N'rolae 
Ceaușescu. Spectacolul, prin amploarea 
ideilor si sentimentelor exprimate cu 
ad'ncă emoție și dragoste, a fost oma
giul pe care poeții, comnozitorii. clntă- 
reții si ceilalți interoreți l-au adus, și 
cu prileiul acestei sărbători, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. exnresie a sen
timentelor de dragoste și profundă pre
țuire ale Întregului nostru oooor fată de 
secretarul general al partidului, fată de 
Partidul Comunist Român In rindurile 
căruia, timp de aproape 50 de ani. a 
luptat și a activat pentru bunăstarea și 
fericirea patriei, pentru măreția, liber
tatea și independenta României socia
liste.

Iulian Neacșu

teatru

De la filmul Iul Titus Popovici și Ma- 
nole Marcus, ce 6e chema. înșelător. 
Psterea și Adevărul, la piesa cu același 
titlu, e de văzut atît de limpede cum 
osmoza artelor se revendică de la în
tretăierea lor eu ideologia hotărltoare. 
De atunci încoace, pe scenele româ
nești s-a jucat un singur indeclina- 
bil personaj: Adevărul timpului nos
tru. preocupat nu numaidecit de hai
nele eroismului, cit de substanța 
dinăuntru, simplă hrană a fiecărei zile 
depuse in marea zidire a Învingăto
rilor lucizi.

Adevărul despre trecutul îndepărtat 
Adevărul despre trecutul apropiat. 
Adevărul despre ziua al cărei soare 
Incă mai dăinuie tn bolta zilei. Ade- 

, vărul noului născut Puterea și Ade
vărul a pus, ca să zic așa, problema, 
între parantezele ei nu și-a mai aflat 
pripășirea nici mistificarea, nici dog
matismul. nici facilitatea gogonată. 
Cuvintele au tăiat tn bronz. Bronzul 
era insă al luptei pe viață și pe moar
te. Bronzul nostru. Lupta noastră. A- 
devărul nostru. Merită, nu-i așa, să 
ne și doară cind totul e-al nostru : 
și putere, și adevăr, și adevărul des
pre putere, pină și adevărul despre 
adevăr.

Mă gindesc apoi Ia Viața unei te
mei. Nu o dată literatura a făcut 
lumină pe un chip purtat prin no
roaie. Femeia din piesa lui Baranga 
străbătuse turbureaia unei epoci ce se 
căuta pe șina, si astfel, Împreună, om 
și vreme, a-au regăsit, și nu e de 
mirare că lumina tăioasă, pătrunzind 
intre cutele cele mai sfolegite. le-a 
Înviorat deopotrivă cu o undă bene
fică. Dar acea, să-i spunem pe nume, 
pătimașă introspecție si rostire de a- 
devăr s-a deplasat, deja, dinspre tre
cut către ceasul cald al prezentului.

Puterea 
adevărului

Față in față, generațiile nu s-au 
mai putut amăgi sub o îmbrățișare 
protocolară, de misionari instrăinați. 
Dezbaterea idealului a prins a se con
tura sub ochii noștri. In Balconul Iui 
D. R. Popescu, de pildă, se vorbește 
despre noi. Noi, cei adevărați, nu cei 
adumbriți in cuvintele „despre".

Nu nume de autori și titluri Iși 
propun să inșiruie rindurile de față, 
ci mai degrabă să contureze un fel 
de prolegomene la o dramaturgie de
finită de capacitatea reciștîgată de a 
privi omul in ochi. Se spune: capa
citate proiectivă, vizionarism, integri
tate. Sensui unei atari mișcări tec
tonice e, fără doar și poate, dialec
tic: de la trecut Ia viitor, și de la 
viitorul astfel știut la trecutul reme
morat

Un lung flash-back s-ar alcătui pe 
temeiul conflictua] a) dramaturgiei de 
după 1965. Și azi se mai scriu astfel 
de piese. Nu mai departe : Autobio
grafie de Horia Lovinescu sau La 
margine de paradis de Ovidiu Ge- 
naru, și nu e greu să adăugăm un 
al treilea titlu, un al patrulea etc. 
Istoria veche se citește și ea după 
aceleași criterii, dătătoare de cutezanță 
și aemmtate națională. Ne apropiem, 
cum spuneam, trecutul îndepărtat și 
trecutul timpului nostru ca să ni le ve
dem adevărate, întregi. Pe frontispi
ciul Adevărului, un nume drag și 
binecunoscut ne invață să fim oameni. 
Teatrul românesc aceasta a și înțeles, 
și aceasta și îndeplinește: oamenilor le 
prezintă oameni, iar adevărului chipul 
simplu al vremii sub acești oameni 
minunați și sub brațele lor neobosite.

Ion Lazăr

t f A



mi e poporul liber
Nu-i marmoră pe plai să nu tresară, 
Nici creangă nu-i in codiu secular, 
Nici pasăre măiastră să nu cinte 
In douăzeci și șase ianuai I

Nu-i clipă să nu vrea să mai răminâ, 
Dai alte clipe vin la sărbătoarea 
Stemei române ți se-aprind pe culmi, 
La (armuri iți trimite solii marea,

Cu-al lor mesaj. Și vulturii tot vin 
Din munții rodniciilor albastre : 
— Acum, șaizeci de ani are zăpada timplei 
Celui dinții bărbat al țării noastre I

Rostind cuvinte, el grădini vestește 
Pe-ocest meleag răsăritean cu brazi,
El e poporul liber prin popor,
El e Luceafărul poporului de azi I

O, (ara mea, tu dulce Românie, 
Născută din sudori fi munci de faur 
Din vroja simburiloi iar ne nașlem, 
Trăim un calendar cu loi de aur, 
Iubim I Sintem I Zidim I Cunoaștem I

El |ine-n cumpănă cw-l nou >1 bun.
Dou oiipi lirei, deci I Mai lorgi precum 
Colinele pierdute-n soote
Spre o-l clnto mereu, din sore-n sore

OVIDIU GENARU

VIRGIL CARIANOPOL

Multi ani de fericire, tinerețe 
Alături de popor și de ai lui, 
Mărețe fapte incă pentru Țara 
Statuie luminoasă-ntre statui.

De soare fie-i drumul către milne, 
Speranță vie-a noastrâ-a tuturor 
Pentru fruntarii, pace, libertate 
Și pentru strălucitul viitor.

Urare
E zi de slavă pentru noi românii 
Prin ani mereu va fi de-acum-nainte. 
E astăzi ziua-n care s-a născut 
Intiiul țârii noastre Președinte.

Ce sâ-i urâm noi cei de-aici, tot neamul, 
Așa cum i-am urat și pinâ-acum, 
Acestei stinci care cu braț și minte 
Făcu de aur Patriei alt drum î

In frunte cu Partidul și lumina, 
In fața celor care sinf și cresc, 
Să fie, să răminâ totdeauna, 
Izvor de vis și suflet românesc.
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Un fiu
pentru revoluțieTara în ianuarie »

Un imn ca o răsfringere de aripi, 
Țara-n ianuarie ca un Ion
De spumă alb cum de zăpezi pe creste,
Un curcubeu se-arată-n lume, suveran,

El ne cunoațte, noi il țtim, 
Iluminăm la matca anilor săi plini, 
Ațeazâ timplele pe inimi 
Și-ațeazâ timpu-n rădăcini

O tinerețe-a patriei gindețte-ntr-una 
Și i se umple inima de tineri, blind, 
Țara-n ianuarie iți culege calde 
Și iți sârută-adinci zăpezile din gind

Iți începea in lume călătoria ; avea ochii 
scăpărători ți vii, venea dintr-o casă in care 
bogăția dinții ți cea mai de seamă inflorea în copii.

Legendele cu haiduci de pe Olt, de la Jii, cintecele 
de alinare ți dor, vechi eresuri, intimplări despre Mihai 
Voievod Viteazul i-au încălzit anotimpul dinții, i-au 
umplut inima ți gindul pentru o viată.

Copil fiind se visa oțtean in oastea 
neînvinsului Tudor. Căuta cu ochii in zare 
către orațele unde, din zori la crepuscul, oamenii purtau 
mațirrt uriațe, trudeau din greu, sufereau in tăcere ți 

ațteptau.
Se numise al celor mulți trimis, apărător al 

cauzei lor. Sprijinind cu viola drumul de luptă care se 
deschide spre noi. Alături de tovorâții lui căuta armele 
cele mai potrivite, uneori invizibile ca literele scrise cu 
cerneală simpatică pe foița de țigară.

Intr-o zi muntele negru se prâbuțl.
Fiul pornit dintre colinele repezi, trecut sub povara 

cătușelor, călit in viscolul aspru al Inclețtărilor multe 
era tot acolo, in primele rinduti.

- De-ocum vom ovea timp pentru toate, ne-a zis. 
Pentru flori ți ponfru piine. Vom bote noilor cetăți 
temelie. Vom răsădi arbori in locul celor cAruțl, 
vom crețte grădini peste singurătăți. Vom ridica hidro
centrale ți uzine cum n-am mai avut.

Vom ctitori o țară nouă pe un pămlnt străvechi.
Este el cum il țtiu. Astlel memorio viselor noastre 

dinspre eroii românilor din totdeauna li păslreniâ 
cuvintul ți graiul nestins. Oțtean al revoluției. Fiul.

GEORGE CIIÎRILA
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Vlăstar
al lumii românești

I

O ramură deasupra pâmintului se-nclină 
ți ramura-nflorețte de-o veche, grea lumină, 
Lumina din adincuri, lumina tutelară 
este lumina frunții zbucnită in afară 
Și-a ochilor de ctitori de (ară românească 
meniți prin ochii noțtri continuu să privească 
Nu se zărea mileniul, cel prim, decit departe 
ți ei țineau pămintul in miini ca pe o carte 
Ei nu citeau cuvinte, ci ierbi, copaci ți floare 
ți mai ales cu ochii treceau peste izvoare 
Un alfabet de seve, lumini, esențe tari 
făcea din moții noțtri ostați ți cărturari 
Și neinchisă cartea ți fără somn in file 
le cuprindeau ți chip ți sărbători ți zile, 
Știind că sint de-aicea ți nu din altă parte 
s-au infrățit cu glia prin viață ți prin moarte, 
Și cînd ți vieți destule ți morți se intimplară 
pâmintului din cuget i-au dat un nume : țară 
De noi cercarăm plinsul, ne-a mai robit durerea 
ei ne-au fost totdeauna ți visul ți puterea. 
Vlăstar al lumii noastre, al spiței românețti 
crescu pămintul țării înalt la Scornicețti, 
Azi cind destinul nostru cu veacul se-ntretaie 
rostim un nume simplu, de cintec, Nicolae 
L-au spus atitea mame, atiția il purtară 
căci el egal e-n virstâ cu dragostea de țară, 
Și numele acesta umblă prin românime 
ca soarele prin holde, ca doinele prin rime 
Nu ți-a aflat odihna : era a lui menire 
un strălucit bărbat să-l poarte-n strălucire...

în casa eroilor
Grinda casei pentru-un cer mai înalt 
lumină-i in drumul eroilor 
grăiețte măicuța Alexandra 
tronul vorbelor 
cimpuri de viață invie 
in ochii celor trecuți in vetrele

mult întrebate,
măicuța vindecă fintini.

FLORIN COSTINESCU

Prin mine ram incendiat 
ți rană deschisă 
mina ei plinge 
mina ei ca ogorul sufletului 
grăiețte măicuța pe țtergura ascunsă 
sub neam de ctitorii inalte ;
grăiețte dimineața 
bărbatul-munte 
bârbatul-țarâ 
fulgeră porți intru lumină

pe coline rouă Incrustează statul 
semnului 
zilei

ION IUGA
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Noi toți, 
Partidul, 
Patria, Poporul
E țaria romAneascA-n sârbâtoare, 
Carpații dau ca bravi oșteni onorul, 
Cind urcA roșul steag ți tricolorul 
Ca pe-un catarg pe culmea cea mai mare.

l-un timp solemn cind ți mai larg
ni-i zborul 

Spre-naltul crug al zilei viitoare, 
cA-n Nicolae Ceauțescu are 
PAmintul luptelor iibinditorul.

RAiune dar, a inimii urare I 
TrAlascA InaintemergAtorul, 
Nâdejdea noastiA-n veci nemuritoare.

OA4AGIU

Bărbatul

Cum stelele din slavâ doar in fintini râmln 
El in adine de suflet ni se arat A astru 
El este focul viu al neamului romAn 
StrAlummind ți roțu ți galben ți albastru.

Se nasc in lume arbori, in arbori se nasc lumi. 
Din ciobul de scinteie un fulger se incheagâ 
O, maicA Românie, tu ai știut s-aduni 
Intr-un bârbat speranța ți-ntreaga noastrâ vlagâ I

Noi credem in luminA, noi credem In Carpați 
In Dunâre noi credem, ți-n Olt ți-n Prut ți-n Mureș 
Noi credem in bârbatul nâscut din mari bârbați 
Ca-n muntele din care argintul curge iureț.

m • o

Și-astfel sArbAtorind ConducAtorul 
Ne inâlțâm In cinste fiecare 
Noi toți i Partidul, Patria, Poporul.

NICULAE STOIAN

Se nasc In lume arbori, in arbori se nasc lumi 
Dar unul e stelarul din vatra romAneascA : 
In rAdAcini cum soarbe puterea din strAbuni 
Cu trunchiul drept se-mplintA In cer, sA-l blruiascfl.

PAUL TUTUNGIU
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Omagiu
Acum șaizeci de ani, pămintul românele 
Răbdmd de-atitea veacuri obida și ocaia 
Născu conducătorul, om simplu ți firesc, 
Pe care-l așteptase dintotdeauna țara.

Ni-i dulce piinea, roadele-s bogate
Și pacea peste plaiuri se pogoară... 
Cu el vom cuteza tot mai depaite, 
Demni ți stâpini in propria-n. țară.

SORIN TEODORESCU

La cîrma României
El a venii prin ani ca o legendă vie, 
lumina veacului de mult l-o pregătit 
atotputernic spirit zburător 
voința patriei cioplind-o in granit. 
In preajma lui sini orele de loc 
ți limpede speranța, a ridicat-o el, 
dorind in lum» să triumfe viu 
culorile victorioase din drapel 
Ne-o pregătit, ostați ai vieții, să purtăm 
armele muncii gravi ți cu răbdore, 
să dovndim că sevo norocoasă-a 
codrului valoh nicidnd nu moare 
La cirma României i-a dat putere nouă 
sporind lumina stemei sub care astăzi toți, 
noi, comunlțtli, ducem patriei destinul 
crescindu-i flacăra spre stiănepoțl.

GHEORGHE IZBASESCU

Steagul omeniei
E important să ai petrol ți aur. 
Să n-ai omizi nici cari la tine-n pom, 
Dcr dintre toate cel mai scump tezaur 
Z co să fie-n fruntea țâtii-u- om 
Ce-nalță-n zare steagul omeniei : 
Acesta e cirmaciul Român L

Republica din virsta-i e jumate 
Dai din a lui jumate ți un sfert 
De luptă pentru bine ți dreptate 
Și comunism — aceasta este cert 
El stă muncitorimii noastre-n frunte 
Ce către viitor ți face punte.

Deschisul drum ce-l pardosim cu fapte 
Cu trudă, hărnicie ți cu artă 
In văgăuni zvtrlind bulgări de noapte. 
Cu ochii ți cu degetul pe hartă 
Si-n dreapta, sus. cu steagul omeniei 
in frunte e cirmaciul României.

Mai este plnâ-n piscuri sus pe creste I 
întreabă unul-altul, dar din meis, 
Și-naintațul său răspunde i Este I 
Și-nttebălorul ochii ți i-o țters 
rrivind zimbind Io steagul omeniei 
Ce-I ține sus cirmaciul României.

MIHAI BENIUC
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În graiul faptelor
Ca muncitor, pe primul om al muncii
cu vorbe simple il salut.
Doar știu de mult câ El e cel ce o stirpit 

din rădăcini
mizeria din trupul țârii noastre.
El, cel ce ocrotește 
lumina ochilor acestei țâri 
și știe mai profund ca orișicine 
să desfășoare steagul revoluționar al 
construcției și infrumusețârii, 
căci fața satelor și-orașelor o știe, o cunoaște, 
dreptatea celor multi o ințelege, 
români, maghiari, germani, a tuturor acelor 
ce-n graiul muncii se exprimă.
Limba 
Limba 
Limba

Ca un izvor

lată trec prin zile luminindu-le, 
soare e fruntea mea ți carnea 
de patimă cintă. Este un timp alergind 
de-a lungul apelor și spre vîrfuri semețe, 
timp din mine arcuindu-se-nalt.

Ca un izvor ești in mine, pentru mine, 
purificindu-mi tainele cu frumos, 
dîndu-le trup. Este vremea amiezii acum 
ți gindul meu inflorește, 
iar semințele învățăturii tale se coc.

maternă a acestui pămint e munca, 
maternă a acestui pămint e frăția, 
maternă a acestui pămint e egalitatea 

și echitatea.
maternă a acestui pămint e legalitatea. 

Libertatea 
consimțită. Independența obținută prin luptă.

Pacea.

Limba

Interior ochii mei mereu te vor privi 
de la inceput in inimă sălâșluind. Mulțimea 
te poartă in ea: flacără a dreptății, 
frumusețe din putere, putere din frumusețe 
mereu imbogățindu-ne zilele-fluviu.

Așadar, țara vorbește in graiul faptelor. 
Și iatâ, in qraiul faptelor ne ințelegem 
unii pe alții, in această patrie 
ce Lui ii datorează tinerețea, 
această patrie in care-i adresei o poezie 
ș -n vorbe simple ii aduc urare 
ca de la comunist la comunist.

O, cum ne împlinim in copii topindu-ne 
scăzind frumos I Dar tu fără de moarte 
dinspre strămoși mereu sosind, mereu 
ești proaspăt ca o apă de viață, 
izvor și soare, tu, putere...

RADU CÂRNECI

MIKLOS LASZLO
In românește de Constantin Olariu

22 ^BIBLIOTECA *L U C E A F A R U L» BIBLIOTECA "LVCEAFĂRV L» • 11

lz • *TnHVJV3onn- vdsioiibih nuvAVsoni- vDSJ.oi'isieis

nVDMYS HIH31VA
■noij — țnuițj nișusd niBouio u-aaojord as 

țipisa es-npuidoi i|Șai* orpaoțj o| 
neieuiui loaraaui — țnsra* ii oidDj 

rpuțl nour țnpuiB ți |nduri| oioqzpr ea soa^

*|i>O|B aids auinț ui oitaioipqzps loaipii 
ni« oard țnionzi oț mințuiuipd țnauipo aripa 

*|nro|ii* puțuasap sns ap onoașs aripa 
iintipunrd uțp loasi iaițn|o*az ațaroqry

iuo aripa țms uro uțp înțnuro 
o|duii| ad psuasui pțoi* ii aizaod 

— nps in|nroqz ppuiqzi ii uo|j ‘niBouiQ
aii|Diau8D eiopaas uud 'jaj D| 
y DA li 0)50330-01)11 i-iupț v

'araiiaia ui roțaiuoid țnțqao 
'roțauizn o psooțpBiur oțoauiunp 

! arisoou aiaiuaiuiua*a 
ouiui na puiuas torna țmuo — 

iijoisi uțp 130*

I&WVO

înțnraa 
oidnsDap — in|n|uiuipd oidnsoap ițoaipu 

iai|n|oaar io
lliauawo iiud iuțs in|aroqio apiaui

țaȚÎnțoASj ațajoqjv

■iiupiuo)] aqsoou laduinas o*oțs aids 
âioos u-p||Dui as iinuiou ap țaazioi 

: azooipqrps puuiațos 'paițoquiis 
•jz pisoaao iBarțu-iiipț oniz 3

roșii* aids Broț idui |oș țnuinrp ui 
— piuirjuiau oțuorads 'oarapaiaur 

*piuia 0-1S puiiui oaroui - aiuiauiai 
rodod un *a|iio|țui iuiiui nj

op’enu'ei gg

■



Istoria se allâ-n acest gest
Cu toți eroii ce-ou creiut in luplA 
Cu toatA indujiiea unui neom 
Ne'ngenunchiotâ-n veac, neintreruplâ

Noi toți, 
într-o singură 
inimă
O țarâ co o pîine, ca lacrima o țarâ 
de două mii de ani aicea noi țezum. 
Sub albăstrimea bolții, ca sub o floare rarâ 
s-au petrecut pârinții-n copii ca ți acum. 
Și n-am călcat cu talpa, cu sufletul pe glie 
noi am călcat, arind-o, iubind-o ți murind. 
Pâmintul nostru sfint, durerea ți mindria 
acestor două mii de ani puitați in gind I 
Și dacă vreodată, priviri intrebâtoare 
s-au minunat de riul ți ramul de la noi, 
de lanul prea undit, de prea întinsa iote 
pâmintul a primit la sine noi eroi. 
N'mica nu e simplu. Nici piinea, nici cuvintul. 
Infringerile dor, victoriile dor.
De-am ințeles aceasta, vom țti cu gind ți faptâ 
mai liberi ți mai demni porni in viitor 
Un viitor spre care se îndreaptă 
acest popor avind in fruntea sa 
un OM DEPLIN, cu gindul ți simțirea 
călăuzite pururi de o dreaptă stea, 
un OM care inalțâ de o viață 
către lumină steagul țârii sale.
Noi toți, cu bucurii ți cu nocazuri, 
ne-aflarâm loc in inima so mare I 
O țară ca o piine, ca lacrimo o țarâ 
ți toată bucurio noastră de a-l țti 
al spațiului acesta unde se petrecută 
străbunii in părinți, părinții in copii.

DANIELA CRASNARU
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Cind țara-i o 
Cîmpie-a Libertății
Sub tricolorul ce ne este soare 
Pentru o zodie a demnității 
El ne arată limpedea urcare 
Și țara-i o Cimpie-a Libertății

Tovarăși ți prieteni, ca o oștire stăm 
La temelia vitelor cetății 
Lucrarea noastră se așază-n timp 
Cind țara-i o Cimpie-o Libertății
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Bătaia inimii

De cutezanța-ntiiului bâ'bat 
al României visele se leagă.
Lui se cuvine imnul inălțat. 
Lui celui ce-l ad.nirâ lumea-ntreagâ.

cea mai curată
o

I

Aii pentru țarâ inima lui bale, 
pentru sămința pusâ in onor, 
pentru a patriei eternitate, 
pentru culorile din tricolor.

In legănare, griul H slăvește,' 
din gindul lui ți griu-și la lumina. 
Siniem un trup ce-n lume înflorește, 
șl România ni-este rădăcina.

i

oz 9 •laurAViDQi» VDiioiiBia

i
*nuin| apiuiuipzaio ad uoui auuias no 

șiioipqips injnij o pipod ap ouiais O| puid 
țunqpqs uip puiJOAz; ropidoj oauiăioui ■>; ap 
iiinuao

opiat uipociqzap au unooaA ap imoDa/ț 
aiooipinqz io|ațuiu;as |nio|iiA nquad 

iiiiun ouiloaid ui oaiapou aSap 
iiuupț |niop qns ap in|niipo onoașs pup 

tadiijs puts uip opiupaiA puiinpap 
iipopil ci iiașoqz aipui auijap înduri], 
' uio (nuuias aișpo aiajiuițu psoap no 
osaupuioi țn|nio6o |npoi aiduin as ps 

ppuiqop in|n|uinii| opooio qns ad 
oafdo pui țaui io|iunqpi|s |oioiopu| 

jauoisi oișsoaiaj uip oapiiuuiap o| puid 
lițpqui in|a6uis oaood aizniui nu ps 

șoipdD in|n)uiuipd inuuiapui pidoaipui as 
aiouaijur io|.upqai|ui insajațui aișpș 

ituiouip puțiipui in|nioqz ouiopio 
uțisap ui |iui|diui ii sap a ao nituad 

|n|a|jns puiopuipi — țuiuini ui ițisasui 
luiAno ui toooAuț ioipinq|n| duiți

nossioNvw vijos noi

IOWVO

QTBSJSAray

Cel ce visează
mai dreaptă lumină
Nu voi obosi niciodată cintind pe bărbatul prin care 
se implinesc năzuințele neamului,

e

La comunista veghe ochii săi 
adaugă luminii limpezime — in orice braț 
slăvind prin muncă țara, se simte brațul său 
lucrind alături.

E timpla sa - intre timple milioane 
gindind destinul țării — cea dinții, și-n lupta 
pentru bine El — e-ntiiul.

Pe cel ce veghează, muncește, gindețte ți luptă :

Nu voi obosi niciodată cintind pe bărbatul 
ce lumii ii visează mai dreaptă lumină, cel care 
in aritmetica simplă a iubirii de oameni ne spune 
că înainte de toate o pușcă inseamnă 
o mie de piini pentru copiii flâmînzi ai planetei.

Do aceea i 
cuvintul său trece prin lume ca o făclie de pace. 
Patria invață cu oricare ii ce e mersul inainte, popor 
Intra popoarele lumii so-nalțâ poporul român.

Nu voi obosi niciodată cintind pe bărbatul 
intre comuniști, comunist — Ceaușescu I

MARIUS STANILA
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EVOCAREA UNUI MOMENT IMPRESIONANTDIN BIOGRAFIA UNUI TÎNÂR REVOLUȚIONAR COMUNIST
i

buie să poată orice. ..Un Jandarm e de otel 
și nu are un alt tel decit patria română"». 
Știi cine-a scris versurile astea ?

JANDARMUL : Știu, domnul general Ilarion.
PLUTONIERUL : Ilarianu, prostule 1 S-au trimis 

la toate posturile să le învețe și ultimul 
răcan. Tu le știi ?

JANDARMUL : Le știu.» 
PLUTONIERUL : Spune-le.
JANDARMUL: „Pentru patria română"— (pau

ză). „Pentru patria...".
PLUTONIERUL : Nu le știi 1 Pentru asta la 

mine se dă arest- Dar poezia e timpită rău, 
soldat. Auzi colo : „In albastru cum e cerul 
el e înger păzitor / Nu-1 sperie ploaia, gerul 
și e iuoit de popor". Sa verși nu alta ! Au
zeam că a făcut și muzica la ele și o să ne 
trimită notele... De unde să cunoască jan
darmii notele ? Ce. noi sintem cantori ? Și. 
totuși, unii le cunosc— Eu. de pildă, (des
chide dulapul și scoate o vioară). Ce te hol
bezi așa ? N-ai mai văzut plutonier cinUnd 
la vioară ? Sigur că n-ai mai văzut— Dar eu 
nu sint un plutonier oarecare— Eu am fă
cut normala, soldat— Sint intelectual, mă ! 
(începe sa scirțiie „Valurile Dundru“ sas alt
ceva tot foarte uțor). Ei ?

JANDARMUL: Frumos, domnu* plutonier— 
PLUTONIERUL : Asta-i nimic. (Scoale sa teanc 

de note ți un stativ). Dacă rămineam Învă
țător. acum sutlam in buză. învățătorii din 
comună n-au primit salariu de patru luni. 
Trăiesc din mila țăran.—, ca aebuaul satu
lui_ De Mozart ai auzit 7

JANDARMUL Am auzi’-
PLUTONIERUL: Ai auzit pe dracul— Cască 

bine urechile— (Ciuta dia aoa— Jandarm tl 
toropit, adoarme cu capul pe mata). □. pof
tim ! Eu fac artă și jandarmul doarme! 
(Mai soarbe din pahar). Ce-ar fi vrut să-i 
cint 7 O sirbă 7 Ce zid. arestat, de situația 
asta 7 Să dormi in fața superiorului 1 Iți pla
ce muzica 7

TIN ARUL : Da.
PLUTONIERUL : Bănuiam eu că ești băiat de 

ințeles— Cind pun mina pe vioar^ îmi pare 
rău că n-am rămas Învățător— Și dnd în
cepe școala și copiii-s curați și frumoși... 
Ce-i aia jandarm, arestat 7 Un nimeni pe 
care țăranii il salută de frică. O să spui 
că m-am îmbătat... Poate că așa e. Eu cind 
mă imbăt cint la vi oară..._ Alții sparg. înjură, 
omoară... Eu cint la vioară.. Sînt un om bun. 
arestat— Foarte bun— Cînd eram la normală 
mă visam mare violonist— A început să sfo
răie... Ce rușine.. Jandarm să sforăie... Hai, 
mergeți la culcare— Nu la arest. Nu. pentru 
nimic in lume ! ^vem in sat o cameră pen
tru ofițerii care ne vin în inspecție... Acolo 
o să dormiți... Ti-am spus că sînt un om 
bun... Soldat, deșteptarea !

JANDARMUL : Să trăiți. m-a furat somnul ! 
PLUTONIERUL : Muzica tot nu era pentru tine.

Mergeți și vă culcați și mîine la 6 să fiți 
aici... E o cameră in sat, pentru musafiri. 
La Văduva plutonierului, așa-i zic oamenii. 
Lingă primărie, o casă mare vopsită-n al
bastru...

JANDARMUL : Dar regulamentul...
PLUTONIERUL: Aici eu sint regulamentul- 

E o casă mare, albastră... La șase să-mi fiți 
aici... Cine iubește muzica nu poate fi un 
om rău, soldat! S-o ții minte... Hai. șter- 
geți-o. să mai prindeți niște ore de somn
ii spuneți văduvei că eu v-am trimis... Vă 
dă și mîncare. Mai sînteți aid ?

JANDARMUL : Să trăiți! Hai, arestat (ies, 
plutonierul iți potrivește altă partitură si. 
clătinindu-se începe să cinte).

■ PLUTONIERUL: Și. totuși, mai e cineva aid... 
(caută). Hei, omule—

TREI
Uliță de sat, noaptea...

JANDARMUL : Parcă eu știu unde-i primăria... 
TINARUL : Toate primăriile îs în mijlocul sa

tului... (Caporalul aleargă in jurul bisericii).
JANDARMUL: Stai să țin și eu de lanțurile 

astea, că stîrnim toți cîmii— (Caporalul a- 
leargă in jurul bisericii).

JANDARMUL : Om bun. domnu* plutonier...
TlNARUL: Nu cred în oamenii buni la beție— 

(Caporalul aleargă în jurul bisericii).
JANDARMUL: In multe nu crezi-
TINARUL : Alții spun despre mine că prea cred 

in multe... Acum, de pildă, cred că am 
ajuns—

ȘASE
Dimineața, la fintini. Fata îi toarnă Ttnărului 

apă să se spele.
TIN ARUL: Un om care poate să se spele în

dură mai ușor orice. Tata zice că și rana 
dacă e spălată parcă nu te mai doare—

FATA : (speriată). Ce-ai pe spate 7 Te-au bătut 7 
Jandarmii nu bat copiii.

TtNARUL : Dar dne ți-a spus că sînt copil 7 
FATA : Soldatul. Zicea că ai 16 ani.
TtNARUL : Mințea. Am două mii de ani-

ȘAPTE

Biroul țefului de post.
DOAMNA : (punctindu-ți monologul cu palme 

zdravene ți sistematice). V-ați îmbătat ca

un porc, domnule plutonier major. Șt asta 
nu v-a fort destul. Ați mai cmiat si Ia vioa
ră. Și poate că ați spus și prostii. Și aici 
asta nu v-a fost destul. Atl trimit vorbă la 
solia dv„ doamna plutoa'.er major să vă 
aducă dis de dimineață zeamă de varză. r 
cită varză credeți că avem 7 Noi si-teir mi
lionari 7 Și pentru toate astea v-ați dat o 
biată noapte de arest in care probata’ ați 
luat cu dv. sticla de țuică pentru a vă în
dulci singurătatea... Vă anunț oficial, .»
Ie plutonier major, că dacă ae mai repetă 
reclam in scris la Jandarmeria generală. Și 
pun și copiii să semneze— Așa : Ionela și 
Viorela.

OPT

Ulițele satului. Bărbați ți femei mergind rore 
cintp ii pri-esc pe Tinăr ri pe Jandarm btdrep- 
tindu-se spre post. Unii U salată.

JANDARMUL : E prima da i că am dormit pe 
pat cu arcuri dedesubt. Dacă era dună mfne 
nu mă mai sculam pină la ziua de aeou» 
(o femeie se apropie de Tinăr eu o coajă 4e

Imagini iniățiștndu-l pa tovarășul N cokre Ceaușascu 
m anii tinereții revoluționare

pline). Nu e voie, femeie I La o parte ! Vrei 
să mă bagi In pușcărie 7— (Femeia se de
părtează). Măi, să fie ! Oamenii ăștia-s 
căpiați !

O BATRÎNA : Ce-a făcut maică, vai de tinere
țea lui I

JANDARMUL: Vezi-ți de treabă, băbuțo. că 
acuși te leg lingă el ! (mai merg o bucată 
de drum). Nu ziceam că-s căpiați 7 (capo
ralul aleargă echipat in jurul bisericii). 
Ce-mi văd ochii 7 Domnul caporal încă n-a 
terminat pedeapsa ? De-atunci putea să facă 
învierea de trei mii de ori...

ALTA BATRÎNA : (unui grup de femei). Asta-1 
unul din ăia care au prădat biserica din De- 
lureni. Mi-a spus mie o cumătră cum l-au 
prins : vindea la Pitești în piață potirul de 
argint al sfintei împărtășanii. Ptiu 1 (scuipă 
după tinăr).

JANDARMUL: De ce scuipi, femeie 7 (după 
cițiva pași). Ei, vezi domnule arestat, mai 
sint și oameni care țin cu legea... Se lasă a 
ploaie... Astăzi n-o să-ți fie prea moale... Eu. 
dacă domnul plutonier imi dă o căruță, in 
două ore sint la postul meu— Na. că s-a și 
pornit. întinde pasul, arestat! (A început să 
plouă. Caporalul se inoirte in jurul bisericii. 
Cei trei aleargă, rap-rap. ia sunetul lanțu
rilor). Cine e lingă tine, arestat 7

NOUA

Biroul țefului de post.

PLUTONIERUL : (la intrarea Jandarmului ți a 
Tinărului). La ora asta se vine, mă 7 Dar 
ce credeți că-i aici 7 Cafenea 7 Am spus 
șase I De ce n-a fost șase 7 Doamna pluto
nier. soția mea, cum a putut să fie punctua
lă 7 Ea. vorba aia, pe ea n-o obligă regu
lamentul...

DOAMNA : Am venit eu mai devreme, domnule 
plutonier. Nici acum încă nu e șase. E fără 
un sfert...

PLUTONIERUL: Aha— Bine... Și arestatul ce-i 
așa ferchezuit 7 Merge la nuntă 7 (doamnei)

Mă tmati. doamnă plutonier, e un infractor 
periculea Nu vă mai rețin—

DOAM VA : La ce o*ă vetdți la masă ? 
PLUTONIERUL: Ca de obicei, la două. Dacă, 

ojneirdetes. ou intervine ceva—
D0AJO4 r iiiwc _niere“). Să nu intervină 

ce a dmnntae pîtrtreder—
PLUTONIERUL : Prea bine. Transmiteți omagii

le meîe f'cetrir noastre- (Doamna iese con- 
dos-sl. Asa tarteba! soldat de ce arestatul e

JANDARMUL : S-a spălat domnule plutonier. 
PLUTONIERUL: S-a anălat ! Bine că n-avem 

bore de ihc- ci-1 threat • și-acolo. Unde 
ama sa re®a!«rreri că trebuie să se spele ?

JANDARM’!. Mi girtaeren
PLLTONIERUL ea mă zindeam să-i dau 

■3 aider pt-jlooerahr Preoțiescu să-ți ardă 
• săMfasiaă de a~esz 9 -asa am să p tac 1— 
S* acif a pcctta tău de jandarmi fuga 
macv ' fJt udazi? ae întoarce pe eilciie). 
St*. * A.-vsaaM a reheat ?

JANDARMUL: A stocat dtxmm' plutonier. A-
PLUTOKIETC L : Stfb ortfl tăi. 
JANDARM^,: Da. dornou* plutonier-

PLUTONIERUL : Păi tu ești jandarm de escortă 
sau naș umblind prin cumetrii ? De ce i-ai 
dat voie să mănince 7

JANDARMUL : L-a îmbiat văduva...
PLUTONIERUL: „L-a Îmbiat văduva**. Dar 

unde te trezești, soldat. Aoleu, să fii in pa
rohia mea ce ți-aș face l Las-că l-o spun 
și pe asta lui Preoțiescu... (intră ud leoarcă, 
frint, caporalul). Vezi, soldat, asta-i discipli
nă. Fiindcă a uitat să m-anunțe c-am fost 
căutat de la plasă, domnul caporal a mai fă
cut o sută de învieri... (caporalului). Treci 
la masă și scrie 1 (jandarmului). Cit a 
mi nea t ?

JANDARMUL : Puțin...
PLUTONIERUL : Puțin pe dracu ! In hlrtii scrie 

că-i plecat din București pe opt zile, cu asta 
nouă. A golit podul văduvei. Nu vezi că s-a 
și-ngrășat 7 (caporalului). Scrie-i o amendă 
de 500 de lei... Să-i usture pe tat-su ospățul 
lui fi-su. Că jandarmeria nu-i „Capșa**.

JANDARMUL: Domnule plutonier, să trăiți, 
arestatul a vrut să plătească...

PLUTONIERUL : (ris gros, apoi). Și de ce n-a 
plătit 7

JANDARMUL: N-are bani. Dar a muncit pen
tru cina aceea. I-a reparat văduvei încăl
țămintea...

PLUTONIERUL: Soldat, ta fă tu stinga-mpre- 
jur și fuga marș acasă !

JANDARMUL : Am înțeles, să trăiți !... (ezita
re). Aseară ziceați de-o căruță— Că, vedeți, 
s-a pornit și ploaia.»

PLUTONIERUL - Căruță 7 Tie 7 După ce nu-ți 
faci datoria mai ceri și căruță 7

TtNARUL : l-ați promis.
PLUTONIERUL : Eu 7 
TtNARUL: Da. Eram de fată.
PLUTONIERUL : Erai de față 7 Dar tu dne 

ești 7 (Jandarmului). Vezi să nu-ti dau o 
căruță fără cai și să te pun s-o tragi pină 
la domnul Preoțiescu... Afară !

JANDARMUL .* Am înțeles, să trăiți !— (lese). 
PLUTONIERUL : (tinărului). Așa. vasăzică. dacă 

domnul comunist a dormit in puf. a prins 
glas... Caporal, ai scris foaia de amendă 7 
Atunci il tai pe domnul eare a dormit și 
a mincat țfrea bine și nu te oprești cu el 

plnă-n satul ltd- Miine pe la amiază slntețl 
acolo...

CAPORALUL: Domnule plutonier, fie-vă milă 
de mine— Am făcut „Învierea” de nu mai 
știu cite ori—

PLUTONIERUL : Nu știu— Si mi-e milă. De asta 
iți dau calul meu. Nu te oprești pină acasă 
la el... Acuma o să spui că plouă... Iți iei 
mantaua... Vremea ț ne cu statul- (ciocăni- 
tttri in ușd). tar s-a întors soldatul... Dacă-i 
ei il împușc— Intră 1— (A intrat Vdduna cu 
o sticli ți un pachet). Sărut-mina... Așa de
vreme pe la noi—

VĂDUVĂ .* Bună dimineața— Bine ci-1 mal gă
sesc aici pe băiatul ăsta— A plecat fără să 
guste nimica. Mi nea rea de efimineață e cea 
mai sănătoasă...

PLUTONIERUL: Tocmai asta-l spuneam și eu—

ZECE
Drum înnoroiat Ploaie rea de toamnă. In fată 

merge Tlndret urmat de Caporalul călare. Nici 
rtnrul na e mai bun. Iar umbra.

CAPORALUL: Ciinoast vreme— Mi-a ajuns apa 
pină la oa«e.

TtNARUL: Noi ca not dar lanțurile— Ruginesc 
bunătate de lanțuri.

PLUTONIERUL: (din urmă). Hei. voi ăia! 
Oprîți-vă dracului !—

CAPORALUL : Domnul plutonier ! Să trăiți t 
(Speriat). Aici totul e In ordine !

PLUTONIERUL : S-o crezi tu 1 Dacă era nu a- 
lergam. ditamai plutonier major, după voi L.. 
Are<’ nu mai mergi aca<ă... Am primit 
un telefon de la pla<ă_ Te-ai tinut de furii- 
sagivi arestau li boierii de-acolo te-au ier- 
tat—

Tf\ARUL : N-am furat nimic—
PLUTONIERUL : La plasă puteai să furi si jan

darmeria. Nu mă interesează— Dar in pa
rohia msa nu l^ghiL» Unde-s cerceii și Ine
lele 7

TtNARUL: N-am purtat niciodată— 
PLUTONIERUL: Rtzi de mine, hai 7 Ei. o să 

vedem noi care ți-o mai fi risul spre seară— 
înapoi, marș 1

TtNARUL: Eu trebuie, domnule plutonier, să 
merg înainte spre casă. Așa scrie în actele 
care se află asunra domnului caporal—

PLUTON IERUL : Cu mine să nu faci avocăție... 
Pe drumul ăsta ai furat și o să te ducem 
acasă — ca bot de data a’ta — după ce se 
lămurește treaba. Poftim rectamația 1— (cu 
dispreț). Ce om ! Bine-ai lnceput-o—

TINArul Ce reclamație 7 
PLUTONIERUL : Ti-o citesc la poet— înapoi, 

marș—
OMUL: (care a fost prezent, ea o umbri, fa 

mai toate scenele cheie). Bună ziua—
PLUTONIERUL: Bună pe dracu*. domnule !— 

Că pe vremea asta trebuie să alergăm după 
toți hoțomanii care nu se sfiesc să fure nici 
cind sint in lanțuri—

OMUL : Asa-s oamenii—
PLUTONIERUL : Puah I Oamenii— După ce te 

ospătează. IU așterne patul, tu-i furi și bru
ma de zestre care l-a adunat-o tat-su... Păi 
spuneți și dumneavoastră— Parcă vă cunosc 
de undeva—

CAPORALUL : Și eu._
OMUL: Tot ce re poate- Dor n-am Înțeles ce 

e cu zestrea—
PLUTONIERUL : Păi asta e. că nenorocitul ăsta 

i-a furat fetei Plutonierului cerceii și inele
le— A venit la mine plinglnd și făcind sem
ne. că nu vorbește... I-am făcut și eu semn 
să stea jos și să serie ce și cum„. și a 
scris— (ferește de ploaie o foaie de Mrtie). 
Iată documentul.

OMUL: Fata-i aid— Merge eu mine pină In 
satul vecin—

PL. TONIERUL: Foarte bine, să fiți sănătoși— 
Da. iat-o— MergeU cu bine și dt mai repede 
că vă murează— Noi ne-ntoarcem. Avem 
documentul și..

OMUL : Poate că fata vrea să spună ceva— 
PLUTONIERUL : E mută... Dar nu-i nimic, htr- 

tia vorbește mai bine— Drum bun- Hal, 
arestat 7

OMUL : O secundă... Fata, băiatul ăsta ți-a furat 
ceva.

PLUTONIERUL: Ce naiba, facem anchetă tn 
mijlocul drumului 7

FATA : Nu, nu mi-a furat nimic... (stupefacție 
la Plutonier ți caporal).

CAPORALUL : Vorbește I 
FATA : Precum se-aude— 
OMUL : Și reclamația 7
FATA : N-am făcut nid o reclamație... 
OMUL : Ce ziceți, domnule plutonier 7— 
PLUTONIERUL : Zic că (rupe hîrtia) să vă ia 

dracu’ pe toți! (se întoarce pe cilciie ți 
plead).

CAPORALUL: Măi-măi. ce chestie... Hai. ares
tat. să mergem mal departe— La o parte, 
domnișoară...

OMUL: Avem și noi același drum... 
CAPORALUL: Se poate dar na e voie— 
OMUL : Drumul e ai tuturor—
CAPORALUL : Asta cam așa e— De unde vă 

cunosc eu 7
OMUL : Nu știu— Parcă pe ttnărul ăsta de 

unde-1 cunoști... Din țară. Că țara-1 mare...
CAPORALUL : Cam așa e—
TtNARUL : Știi Istorie, caporal 7 
CAPORALUL: Arestatul n-are voie să vor

bească...
OMUL : E adevărat domnule caporal— Așa că 

spune, arestat»
TtNARUL : Tată, tu erai 

Și mă așteptai 
Șl mă dezlegai 
Nalte să-mi cuprinzi 
Gleznele-n oglinzi—

SFlRȘIT
FATA : (a rimas fa mijlocul scenei cu lanțurile 

fa mini) Ce să tac cu ele 7 (strigi) Ce să 
fac?

(FRAGMENTE)

OMAGÎU
Urare de ctitori
latâ acest popas
Cu nimb de neasemuită sârbâtoare, 
Spre care, fierbinți, toate izvoarele 
Celor douăzeci și unu de milioane de inimi 
Ale națiunii
Se-ndreaptâ in unic consens, 
latâ aceastâ mare-ntilnire 
Cu virsta-i de aur, 
înalt dăltuită
In'nalta columnâ a duratei 
De neam și de țarâ.

Urare, deci, rostim,

Urare lui, 
Om-simbol, 
In glasul câruia 
Râsunâ patetic 
întreaga noastrâ răspundere 
In fața istoriei
A martirilor,
A eroilor săi.

Urare lui, 
Om-faptâ, 
Prin care timpul, spațiul 
Se mâsoarâ
Cu consistența griului și-a fontei, 
Cu rotunjimea
Fructei împlinite.

Urare lui, 
Om-simplitate, 
Pe care-l intilnim 
In miracolul zilnic al muncii, 
Ca pe oricare altul din semenii noștri; 
Și ne dâm binețe,
Și ne stringent miinile
Și ne intrebâm de sânâtate.

Urare lui, 
Om-neodihnâ, 
In numele a tot ee-i mai presus r 
In numele numelui de om,
A bucuriei, 
A-ncumetârii 
A demnității sale.

Urare lui 
Celui străluminat 
De prometeic cuget comunist, 
Prin care-am invâțat 
Să ne rostim I - 
intru destin universal, 
Intru viitorime.

Urare de ctitori, 
Legați prin adine legămint: 
„Dreaptă rămină, de-a pururi. 
Această zidire, 
Teafăr, asemeni, 
Cel ce ne este 
Timplă și temelie a ei I*

Emilia Câldărara

Din istorie
El vine din istorie. Inima lui de-o virstă 

cu piatra pare că este, 
cea așezată la temelia neamului român. 
Brațele iui sint cumpăna luminii peste 
care unduie, se explică, râmin 
gindurile Carpaților, Dunării, 
șoaptele de voievozi și eroi.
E viața timpurilor semănate-n noi.
El mult mai tinăr pare 
decit intiiul ceas al viitorului adine 
care infrăgezește stelele, țârina, 
lumina soarelui prin care brațele se String. 
Auziți-I I Are glasul mileniilor 
din care sunetul razei, 
sirenele florilor decantind, 
a inălțat Libertății drapelul 
fierbintelui singe peste febra acestui păminL 
Priviți-I I Copilăria lui 
s-a bucurat de păsări și de iarbă 
de după gratii, de după mucede ziduri, 
gindindu-se la piine pentru oameni, 
lumină pentru țară, 
rod tinăr dintru fiecare vară.
Ascultați-I I înțelepciunea cugetului 
e înțelepciunea poporului, fintinilor sufletului. 
Urmați-I I
Ca să dai respirație patriei tale, 
piine, liniște, bucurie oamenilor ei, 
drepturi egale, 
trebuie să fii, 
pâmintean, neumilit de nimeni, 
frumos, înțelept, despre tine insuți pămintul 
sâ spună :
Prin gindurile lui respir.

Nicolae Lupu

radio
Emisiune literară 

omagială

plastica^a Documente ale 
conștiinței artistice

film

Una din recentele ediții ale Re
vistei literare radio a fost dedicată, 
ca de altfel multe emisiuni ale ra
dioului, aniversării secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintelui României, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Emisiunea a re
unit nume de prestigiu ale literaturii 
noastre contemporane, poeți, critici și 
istorici literari, mulți dintre ei situ- 
îndu-se printre marii oameni de 
litere ai neamului nostru. Ediția a 
cuprins mărturii și poeme dedicate 
conducătorului statului român ; to
nul acestor omagii literare a fost 
unul intim, de plăcută și caldă a- 
propiere a unor oameni de înaltă 
ținută morală și artistică.

Emisiunea a debutat cu cuvîntul 
președintelui Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă România, Geor
ge Macovescu. Prin cuvîntul său, ca 
scriitor ce conduce o întreagă breas
lă, George Macovescu s-a făcut ex
ponentul acelora ce sînt „fiorii nea
mului nostru**, adică scriitorii. Oma
giul său — cald, apropiat, avînd me
lancolicul aer al unei amintiri, avînd 
nostalgia filelor unui jurnal început 
de mult, cîndva.

Academicianul Șerban Cioculescu 
s-a sprijinit în cuvîntul său pe tră

____  

săturile care l-au impresionat cel 
mai mult în ființa președintelui 
Nicolae Ceaușescu : cordialitatea, 
omenia, tinerețea.

Academicianul Alexandru Phili- 
ppide a subliniat dorința secretarului 
nostru general de a îmbunătăți ac
tivitatea oamenilor de cultură, iar 
George Ivașcu a amintit de unitatea 
dintre partid și popor datorată ro
lului personalității în istorie. Nicolae 
Dragoș a relevat capacitatea pre
ședintelui tării de a desprinde esen
țialul, perpetua investigare a reali
tății.

Omagii lirice au fost aduse de 
poeții Virgil Teodorescu, Alexandru 
Andrițoiu, Franz Johannes Bul- 
hardt, Violeta Zamfirescu, Corneliu 
Sturzu, Corneliu Vadim Tudor.

Emisiunea, în totalitatea ei, a 
avut un aer sărbătoresc, plin de 
căldură, un aer prin care reprezen
tanți de frunte ai literelor române 
își exprimă adeziunea și dragostea 
față de cel pe care îl numesc „fiul 
cel mai iubit al poporului român". 
Emisiunea a fost realizată de Radu 
Felix, destoinicul redactor al radiou
lui, despre care am mai scris. O 
emisiune literară omagială, o emi
siune închinată unei zile de sărbă
toare a lunii ianuarie.

Ioana Diaconescu

Pictura, sculptura, arhitectura au 
constituit nu arareori veritabile docu
mente prin intermediul cărora am pu
tut să avem o imagine mai vie, mai 
exactă asupra timpului și oamenilor 
săi de seamă, dar. mai ales asupra 
modului cum i-au văzut și i-au închi
puit contemporanii. Scriitorul sau ar
tistul plastic, scriind despre oameni, 
vorbind despre ei, pictîndu-le sau 
sculptindu-le chipul, înălțîndu-le mo
numente lasă posterității moștenire 
nu doar o imagine ci și acea cantitate 
de energii afective care, incorporate, 
tezaurizate in operă, ne dau măsura 
intensității trăirii în fața realului 
transfigurat și devenit operă de artă. 
Afirmația că artistul este o conștiință 
sensibilă a epocii sale, se verifică mai 
ales atunci cînd el se oprește asupra 
figurilor acelor oameni și asupra a- 
celor evenimente pe care istoria Ie-a 
ridicat la gradul de simbol, impunînd 
voinței creatoare de artă să le ma
terializeze tn opere. Aceste conștiințe 
sensibile — artiștii — ne-au lăsat a- 
cele minunate reprezentări murale da
torită cărora astăzi galeria bărbaților 
de seamă ai istoriei noastre are o în
fățișare concretă, vie. Aceste conști
ințe sensibile au ținut în aceste zile 
să-l omagieze pe președintele țării, 
conform unei tradiții nobile, de mult 
înrădăcinate, ca pe un mare om al 
acestei națiuni. „Pentru mine — spu

nea recent Intr-un emoționant articil 
maestrul Vida Geza — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu rămîne în primul 
rind omul care. în toate clipele de 
neobosită activitate, ca orh politic și 
de stat, trăiește în slujba patriei, ca 
un adevărat șl credincios fiu al po
porului**. Trăsăturile omului politic, 
activ și vizionar, hotărit și drept le-au 
pus in evidență mulți dintre artiștii 
noștri plastici, in lucrări de o aleasă 
ținută artistică. Sculptura maestrului 
Jalea, compozițiile pregnante ale unor 
artiști de valoarea lui Constantin Pi- 
liuță sau Sabin Bălașa, marile tapise
rii ale Corneliei lonescu-Drăgușin sau 
ale Teodorei Moisescu-Stendl, por
tretele lui Paul Erdo sînt opere 
al căror suflu încearcă să fie la 
înălțimea combustiei ardente interi
oare al celui ce a făcut din activitatea 
sa nu doar un simbol al drumului di
namic spre progres al României, ci și 
un punct de referință tn procesul de 
confruntare fertilă a artei umaniste cu 
propriile-i obiective. In armoniile pic
turilor unor artiști mai tineri, precum 
Corneliu Brudașcu. Wanda Mihuleac 
sau Zamfir Dumitrescu, descifrăm, ca 
și in lucrările altor confrați ai lor. un 
sens al gravității conștiinței artistice 
in fața istoriei contemporane, repre
zentată de un om a cărui ființă a de
venit un simbol.

Grigore Arbore

Dumitru Done și Ion Moscu. regi
zori ai studioului Alexandru Sahia, 
au realizat prin Casa de filme 4 un 
film dedicat primei ediții a Festivalu
lui național „Cintarea României** ; pe 
lingă încercarea de a pune încă o dată 
în valoare bogăția și frumusețea 
creației populare, după nenumărate 
documentare care au căutat să se 
apropie de această impresionantă 
construcție spirituală, filmul își pro
pune să ilustreze și importanța festi
valului, manifestare fără precedent in 
cultura noastră încununată de gala 
laureaților — acest „fluviu** care „și-a 
adunat apele** din toate părțile țării.

Așa cum a fost conceput, filmul 
este, de la un capăt ia celălalt, un 
mare spectacol filmat. Grandoarea 
spectacolului ne copleșește, fenomenul 
care este arta populară ne covirșește 
prin dimensiunile sale ; au fost filma
te zeci de ansambluri, de formații, 
unele din ele chiar în satele sau ora
șele din care veneau, s-a Încercat în
firiparea unui dialog cu oamenii, cu 
creatorii populari. Iar comentariul 
scris de Corneliu Leu se vădește 
preocupat de a surprinde toate im
plicațiile pe care un asemenea festi
val le are pentru viața și cultura 
noastră. Filmul este, desigur. în pri
mul rînd un document, o înregistrare 
fidelă a acestui mare spectacol. în
săși formula găsită de realizatori —

„Cintarea
României"
aceea de a folosi actori profesioniști 
pentru a prezenta diferitele zone fol
clorice. face parte din spectacol. De
zinvoltura și farmecul actorilor-repor- 
teri sînt și ele „jucate**, in spatele 
cuvintelor rostite simțindu-se tot tim
pul „regia**... Florin Piersic sau Amza 
Pellea au reale momente de „inspi
rație" și de dialog firesc cu conlocu- 
torii lor. Firește, nu întotdeauna sint 
găsite soluțiile cele mal bune.

Dincolo insă de acestea, filmul este 
Impresionant prin dimensiunea spec
tacolului, prin acel aer de mare mon
tare, prin fioru’ întilnirii cu arta au
tentică, cu dansul, cîntecul și imagi
nea plastică. Operatorii Valentin Ilie 
și Otto Urbanschi au realizat o ima
gine curată, adeseori plină de sugestii 
— mai puțin la spectacolul final care 
ni s-a părut filmat, din unul și același 
unghi, insuficient ritmat la montaj.

Cintarea României reprezintă un 
gest cultural deosebit, ufT efort lăuda
bil și o realizare pe care o putem con
sidera meritorie, dată fiind noutatea 
absolută a formulei cinematografice 
folosite ; asemenea eforturi sînt. de 
altfel, o fericită cale de a ne reme
mora cu emoție această continuă săr
bătoare a creației care este Festivalul 
„Cintarea României**.

Nicolae Mateescu
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Un om pentru 
contemporaneitate

Rațiune 
și umanitate

/.
Casa în care calc acum, cu o emoție despre 

care nu vreau să spun nimic, fiindcă emoțiile 
nu se discută, se trăiesc — e o casă simplă și 
modestă, cum au fost toate casele țărănești, 
cum au fost mai toate casele în care s-au năs
cut oamenii de seamă ai acestui pămînt, — casa 
lui Tudor, casa lui Iancu, casa lui Coșbuc, casa 
lui Rebreanu, și chiar a lui Eminescu, — cum 
au fost și sînt toate monumentele noastre, mî- 
năstirile și celelalte zidiri istorice. Pentru că 
măreția spiritului român nu a fost dată de pro
porții, — nici ele n-au lipsit din ceea ce am 
edificat pînă acum, nu lipsesc din ceea ce edi
ficăm în prezent — ci de puterea fără seamăn 
de mare a aspirației, de patosul ascuns în 
lucruri și in fapte, de o temeritate nebănuită, 
pe cît de profundă, pe atît de puternică.

Casa aceasta, casă simplă, de țară, o casă 
oarecare, dintr-un sat oarecare, e acoperită cu 
șindrilă măruntă și deasă, are un pridvor în 
care ajungi după ce urci cîteva trepte, o tindă 
în care se intră din pridvor, o odaie. în dreapta, 
spre drum, în care se și locuia (ca și la noi, 
ca și în atîtea și atîtea alte case țărănești, în 
care se trăia la grămadă, mai ales iama, cînd 
erau aduși și vițeii în casă, nemaivorbind de 
miei, a căror prezență nici nu era stînjenitoare) ; 
o altă odaie, din stingă tinzii, dă spre grădină 
(spre grădina de altădată), fiind utilizată pe 
vremuri ca magazie Ferestrele casei nu sînt 
prea înalte, iar pereții nu par prea groși. Totul 
e fragil și ușor, fiindcă aici, în toată zona aceasta 
subcarpatică, se construia altfel decît se cons
truia pe la noi, lăsîndu-se pridvorul și prispa 
în seama luminii, așezarea însăși a casei vizînd 
lărgimea și lumina, cum se poate vedea de 
altfel in tablourile pictorilor care și-au muiat 
penelul in lumina ce venea mereu dinspre 
munți, ducîndu-se în jos. către Dunăre, să-și 
adape setea și să-i mîngiie Dunării valul. *

Locul în care este așezată casa este drept și 
neted, dar grădina dă spre o dilmă abruptă, 
care e răscolită acum de screpere sau de trac
toare, pentru terasări sau pentru realizarea altor 
lucrări de îmbunătățire a solului.

Spre drum se află un nuc mare și bătrîn, — 
„de aproape o sută de ani“, cum ne spune 
cineva.

II.
Din această casă, în care trebuie să fi fost 

multă sărăcie (mai multă decît la noi sau In 
alte case de oameni lipsiți, cu pămînt puțin și 
cu foarte mulți copii), o sărăcie grea și aspră, 
dură, din care pu se putea să nu țîșnească să- 
mînța de foc a nemulțumirii, — a plecat cîndva 
un copil de numai unsprezece ani. A plecat să 
învețe o meserie a plecat să cucerească lumea, 
să o înfrunte și să o îngenuncheze, să răzbune 
în felul acesta pe ai săi. să plătească pentru 
umilințele în fața cărora a fost nevoit să des
chidă ochii de la cea mai fragedă virstă. Nu 
era nimic nou în asta, așa plecau de acasă toti 
copiii de țăran, cu acest gînd temerar ieșeau 
ei în lume, fiind hotărîți, ca în poveste, să 
treacă prin codrii tuturor vrăjmășiilor, să ajungă 
pe tărîmul fericirii, — pe tărîmul tinereții fără 
bătrinețe — și să se întoarne apoi acasă izbîn- 
ditori și mîndri. Unii reușeau să facă asta, se 
întumau biruitori la obîrșii. după ce deveniseră 
celebrități ale științei și ale culturii, alții, care 
reușiseră să pătrundă în rindul îmbuibaților. se 
întorceau să le sfideze și să le ofenseze cu ave
rile lor și cu lipsa lor totală de simț și de mă
sură. iar alții, cei mai mulți. se pierdeau in va
lurile aspre ale vremurilor acelora, sau se rea
lizau altfel. înfruntlnd valurile acelea, deveniad 
proletari și luptători.

III.
Nimeni nu știa atunci, -n 1929. ce se va alege 

din copilul acela neliniștit și dirz. Nici el n-o 
știa. Ceea ce știa, ’ceea ce simțea cu intreara 
lui ființă, era că lucrurile nu stăteau bine în 
țară. Umilințele de care fugise îi ieșeau și aici 
înainte, sub alte înfățișări, iar nedreptatea pe 
care o urîse și o ura atît de mult umbla slobodă 
pe uliți, ca o lupoaică turbată. Puiul acela de 
țăran ar fi vrut uneori să pună mina pe palo
șul fermecat, ca în poveste, și să facă dreptate 
tuturor obidiților, celor de aici și celor de acasă, 
să le dea pîine și pămînt. Dar viața nu-i o po
veste. viața de atunci cu atît mai mult. în vîrful 
piramidei care stătea pe țară, ca un obroc, se 
afla un rege, in jurul tronului se foia vechea 
și noua camarilă, pe treptele ..templului" mișu
nau samsarii aurului, inălțindu-se sau căzînd, 
cunoscînd și ei izbînzi sau infringed, în afara 
vieții de zi cu zi a poporului. în țară existau 
nenumărate partide politice, unele vechi și cu 
un renume care începea să îmbătrînească, al
tele noi și fără nici un renume, simple grupări
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Is

Avem în piept 
o inimă de stemă

I Avem în piept o inimă de stemâ
I Strâlumlnind

In constelația Patriei I

Această minunată stemă
Este omagiul nostru-al tuturor
Ce-I intonăm în Imnul Tricolor
Și iți dorim din suflet
Un falnic viitor,
Spre comunism să ne conduci
Iubit ți demn conducător I

Teodor Anastasiu k

Conducătorului 
iubit
Născut din strămoșeasca glie,
Te-ai avintat de timpuriu in luptă,
Și pentru-al tău popor năpăstuit, 
Ai indurat teroarea cea mai cruntă.

In fruntea tinerilor uteciștl.
Ai înfruntat cu pieptul Siguranța,
Sădind in trupul fiecărui luptător, 
Frumoasa floare ce-i speranța.

Cuvintu-ți din Doftana răzbâtea,
Spărgînd pereți de piatră sură,
Chemînd poporul chinuit,
La luptă grea, la luptă dură.

Acum cînd țara-i o lumină, 
De ziua ta iubit conducător, 
Eu iți urez cu multă stimă, 
Să ai o viață lungă ți de lumină plină.

Cătălin Bunget
elev, Fetești 

pasagere, din desfacerea cărora se nășteau alte 
grupări, tot atît de pasagere. în țară mai exista, 
e adevărat, un partid — partidul comunist — 
care era nevoit să lucreze in subteranele liber
tății, fiind interzis. Exista o întreagă mișcare 
muncitorească, din partea căreia venea speranță 
și indemn. Răspunzind acestui îndemn, trecînd 
de partea speranței, care se numea atunci 
luptă, copilul din Scornicești a intrat pe făgașul 
unei noi și riscante activități, a intrat pe făga
șul care avea să-l ducă pe culmile cele mai 
înalte ale izbînzii. La cincisprezece ani el este 
arestat pentru prima dată, iar la șaisprezece ani 
este tnmis „din post în post" și din jandarm în 
jandarm spre satul din care plecase cu atît de 
multe visuri, unde se întorcea acum umilit și 
schingiuit, de unde avea să plece din nou, Îm
pins de aceleași îndemnuri, chemat de lupta al 
cărei gust abia 11 prinsese.

IV.
Nici mai tirziu nu se știa ce se va Intîmpla 

cu tinărul acela nesupus și bătăios, a cărui 
activitate intensă îl făcuse cunoscut, atît în rin- 
durile tovarășilor săi de luptă, cît și în rîndu- 
rile opresorilor, cum o atestă diverse documente 
ale vremii. Istoria. însă, avea grijă să-și pre
gătească din timp varianta optimă, fiindcă is
toria a avut acest obicei, de a lucra pe de
desubt, de a lăsa adîncurilor ceea ce le apar
ține, deși nu e oarbă și nici perfidă nu-i. Istoria 
e soră bună cu dialectica și-i ajută pe cei ce 
știu, la rîndu-le, să o ajute, cu ceilalți fiind 
nemiloasă, într-adevăr, dușmanii ei principali 
fiind clasele conservatoare, clasele și grupurile 
sociale care și-au atins scopurile, înnămolindu-se 
singură în avuții și în abjecții, fără a simți cum 
se adună pe dedesubt, pe sub palatele lor și

pe sub superbele lor vile, apele frenetice ale 
înnoirilor. Vremea era atunci aspră și hotări- 
toare, era o vreme a luptei dar și a marilor 
clarificări. Deoparte era, e adevărat, dușmanul 
de clasă, fascismul și reacționarismul, îm
potriva cărora trebuia luptat pe viață 
și pe moarte. De cealaltă parte insă, in interior, 
aproape de tot de multe ori, mai exista un ade
văr. tot atit de periculos, indiferent ce hlamidă 
purta. — hlamida de purpură a dogmei sau 
mantia imperial* a disciplinei necondiționate, 
armura iDraabili a fanatismului sau pelerina 
multicoloră a papagalicismului. Mulți aveau se 
scape teferi din Înfruntarea cu fascismul, care 
n-a fost o joacă, e dar. căzi nd apoi in am
buscadele Închistărilor, pierzindu-se definiți/ 
uni! dintre ei. sau trăind inertial dacă nu.
ce e tot o pierdere de sine. Acesta avea să fie 
de fapt, examenul cel mai greu, pentru dteva 
promoții de revoluționari, dreptatea fiind, cum 
avea să o demonstreze Însăși viața, de partea 
celor care au depășit și aceste dificultăți, re- 
găsindu-se pe ei Înșiși, regăsindu-și țara și 
poporul, Inviorfndu-și și improspătindu-și gtn- 
direa și simțirea. Nici nu mai e nevoie să se 
spună că intre bărbații care au trecut cu bine 
și acest prag se afla șl tinărul dar pe deplin 
maturizatul Nicolae Ceaușescu, comunistul ne
înduplecat și lucid, a cărui privire vulturească 
se îndrepta Încă de pe-atunci către un viitor 
care avea să-i aparțină.

V.
In primii ani de după eliberare, comunistul 

Nicolae Ceaușescu a activat in diferite sec
toare, a Îndeplinit, cum se zice, diverse sar
cini de partid. A lucrat mult în afară, dar a

Îl cheamă istoria
Vreau să incep cintare senină-n trup ți suflet 
Și s-o vibrez prin timpul filigranat curgînd 
In ziua aceasta toată istoria-a prins viață 
Iar mai presus un nume clocotitor, arzind.

I

Un nume ți speranța tumultului ce-l poartă 
Cu sentimentul faptei ce nu vrea să se-ndoaie 
Pe treapta comunistă a zorilor inaltă 
Incandescent cuvint de stimă, NICOLAE.

Mai simplu decît omul ce poartă-n el o țară 
Care-a stirnit răscoala speranțelor arzinde 
Vibrind, cu CEAUȘESCU, zidim o primăvară 
De ginduri preacurate ți inimi fremătinde.

In timp ce el ți-ascute privirea peste zare 
Și măiestrit pornește zidirea viitoare.

George Terziu
electronist, Timișoara

Partid — lumină
Lumina vine din balade
Din doine vine, din cuvint
Din biruința miilor de brațe
Ce-au apărat acest pămint.

Lumina vine din iubirea
De neam de glie ți străbuni,
Lumina vine din memoria
Eroilor noțtri cei buni. t

Din tricolor vine lumina
Din faldurile-i triumfale,
Lumina vine din credința
In comunista noastră cale

Lumina vine din drapelul
Ce roțu flutură pe zare,
Ea e prezentul nostru, țelul 
Foptelor noastre viitoare.

Lumina vine din partid
In inimi luminînd tăria,
Ea-i gind ți faptă, far țl ghid 
Pentru întreagă România.

Petrișor Ciorobea
Hunedoara 

lucrat și Înăuntru, mai mult decît o făcuse pînă 
atunci, desăvirșindu-și propria-i personalitate, 
definindu-se din ce In ce mai limpede și mai 
plenar. El șl-a întemeiat mai tatii o familie, 
dovedind astfel temeinicia tuturor lucrurilor 
pe care le făcea, fiindcă un om fără familie e 
numai pe jumătate om. A învățat totodată, în- 
țelegind, cu mult înaintea altora, că dezvoltarea 
orinduirii socialiste va cere din ce în ce mai 
multă competență, simpla înșiruire de lozinci 
neputind duce prea departe. E de admis la 
acest capitol, al formării și al autodefinirii, 
existența inevitabilă a unor greutăți, subiective 
sau obiective. Prozatorul care am fost și 
încerc să fiu nu poate să nu se gindească la 
piedicile pe care le-a Învins acest om în 
perioada grea dar și frumoasă a deplinei 
și definitivei sale clarificări, la întrebările 
pe care și le-a pus de-a lungul acestei perioade. 
Bineînțeles că întrebările acestea nu au sunat in 
gol. au țișnit, dimpotrivă, dintr-o activitate per
manentă. au jalonat un drum și au definit o 
ascensiune. — una din cele mai semnificative 
ascensiuni din epoca noastră, deloc săracă In 
răsturnări și In schimbări. Cînd spun asta nici 
nu mă gîndesc la funcții și la ranguri, fiindcă 
nu întotdeauna funcția și rangul sfințesc o as
censiune morală, o adevărată și dreaptă afir
mare. Mă gîndesc. din contră, la OM. mă gîn
desc la bărbatul politic din ce In ce mai cunos
cut. care n-a uitat Insă de ai săi. Mă gîndesc 
totodată, cu un respect pe care nu-l voi schim
ba niciclnd. pentru nimic In lume. In simplă 
și deșartă adulare, la conducătorul care 
a avut o încredere desăvirșită In destinul că
ruia ii era hărăzit. în steaua sa proprie și in 
steaua țării sale, acționind ca atare atunci cînd 
i-a venit ora, dlnd deodată alt curs tuturor 
lucrurilor, mai ferm și mai cuprinzător.

VI.
Tn anul 1965. clnd a fost ales In fruntea parti

dului. In rîndurile căruia activa din fragedă 
tinerețe, fiul Scomiceștiului avea patruzeci si 
șapte de ani. Era In floarea vlrstei. cum se 
spune, Împrejurare determinantă, care îl făcea 
de la tnceput. in chip firesc, prieten al ideii și 
dușman al dogmei, opțiunea aceasta fiind in 
cele din urmă a noastră a tuturor. Nu voi 
transforma anul amintit mai Înainte — 1965 — 
Intr-o nouă piatră de hotar, fiindcă istoria nu 
poate fi segmentată In perioade nici măcar de 
propria sa evoluție, trecutul însuși sărindu-ne 
de multe ori înainte, in întruchipări neașteptate. 
Voi releva insă, ca pe un fapt pozitiv, demn 
de toată lauda, cu semnificații majore, suflul 
nou de nouă și profundă înnoire, adus în viața 
întregii țări de Congresul al IX-lea al partidu
lui. Acest suflu a fost perpetuat și adîncit de 
congresele următoare si de conferințele națio
nale ale partidului, a fost continuat și concreti
zat de vizitele de lucru ale secretarului general, 
de nenumăratele sale întîlniri cu oameni ai 
muncii din cele mai diferite sectoare de activi
tate. Factorul determinant al Înnoirilor acestora 
a fost și continuă să fie omul bolitic Ceaușescu, 
conducătorul Încercat si cutezător, a cărui 
afirmare corespunde cu afirmarea Însăși a 
țării noastre pe un plan politic foarte larg, al 
cărui drum capătă valoare de simbol, pentru 
ceea ce am fost și sîntem noi, pentru ceea ce 
vom fi.

VII.
La Scornicești. ta satul din care a plecat 

cîndva un copil de numai unsprezece ani. există, 
in școala In care a Învățat acest copil, un 
..punct documentar*, un mic muzeu, de fapt, 
în acest muzeu sint expuse diverse mărturii is
torice. legate de viata și lupta poporului, In- 
e -iind cu cele mal vechi timpuri. Una din măr
turiile legate d rect de prezent redă, semnifi
cativ de fidel, o Intîlntre a președintelui Nicolae 
Ceausescu cu chiar consătenii hti Coo;’ul de 

băietandnil acria mining si neliniștit, 
e acran un bărbat distins si cărunt, al cărui 
r-spr— r"» si simplu subliniază și mai mult 
această distincție firească. Emoția e mare de 
am.îndouă părțile, dar omul de stat, experimen
tat si umblat. se stăpînește. El e bucuros și 
m’ndru că s-a întors intre ai săi. dar nu are 
nimic arogant In felul de a se comporta. — 
In privirea și ta felul cum li întinde mîna unei 
femei bătrine. Ea. la rindu-i. stă cu mîna în
tinsă. dar parcă ar mai șovăi puțin. Scena e 
urmărită cu coada ochiului de un bătrîn care 
și aplaudă, totul fiind smuls dintr-o vreme lu
minoasă și văratică, prevestitoare de rod. Si 
lată că povestea s-a întors la obirșii. viata s-a 
întors la izvoare — s-a întors și se întoarce 
mereu I — să capete noi și anteice puteri.

Ion Lăncrănjan
11 ianuarie 197S.

Portret
Fapta cea mare și l-a vrut strateg, 
a țării vrere l-a ales făclie, 
ți neodihna lui e-atit de vie, 
cit neodihna neamului întreg.

In visul lui, de-a pururi ne-mpăcat 
că tot ce este nu-i destul să fie, 
adună gind cu gind țl, necurmat, 
devine-n fapta țării temelie.

Marcel Bărăganu
profesor, Slobozia

xistă un centru de gravitație al gindirii

eși activității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, acel punct spre care con
verg toate demersurile sale teoretice 
și practice. Concepția politică a omu

lui de stat român se distinge printr-un caracter 
unitar de o excepțională pregnanță, care domi
nă ansamblul și se regăsește în fiecare dintre 
componentele acestuia. Există o filozofie politică 
inconfundabilă, de o mare profunzime și coeren
ță, care caracterizează ansamblul gindirii și ac
țiunii practice al președintelui României. Aceas
tă filozofie poate fi definită în mod esențial 
prin conceptul de umanism revoluționar.

Trecînd în revistă principalele materializări 
ale acestei filozofii, observăm caracterul con
certat, profund coerent, al tuturor ideilor și mă
surilor practice. Ele au un pivot esențial, de 
existența căruia președintele României nu a fă
cut niciodată abstracție. Acest pivot este consti
tuit de ideea înțelegerii omului ca scop suprem 
al activității politice și economico-sociale. în 
cele din urmă, concepția omului de stat român 
este o concepție formativă, care are în mod 
consecvent in vedere omul prezentului și al vii
torului, cu întreg cortegiul de determinări ma
teriale și spirituale al acestuia. Această perma
nentă raportare la omul concret și la nevoile 
sale determinate istoric este elementul care dă. 
ta primul rind, coerență și unitate filozofiei 
politice a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Există două argumente de necontestat ale în
dreptățirii și valorii excepționale ale filozofiei 
politice a șefului statului român. Mai întîi, rea
litatea palpabilă a României socialiste și a vic
toriilor sale istorice înfăptuite pe calea dezvol
tării economico-sociale și a consolidării suvera
nității sale naționale ; apoi, integrarea acestei 
realități, ca argument suprem, în meditația asu
pra evoluției întregii lumi contemporane. Nu
mai un reprezentant al unei țări ale cărei re
zultate concrete in dezvoltarea materială și spi
rituală sint atit de semnificative ca ale Româ
niei ar fi putut să se facă crezut de către opi
nia publică internațională, numai el ar fi pu
tut să obțină adeziunea pentru ideile sale a 
unui număr atît de important de mari perso
nalități ale lumii.

Există, deci, o relație intimă între vorbe și 
fapte, o relație incontestabilă, pe care o recu
nosc chiar și cei care nu împărtășesc convinge
rile ideologice ale socialismului. România si 
președintele ei nu reprezintă doar punctul da 
origine al unor idei înnoitoare cu privire la 
modurile în care lumea contemporană poate să 
depășească dificultățile în care se află, ci și o 
soluție vie a progresului, o alternativă concretă 
și convingătoare, de care nu se poate face ab
stracție și a cărei pondere în conștiința mon
dială este din ce in ce mai consistentă. Esența 
a ceea ce putem numi soluția românească este 
conceperea omului ca scop suprem al dezvol
tării și acțiunii sociale. Ne aflăm ta fața unei 
revigorări strălucite a conceptului tradițional 
de umanism și a învestirii lui cu atributele de
terminante ale acțiunii politice. Energia și tran
zitivitatea filozofiei politice a președintelui ro
mân, emanație a echilibrului și a dorinței de 
echitate și justiție specifice poporului român, 
prin acest aspect cardinal se explică. Ideea ge
neroasă că omul trebuie să fie scop și nu mij
loc, utopică secole de-a rindul, a căpătat prin 
acțiunea și gîndirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu palpabilitate, s-a dovedit aplicabilă 
într-un demers politico-social unitar, funda
mentat științific în toate articulațiile lui și a- 
vînd concretizări magnifice în realitatea Româ
niei socialiste.

La .Congresul educației politice și al culturii 
socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că obiectivul central al propagandei este pro
movarea principiilor umanismului revoluționar. 
Propaganda este concepută ca o activitate de e- 
dificare umană. Departe de a fi o simplă enun
țare a unor opțiuni politice și ideologice, ea 
este investit* cu răspunderi complexe, care țin
tesc perfecționarea umană în toate comparti
mentele acesteia. Ea trebuie să aibă in vedere 
susținerea și lămurirea unor idei general filo
zofice și morale : ..Propaganda noastră trebuie 
să demonstreze că, in opoziție cu filozofia idea
listă metafizică, ce privește lumea ca o entitate 
statică, într-o veșnică nemișcare, materialismul 
dialectic și istoric este o concepție vie, revo
luționară, avansată, care nu numai că explică 
legile fundamentale ce determină transforma
rea continuă a lumii, a organizării vieții oa
menilor, progresul neîntrerupt al gindirii, cu
noașterii și practicii umane, ci, totodată, îi înar
mează pe oameni în lupta pentru schimbarea 
progresistă, revoluționară atît a lumii înconju
rătoare, cît și a propriei lor existențe materiale 
și spirituale. A desfășura o propagandă cu a- 
devărat revoluționară înseamnă a-i pregăti și 
stimula pe oameni să acționeze pentru organi
zarea societății pe baze noi, superioare, cores-

Anotimp de pace
Ianuarie cind ninge intre bătrine arme 
adorm in cimp soldați) cu dorul de părinți, 
cu patul puștii ară in somnul lor o țară 
ți-n$ămînțează-n brazde visele lor cuminți... 
Parcă se zbate bobul sub calde oseminte 
să spargă iarăși crusta de hume țl nămeți, 
să-ți poarte griul slava peste străvechi morminte 
ca o aripă albă zvicnindasub dimineți. 
Parcă se-aude pruncul in pîntecul de mamă, 
iți cere drept la ziuă cu glasul luminind, 
izvoare demiurge tot trec din vamă-n vamă 
și-ajung să fie riurl ți fluvii rind pe rind.
E-un anotimp de pace, dar nu de somn al firii 
iată cum luptă viața în curcubee noi — 
supremă încordare in numele Iubirii, 
El dă eternității ce-avem etern in noi...

Ioan Evn

Dimineața patriei
Ducind in zorea ochilor curată, 
Strălucitorul țării noastre cer, 
Sub roșia cu tricolor cravată 
Avem o inimă de pionier.

Și-o auzim in ceasurile toate. 
In pieptul nostru mic, nestăvilit 
Cum numai pentru România bate, 
Și pentru-al ei conducător iubit.

Iți dârulm cu dragoste ți cinste, 
In fapte spornici, drag conducător. 
Spre fala României comuniste 
Și fericirea-ntregului popor.

Salut voios cimpiilor natale.
Salut voios bâtrinului Carpat.
Și Dunării, cu mari hidrocentrale 
Vuind in timpul nostru luminat.

Salut voios partidului părinte 
Sub care toate visele ni se-mplinesc, 
Tovarășului CEAUȘESCU un fierbinte 
Și un voios salut pionieresc.

Jurj Eleonora
elevă, Vața de Jos 

punzător principiilor dreptății și echității, a-i 
mobiliza în lupta contra vechiului, a spiritului 
conservator, retrograd, pentru promovarea cu
rajoasă a noului în gîndirea și practica socia- 
Iă‘,'. Tn aceeași cuvintare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la conținutul conceptului 
de umanism revoluționar.

Importantă este, in concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, înțelegerea educației ca pro
ces unitar. Astfel, alături de promovarea unei 
concepții filozofice înaintate despre lume și via
ță, este necesară ridicarea nivelului general ști
ințific și cultural al tuturor oamenilor, dezvol
tarea armonioasă a personalității umane., Edu
cația este chemată să participe în mod decisiv 
la formarea unui om de tip nou, a cărui acțiu
ne socială să se desfășoare într-un mod conști
ent : „Trebuie să ținem seama permanent de 
faptul că dezvoltarea personalității umane, for
marea omului epocii socialismului și comunis
mului nu se pot reduce numai la cunoașterea 
unor hotărîri sau teze generale, ci implică in 
mod necesar lărgirea continuă a orizontului de 
cunoștințe profesionale, politice, științifice și de 
cultură generală, Însușirea tot mai temeinică a 
tezaurului de gindire și experiență umană, a 
valorilor spirituale create de umanitate de-a 
lungul istoriei. In viziunea noastră, omul nou, 
constructor al socialismului șl comunismului, 
trebuie să fie stăpîn pe cele mai înaintate cuceriri 
ale științei, ale cunoașterii umane, să se caracte
rizeze prin înalte virtuți politice și morale, prin 
pasiune pentru muncă și creație, prin îndrăzneală 
în gindire și acțiune, prin cutezanța in promo
varea noului în întreaga viață socială, prin fer
mitate în lupta pentru dreptate și adevăr, pen
tru înfăptuirea principiilor eticii și echității so
cialiste, prin hotărirea de a lupta cu abnegație 
și vitejie pentru apărarea cuceririlor revoluțio
nare, a integrității și suveranității patriei, a 
cauzei comunismului în patria noastră !“

Educația este concepută ca un proces la care 
participă toate sectoarele activității și practicii 
umane. Astfel, munca este înțeleasă nu numai 
ca un mijloc al obținerii bunăstării materiale, 
ci și ca o pirghie formativă, deosebit de impor
tantă. Ea nu este o sursă de alienare, ca in 
orînduirile sociale bazate pe exploatarea omu
lui de către om, ci este o activitate umaniza
toare, în decursul căreia oamenii se perfecțio
nează din punct de vedere etic, ajung să înțe
leagă într-un mod complex ideea de cooperare 
și să-și asume idealurile colectivității din care 
fac parte și în absența căreia realizarea lor ca 
indivizi nu ar fi posibilă. Este o caracteristică 
definitorie a filozofiei politice a secretarului ge
neral al partidului nostru abordarea consecventă 
a problemelor dezvoltării economico-sociale prin- 
tr-o prismă care reflectă interesele unanime. 
Scopul suprem al dezvoltării nu este obținerea 
unor rezultate situate deasupra oamenilor, ci în 
primul rind elevarea materială și spirituală a 
celor care participă la această dezvoltare.

Integrate în viziunea de ansamblu asupra ne
cesității unificării tuturor formelor de activitate 
socială se află ideile președintelui Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu rolul educativ al ști
inței, filozofiei, culturii și artei. Aceste forme 
de manifestare a creativității umane au fost che
mate să participe, în formele lor specifice, la o 
vastă acțiune de formare umană. Corespondențele 
acestui deziderat, in planul concret al României 
de azi, sînt considerabile. S-au înregistrat mari 
succese in vasta acțiune de educare filozofică și 
științifică a participanților la programul de con
struire a societății socialiste multilateral dezvol
tate, au fost inițiate numeroase acțiuni culturale 
menite să participe la elevarea spirituală și mo
rală a membrilor societății noastre, remarcabile 
opere de artă au propus modele umane reprezen
tative pentru realitatea socială a patriei noastre 
socialiste, i

S-au obținut astfel succese în acțiunea de edifi
care a conștiinței socialiste, i cțiune esențială și 
reprezentativi pentru concepția politică a secreta
rului general al partidului nostru. Sîntem mar
torii unui proces de identificare a maselor d- 
oamem ai muncii cu ideile partidului, ale 
secretarului general, specific trecerii la creația 
istorică conștientă a socialismului și a comu
nismului. Conștiința socialistă se manifestă în 
domeniile politic, moral, civic, juridic, teoreti- 
co-filozofic, artistic, atingind o amplitudine și o 
sferă de cuprindere necunoscute în trecut.

în Raportul prezentat la Congresul al Xl-lea 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la importanța pe care o are conștiința 
socialistă în procesul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de pregătire 
a trecerii României spre comunism, precizînd 
rolul educației socialiste : „în concepția noastră,, 
educația socialistă, conștiința socialistă implică 
atît cunoașterea temeinică a ceea ce este valo
ros tn domeniul culturii, științei și tehnicii con
temporane, stăpînirea deplină a profesiunii, cît 
și însușirea concepției filozofice, despre lume și 
societate a partidului nostru — materialismul 
dialectic și istoric —, formarea unei atitudini 
cetățenești înaintate. Acestor cerințe fundamen
tale. care se condiționează și se influențează 
reciproc, trebuie să le răspundă astăzi - în 
condițiile societății moderne — întreaga muncă 
de educație desfășurată de partidul și statul 
nostru".

Efectele, Ia nivelul întregii societății, ale apli
cării concepției unitare despre dezvoltare și per
fecționare umană a președintelui Nicolae 
Ceaușescu sînt considerabile și constituie una 
dintre realitățile cele mai importante ale 
României de azi. Unul dintre aspectele demne 
de a fi menționate în acest context îl constituie 
procesul de omogenizare socială, care elimină 
ta mod treptat distanțele sociale dintre membrii 
societății și duce spre unitatea reală a opiniei 
publice. Acest proces de omogenizare este unul 
dintre aspectele dinamice ale societății noastre 
socialiste.

în marea acțiune de edificare a conștiinței so
cialiste, de formare a omului nou, constructor 
demn și lucid al societății socialiste multilateral 
dezvoltate, inițiată de partidul nostru, contribu
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu este de o 
covîrșitoare importanță. Această contribuție s-a 
materializat, după cum am încercat să arătăm, 
in toate domeniile vieții sociale, ca un element 
mobilizator, fertilizator. Consecvența revoluțio
nară de dimensiuni legendare a secretarului 
general al partidului, a cărei consecință a fost 
instaurarea în România a unui climat de drep
tate socială și de echitate morală, fierbintele 
său patriotism, dovedit cum nu se poate mai 
convingător în atîtea ocazii, curajul său în abor
darea unor planuri de dezvoltare națională de o 
unică amploare, fermele sale acțiuni în favoa
rea perfecționării neîntrerupte a democrației 
socialiste în țara noastră, activitatea sa prodi
gioasă pe plan internațional, a cărei consecință 
a fost ridicarea României la un nivel de 
popularitate și de demnitate necunoscut încă 
în istoria noastră, contribuția sa grandioasă la 
construirea unei mentalități populare conso
nante dezideratelor îndrăznețe ale României 
socialiste — toate acestea au contribuit intr-o 
măsură decisivă la edificarea realităților româ
nești contemporane.

în sufletul poporului nostru și în conștiința 
lumii contemporane există astăzi un sentiment 
numit Nicolae Ceaușescu, care înseamnă certi
tudine și speranță.

Voicu Bugariu
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Sub semnul 
marilor opere
An natura oricărui eveniment există ți 

dialectica sa. Șirul lung, neîntrerupt 
al evenimentelor poartă încărcătura 
istorică, de cauză și finalitate a aces
tora. Sint evenimente-deziderat, eve-

nimente-familie. Evenimente care catalizează și 
sporesc în intensitate aspirații, gînduri și pre
ocupări, sentimente ce indică însăși stare, și 
poziția de simțire, pentru o întreagă durată, a 
unui popor, al unei generații, ale tuturor gene
rațiilor în raport cu propria lor unitate de ac
țiune și crez. Evenimente care, din unghiul mo
ral al existenței, circumscriu de la bun început 
istoriei și memoriei oamenilor, inimii lor care 
se continuă in tot ceea ce fac și meditează să 
facă. Un astfel de eveniment, cu toate impli
cațiile .sale politice și sociale, omenesc in cel 
mai inalt grad, il trăim, începînd cu zilele din 
urmă, la scara unei întregi națiuni. Președintele 
republicii, secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu împlinește 60 de ani 
de viață și 45 de ani de activitate revoluționară.

Un nume și o vîrstă așadar, într-o lungă și 
neobosită simbioză și patos revoluționar, cu țara 
și lupta eroică, neînfricată a comuniștilor pen
tru a da patriei și poporului din care s-au 
ridicat semnele vii, inconfundabile, ale progre
sului și civilizației socialiste, condiția de cea 
mai adincă și mai aleasă extracție a 'noii noas
tre demnități. Omagiul pe care toate generațiile 
i l-au adus și-1 aduc are un reazem de inimă 
și conștiință in înfăptuirile înseși pe care, in
tr-o perioadă — cea mai fertilă din întreaga 
noastră istorie — le-au înscris la loc de frunte 
in marea carte a contemporaneității noastre, 
toate purtînd sigiliul și reflexul de proeminentă, 
prodigioasă personalitate al celui la timpieie 
căruia anii au azi și sclipiri de zăpadă din mun
te, murmurul insuși, al izvoarelor spre care, de 
atitea ori — pe noi, creatorii — ne-a Îndemnau 
După cum in toate și-n tot ce respiră și stă 
mărturie aici, patria anilor și dragostei noastre, 
poartă profund semnul și sunetul Însuși al mani 
creații.

Ne amintim, de la. nu îndepărtata conferin-i 
a scriitorilor, cuvintele sale adresate deopotrivă 
minții și inimii noastre, configurind ca nimeni 
altcineva, imaginea a ceea ce poate și trebuie 
să fie arta, in consonanță cu opera și eforturile 
vaste ale poporului, cu interesele și aspirațiile 
sale vitale. Râmin acele cuvinte ca un hotăritor 
și permanent apel la cunoașterea și asumarea 
vieții, la studiul cit mai aprofundat al fenome
nelor și rigorilor acesteia, pentru ca nimic din 
tot ceea ce gineam și întreprindem să nu se re
fuze autenticului, sensibilității și vocației, mo
dului propriu de a sluji edificarea in plan su
perior a personalității omului, a conștiinței saie. 
Festivalul național „Cîntarea României", inspi
rat de secretarul general al partidului, repre
zintă un strălucit argument pentru aceasta. In 
cadrul său s-au manifestat și forțele scriitori
cești din toate generațiile. Scriitorii tineri mat 
cu seamă au avut și au semne de bun augur. 
Dovada cea mai clară în fond a acelui viu și 
puternic sprijin de care se bucură întreaga ge
nerație tînără din patria noastră, expresia plină 
de grijă a marii capacități cu care, partidul și 
secretarul său general, au cuprins și cuprind 
problematica formării șl creșterii virstei tinere, 
fundamentind — teoretic și practic — concepția 
după care tineretul reprezintă o importantă 
forță a progresului, viitorul insuși al națiunii.

A. I. Zăinescu

A/nsa Popescw
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Bucuria creației
ai mult decit o „zăbavă frumoasă**, 
creația devine, in noile condiții afir- 

III mate de orinduîrea socialista, o bucu
rie deplină a ființei, prin care omul 
se așează demn acoio unde ii este lo

cul, in miezul fierbinte al realității, înfăptuind 
și scrutînd viitorul," citindu-i cu un ceas mai 
devreme, semnele. Nu într-o așteptare mută 
și resemnată se nasc, astăzi, marile pagini ale 
literaturii române, ci in presiunea angajariior 
ciare, rostite în veghe și luciditate, pentru mai 
bine, pentru un frumos întreg care să conțină 
in sine adevărul. Poeții nu sint niște solitari, 
naturi capricioase și incoerente, ci membri ac
tivi ai unui puls contemporan, care-i solicită 
și-i investește cu puterile sale. Nici un autor 
nu a rămas indiferent și opac la fervorile 
vremii noastre, nu s-a baricadat intr-un turn 
alcătuit din cărți, străin de ceea ce se petrece 
in lume, dincolo de ferestrele camerei sale de 
lucru, unde lumina este datoare să ardă pină 
noaptea tirziu. înscris intr-un orizont al culturii 
și participării cu forțele sale modeste, dar cit 
de tenace, asemeni unui izvor sunind sub un 
covor de frunze și mușchi, cuvîntul iese la su
prafață incărcat de puterea pămintului, spre 
bucuria celor care-i așteaptă apa curată și în
tremătoare. Iar peregrinarea gindului dinții, al 
primului impuls creator prin stratul de humus 
și argilă, prin cămările întunecate ale pămin
tului, devine atit de binevenită. Puritatea ini
țială, ca stare genuin-extatică iși adaugă arome 
și gusturi noi, întărindu-se, îmbogățindu-se, 
confruntată cu imaginile realului, in stările 
magmatice, cu oamenii și întîmplările acestui 
loc și timp. In solitudine se nasc, e adevărat, 
opere cu adevărat memorabile, dar numai intr-o 
solitudine plină, învăluitoare care adună voci 
și miresme, amintiri și ecouri, care nu se con
sumă in sine. Trebuie să respectăm timpul re
culegerii și al amintirii, dar nu putem viețui 
mereu in reculegere și aducere aminte, cînte- 
cul mare al sufletului se deschide larg și pri
mitor, in vaste încăperi muzicale, numai după 
ce lumea de afară l-a prefigurat, încărcîndu-ne, 
încercîndu-ne sensibilitatea și memoria. Altfel, 
ce poți să-ți amintești dacă n-ai suferit în- 
lăuntrul tău șociil realului, izbitura lui dulce, 
amară, învolburată, ca o lovitură de secure în- 
tr-un trunchi de brad, desfăcîndu-i puțin coaja, 
accelerîndu-i pulsul sevei, maturizîndu-1 ? La
crimile sale de ceară strălucitoare vor tămă
dui repede locul „agresiunii**, înnobilînd-o. Cînd 
bradul poartă cîteva așchii desprinse din trun
chiul său generos și tînăr nu e nici un păcat. 
Poate marchează drumul într-o pădure adîncă, 
este semnul unei poteci care duce într-un 
luminiș, ori te scoate pe sprinceana dealului, 
a muntelui.

Cît de grăitoare Îmi pare suferința perlei 
care se naște, într-o scoică, din impactul unui 
bob de nisip, de pămînt, de rocă marină. Fru
moasa pace din-lăuntru va fi tulburată prin- 
tr-un amestec, numai în parte nedorit, un fapt, 
acest șoc al realului va reașeza lumea scoicii 
într-o ordine nouă, superioară echilibrului din
ții, va face posibilă miraculoasa strălucire a 
perlei. Să nu întoarcem nepăsători spatele rea
lului cunoașterii, care, știm, înseamnă de multe 
ori cunoaștere, suferință necesară și stimula
tivă, să-l iubim pentru că, datorită lui, putem 
crește din-năuntru spre afară, din miezul as
cuns al ființei spre acordul plenar in ceilalți.

Implicarea în lume cere curaj și răspundere, 
depășirea tribulațiilor mărunte, egotiste, pentru 
o asumare matură a rostului pe care scriitorul 
îl are de îndeplinit față de oamenii vremii sale. 
Și nu o poate face sumar și superficial, con- 
junctural și grăbit, numai angajîndu-se trup 
și suflet și minte într-un destin amplu, colec
tiv. Sărbătoarea unei țări întregi, cum a fost, 
recent, ziua de 26 ianuarie, zi din miezul iernii, 
cind se nasc bărbații vrednici, adevarați, a fost 
și o sărbătoare a creatorilor acestei patrii. Cin
stind viața unui fiu al României, artiștii au 
cinstit însăși puterea acestui pămînt minunat, 
care a dat lumii conștiinței ptiruri treze, auste
re, declanșînd energii și inspirîndu-și contem
poranii. Să mergem spre realitatea atit de
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forme. Era ideea unr't vieți n apodoiar * aee-’a 
care s-a transformat intr-un proiect —«
de edificiu destinai a găzdui tnuaele. Apoi, 
insă, au intervenit inerția, lipsa de curaj, tea
ma in fața noului, si ceea ce a luat ani de gir- 
dire și glăsuire a riscat să se piardă m sertarele 
babilonice ale unor forun de avizare, măsu
rare, constatare. informare. Proiectul era m 
faza de macheta grăitoare, amplasamentul sta
bilit, doar acel ..inefabil de oțel al birocrației- 
ținea subtil lucrurile in loc. In acele zile Su
ceava. insă, a avut fericirea de a fi gazda pre
ședintelui țării, in una din vizitele de lucru 
care inaugurau un nou stil de a ințelege ș. 
hotărî mersul obștesc, și anume, acela ai cu
noașterii directe și al deciziei curajoase. Pre
ședintele țării a intilnit Suceava care se pre
gătea să depășească o epocă de incertă dezvol
tare, intrind in una a certitudinii și rigorii. Pen
tru suceveni, pilda a fost și destinul viitoarei 
case de culturi, a cărei machetă. însoțita de 
șovăielile organismelor de avizare, informare 
etc. i s-a înfățișat N-am consemnat întreaga 
pledoarie contră ; ca implicat in incetățenirea 
ideii necesității unei case de culturi la Suceava 
o cunoaștem. Clipa mi-a lăsat r&az să .aud* 
gesturile mai mult decit vorbele. Președintele 
asculta și, in același timp, cu propriile miini, 
ridica „etajul" machetei. Ochiul său cerceta in
terioarele cunoscute, spațiile visînd a găzdui, 
miine, strădanii pentru culturi. încet parcă să 
nu tulbure fragilitatea modelului a pus înapoi 
„etajul" și a controlat dacă stă bine și incheiat 
in rosturi. Abia atunci a vorbit, nu atit rispun- 
zind Îndoielilor in privința milioanelor — nu 
puțip. — țrebujnejoase pentru viitoarea casă de 
culturi de la Suceava, cî±. mărturisindu-șl pe 
loc, in. gind, un sentiment :

- Dar e frumoasă, foarte frumoasa...
./Azi, Casa de cultură de la Suceava are, 

poate, ca-n Meșterul Manole surate „Mult mai 
strălucioasă / Și mai arătoasă / Și mai mult *fru- 
moasă". Dar la temelia izbinzii lor eu am văzut 
întotdeauna acea clipă dnd frumosul, frumosul 
ca o valoare argumentindu-se prin sine, a pri
mit spontan viza de simțire a omului care con
duce România. O viză mărtusisind sensibilitatea 
unei inimi, tăria unui gind că viața noastră de 
azi, ca să fie istorie cinstită miine, are nevoie 
de o solidă investiție de frumos.

Platon Pardău

Sunetul nobil
al perfecțiunii

fii tu însuți, cel care Înflorește in 
a cuvinte, cel care semeni griul, dai oțe

lului puterea să se reverse, să fii tu 
însuți înțelegind că aparții unui nume, 
unui timp și unui loc aparte — este 

mai mult decit o datorie. Să-țl recunoști rădă
cina, să-ți asculți torentul de seve, să-ți armo
nizezi gesturile, bătăile inimii cu ale celorlalți 
fii ai neamului tău — aceasta este și menirea 
scriitorului tinăr. Ține de crezul tău intim, de 
arderea ta lăuntrică tăria de a te considera păr
taș, visător și truditor la lucrarea cea vastă a 
patriei socialiste.

Coordonatele geografice și spirituale la care 
te raportezi necontenit definesc propriul tău 
popor, destinul tău unic, inimitabil, pe care 
ești chemat să-1 slujești cu devoțiune și convin
gere. Căci tu de aici răsări, pe această zare ,cu 
lumină tinără steaua ta iși urmează suișul. Scri
itor al acestei patrii, tu cel care semeni in 
cuvinte un dor nestins amintindu-ți crugul cu 
jertfe, drumul de cumpănă, podul cu glorii, ris
cul, așteptarea, secolele grele in care ne-am 
dat strădania să fim, — iată'calendarul tău de 
aici se deschide.

Sărută cu pleoapa mina bătrinului stihar po
vestind despre ziduri de pace și de frăție, as
cultă cu sufletul jos, acolo sub pragul casei 
părintești, cum se alcătuiește temeiul de zodie, 
cum un nume il naște pe celălalt intregindu-ne 
șirul, gloria nepieritoare. -

Fiu al acestui neam cel dinții, știindu-și me
reu obirșiei rostul, conducătorul partidului și 
statului nostru, ne rămine exemplul cel mai 
frumos și mai drept de urmat. Viața și lupta sa 
ne învață : Să nu ingenunchezi in fața vitregii
lor vremii, să ții fruntea sus cum a ținut-o el, 
trecind prin viscole și Închisori, să vezi cu 
ochii visului zorii cei roșii aprinzîndu-se în 
geana colinelor natale.

Să-ți imparți cu cei mulți șl truditori și des
chiși viața și visele. Să fii ai lor și al numelui 
tău deopotrivă.

Caut in patrie, oriunde mă duc pașii, înțe
lesul adine, prefacerile durabile care ne defi
nesc acum și aici, — ne exprimă așa cum sîn- 
tem — oameni neobosiți, modești, păstrînd le
gătura cu vetrele lor sacre, aducind pe lume fii 
frumoși, deprinzîndu-i de timpuriu rosturile 
vieții, virtuțile, respirînd omenie și cinste și 
dreptate. Fie ca acest ianuarie să însemne pen
tru noi toți un plus de conștiință politică și re
voluționară, iluminare lăuntrică, dăruire 
sine, apropiere 
care încolțește, 
mari și senini, 
lor...

Asemeni lui, 
îmi spun — truditor al condeiului, deschide-ți 
inima, fii al neamului tău, implică-te in tot ce 
poartă nobilul sunet al perfecțiunii. Jovial și 
bun,' iubește-ți prietenii, cunoaște-ți părinții, 
respectă-ți istoria. Fii drept cum sint arborii de 
la Putna și de la Posada, nemuritor fii prin 
faptele tale de zi cu zi, prin cărțile în care o 
inimă vie se petrece. O singuri INIMA.

iluminare lăuntrică, dăruire de 
de viață, de pulsațiile griului 
de ginguritul copilului 
de flacăra cea vastă

bărbatului din fruntea

cu ochii 
a uzine-

tării —

Lucia Negoița

Mesajul scriitorilor 
din România

Noua generație 
a șantierelor

ine străbate astăzi România socialistă 
cine e interesat, vreau să zic, s-c 
cunoască și să-i înțeleagă firea ci 
adevărată, va găsi, cu siguranță, acel 
sens unic care o definește. Sigur, o

țară nu e un om. să o poți defini printr-un sin
gur sens ; de altfel, nid omul riu se poate de
fini, cel mai adesea, printr-un sens, printr-c 
singuri mișcare a cuvîntului. Dar există o rea
litate a acestui timp care, asemeni unei uriașe 
oglinzi in care țara se reflectă, cuprinde și sin
tetizează o epocă a ei, o parte din viața ei. Si 
nu "cred să existe cineva care să conteste că

. realitatea de azi a României se poate defini . 
" cel "mai1 ejfact prin realitatea șantierului. Tare 
, toată e un uriaș șan tie/: nil există localitate.dt - 

■ dc friâruntă în care sf nil se construiască, în 
care sa riu se ridice, in care să nu se edifice. 
Și nu la nivelul la care se construiește de obi
cei : un om iși ridică o casă, un altul iși face 
un gard nou, alții ridică cine știe ce construc
ție folositoare. Astăzi, in această țară, se con
struiește la dimensiuni uriașe, adesea greu de 
Închipuit și intr-un ritm care e de natură să 
mobilizeze energiile tuturor oamenilor țării. E 
aproape o imagine-emblemă aceea a șantierului. 
Frecvența cu care ea revine in fiecare oraș, in 
fiecare așezare mărturisește o concepție după 
care se construiește, o idee mare, aceea de a-innoi 
țara, de a-i schimba total infățișarea, de a o ri
dica la un alt nivel de trai, de a o înscrie intr-un 
nou destin. Nu e nici un secret pentru nimeni 
că se intimpl* acest proces de edificare, de 
innoire, datorită politicii partidului nostru, da
torita politicii sale consecvente. Cum nu e nici 
un secret pentru nimeni că aceste inițiative con
secvente, de a ridica orașe noi, fabrici cit mai 
puternice, școli și case de cultură este ideea 
căreia i s-a devotat, trup și suflet, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este o idee născută din dorința fier
binte de a da acestei țări și poporului ei drep
tul la demnitate, la bunăstare și fericire.

Din această idee, a secretarului general al 
partidului, s-a născut o nouă generație a șan
tierelor, o generație devotată meseriei ei și me
nirii ei. Ca scriitor, am avut ocazia să verific 
ce nou cimp de investigare literară a deschis 
această nouă realitate a șantierelor țării. Nu 
e vorba numai de ritmul foarte înalt al muncii 
pe aceste șantiere; nu este vorba numai de en
tuziasmul oamenilor ; ori numai de numeroasele 
momente de eroism, devenite fapt cotidian, deși 
ele au o semnificație care nu poate scăpa 
nimănui ; nu este vorba numai de pregătirea 
înaltă a acestor constructori, de siguranța cu 
care iau deciziile cele mai potrivite, cele mai 
curajoase; nu este vorba numai de măiestria 
lor, de inteligența lor, de cultura lor sau numai 
de tinerețea lor. Daț este vorba, mai ales, de 
faptul că oamenii despre care Vorbesc au În
vățat, pe aceste șantiere, că ei nu fac numai 
zidărie a și zidire, că ei nu înalță numai zi
duri ci fac, pur și simplu, muncă de inălțare. 
A țării, a lor. Este vorba, deci, de faptul că 
acești oameni au înțeles semnificația întreagă 
a verbului a construi.

Acum, încheind aceste rinduri, scriu din nou 
că ei există astfel, la această cotă înaltă a vie
ții și a demnității, datorită acelei nobile și ge
neroase idei a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da ță
rii o nouă înfățișare, o nouă viață, deci o nouă 
demnitate. Și inchei subliniind faptul că ceea 
ce realizezi din prima clipă a intilnirii cu a- 
ceastă generație a șantierelor țării este acest 
sentiment al demnității ei. Demnitate care s-a 
consolidat și s-a înălțat pe o mare idee, apaț*- 
ținind unui mare om.

Mihai Tatulici
l

coiHtirui justificarea creației artistice. Ce do
vadă, ce mărturie a existenței noastre va ră
mine pt-rie secole decit aceea a spiritualității și 
a liberia,., noastre ? Munca de astăzi, aceea 
care dezvoltă industrii, .care cultivă ogoare, care 
descoperă noi căi și mijlaace de a ințelege și 
de a ne ințelege cu natura, toată această eroică 
și grea trudă nu este altceva decit condiția 
sine qua non a libertății. Iar libertatea aceasta 
nu este deplină și nid de prețuit dacă nu 
apără și nu clădește felul nostru specific de 
a fi, modul nostru dâ a ințelege lumea, na
tura și oamenii, pacea si viitorul. Literatura 
își are locul său de neclintit intre aceste sin
gure comori, adevărate și nepieritoare avuții pe 
care poporul român le duce prin milenii, da
ruri pentru care s-au jertfit libertăți și spirite, 
vieți și minți luminate, dar care nu pot fi 
răpite de nimeni. Poate doar odată cu ființa 
neamului iar atunci va fi în zadar. Decebal 
șl toți acei bărbați din vechime, Mihai, Ion 
Vodă, Sfâncoveanul, Grig re Ghica yde^od, 
Horea, Tudor, Jancu și Baicgscu, Uuza, Utfg»,... 
Patrășcanu, numai cîteva nume din imensa ma-,, 
rea .șla» sluga-,și țujnină ce ș. prptgîMi«l?rnHlWe»& 
libertății ^și spiritualității române,- -Iar ■ cind dea» , 
supra strălucesc luceferii aceștia, in istoria 
noastră cind moare un Om nu cade o stea ci 

r dimpotrivă, încă o stea străluce, priviți cerul și 
veți vedea ciți martiri avem, rostul scriitoru
lui este pe deplin luminat. Așa cum este da
toria fiecăruia dintre noi, cei care trăim acest 
sfirșit de secol într-o Românie care il dorește 
începutul unui nou timp in existența umani
tății, mai bun, mai înțelegător, mai drept, mai 
plin de pace și înțelegere.

Nimic nu trebuie uitat, nimic nu trebuie tre
cut cu vederea, neștiința și uitarea, dacă se 
coboară asupra celor ce ne înconjoară, bune 
sau rele, se va cobori asupra noastră și intiia 
primejduire a libertății vine din Iluzie. Asta 
înseamnă să ne închipuim • că există ceea ce 
nu este. Iar scriitorul este cel dinții ce se in- 
tilnește cu o astfel de primejdie, iar ea devine 
cotropitoare cind trece de el și capătă garan
ția calității sale de martor. De aceea trebuie 
să întirziem la gura peșterii și să ne strigăm 
întrebarea — Am înțeles bine ce mă încon
joară, ceea ce se petrece ? pentru a o auzi re
petată și intărită. întrebarea este absolut ne
cesară, pentru că de fiecare dată cînd un ’ 
scriitor se așează în fața hîrtiei albe, demni
tatea umană tresare. Și dacă vreunul .dintre 
noi va trăi o clipă de cumpănă, de neînțele
gere. să caute în numărul nemăsurat al româ
nilor, vii și morți, și negreșit va găsi un băr
bat în stare să-i întărească sufletul, să-i lumi 
neze cugetul. Iar între aceștia, care veghează 
libertatea și felul nostru de a fi, noi il avem 
astăzi pe Nicolae Ceaușescu.

Eugen Uricaru

Ceea ce ne rămîne
nul din rosturile literaturii, și nu cel 
din urmă, este acela de a se consti
tui intr-o adevărată și responsabilă 
conștiință a epocii. Calitatea de mar
tor, fericită și exactă formulare da

torată poetei, al prefacerilor, al complicatei di
namici sociale pe care și-o asumă scriitorul 
incumbă datorii și calități ce pun la încercare 
nu doar talentul ci și convingerile sale poli- 
tico-filosofice. Ceea ce poartă pe umeri crea
torul este nemăsurat de greu și lesne de trecut 
cu vederea, de aceea, în primul rind, el est.e 
acela care trebuie să aibă încredere și convin
gere, rodul trudei sale asemulndu-se cu sta
rea de plutire a icebergului. Ceea ce nu se 
vede este hotăritor, ceea ce se vede hotărăște. 
De aceea, cred, omul care scrie cu nădejdea că 
va fi citit trebuie ca, la fiecare vers, la fie
care propoziție așezată pe hirtie, să-și pună 
aceeași intrebare — oare am înțeles bine ceea 
ce mă înconjoară ? Asta deoarece numai Înțe
legerea exactă, in spiritul ei, a realității poate

Independența '
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țară, și cuvintele țara noastră, și România, în
semnau o speranță într-un viitor mai bun, al 
nostru, in puterea de a ne lua destinul in pro
priile miini.

Bărbatul era, într-adevăr, foarte tînăr dacă 
mă gîndesc și azi cît de inaltă era atunci misiu
nea lui și cît de încărcată de răspundere în fața 
istoriei era fapta lui. M-a uimit întii cît de 
adincă era la. el conștiința datoriei pe care o 
avea de plătit. Se citea bine pe fața lui cu ochii 
înroșiți de nesomn, cu obrajii de ceara suferin
ței de suflet, cu glasul ars de nerăbdarea ideilor.

Privindu-1, atit de tînăr mi s-a părut și in 
aceeași vreme atit de măcinat de grijă și de pa
tima adevărului și a dreptății incit, atunci cind 
a început să vorbească, și să spună cu durerea 
dreptății tot adevărul pe care eu și noi toți 
atunci il așteptam, am avut limpede, cumplit de 
limpede, ca și cind cineva ar fi desenat imagi
nea aceea cu un cuțit de cristal sentimentul că 
ne vorbea Nicolae Bălcescu.

Aceeași flacără trebuie să fi ars și în inima 
marelui revoluționar de la 1848, aceeași fervoare 
trebuie să fi cunoscut rostogolirea cuvintelor lui 
și aceeași patimă trebuie să fi pus și el in cu
vintele „țara noastră" și România și „cauza 
noastră" și „dreptul nbstru" șl mai presus în 
cyvîntul Independență.

Era pentru prima dată cînd, la un loc cu ma
rile lozinci mobilizatoare în numele celei mai 
nobile cauze, se afla și adevărul vieții noastre 
celei adevărate și recunoașterea acestuia și se 
uneau, pentru noi, cinstit, cauza și țara.

Așa l-am cunoscut întii, într-o primăvară, la 
mijlocul ei, o primăvară a revoluției noastre, și 
iată azi, la aniversarea bărbatului aflat in plină 
maturitate in fruntea țării și a partidului călău
zitor, el încheia una din cuvîntările sale de oma
giere a luptei pentru socialism în România cu 
aceste cuvinte.

„Vă asigur și pe dumneavoastră. întregul nos
tru partid, pe toți oamenii muncii, că în înde
plinirea sarcinilor încredințate de partid și po
por voi fi permanent — așa cum am fost întot
deauna — soldat credincios, neobosit al cauzei 
socialismului, al cauzei poporului, al bunăstării 
și fericirii sale, al independenței patriei noastre".

către 
președintele țării 
la cea de a 60-a 

aniversare a zilei 
sale de naștere 
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damnat, ați înfruntat m aceeași dirzenle revo
luționar* închisorile și lagârnl.

Sint, totodată, anii hotăritori cind, conjngin- 
du-v* eforturile cn cadre de conducere ale Par
tidului, din afară și din Închisori, ați participat 
cu acea cutezanță in gindire și de acțiune care 
vă sint proprii la pregătirea și realizarea actu
lui eliberator de la 23 August 1944.

Ca secretar general al Uniunii Tineretului 
Comunist, ați imprimat, ea nimeni altul, dina
mismul revoluționar care a însuflețit eroismul 
bravilor ostași luptători pentru dezrobirea pă
mintului Transilvaniei și, dincolo de hotarele 
patriei, pentru victoria fiqală asupra fascismu
lui. Inc* in primul număr legal al „Scinteii", din 
21 septembrie 1944, vă afirmați preocuparea 
pentru educarea temeinică a fiilor poporului 
nostru scriind că „tineretul trebuie să se orga
nizeze in grupe patriotice peste tot, in fabrici, 
sate, cartiere, in cămine, școli și universități", 
argumentind că, prin munca de educare in spi
rit, democratic antifascist, tineretul va putea 
deveni „un factor activ in producție, în știin
ță și cultură", că „educat in spiritul luptei anti
fasciste consecvente, tineretul va contribui la 
lărgirea și apărarea libertăților democratice" și 
„numai așa poporul român va putea privi cu 
încredere in viitor, fiind sigur că fiii săi vor ști 
să apere cu viața lor libertățile și drepturile 
ciștigate".

Intr-un asemenea spirit s-an călit, in acei ani 
grei ai inceputului, primele detașamente ale 
acelor care, cu mintea și brațele lor, aveau să 
înfrunte viitorul imediat, scriind an de an, ge
nerație după generație, noua istorie a țării, fău
rind noul destin al poporului.

In această nouă istorie, mintea și inima 
Dumneavoastră s-au contopit tot mai intens cu 
mintea și inima celor mai avintați constructori 
ai revoluției noastre socialiste. Și — o spunem 
aceasta cu vibrația unei autentice mindrii — 
printre acești constructori apropiați de Dum
neavoastră, s-au aflat nu puțini dintre sluji
torii credincioși ai artei și cuvintului, prin căr
țile, prin articolele, prin activitatea lor in rin- 
durile maselor. Erați cel mai tinăr secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, cel mai tinăr membru al Biroului Poli
tic și, pentru sensibilitatea artei scriitoricești, 
faptul acesta era, incă de atunci, încărcat de 
nobile semnificații.

Acele' semnificații aveau să devină fapte de 
istorie cind, prin sinteza de voință a tot ce are 
mai. înaintat acest ...popor, ați fost investit cu 
înalta funcție de Secretar General al Partidului. 
Congresuț al IX-lea, apoi Congresul al X-lea și, 
cu atit , mai pregnant, Congresul al XI-lea au 
înscris rind pe rind și de pe o treaptă tot mai 
înaltă, o nouă eră in istoria socialistă a po
porului român, deschizind tot mai larg orizon
tul spre viitorul de aur al omenirii : comunis
mul. Construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate s-a demonstrat in acești ani ca o vie, 
tot mai trainică, tot mai dinamică realitate, a că
rei perspectivă de împlinire ați definit-o prin 
profunda analiză a ceea ce s-a înfăptuit și prin 
orientările, de clară certitudine, a ceea ce va fi 
România in viitoarele decenii.

Neuitată va rămine pentru noi clipa solemnă 
cind, dind glas voinței celor douăzeci și unu 
de milioane de români, Marea Adunare Națio
nală v-a investit cu titlul de președinte al 
Republicii Socialiste România și vi s-a inminat 
sceptrul de comandant suprem al forțelor ar
mate ale Republicii.

Numele de România sună astăzi atit de min- 
dru in lume. Aceasta se datorează, îndeosebi 
mesajului de pace, prietenie și colaborare intre 
popoare pe care Dumneavoastră l-ați transmis, 
de atitea ori, in numele poporului român, in 
nenumăratele călătorii efectuate pe toate meri
dianele pămintului, după cum, de asemeni, tot 
Dumneavoastră vi se datorează principiile pe 
care, cu atita autoritate, le-ațl* promovat in re
lațiile internaționale cu privire la apărarea in
dependenței și a suveranității fiecărui stat, la 
neamestecul in afacerile sale interne, la con
damnarea folosirii forței sau a amenințării cu 
forța, pentru securitatea și cooperarea europea
nă, pentru dezarmarea generală, pentru o nouă 
ordine economică internațională, pentru asigu
rarea dezvoltării continue a culturii, a artelor, a 
literaturii.

In acest vast ansamblu de factori, grație Dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
capacitatea creatoare a poporului nostru a dat 
noi aripi spiritualității sale, a deschis noi ori
zonturi științei șl artei din România. Niciodată 
mai mult ca astăzi literatura n-a înregistrat mai 
multe opere valoroase, cu o tematică tot mai 
generoasă și o gamă de mijloace de expresie tot 
mai variată. Festivalul „Cîntarea României", pe 
care tot Dumneavoastră l-ați inițiat și l-ați insti
tuit ca pe un continuu generator de talent și , 
vocație artistică, se demonstrează a fi un inte
grator de forțe creatoare. Și astfel, scriitorimii 
noastre ii apare tot mai clar imensul potențial 
de energie creatoare al poporului in infinita lui 
gamă de însușiri, potențial din care izvorăște 
inspirația operelor noastre.

De cite ori v-ați aflat in mijlocul scriitorilor, 
la conferințele lor naționale și in dialog direct 
de lucru, Dumneavoastră ne-ați adus noi te
meiuri in a ințelege tot mai profund că litera
tura are a-și descoperi mereu sursa in proble
matica omului contemporan, că rațiunea și vi
ziunea ei artistică trebuie să urmeze înseși ra
țiunea și viziunea pe care le determină Partidul 
Comunist Român in consecventa lui luptă pen
tru o mai dreaptă așezare socială, pentru o mai 
mare capacitate de perfecționare a omului și 
.pentru o afirmare mai puternică in lume a cul
turii noastre socialiste.

In această lumină, pătrunși de cea mai adincă 
stimă și dragoste, privim cu nestăvilită admira
ție și mindrie personalitatea Dumneavoastră, 
semnificind, in fruntea Partidului nostru comu
nist, geniul întregului popor.

Aniversarea zilei Dumneavoastră de naștere 
constituie pentru toți scriitorii din România So
cialistă — români, maghiari, germani, sirbi și 
de alte naționalități — un nou și fericit prilej 
de afirmare a atașamentului lor ferm față de 
politica internă și externă a Partidului Comu
nist Român, de angajare a tuturor forțelor noas
tre creatoare în marea cauză a realizării unei 
literaturi inspirate de tumultuoasa noastră rea
litate, din realitatea României socialiste.

Fie ca respectul și dragostea noastră fierbinte 
să vă însoțească pretutindeni !

Acum, cind viața Dumneavoastră de muncă 
dăruită poporului, patriei și partidului a ajuns 
la șase decenii, noi, scriitorii din România, vă 
facem strămoșeasca urare :

La mulți ani !

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN 
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ctitor al unei politici 
de pace și

internaționale active,
/ *

colaborare Nicolae Ceaușescu realizat și oferit de 
Nadex, artist plastic din Egipt

Simbol al prieteniei 
și încrederii în viitorul lumii

rezența tovarășului Nicolae Ceaușescu

P
in fruntea partidului și a statului 
îostru are semnificația unei adinei 
legitimități istorice, este expresia as
pirațiilor fundamentale ale poporului 
român de a trăi liber, într-o lume a păcii și 

colaborării. Doctrina politică și acțiunea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sintetizează tot ce 
a fost mai bun în moștenirea unor mari înain
tași, ridicînd pe o treaptă superioară prezența 
istorică a României în arena mondială, dînd o 
strălucire fără precedent numelui țării noastre. 
Supurând unei analize riguroase evenimentele 
și tendințele actuale pe scena internațională, to
varășul Nicolae Ceaușescu a contribuit în mod 
decisiv la elaborarea marilor hotărîri de po
litică externă abordate de partidul nostru și 
consfințite în documentele Congresului al IX-lea, 
al X-lea și al XI-lea, precum și la Conferințele 
Naționale; care au jalonat viața politică a țării 
noastre și activa sa conduită pe plan externi 
Viața a probat în permanență justețea pozițiilor 
României, clarviziunea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Rolul său proeminent în viața in
ternațională de astăzi a însemnat in același 
timp o recunoaștere a contribuției aduse la 
elaborarea unor norme noi de conviețuire între 
state, bazate pe suveranitate, pe respectul re
ciproc, neamestec în treburile interne și pe 
cooperarea reciproc avantajoasă. Pornind de la 
studiul științific ai disparităților existente pe 
plan mondial, tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
unul dintre militanții cei mai activi și de pres
tigiu pentru realizarea dezarmării, pentru o 
nouă ordine economică internațională, care să 
excludă sistemul de relații ce perpetuează să
răcia unora și bogăția altora, punînd în loc 
relații armonioase între state, construite în spi
ritul echității și dreptății. Glasul președintelui 
României socialiste s-a auzit pe toate meridia
nele, luînd apărarea celor oprimați, promovînd 
libertatea popoarelor, dreptul lor la existență 
demnă, într-o lume care să abolească privile
giile întronate abuziv de către un grup restrîns 
de state. Larga mișcare în favoarea noii ordini 
economice și politice internaționale, ecourile fa
vorabile, atît în organismele de lucru ale unor 
organizații internaționale, în pozițiile adoptate 
de numeroase personalități, cît și în cele mai 
largi cercuri ale opiniei publice este o dovadă 
a marelui apel pe care-1 adresează conștiințelor 
avansate întreaga politică și concepție a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Se poate spune astăzi că România socialistă 
are prieteni pe toată planeta, că nu există loc 
pe planetă in care să nu fi pătruns ecouri ale 
spațiului românesc și ale vieții care se con
struiește pe plaiurile de la Dunăre și Carpați. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a dus pretutin
deni mesajul de prietenie și pace al poporului 
român. In Europa, America, Africa și Asia, pe 
toate meridianele a răsunat glasul cel meii au
torizat al României, spunind oamenilor de pre
tutindeni că oamenii muncii de la poalele Car- 
paților clădesc socialismul și că sînt solidari 
cu toți cei care luptă și năzuiesc spre o viață 
mai bună, pe măsura aspirațiilor dintotdeauna 
ale popoarelor spre lumină și dreptate. Pe pla
tourile Americii latine sau în străvechile centre 
de civilizație ale Asiei, în marile metropole 
din America și Europa sau în capitalele noilor 
state africane, în cetățile latinității, de care ne 
leagă o străveche istorie comună, sau în sa
vanele unde se formează noi energii naționale, 
președintele Nicolae Ceaușescu este astăzi o 
personalitate profund stimată, al cărui cuvînt 
reprezintă garanția prieteniei și-a încrederii în 
viitorul comun al tuturor celor ce muncesc. în
crederea nestrămutată în soluții politice cores
punzătoare intereselor fundamentale ale po
poarelor, munca neobosită pentru promovarea 
de relații de colaborare economică reciproc a- 
vantajoasă, sprijinul neprecupețit acordat miș
cărilor de eliberare națională și tuturor repre-

Bust al tovarășului Nicolae Ceaușescu, realizat 
și oferit de sculptorul turc Osman Makunlouglu

zentanțflor autorizați ai popoarelor în luptă cu 
asuprirea străină, au făcut din numele președin
telui Nicolae Ceaușescu un simbol al priete
niei și solidarității, o emblemă a speranței în 
locuri ale lumii unde pînă mai ieri pătrunsese 
cu greu chiar și numele țării noastre. Nenu- 
mărați sint oamenii de stat și conducătorii unor 
popoare recent eliberate care au omagiat per
sonalitatea șefului statului și partidului român, 
mărturisind admirația pe care o inspiră opera 
sa de constructor al unei Românii socialiste 
dinamice și prospere, arătînd că activitatea sa 
constituie un exemplu de urmat pe calea in
dependenței și a promovării* unei politici con
forme cu cele mai adinei năzuințe naționale.

Elaborind in mod strălucit politica externă a 
României, partidul nostru a dat glas, prin cu
vintele conducătorului său, hotărî rii noastre de 
a fi răspunzători in fața întregii istorii națio
nale pentru modul cum construim socialismul 
și cum asigurăm participarea țării la acțiunile 
menite ai ducă la pace și la relații de coope
rare cu toate țările. Intr-o epocă de interde
pendență, participarea țării noastre la efortu
rile pe plan internațional, menite să asigure 
egalitatea tuturor țărilor in privința accesului 
la tehnologiile înaintate și să dezvolte propriile 
resurse, reprezintă o contribuție la cauza echi
tății între state și răspunde, în același timp, 
sarcinilor pe care și le-a fixat partidul nostru 

i de a edifica o bază industrială menită să ri
dice România între țările dezvoltate din punct 
de vedere economic. Ctitorind o politică ex
ternă dinamică, șeful partidului și statului ro
mân are in vedere interesele fundamentale ale 
poporului, orientînd aspirațiile sale dintot
deauna către o viață plenară, în care să se 
producă deplin expresiunea talentului și ener
giei nesecate ale neamului nostru. Aceste tră
sături definitorii au întrunit adeziunea maselor, 
cimentînd coeziunea indestructibilă dintre poli

tica externă și internă a partidului, într-o voin
ță uriașă de a realiza plenitudinea acestui mo
ment istoric, așa cum o prefigurează gîndul 
cutezător al președintelui Nicolae Ceaușescu.

Activitatea internațională a partidului și sta
tului nostru, condusă și realizată de către se
cretarul general al partidului, a avut în vedere 
în primul rind crearea unui cadru propice dez
voltării libere a României socialiste, realizarea 
deplină a tuturor virtuților sale, dezvoltarea 
social-economică armonioasă. Este evident că 
o asemenea sarcină istorică se realizează cel 
mai bine în condițiile păcii și securității, iar 
corolarul politic firesc a fost poziția țării noas
tre în cadrul Conferinței general-europene de 
la Helsinki, unde președintele Nicolae Ceaușescu 
a dus mesajul de pace și prietenie al poporului 
nostru. Militind pentru traducerea în viață a 
documentelor Conferinței, România socialistă se 
pronunță pentru excluderea relațiilor de forță 
și pentru stabilirea de contacte multilaterale, 
de schimburi reciproc avantajoase, în dome
niul economic, tehnic, științific și cultural. 
Acordarea Medaliei de Aur a Păcii, cea mai 
înaltă distincție a Consiliului Mondial al Păcii 
constituie o fericită expresie a recunoașterii 
marilor sale merite.

Promovînd o politică de cunoaștere reciprocă, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a aflat întot
deauna în avangarda unor relații culturale 
dinamice, care să ducă peste hotare mesajul 
umanist al creației artistice românești, să facă 
cunoscută în întreaga lume țara noastră și po
porul său iubitor de frumos, prezentînd, de ase
menea, publicului românesc, tradițiile progre
siste din cultura altor țări, marele filon uma
nist din creația universală. Partidul nostru s-a 
pronunțat întotdeauna Împotriva poluării cul
turale, a promovării unor opere care fac apo
logia rasismului și a exploatării, dar a fost 
în același timp cel mai ferm partizan al cu
noașterii culturale, un promotor al schimburilor 
culturale extinse. Extraordinarul climat politic 
realizat de România socialistă, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, reprezintă un 
mediu intelectual extrem de favorabil recepției 
amplificate a creației artistice românești pește 
hotare. Literatura și arta plastică românească, 
filmul și spectacolul de teatru de la noi au dus 
în lume spiritualitatea noastră, gindirea artis
tică românească, adăugind acțiunii internațio
nale a țării noastre o dimensiune a artei și 
culturii, completînd imaginea patriei scumpe 
aflată într-un moment plenar al realizării de 
sine, sub înțeleaptă îndrumare a unui mare băr
bat politic, a unui conducător clarvăzător și 
inspirat

Forța ideilor președintelui României și larga 
audiență a gindirii sale, scrise sau rostite, este 
dată de contopirea omului eu istoria și năzuin
țele poporului său. în tot ceea ce face noi gă
sim o împletire a tradițiilor și culturii româ
nești multimilenare cu exigențele unui prezent 
in prefacere și adincă transformare. Glasul său 
se adresează lumii, cerind instaurarea definiti
vă a forței dreptului in locul - dreptului forței, 
cerind o nouă ordine internațională, bazată pe 
independența reală, colaborare echitabilă și re
ciproc avantajoasă, egalizarea nivelelor de dez
voltare a popoarelor, distrugerea armelor. Ge
niul politic al acestui mare conducător a se
sizat interdependențele lumii contemporane și 
în marea sa responsabilitate față de destinul 
patriei a găsit formula necesară momentului 
istoric pentru raportul just între dimensiunea 
internă și externă a politicii românești.

Aniversind șaizeci de ani de la naștere șl 
patruzeci și cinci de ani de luptă revoluțio
nară ai tovarășului Nicolae Ceaușescu, România 
socialistă omagiază activitatea politică și pa
triotică a unui fiu iubit, care și-a înscris nu
mele în cartea de aur a marilor săi bărbați.

Pavel Suian

Promotor al culturii, 
înțelegerii 

și respectului reciproc
X ntr-o zi memorabilă a anului 1975, în 

sala Finlandia din Helsinki, președin
tele României reafirma de la tribuna 
jeropagului paneuropean, voința Româ
niei socialiste de a face totul pen

tru făurirea unei Europe a păcii durabile 
\ și securității autentice, pentru o conlucrare 

egală în drepturi, pe baze noi, democratice, 
între toate statele. Cuvintarea rostită atunci, 
în numele țării, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în fața șefilor de stat sau guvern 
se încheia într-o sinteză magistrală de concepție și 
acțiune românească față de marile probleme ale 
Europei de azi și de miine, proiectînd o lumină 
clară asupra celor mai importante cîmpuri ale 
devenirii europene. Stăruind, în acest cadru de 
ansamblu, și asupra imperativelor dezvoltării și 
înfloririi culturii și civilizației europene, tezaur 
inestimabil oferit lumii de toate popoarele bă- 
trînului continent, președintele României inve- 
deta necesitatea imperioasă a intensificării 
schimburilor culturale dintre statele Europei, 
activitate care — declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ,.trebuie să ducă la întă
rirea respectului pentru tradițiile și cul
tura fiecărui popor, să contribuie, totodată, la 

• răspîndirea a tot ceea ce a creat mai bun ome
nirea în toate domeniile de activitate și ale cu
noașterii umane".

Angajamentul solemn luat în acest sens de 
cele 35 de state, prin semnarea Actului final, a 
fost, pentru România socialistă, din primul ceas, 
direcție constant urmată în politica sa de mai 
bună înțelegere reciprocă și apropiere, prin in
termediul cooperării între state. O direcție de 
acțiune ilustrată, în modul cel mai strălucit, de 
însăși activitatea de politică externă desfășurată 
de președintele Nicolae Ceaușescu. Din noianul 
de exemple grăitoare în această privință aș 
aminti numai două secvențe, desprinse din fil
mul vizitei făcute în 1970 de președintele Româ
niei în Austria, la primăria vieneză, evo-

Tablou realizat de Al. Torella — Italia Tablou oferit cu prilejul paitkipârii la aniversarea 
a 2 500 de ani de la fondarea statului persan

cind tradițiile de bune relații româno- 
austriece, președintele Nicolae Ceaușescu amin
tea popasul de învățătură, de viață și de luptă 
în capitala Austriei al unor oameni de cultură 
și buni patrioți ai țării noastre. A doua secvență 
avind ca 1oc de desfășurare palatul Dietrichstein, 
sediul oficial al Coloniei române din Austria. 
Aici, după vizitarea bibliotecii coloniei, președin
tele Nicolae Ceaușescu mărturisea : „Este, desi
gur, deosebit de folositor și de plăcut să vezi și 
aici, ca de altfel în multe librării din Austria,

cărți românești, să știi că există o preocupare 
permanentă de a Se crea condiții prielnice pen
tru ca toți cei care doresc să cunoască cultura 
românească să o poată tace".

Promotor al păcii și înțelegerii între state, 
președintele României atribuie culturii, creații
lor artistice ale spiritualității națiunilor, rolul 
cuvenit, de neînlocuit, în procesul generos de 
apropiere și conlucrare rodnică între popoare.

Corneliu Vlad

Portretul tovarășului

„Pe drept cuvînt, în Mesajul Comitetului Central, 
Consiliului de Stat și guvernului s-a subliniat că 
principiile pe care le-a susținut atît de activ partidul 
nostru — de deplină egalitate în drepturi, respect 
al independenței și suveranității naționale, 
neamestec în treburile interne, renunțare la forță 
și la amenințarea cu forța — se afirmă cu tot mai 
mare putere în viața internațională, sînt, de altfel, 
recunoscute astăzi ca singurele pe baza cărora se 
pot asigura o colaborare internațională democratică, 
pacea în întreaga lume. Iată de ce și în continuare 
vom face totul pentru afirmarea cu putere în lume 
a acestor principii!

Este o mîndrie pentru partidul și poporul nostru 
de a constata că are prieteni pe toate meridianele ‘ 
globului! Niciodată poporul român nu s-a bucurat 
de atîția prieteni, de atîta simpatie ca astăzi. Aceasta 
o datorăm faptului că partidul și statul nostru duc 
o politică fermă de pace, de colaborare internațională. 
Iată de ce vom face totul și în viitor pentru triumful 
acestei politici.“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la festivitatea de sărbătorire a 60 de ani de viață și a peste 

45 de ani de activitate revoluționară)

• Pe linia tradițiilor milenare ale 
unui popor iubitor de libertate

„Sîntem datori să apreciem în mod deosebit 
felul in care această personalitate politică pro
eminentă, rămînînd credincioasă teoriei sale fi
lozofice, concepe problemele internaționale atit 
de larg, cu o asemenea înțelegere a realității is
torice și cu atîta justețe și umanism".

CONSTANTIN TSATSOS 
președintele Republicii Elene

„Nicolae Ceaușescu a devenit cunoscut ca unul 
dintre exponențil și apărătorii pasionați ai drep
tului fiecărui popor de a-și hotări singur vii
torul, ca unul dintre luptătorii activi împotriva 
politicii imperialiste de dominație și dictat, pen
tru democratizarea relațiilor internaționale".

Prof. Univ. DIMCE BELOVSKI 
iugoslavia

,.Dorința de a relata despre activitatea și 
personalitatea lui Nicolae Ceaușescu m-a de
terminat să aprofundez atît biografia sa, cît 
și istoria României. Mi-am dat repede seama 
că politica internă și externă promovată de co
munistul, românul și conducătorul de stat 
Nicolae Ceaușescu se înscrie în liniile tradi
țiilor milenare ale acestui popor atît de iubitor 
de libertate. în personalitatea președintelui 
Nicqlae Ceaușescu se contopesc convingerile 
comuniste și tradițiile românești, gindirea ma- 
terialist-dialectică de talie mondială, patriotis
mul, cu alte cuvinte omul și patria sa. Sub 
conducerea lui Nicolae Ceaușescu, țara a ajuns 
mai departe oricînd în trecut, mai de
parte decît s-a crezut posibil".

PER OLOF EKSTROM 
scriitor, Suedia

• Viziune ampla asupra lumii, 
activitate impresionanta

„Prezentarea biografiei președintelui 
Ceaușescu, documentele fotografice, textele alese 
din opera sa constituie, fără îndoială, .un răs
puns bogat dat tuturor celor care se intere
sează de progresele României contemporane, de 
rolul pe care îl are in fruntea statului român 
președintele Nicolae Ceaușescu, considerat as
tăzi unul dintre cei mai remarcabili șefi de stat 
ai epocii noastre". _

PIERRE SEGHERS 
editor, Franța

„Președintele Ceaușescu are o foarte largă 
viziune asupra lumii și știe întotdeauna ce tre
buie făcut, cind ceva se intîmplă in lume. Acti
vitatea sa în slujba păcii este deosebit de im
presionantă. Cauza păcii l-a preocupat întot
deauna foarte mult și pentru ea a muncit și 
muncește fără răgaz Pentru activitatea sa, 
președintele Ceaușescu se bucură de multă 
simpatie in rindul poporului japonez".

TSUNEO IKEDA 
editor, Japonia

O O gîndire cutezâtoare, pusa la 
temelia unei orînduiri noi, a unor 
relații pașnice cu toate țările

„Nici un ziarist sau istoric contemporan nu 
poate ignora rolul important jucat de președin
tele Nicolae Ceaușescu, atit în dezvoltarea rela
țiilor din cadrul sistemului socialist mondial, 
cît și in Europa, Orientul Mijlociu și, în general, 
din întreaga lume Este clar că politica externă 
a României exprimă voința de pace și securitate 
a poporului român, reflectă dorința sa nestrămu
tată de civilizație și progres continuu, pe calea 
libertății și păcii".

HAMDI FUAD 
scriitor, Eg;pt

>,Ceaușescu este unul dintre oamenii politici 
ai lumii despre care se vorbește foarte mult. 
Activitatea politică a lui Nicolae Ceaușescu 
urmărește construirea unei Românii noi, puter
nice din punct de vedere economic, care să 
trăiască pe baza princtpiilor pașnice cu toate 
țările lumii, indiferent de regimul lor politic, 
fără amestec în treburile interne ale altor state".

FEVZI ȘIRINU 
publicist, Turcia

,.Pe scena politică și ’ socială s-a profilat o 
figură deosebit de remarcabilă. Remarcabilă* 
prin acțiunile sale și prin succesul acestor ac
țiuni. Succesul in acest caz este consecința na
turală a transformării intereselor celor mai 
profunde ale comunității in propria sa cauză. 
Cînd se intîmplă acest lucru, poporul vede în 
cirmuitor brațul și vocea sa... Este vorba de 
Nicolae Ceaușescu care, de mai mulți ani, con
firmă aceste principii prin acțiunile și gindirea 
sa. Politica internă și externă românească a 
făcut să crească un mugur de speranță în spi
ritul întristat al omului și o adiere de pace 
între state, creatorul acestei politici devenind 
o figură populară în lumea internațională, semă- 
nînd peste tot prestigiul poporului său".

Prof. GUILLERMO NOLASCO-JUAREZ 
Argentina

„Președintele Ceaușescu posedă în cel mai 
înalt grad, după cum o arată întreaga sa viață, 
însușirea de a organiza. Om de acțiune, el nu 
se lasă totuși devorat de aceasta. Nu poți face 
nimic foarte bine dacă n-ai meditat înainte la 
ceea ce vrei să faci. In închisoare, ca și la 
cîrma țării, toate actele sale-sint rodul unei 
meditații preliminare, al unei temeinice con
fruntări cu realitățile vieții, cu propria sa 
existență, cu cele citite... Președintele este un 
nesățios cititor... Acesta este omul. Acesta este 
conducătorul politic. Acesta este președintele 
care nu acceptă altă onoare decit aceea de a-și 
conduce poporul, asemenea lui Moise, către 
pămintul făgăduit al bunăstării și independen
ței. De la copilul din Scornicești la șeful de 
stat, nimic nu s-a schimbat în caracterul și 
comportamentul lui. Poate doar înalta conștiin
ță a misiunii sale".

MICHEL P. HAMELET 
publicist, Franța

• Conducător sigur și experimen
tat al unei politici realiste și 
curajoase

„Președintele Nicolae Ceaușescu dispune de 
un remarcabil simț al realului. Pornind, așadar, 
de la datele concrete ale României de azi, pre
ședintele Ceaușescu a subliniat că trecerea țării 
de la stadiul unei economii extensive la cel al 
economiei intensive, puternic dezvoltată, presu
pune și noi forme de planificare și conducere 
economică. Introducînd o nouă optică în acest 
domeniu, președintele Ceaușescu a cerut ca, 
în perspectivă, dezvoltarea economică a țării 
să nu mai fie concepută numai prin raportarea 
la necesitatea depășirii nivelului economic ante
belic ci, în primul rînd, în funcție de imperati
vul apropierii de nivelul atins de țările lumii 
cel mai puternic industrializate. Legătura cu 
istoria este puternic afirmată și în acest cîmp 
de desfășurare a gindirii și acțiunii politice a 
președintelui României, care subliniază, de 
pildă, că mari gînditori români din trecut, ca 
istoricul Xenopol sau teoreticianul socialist Do- 
brogeanu-Gherca, au relevat condiția absolut 
inevitabilă a industrializării țării ca garanție 
fundamentală a progresului general al Româ
niei".

HEINZ SIEGERT 
scriitor, Austria
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