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Proletari din toate țările, uniți-vă I
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Simbătă

Săptâmînal edi'at de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistă România

1

Desen de Sabin. $tefănuță

Sub stindardul
unității

35 de ani de la constituirea
Frontului Unic Muncitoresc

ărbătorirea a 00 de ani de la declararea 
zilei de 1 Mai ca zi internaționala a 
oamenilor muncii, a 40 de ani de la 
marea demonstrație antifascistă și anti

războinică din țara noastră care a marcat la 1 
Mai 1939 devotamentul și abnegația clasei noas
tre muncitoare pentru* realizarea unității sale, 
pentru apărarea suveranității și independenței 
patriei, prilejuiesc relevarea minunatelor tradi
ții de luptă unită a» clisei muncitoare din 
România.

Mișcarea muncitorească, socialistă din țara 
noastră, dezvoltată în secolul -al XTX-lea, s-a 
afirmat în viața social-politică, în mișcarea mun
citorească internațională ca un detașament omo
gen și unit care a căpătat noi dimensiuni odată 
cu făurirea în 1893 a Partidului Social Democrat 
al Muncitorilor din România.

Dezvoltarea mișcării muncitorești la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și primele decenii ale seco
lului al XX-lea în ciuda greutăților și represiu
nilor, a împrejurărilor care au făcut ca activi
tatea politică a clasei muncitoare să se desfă
șoare in granițe artificiale, forța sa s-a manifes
tat in unitate. Aceasta a fost manifestarea mișcă
rii muncitorești față de principalele probleme ale 
vieții social-politice românești. Mișcarea munci
torească a reprezentat in același timp forța po- 
larizatoare a luptei pentru realizarea statului 
național unitar român.

In viața politică a României s-a integrat, înce- 
pind din mai 1921, un partid politic calitativ nou. 
Eveniment de însemnătate istorică, Congresul 
general a) Partidului socialist din România din- 
mai 1921, care a hotărit făurirea Partidului Co
munist Român, a marcat triumful socialismului 
științific în mișcarea muncitorească din țara 
noastră, dasehizind o etapă nouă, superioară, în 
lupta întregului popor.

Neparticiparaa unor lideri social-democrați la 
Congresul general din mai 1921, afilierea Parti
dului Socialist-Comunist din România la Inter
naționala a III-a, au ascuțit disensiunile în miș
carea muncitorească, prorocind sciziunea poli- 
tică^ organizatorică și ideologică care va fi adin- 
cită în 1923 pi in crearea a două centrale sindi
cale, excluderea din P.C.R. a celor' care s-au 
situat pe poziții centriste și au votat afilierea 
la Internaționala Comunistă cu rezerve iar in 
1927 prin constituirea Partidului Social-Democrat 
din România.

In anii 1921—1929 păturile largi populare, în 
frunte cu clasa muncitoare, in variate forme — 
greve, demonstrații, acțiuni de protest — s-au 
ridicat la luptă împotriva ofensivei capitalului 
și monopolurilor străine. în perioada crizei eco
nomice, acțiunile muncitorești iși sporesc forța 
și combativitatea, cuprind noi categorii ale pro
letariatului, îmbină tot mai mult revendicările 
economice Cu cele politice.

Puternicele bătălii de clasă din anii 1929—1933 
au exercitat o înriurire profundă asupra întregii 
dezvoltări a mișcării noastre muncitorești. Ele au 
constituit nu numai un exemplu strălucit de în
făptuire a unității de acțiune a muncitorilor, 
dar au demonstrat cu vigoare că forța clasei 
muncitoare constă în unitatea ei, că unitatea de 
acțiune este o condiție fundamentală pentru asi-

Sorin Florian
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Sentimentul
Patriei

Românii cred in Vintul, înnoitor de țară, 
Ce, prin poeme, crește Vis înflorit de mâr, 
Ce graiul înnoiește cu flori de Primăvara, 
Și Stelei dă Lumină, Sublim și Adevăr I...

Românii-au vrut sâ aibă Soarele lor, prin sori, 
De la Burebista, in sborul de cristal, 
Și împliniră dorul, cu jertfe-adeseori,
Pinâ să-și dăltuiască, Ei, ceasul triumfal I...

Și iată, câ-mplinirâ simțirea milenară, 
Să punâ-n cornul lumii, chemarea : înainte I... 
Din aur să ne fie Iubirea seculară.
Ce-o scriu poeții-n strune I Și-i spunem : 

Președinte I...

Traian Iancu

T

Dimineți 
de mai

Sărutul proaspăt al dimineții, 
așezat de zorile primei zile 
de mai pe fruntea gliei se 
contopea cu îmbrățișarea cal

dă, ce pe îndelete îi cuprindea întregul 
lui trup, atît de pâmîntesc cit poate cu
prinde gindul și zborul nestăvilit al în
făptuirilor, lăsînd soarele să șadă pe 
gînduri la văzul atîtor semne de tan
drețe, provocîndu-i invidia» că el, soa
rele, nu este primul făuritor de lume 
bună și dreaptă ci ei, Oamenii care iși 
adună acum pașii lor intr-un singur a- 
vint spre nemurire, spre perpetuarea 
dimineților de Mai, alergînd mină-n 
mînă spre culorile cetății pe care o ri
dică cu mîinile lor, cuprinse de frea
mătul binefăcător al conștiinței.

Și ziua de azi, deși venită din tim
puri, ne pare fără de seamăn : otelul 
curge pe conductele Porții sure pro
priul său finiș, modelîndu-se în lami
nate și aliaje, aurul negru din pînte- 
cele adîncurilor și el cheamă snre via
ță nestematele chimiei, acum cînd cîm- 
pia a înverzit la fată, după ce a ieșit 
din monotonia zilelor lungi de dormi- 
tare din anotimoul trecut, cînd obrazul 
ei era tuns de iarnă, promitînd tot ati- 
tea carate de aur, împlinite în grîne, * 
cit pofta noastră de pîine îndestulată 
îi cere, cînd codrii ce au trecut orin 
culori de aramă și alb imaculat, au

Horvath Dezideriu
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reprezentată prin cinci socialiști, Româ
nia participa, în Iulie 1889, la primul 
Congres al Internaționalei a II-a ținut 
la Paris, unde, in numele Omului și al 

conștiinței sale, se hotăra transformarea zilei de 
1 Mai intr-o puternică afirmare a organizării po
litice și profesionale a proletariatului.

Așa cum hotărîse Congresul de la Paris. înce- 
pind cu 1 Mai 1889 serbările organizate „la 
iarbă verde- iși adăugau un alt episod, cel >■ 
manifestațiilor de stradă. Se afirma o nouă pe
rioadă istorică pe care Bueureștiul o marca prin 
prezența pe străzi a 5 00(1 de manifestante De la 
paginile lui Alecu Russo dedicate sărbătorilor 
Iul Arminden și pini la corul celor 5 09!) de 
manifestanți cintind „Deșteaptă-te române" și 
„Marsellleza" pe străzile Bucureștilor, in viața 
societății românești intervenise un proces ce se 
va dovedi ireversibil.

Credincios vocației sale revoluționare, prole
tariatul român, care din 1921 iși afla port-dra- 
peiul în Partidul său Comunist, avea să facă 
din 1 Mai una din cele mai puternice tribune 
de afirmare a conștiinței sale militante. Lupta 
antifascistă, acțiune de mare vigoare și exem
plară constanță, înregistra la 1 mai 1939 un mo
ment de excepțională importanță. Tinerii comu
niști Nicolae Ceaușeseu, Elena Petrescu 
(Cețușescu), Iile Pintilie, Constantin David, 
Gheorghe Prodan și alții primiseră sarcină din 
partea Partidului ca Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc să aibă in acel 1939 
ud caracter cu totul deosebit. Neprecuppțind nici 
un efort, tinărul conlpntet de numai 21 de ani, 
Nicolae Ceaușeseu. a retișlt sl se impună 
acele împrejurări ca un excepțional conducător 
cu bogată experiență revoluționară și o Înaltă 
maturitate politică. Amploarea, fermitatea, ecoul 
acțiunilor lui 1 Mai 1939 s-au constituit într-un 
moment de vîrf al activității revoluționare a 
P.C.R. Fapt de mare Importanță istorică, la acel 
1 Mai comuniștii, socialiștii și sociai-democrații 
și-au unit glasurile manifestind împotriva pri
mejdiei fascismului și hitlerismului. Cărturarii 
progresiști ai țării nu «-au aflat nici in acele 
momente iu afara luptei. E semnificativ faptul 
că ineă dinaintea acelui memorabil 1 Mai pozi
țiile intelectualilor români au slujit la coalizarea 
tuturor forțelor democratice, la făurirea Frontu
lui Popular Antifascist.

Nu altfel 9-a inlimplat și de acel 1 Mai 1944, 
cind apărea Manifestul Frontului Unic Munci
toresc. prim document politie ce consfințea fi
nalizarea eforturilor de unire a tuturor idealu
rilor democratice și ale forțelor ce le slujeau.

Azi, cind sărbătorim nu doar 1 mai 1979 ci și 
celelalte două sărbători surori — 1 Mai 1939 și 
1 Mai 1944 — să reproducem cuvintele lui G. Că- 
linescu, sintetizind cu inegalabilul nerv al mare
lui critic un program comun, pe care cărturarii 
români progresiști l-au respectat dintotdeauna : 
..Disprețuim profund pe scriitorii fără instinct 
național. Nici un mare creator (Dante. V. Hugo, 
Eminescu) nu s-a rușinat să fie patriot. Fără 
o Românie independentă nu poate exista litera
tura română".

înaltă solie
în de pace

și solidaritate militantă
Vocația Omagiu,

Luceafărul
Inalțâ-Se-Nnoirea, ce Neamul ne îndrumă, 
Spre-acele anotimpuri, pe care le iubesc... 
Cărora, Împlinire, și frate-i spunem, Mumă, 
Comoară și Unire, ce-n Lege o-nsoțesc I...

Crești, dară, în Făptură, de Soare și Lumină, 
Cerb al Steluței noastre, ce-n Jurămint și-n 

crez, 
De-i vremea rea, sau hună, ca-n doina mea 

străbună.
Partidul și simțirea acestei țâri urmei

MAI 939

de Patrel Berceanu 
(in pac. a 3-a)

Festivalul Național «Cintarea României»

„De dragul lumiia

Pe valea domoală ce vine de la Roșia — comună 
din Bihor atit de întinsă incit oamenii pleacă de 
simbătă noapte cu merinde ia traistă pentru ,a 
ajunge duminică dimineața 

satul Căbești intre coline blinde. ia
.................................. J!i care

Din
apa încă destul de limpede, din 
definitiv de cițiva ani încoace.

Za biserică — se află 
poalele cărora curge o 
pețtii insă au dispărut 
drumul pațional, la

Gheorghe Pituț
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JURNAL DE POET

Anotimp
eșteaptă-te iubita mea Frumoasa 
mea și vino / Căci iată larva a tre
cut / Ploaia s-a dus. a plecat Au 
apărut florile pe pămint Timpul

tăiatului viei a sosit / Și strigătele turturele
lor se aud in țară la noi.

Astfel se chemau cei tineri, perechea iu
bită, acum trei mii de ani pe una din coU-

loan Alexandru
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umanismului primăvara
Solidaritatea militantă a românilor,, 

dorința lor de pace, colaborare, coope
rare și prietenie cu alte popoare, îi) 
scopul instaurării unei noi ordini eco

nomice și politice, bazată pe principiile sfin
te ale respectării suveranității și indepen
denței naționale, a neintervenției în treburile in
terne ale altora, a nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, sînt astăzi unanim recunoscute 
în întreaga lume. Relațiile noastre diplomatice, 
economice, politice și culturale cu majoritatea 
popoarelor planetei, ca și prezența personală a 
președintelui României pe atîtea meridiane și 
paralele ale globului o atestă cu prisosință. Acest 
nobil sentiment al solidarității și întrajutorării 
reprezintă o trăsătură fundamentală care i-a 
însoțit pe români pe tot parcursul istoriei lor 
zbuciumate. Acesta constituie un dat funciar al 
firii românului, o coordonată definitorie a pro
verbialei omenii românești. Poporul român a 
avut și are o înaltă vocație a solidarității. Nu
meroase arte din istoria și pultura sa o ilus
trează. El nu ș-a izolat niciodată egoist de soar
ta altor popoare, nu s-a închis cu interesele și 
visurile în perimetru limitat al propriei exis
tențe. Nu l-a lăsat nici istoria, nici firea luj 
generoasă, nici omenia sa funciară,ca să se izo
leze de lume. Izolarea era și este incompatibi
lă cu firea lui deschisă, generoasă și ospitalieră, 
reflectată, in arhitectură, în celebrele prispe ro
mânești pe care așteaptă necontenit omenia, în 
fîntînile cu cumpene, de pe cimpuri și bără- 
gane. care ies în calea drumețului, ca niște oaze, 
în primirea cu plinea și sarea pămintului a tu
turor acelora ce vin cu gînd hun la el acasă. Nu 
a trăit niciodată egoist, numai pentru sine. Apâ- 
rîndu-și patria, el a apărat, totodată, și cultura 
și civilizația altor popoare, cîșt|gindu-și stima 
și prețuirea tuturor. Sint simbolice cuvintele 
papei, adresate lui Stefan cel Mare, după vic
toria de la Podul înalt, din 10 ianuarie 1475 : 
..Faptele tale au făcut atît de vestit numele tău. 
că el se află pe buzele tuturor*. Să nu uităm, 
de asemenea, că primul text integral in limba 
română, datind din 1521, Scrisoarea boierului 
N'eacșu din Cimpulung către Hanes Bekner, ju
dele Brașovului, prin care-1 anunța de o invazie 
a turcilor pe Dunăre, e un document de prie
tenie și solidaritate. în numele păcii și al bunei 
înțelegeri și vecinătăți. Modele strălucite de

Ion Dodu Bălan

Ceva din natura umană trece, In mod 
explicit, în natura propriu-zisă. Nu-1 
un simplu fenomen al primăverii acesta, 
sau nu este numai atit Intr-o logică a 

coincidențelor am putea spune că natura se ghi
dează uneori după o hartă a umanului, a stă
rilor sufletești, intr-un limbaj după care sim
țim regenerarea șl explozia în muguri, scopul 
fertil și concret inspirat al acestora. Ca o pro
clamație sau ca într-o proclamație, vreau sâ 
spun, a primăverii. Și mai ales atunci cînd pri
măvara cu primăvară se intîmpină, și mal ales 
atunci cînd de primăvară are nevoie lumea și 
cînd, primăvăratec vorbind, primăvara nu poate 
fi decît o condiție, o călătorie și grea și nece
sară a lumii. Mă gîndesc, de fapt la acest lung 
turneu de primăvară al președintelui țării, prin- 
tr-o seamă de țări a căror climă și al căror cli
mat se inspiră parcă dintr-o imensă și fascinan
tă bucurie a vieții, a trăirii cu patos și la o tem
peratură a patosului cu care și soarele răsare 
dintr-un punct de vedere al vieții. Este im leagăn 
pe cer, soarele adînc, absolut. Africa, de fapt.

A.I. Zăinescu
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B.P.T. LA NUMĂRUL 1000

Prestigiul
unei colecții

aparență 
cum se 
incapa- 

pune in

Continuare in pag. a 6-a

• IN ACEST NUMĂR î • Poezii de Ion Banuțp • Dragoș Vi- 
col • Nicolae Dan Fruntelată • Virgil Carianopol • Luaan 
Avramescu • Viorel Cazma • Luca Onul • Ion Popa A ge- 
șeanu • Constantin Atomii • Eugen Evu • Radian Draga • 
Ion Andrei • Gheorghe Daragiu • ARMINDEN - piesă ae tea
tru de Valentin Munteanu • FESTIVALUL NAȚIONAL -CINTAREA 
ROMÂNIEI- : MUNCA - PERSONAJUL DE ONOARE • ..Neîntre
ruptul cîntec al țârii" de Letiția Vladislav • ..Orașul nceoe cu 
prima uzină" de loan Lazăr • „Un cintec despre noi -s -e in 
spațiile muncii" - poem de Ion Cringuleanu • Cran ca terarâ : 
M. Ungheanu despre volumul ..Permanențe românești" de AJ. Rru 
• Viața cărților • Compendiu • Cartea de debut • L-am cu
noscut pe Tudor Arghezi -E destinată țara neastră unui mare 
viitor- - evocare de Emanuel Valeriu • Un câlinescian : George 
Munteanu — articol de Fânus Bă il est ea nu ■ Atelier literar de 
Geo Dumitrescu • DIN POE2IA MILITANTA A LUMII

Numai in 
superfluă și, 
5pnne. start, 
bilă deci a 
■n iscare resorturile a- 
fectivității. in realita
te. pentru cine știe și 
are plăcerea de a ci
ti printre rinduri, par
curgerea 
. erselor 
rvirtie 
formativ 
tar ce însoțesc de re
gulă . ■î'jmeie a părți- 
mnd anumitor colecții 
fcikoriale constituie o 
-sera de dintre cele 
mai pasionante și mai instructive; așadar, o ope
rație in măsură a produce cele mai vii, și, ris
cam cu v in tul. persistente satisfacții intelectuale. 
Poate aă pară stranie afirmația, dar vom spune 
că o atare .Jectură". pentru exponentul ei 
are, efectiv, semnificația unei severe autocon- 
fruntărL Si sint împrejurări in care, dată fiind 
bogăția, diversitatea și pregnanța datelor co
municate de asemenea surse, memoria noastră 
intelectuală este solicitată, fără drept de apel, a 
se confrunta deschis cu înseși marile repere li-

atentă a di- 
._anexe“ cu 
strict întor

și documen-

Nicolae Ciobanu
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nregistrarea lui Al. 
IPiru la capitolul căli- 

nescieni nu este fără 
temei. Autorul Perma

nențelor românești se conduce 
după ideea că nu poți fi critic 
literar în afara condiției de is
toric literar. Predilecția sa pen
tru autorii fundamentali, care 
intră și în raza acțiunii lui G. 
Călinescu, (în Permanențe ro
mânești aceștia sînt I. Heliade- 
Răduleâcu, C. Negruzzi, Liviu 
Rebreanu, Ia care e adăugat 
chiar G. Călinescu) îl plasează 
tot sub zodia marelui critic. Că- 
linescianismul lui Al. Piru mal 
e Învederat și din maniera mi
cromonografiilor din Permanențe 
românești al căror model evident 
se află fie în paginile Istoriei li
teraturii române de la origini 
pină in prezent, fie In micile 
monografii tipărite de G. Căli
nescu in ultima parte a vietiL 
Procedeul e al romancierului „o- 
biectiv" care, lăsind faptele să 
vorbească, intervine rareori fățiș 
în pagină. Studiile lui Al. Piru 
nu sînt. de aceea, simple fișe 
prelungite din informație flască 
ci construcție supravegheată in 
care fiecare informație, fiecare 
document sau cifră folosite sint 
chemate să concureze Ia alcă
tuirea portretului omului sau 
trasării unei fizionii a operei. 
Este o chestiune de regie a ele
mentelor cu care criticul ooe- 
rează, de tăietură. AL Piru ține 
in egală măsură la Informație, 
la portretistică, la judecata de 
valoare, fnfățișind personalita
tea și opera lui I. Heliade-Rădu- 
lescu sau C. Negruzzi. criticul 
ține să întocmească o fișă orien
tativă comnletă care să disoen- 
sese pe cititor de căutări Inutile 
în altă parte.

cronica literară

Al. Ir If
Piru: 1

«PERMANENȚE ROMÂNEȘTI

terari și fatalmente și concluziile 
lor. „Cu toate criticile absurde, 
furibunde pe care le-a întimpi- 
nat, conchide criticuL ea (istoria 
literară călinesciană) continuă să 
rămînă pînă astăzi opera de is
torie literară capitală a literatu
rii române, de neinkxmrt". Deși 
este de acord cu existența unor 
elemente critice moderne de an
ticipație in critica lui G.
linescu AL Piru nu insistă, din 
păcate, asupra tor și nu 
comparații cu criticii moderni. 
Dintre romane ae acordă pri
mul loc Enigmei Ofiliri și Bie
tului Ioanide. Analiza Bietului 
Ioanide, pornind de la o scri
soare de răspuns a iui G. Căli
nescu la criticile aduse, este in
teresantă. dar urmează prea în
deaproape, credem, litera scrisorii 
G Călinescu. acrie Al. Piru, 
„neagă că ar fi voit să scrie un 
roman din viața poHtică a ani
lor 1938—194J-. Dar riposta Iui 
G. Călinescu prix*e«te identifică
rile mecanice, abuzive. Substanța 
politică a cărții, scriitorul n-o 
neagă șd n-o trece cu vederea 
nici AL Piru care vorbește des
pre .atitudinile politice- ale per
sonajelor din Bletal Ioanide. 
Golirea de conținuî politic a ro
manului Bieoil Ioanide, care cu 
argumente surpnnzătoere s-a 
făcut. nu justifică. Sub
stanța axx>tog>ră a roman u-
rj; este după crrtic eroticul a

- - • stil căli-
n*"onaii- In SeriMl negru atenția 
c;u^x-3fe.’î. e cruntată asupra 

Caty-et Zănoagă. in 
rare vede • anare realizare ca- 
ra fomln nă. de fapt
• Ckije la ahă vfc-stă.

Că-

face

28
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Cine înclină să-1 Îndatoreze pe 
Al. Piru paginii călinesciene tre
buie să observe totuși că ori de 
cîte ori i se ivește prilejul Al. 
Piru corectează atit lacunele sau 
greșelile de informație cit șl 
judecățile de valoare ale lui 
G .Călinescu, sporește aria anali
zelor de cîte ori se imnune. A- 
cesta este desigur semnul inde
pendenței si nu al anticălinescia- 
nismului. Care e atitudinea cri
ticului față de G. Călinescu. 
care sînt judecățile lui de valoa
re se poate observa cu ușurință 
In mica monografie ne care in 
Permanențe românești Al. Piru 
i-o dedică lui G. Călinescu. Dacă 
In cazul altor scriitori nreceden- 
tul călinescian putea fl invocat 
pentru a circumscrie acțiunea 
critică a lui Al. Piru. in sfera 
lipsei de Inițiativă si de indepen
dență critică, concluzie evident 
falsă după cum vom vedea. În 
studierea lui G. Călinescu rapor
tarea nu mai e posibilă, deși un 
caoitol cu acest nume există în 
cunoscuta, dar netioărita istorie 
literară de la origini oină în 
prezent. Cana cita tea de sinteză 
a lui Al. Piru e alri mai eviden
tă decît oriunde. Intr-un scatiu 
relativ redus el oferă informa
ția decisivă asuora vieții și o- 
perel marelui scriitor care a fost 
G. Călinescu Intr-n arhitectură 
strlns controlată. Chestiunea nu 
e dintre cele mai ușoare, dat 
fiind factul că asunra biografiei 
scriitorului mai stăruie multe 
neclarități, iar literatura lui a 
fost ohiectul unor controverse 
nu o dată violente Studiul este 
Insă făcut cu multă detașare, 
privirea pleacă de la mare înăl
țime și nu se împiedică de ac
cidente de .teren w. minora AL 
Piru nu face polemici d Ai in
formații, ceea ce indică in el pe 
Istoricul de profundă vocație. 
Iată un exemplu : „în decem
brie 1940 are gata Istoria litera
turii române de la origini pină

in preient, care fi apare la fare 
luni, sub supravegherea sa. m, 
iulie 1SM1. Violent atacat de presa 
de dreapta, ca g de toată cri
tica contemporani (Lovmeoai. 
Ciocul eseu. Streinul, G. Câlinea- 
cu stă intr-o izolare abaotatA 
scrie și publică o piesă de tea
tru, Șun sau calea re tur bura: A 
mit mongol (1943) și un eseu 
despre literatura spaniola’. 
Chemat Ia Universitatea ieșeană 
pe baza unui referat favorabil 
Întocmit de D. Caracoatea. mal
tratat de altfel de G. Călinescu 
doi ani mai înainte In istoria sa 
literară, marele critic nu e con
firmat de Ion Petrovicd. Numit 
în 1948 șeful catedrei de literatu
ră modernă de la facultatea de 
filologie a Universității din 
București, nu ține in această ca
litate decit o prelegere. Este de
tașat mai tîrziu la institutul de 
istorie literară și folclor.

Studiul lui Al. Piru asupra lui 
G. Călinescu are cd artă defi
nitorie perspectiva întregului, re- 
fuzind programatic exacerbarea 
unor trăsături singularizante. 
Sînt caracterizate mai Intli mo
nografiile despre Emines cu șl 
Creangă, primele monografii de 
referință ale literaturii române. 
Vin apoi la rînd Principiile de 
estetică. Ceea ce analizează și 
respinge metodic criticul aici 
este Intre altele supra realismul, 
în plină explozie atunci. Lui 
G. Călinescu ii displac lipsa or
ganizației, a structurii, a ideii 
poetice in Încercările acestora. 
Examenul e sever ți definitiv. 
O bună parte din adversitățile 
viitoare Iși au explicația în a- 
ceastă rece analiză a unui feno
men literar zgomotos fi a o lău
dat atunci ca si astăzi. G. CH:- 
nescu ii face iasă mi orim exa
men teoretic si valoric torid 
Nu e de rcurare ci i s foc 
eaatfeataL. c - acaacti mre-ate. 
î® it-an ta hr.wael G. C*- 
brMBsra tatituiuMK :b rae^ 

o *
Plină de revino-'i e*re n marea 
lui istone literară. -zicteet ata
cată din mai toate direcțiile- m 
a spus-a AL Pteu_ Conflicte^

dintre G. r .ari
prohrtruiuști e te
guule aceste: z<forii mas Li
raportai Arta kb ttndtaMd ur. > 
el expeduzâ pe w * •—. z > 
KTtitarJor xutati £* pvtfx 

mul riad pe Gherta. AL

tru a arăla că ri~dunâe desper 
Gberea nu avan de ce să scan
dalizeze mai târziu. Anii *50 care 
coincid cu anii scoatem profeso
rului de la catedră sint <: ami 
exaltării acestor autori tratau 
de G. Călinescu ca simpli epa- 
goni eminescieni, eoincadeuiâ 
plină de semnificație.

După 19M istoria hh Lterară 
dublează practic pe aceea a îui 
E. Lovinescu și AL Piru ăi pure 
problema relației dintre m doi 
critici și istoriile lor. _De ăa 
190 Înainte. G. Călinescu a be
neficiat de Isteria literaturii 
române ca n tem pa ran e a lui E. 
Lovinescu, singura din vrchiie 
istorii literare care re apropie 
de metoda sa. Deosebirile sint 
cu toate acestea izbitoare. G. 
Călinescu nu definește curentele 
aprioric după pracramul reviste
lor. ca E. Lovineacu. ti scoate 
notele lor caracteristice <L- ana
liza scriitorilor a posteriori. In 
felul acesta semănător^sm^l 
poporanismuL simbolismul nu 
apar ca simple ilustrări ale txoar 
direcții, ti ca mișcări hierare 
cv&silibere. expresii ale mar-Jor 
creatori și nu ale velei tarilor me
diocri. semănătorismsQl cu ten
dința sa national!. un sou rae-

pe

Drastic

• în acest volum •) 
Romulus Vulpescu se în
fățișează ca un cîrcotaș 
printre mituri, ridicînd 
voalul legendei și desci- 
frîndu-le cu un ochi rece, 
ironic, condiția derizorie. 
Imaginile consacrate sînt 
trecute prin filtrul unui 
spirit lucid, tăios, ce ni
merește cu exactitate 
punctul vulnerabil, redu- 
cînd apoi parodic obiec
tul. într-o astfel de opti
că, Ulise, prototipul erou
lui învingător, simbol al 
triumfului uman asupra 
forțelor ostile, este o vic
timă a faimei sale, în fond 
un biet om frustrat de 
dreptul său cel mai ele
mentar, acela de-a avea o 
existență normală. Moar
tea este echivalentă cu 
eliberarea de sub teroarea 
existenței eroice și in
trarea, în sfîrșit, sub im
periul echilibrului și li- 
niștei eterne. „Superba 
mea durere, / Atrocele 
meu nimb, I Voi, remuș- 
cări — refugiu pe care 
nu-1 pot cere — / Refuz, 
exil, tăcere, / Blam-infie- 
rînd ofensa absenței adul
tere, / Nu șovăi să vă 
schimb / Pe blidele-aus- 
tere / Și pernele domesti
cului limb“ (Ulise. Bilanț). 
Un alt poem Quijote ; A 
treia plecare a iscusitu
lui hidalg din La Mancha 
este o frumoasă metafo
ră a dispariției „donqui- 
jotismului" adică a puterii 
și îndrăznelii de a visa, 
de a crede în himeră : 
„Nu mai permit să dau 
nici cui feude, / Prințese
le ostroavelor sînt um
bre : i Merlin s-a stins : 
nu lasă magii rude ; / 
Hidalgi-de-Oglinzi sfîrși- 
ră să se-adumbre. // 
Vai, nu mai îmbie aven
tura : I Vaganții toți se 
traseră la vetre, / Mi-e 
spartă tinichea, acum, ar
mura, / Și inși de treabă 
tot mal dau cu pietre, 1 
Mîhnindu-mi — ignoranți 
— și azi figura...-.

viata cărților
-poezia

Legendă 
și ironie

Interesant este însă nu 
numai spectacolul demiti- 
2ării și dezeroizării ci și 
unghiul din care se pro
duce cu atit mai mult cu 
cît este vorba de o poziție 
contradictorie rezultată 
din debularea conștiinței ; 
pe de o parte voința de 
ordine, de canon, de lege, 
de tipar al perfecțiunii, 
pe de alta neliniștea tem
peramentală, alerta spiri
tului în veșnică iscodire 
tradueîndu-se prin miș
carea contrară tocmai, de 
subminare a formelor : 
„Dar mintea mușcă, sufle
tul conspiră, / Se zbate-n 
chingi lăuntrul meu în
treg i Și mă contestă, 
spiră după spiră, l Un 
gînd : la fel cum — gînd 
și eu — Te neg“. Este însă 
o contradicție parțială 
pentru că sînt negate nu 
legea, canonul ci forma 
lor sensibilă, imperfectă, 
abaterea de la tipar. Acest 
dualism rezolvat prin iro
nie și sarcasm este evi
dent In tratarea motivului 
erotic. In virtutea unei 
vîrste și inocențe primor
diale, manifestările in act

ale erosului, în spațiu și 
in timp, nu sînt decit 
ipostaze ale maculării și 
ale dezamăgirii (întoarce
re). Indiscutabil, dragos
tea apare ca o experiență 
ratată, dar care este 
atunci tiparul, imaginea 
ideală Ia care se rapor
tează ? în perspectiva a- 
celei voințe de stil, de 
care am amintit, modelul 
îl constituie amorul me
dieval, echivoc senzual 
dar și hieratic spirituali
zat : „Astfel, mă vindeca- 
ră-n fine, / De para pofte
lor lumești i Mă-ntorc 
spre-acele concubine / Din 
cărți miniaturi și frești / i 
Cu gingașele lor contu
ruri / De care-mi este ia
răși dor, / Spre-a fi con
temporan de-a pururi / 
Cu-ntregul dragostei so
bor" (Spovedania unui 
copil al erosului nostru). 
Este de o certă originali
tate această conjugare a 
idealului erotic medieva- 
lizant cu perspectiva exis
tențialistă a singurătății 
ireductibile a individului, 
a imposibilității de comu
nicare a cuplului. Mai

mult chiar, ca în „Huits 
clos“ a lui Sartre, relația 
este de ostilitate, „celă
lalt- Insemnînd infernul 
(„Simțim cum ne-mpie- 
trește treptat o ură rece"). 
După distrugerea mitului 
erotic o altă frumoasă 
iluzie, poezia, este ase
diată cu armele unei iro
nii amare. întreaga reto
rică de origine romantică 
sau estetizantă în legătu
ră cu actul poetic (logosul 
creator, poetul inspirat 
divin, puritatea și autono
mia poeziei etc.) -este 
răsturnată pentru a fl în
locuită de un discurs al 
lucidității și efortului 
chinuitor : „Clte metafore 
vin renegînd ! Martori și 
mituri și moduri de-a 
valma ? / Cîte substituie 
frunții sudalma / Pentru 
un sens ferecat intr-un 
gînd ?“ (Pretext valabil).

Acest spirit iconoclast 
și, în același timp, canonic 
și-a găsit o manieră adec
vată de exprimare In rit
murile șl fermele poetice 
medievale, multe dintre 
ele desclnzînd direct din 
Villon. Dar ceea ce 
surprinde plăcut nu este 
numai ineditul asocierii 
cit perfecta articulare a 
unei sensibilități și men
talități moderne cu un 
univers figurație așa-zis 
„vetust". Desigur, acest 
gen de poezie are riscu
rile ei, vizibile și la Ro
mulus Vulpescu (senzația 
de artificios și livresc) 
dar în ansamblu, volumul, 
ilustrat tot de autor în a- 
celași gust rafinat medie- 
vallzant, reprezintă un 
moment semnificativ în 
contextul liricii noastre 
actuale.

Paul Dugneanu

•) Romulus Vulpescu : 
„Arte & Meserie", Editura 
„Cartea Românească", 
1979.

fără nici o prejudecată 
față de reportaj, care 
e interesant cind spu
ne ceva nou despre 

realitate, despre fapte mai pu
țin cunoscute, sintem împo
triva literaturizării reportaju
lui ca și împotriva roma- 
nulul-reportaj, speță nu numai 
hibridă, ci de-a dreptul Imnosi- 
bilă, oricît romanul și-ar fi ex
tins in vremea noastră aria sa 
de cuprindere. Deosebirea e de 
sens. Reportajul reproduce rea
litatea așa cum e, fără trucaj, 
cit mai exact, romanul subsu
mează faptele unei idei, urmă
rind o semnificație. Reportajul 
consemnă particularul, acciden
talul, ocazia, romanul intuiește 
în particular universalul, esen
țialul, categoria. Materia repor
tajului preexistă, aceea a roma
nului e născocită. Reportajul e 
operă de observație, romanul 
operă de ficțiune. Chiar cind 
romancierul pornește de la date 
reale, acestea nu sînt menținu
te identic pînă la sfirșit, sînt 
prefăcute, refăcute, contrafăcu
te, spre a exemplifica ideea și 
a da naștere semnificației artis
tice. De aceea, prevenirea cu 
care unii autori de romane își 
prefațează scrierile, de tipul 
„Personajele și întîmplările din 
această carte sînt fictive ; orice 
asemănare (cu realitatea) este 
Intîmplătoare", e, de fapt, inuti
lă, din moment ce domeniul ro
manului, al literaturii în genere, 
e prin definiție imaginarul.

Am simțit nevoia de a repeta 
aceste lucruri arhîștiute în legă
tură cu cartea de debut a lui Da
niel Drăgan, Doi ori doi (Car
tea Românească. 1978). Autorul

CARTEA DE DEBUT

Spre 
roman

Își subintitulează tăierea roman 
șl ne asigură că avem de-a fire 
cu fapte de ficțhme. ioventate. 
Intr-adevâr, este posibil ra toc 
ce se intimplă la Uzina de auto
turisme „Unirea", dată ca fiind 
in Sighișoara, unde există insă 
o fabrică de utilaje ți aparate 
pentru diverse ramuri ale eco
nomiei, să fie născocit Sighi
șoara a suferit In anul inunda
țiilor, și se poate ca autorul să 
relateze lucruri adevărate des
pre aceste împrejurări care insă 
puteau să albă Ioc și în altă 
parte. Probabil că Daniel Dră- 
gan a amestecat adevărul cu 
închipuirea, intenția sa fiind să 
scrie un roman, nu un reportaj. 
Uzînd însă mai mult de proce
deele reportajului, decît de ale 
romanului, pînă Ia urmă a scris 
nu un roman, ci ceva Intre re
portaj și roman, o relațiune care

Ux ziaral taacore-rten. Vxrri 
Efcnecu. fârâ
gliilor nnrW. rtir . -**•»- 
■te ta rtMâ- pa Bar al Ort 
Mercedes. ree d=s ta
serie m repurtai ttespre mu 
tfin Sigfliwwa nade aseraaaă ea 
redactor al unei for Jizrre prie
tenul său. Radu BaRdau. Dmc- 
torul general al uzinei. a*a bu- 
mit. e prof. dr. Vasde Bteă, last 
luptător ta Spania. Are ca 
de cabinei pe Mana Săra. M'uul 
Secretar de partid al ftarai e 
Sa va Bodeanu. strungar, absol
vent al Academiei JStefan Gheor
ghiu". Maestrul Johannes Schnei
der, originar din Brașov. are a
fiică învățătoare, pe Karin. fos
tă prietenă a unui stUp de cafe
nea, acum transfug in R.F.G., 
Alfred Gutmann. Apare fi m

ftfte • <te MKâ prea
reoîssri aa^n mimdi ta w=â 
pre* Manors Vasilew. DkS3t-« 
ctrrrartsr« da ta sfir^as etern 
A±am că tarei Buncos m ra 

a carte desDre ozxnâ. m 
oteva renortaje. că se va 

tesaara cw Karin, și va scrie us» 
• <“î~. ^contemporan-. Vlaabs 
■«■ane. nu „un caiman *1 
teter". d o carte desure um» sa 
xarren. dinamica socialar. .^5? 
de rr Măslin Roage ?■ — lr.trta- 
hâ Radu Bogdan. „Șl de ee m 
Măslin Range ?“ răspuM&e prta 
aevex^i întrebare Vtorei Ba-

latr-o notă finală, autorul ne 
taformează că ne %*om rtmtilm 
ta unele din personajele etetă 
Dai ari dai in volumul urm tear 
OeeaanL Cum personajele dfca 
Dai ari dai sint, cele care sa 
rămas, ta viațA cu totul insufi- 
rirnt prezentate in primul vo
tam. sperăm că ele vor fi dea- 
fihmrate amplu ca veritabili 
eroi de roman în volumul al 
doilea Oceanul, față de care Dai 
ari dai trebuie luat doar ca o 
introducere. în orice caz, dru
mul spre roman ii rămine des
chis.

AL Piru

• Dincolo de cadrele 
istorice și de ponderea 
lor cantitativă în ansam
blul epic, ceea ce consti
tuie substanța cărților lui 
Alecu Ivan Ghilia, mai 
ales de la îngerii biciuiți 
încoace, este dilematica 
interioară a personajelor 
și în special a celor fe
minine, asupra comple
xității cărora ar merita 
scris un studiu special.

Romanul de care ne 
ocupăm*) continuă și am
plifică un altul ante
rior — N’npțHe Negostl- 
nri — ; legăturile sint 
lesne vizibile Negostina 
„crește", firea ei sen
zuală. prinsă In chingile 
«ingelui și lie reveriei 
magnetice, ie va desfă
șura pe larg in firea A- 
nei Halunga, destinul lui 
Tudor va deveni destinul 
hid Oacar (accentul fiind 
mai «toreroi ta al doilea 
cax. rezolvat, ca o coou- 
ucukre fire&scâ a actiuniL 
vm SDoriderei. Miluță 
ra da>Mi as Tete areâ- 

a psdemeă &u 
Trrrgw.i tțac we

— tar tu atea xoervme 
^1-----r~ BBBdnciiarz-

alâ a «paUuhii interior al 
pemujuhu. tm fel de 
racBOurti. să zicem, de- 
tevminînd o alungite a 
ima^inatieî ta trecut 
(cere zilele răscoalei d5n 
)9m va descentra tim
pul obiectiv, obliglndu-1 
M se maleze pe suprafa
ța tutu or sinuozităților 
de crdta pstate Si ta

compendiu

Vasile Bâran : „Pămintul plat"
Editura Ion Creangă, 1979

• Cartea lui Vasile Bâran, subintitulată „romanul unul 
vis- este o povestire știlnțifico-fantasticâ pe dos. Un grup 
de eonii conduși de un protagonist al reveriei Paul, de 
un Profesor-artist șl de o proiecție utopică aparținînd, de 
fact, naratorului, trăiesc realmente un vis : descoperă, 
duDfi un fals început cu „clreșari- in devenire, câ se 
află pe o navă ingenioasă, de forma unui „pămînt plat",

pe care există condiții de mediu transplantate de pe *a- 
devărata planetă Pe pămintul arafloal trăiesc oameni 
naturali ; insolita navă 2boari spre aeaoa F#lir în care 
un savant a presupus că oamenii pot fl cu adevărat feri
ciți. Nava face un drum care durează, probabiL secole, 
astfel îneît credința științiFe-poetică a ssxămo^ior trebuie 
confirmată de urmași îndepărtau. Registrul narațiunii 
științifico-fantasii ce e completat de „miraculoasa subte
rană", combinație de grotă marină și eden de sticlă in 
care jocul grădinilor iluzorii și al oglinzilor e contra punc
tat de imprevizibile apariții terifiante. Aici supraviețu
iește, conservat prin anabiozA căpitanul navei și acțio
nează conform programărilor robotul IA („inteligență 
artificială) un fel de „demor." livresc, care comunică 
prin maxime și proverbe. Dar utopia science-Action, va
lidă chiar prin procedeul de Insolit»re presupus de re
ceptarea visului din punctul de vedere al eoptlului, se ri
sipește in final. Căci steaua Felix, la care ajunge nava, e 
însuși Pămintul, rotund $ adevărat care se rotește in 
jurul Soarelui.

Fragmente frumoase s(nt cele care realizează ten
siunea imponderabilă, de mare efect scenic, cu ajutorul 
căreia sint introduse figurile subteranei cabine de co
mandă. Risipa de trimiteri culturale, citatele cotate intre 
detgHi narative accentuează tactica rezolvării inverse a 
structurii, științlfico-fantastice, asumarea exemplifica ti vă 
a utopiei însă în detrimentul coerenței strict literare. Tex
tul Iui Vasile BSran. scris Intr-un registru epic puternic 
figurativ și adresat unei 1 ndeterminabile vîrste a copilă
riei, este uneori mai mult instructiv decit literar.

A. P. Samson :
Memoriile unui gazetar (1927—1*37)

Editura Cartea 2*79

• O remarcabili carte de meraotiaflaota. «■ rasoare 
de document, a publicat A.P. Ba - AatoraL oca te
gust și cultură aleasă, refnvte ca xtajtoaceta wntanct 
„cea mal zbuciumată etapă a democrapet 
din România". Memoria faretsru.hri. dotat ea raatt^aacă 
și simpatie profesionala rssnarcabiis. reț&aa pcissM.
sociale, culturale. A.P. Samsoa este un arttst al gasecâ- 
riei. lnfr-atlt reușește ta-șl transporte ctotc-rul ta *•=*»- 
fera epocii, tn spatele fațsdesor Bucureștiuhxi d* sstari 
vedem șl înțelegem Bucureștiu! de teri, tntr-o BocUtitte 
in care — e demonstrația aecretl ■ auronilm — ac maer- 
sectează linii de interes european. Canea .< AJ Sam
son vorbește cu oblecttvitate dublată <te «âmpatte șt de un 
ton de o lealitate dezarmanta, despre crepuacuhxl politie 
al'liberalilor, despre Brătteni și Palat (un adevărat mag
net pentru reporterii poUoti ai vremii), face o »c.ni 
dar cuprinzătoare istorie a presei din epocă, iac.uzînd 
atmosfera „fief"-ului din Sărindar, unde biroul de re
dacție se Intflnea cu rotativa șl masa cafenelei care știa 
cele mal grozave evenimente cu ctteva ore mal davreme 
Un loc deosebit este acordat Adevărului, ziar pe la care 
au trecut celebrități publicistice : Constantin Miile. Con
stantin Graur, Tudor Teodorescu-Braniște, Scrutator dar 
și Mihail Sadoveanu, Demos te ne Botez. Petre Pa nd rea 
De la ziare și ziariști trecem la mari oratori al vremii ; 
pe drept cuvtnt A.P. Samson regretă aici că Istoria lite
raturii române ignoră „dorința parlamentară" și „orato
ria In genere", peisajuJ oratoriei noastre, decloc neglija-

proza

Filtrele 
istoriei

(MAGQSTta

zi apare unul din mitu
rile (cum i s-a spus) con
stante ale prozei româ
nești actuale — tema pu
terii. Explicit, doar în ra
porturile lui Oscar cu di
plomația vremii, in figu
ra mareșalului Antonescu 
sau ■ Generalului, tatăl 
lui Ofcar, a „bunicului 
Ștefan", pus să comande 
împușcarea, în 1907, a 
propriilor consăteni, a ac- 
tivitățu iui Tete. tinâr 
erenumst li tn gener&L 
Ă prExmt* non paten. ■ 
•> - >>x* ** roes hmu ta-

(cen a puleru pu
trede) cu alta (cea a (W- 
teni populare). Implicit, 
iuta, puterea, cu fața ei 
sorială. activ A se reper- 
cutează prin filtrele unei 
conștiințe angoasa!e — 
Ana — refăcind legăturile 
cu puterea veche, a ori
ginii eroinei (romanul 
răscoalei pe care îl scrie 
Ana), rupindu-le, apoi, 
pentru a reface legăturile 
interioare și reirtnodind 
(împreună cu romanul 
tai Oscar) cele două pu
teri obținute, intr-o a 
trei>, care se deschide

înspre finalul cărții, după 
deslănțuirea erotică a re
găsirii celor doi, după 
defularea haotică a în
tregului amalgam com
plexat de pină atunci — 
odată cu sinuciderea lui 
Oscar și regăsirea de sine 
a Anei. Dat fiind intere
sul central pe care auto
rul ii poartă Anei, ro
manul se va pulveriza și 
se va reînchega succesiv, 
după mutațiile interioare 
ale eroinei.

Raportul autorului cu 
eroina se aseamănă întru- 
atva ai cel stabilit de 
Unamuno tn tavota sa 
Negura, sigur, fără a 
avea la bază fitooofia du
blului. dar păstrind latu
ra formală : autoruL care 
pe măsură ce iși scrie 
personajul, -este el însuși 
scris de acesta, un pro
cedeu prin excelență mo
dern. dar pe care Al. I. 
Ghilia nu îl speculează 
pe măsură. Romanul in 
roman de aici (Cranica 
unor impărați desculți), 
devenirea stărilor eroinei 
paralel cu scrierea aces
tuia, confuzia voită,

uneori — dintre cei doi, 
potențează datele perso
najului, care — parado
xal, dar motivat epic și 
psihologic — iși creează 
autorul, decodînd arcane
le scriiturii.

Foarte minuțios în no
tarea detaliilor de sub
conștient ale personaje
lor dar vftdindu-se și un 
bun regizor al scenelor 
cu mase de oameni dina
mice (cu toată preluarea 
schemelor lui Rebreanu, 
Cronica răscoalei este o 
reușită deplină intr-o rit
mică originală) Alecu 
Ivan Ghilia deschide cu 
Dragostea eîlnelui de 
pază un capitol intru- 
citva inedit (prin am
ploarea introspecției) al 
creației sale, unde teh
nica incursiunilor autoru
lui în dinamica psihicu
lui și urmărirea concomi
tentă a mal multor filtre 
prin care evenimentul is
toric declanșează mutații 
interioare, — creează o 
puternică respirație epi
că. Eliminarea unor părți 
din pădurăâ de sim
țuri tac ptesanajelor $1 
evitare* unor teme râs- 
bătute ale romanului e- 
rotic, prin înlocuirea de- 
fulăriloț propriu-zise cu o 
problematică social-subi
ectivă mai nuanțată ar 
putea genera noi surpri
ze In cadrul creației Iul 
Alecu Ivan Ghilia.

Dan C. Mihăilescu

•) Aleea Ivan Ghilia : 
„Dragostea eîlnelui dc 
pa2ă“. Editura „Cartea 
Românească", 1978.

critica

Spre 
centrul 

labirintului

ta poetică este natura În
truchipată in limbă ome- 
nra»ri~ (Gundolf) in fere
au. tau concentrindu-se 
sșxjpra unor trăiri esen
țiale. definitorii pentru 
profilul linei activități 
poetice : „Încercarea de 
a sesiza unele coordonate 
ce țin de structura inti
mă a poeziei e singura 
e»e poate evita absolu
tizare* comodă a acci
dentalului și a relativului". 
Deci, poetul exprimă și 
creează o lume, iar criti
cul limpezește și tfisod- 
■zA in căutarea „feno
menului originar*.

Traseul analizelor lui 
iL Nițeacu. cuprinde 
(consecvent) aceleași e- 
tape esențiale : surprin
derea unei trăiri prima

re, sau, cu termenii au
torului. a unor „aptitu
dini structurale", a „ele
mentului nativ-, a „ape
tenței temperamentale" 
etc. : acestea se concreti
zează in citeva imagini 
decisive, adică obsesii 
poetice ; pentru ca să de
vină „verb", ele Instituie 
ipoteze ale eului liric și 
un decor simbolic. Chiar 
dacă nu in toate analize
le. întilnim această ordi
ne, riguros deductivA 
punctele de reper menți
onate apar insă Integral: 
succesiunea lor ține de 
mecanismul gindirii cri
ticului, și nu de arhitec
tura aleatoare a textului 
critic. O asemenea me
todă permite judecăți de 
valoare (adeseori excesiv

tU. am nd nirt măcar srtdțat undeva. Peroeptia 
re. ae datorează la A_P. &amsan un-n ociy «aajBV care 
regine fosMxteauaa pe mină t~iȚnr< snseim. Vocs- 
pa d A_P. Samaan e una esestraedră. Ba re reati u t, 
ase tara an este o e*-ocare care ohterri rs l «J- 
Nn iu imnntame al tal lan Gtaes _$arta° taietarească 
bq 2psesaa sad de atei : Jn <raue» taad la BnearesH 
se teEZmptazi msm amesses a* etnar un an tta» ma. tîrziu. 
taa pBsct de redere ctnei gazetareee. ta Europa era pu- 
psl e rfleaa i Metnona: ■ gazetaria «e tmflnesc tn
iraeBâ earte-documecs: ea £tnr-o ..reaire* mess o ratata.

Diademe ale timpului nostru 
Coaatata jadețea» al nadicatelor — 

Dimboeița, 079
• r~ ir pares ca utîuJ de mai ana reunește pentru prima 

data prii ii ale unor membri al cenaclului literar ..Cice
rone TWodorsaeu - de pe tîngâ Casa de cultură a slndl 
catctar <fln muntetptul Tlritnlște. Inițiativa este întru 
mul Undatalâ. Smd rra numai singura formă stimula
tivă d □ poaitahtatea de ^a ieși ta lume- a unul cenaclu 
provincial. Textele «frrt diverse : de la versul patriotic, 
Lmaglaanuî adolescentin ori o Ingenuă poezie de cu
noaștere. la epigranta șl fabulă. Sinceritatea juvenilă și 
tonul confcsiv se sprijină pe o suficient de bunfi cunoaș
tere a regulilor prozodice la majoritatea autorilor. De re
ținut. tn ordine nume precum : Marian Bodea, Dumitru 
Radu Luca. Erich Kotzbecher. Carmen Șetraru, Grigor? 
Grigore, Dorin Ellescu. Elena Dumitru, Vasile Șov*iaiă 
Lulza Pred eseu, Stan Daniel, Neagu I. Gheorghe și alții.

Costin Tuchilă

de tranșante) oare, chiar 
dacă pot nemulțumi, nu 
pot fi însă chiar atit de 
ușor anihilate. Poetul 
este judecat nu In raport 
cu o normă exterioară 
(relațiile sale cu mediul 
literar ambiant), ci cu 
una interioară (raportul 
dintre trăirile sale esen
țiale și felul cum a reu
șit ta le exprime in poe
zie). Inconsecvența unui 
regim liric, diminuarea 
forței creatoare, falsa 
ipostaziere, diluarea lim
bajului etc., sint conse
cințele (negative) ale a- 
cestei confruntări a poe
tului cu sine însuși. No
tația critică este plină de 
nerv, surprinzind adese
ori, Intr-o străfulgerare 
de finețe, esența unei în
tregi deveniri poetice : 
„Autorul comunică rațio
nal, ideea de irațional. 
Iraționalul nu constituie 
substanța, ci obiectul po
eziei... (80) ; „La Sorescu 
se poate vorhi mai cu- 
rind de mistificarea pro
priului fond emoțional, 
decit de demistificarea 
nu știu câror teme exte
rioare" (186). Metoda lui 
M. Nitescu implică însă 
o inadvertență ; trăirea 
esențială, cea care țrans- 
cende textul, ordonîndu-1 
In același timp, este de
dusă, la rindul ei, din de
terminările empirice ale 
(chiar) textului poetic . 
nu cumva acest proces 
analitic, atit de coerent, 
ae bazează pe o perma
nentă rocadă Intre defi
nit și definitor, intre su
biect și predicat logic? 
în acest caz. termenul 
care explici este, la rin
dul tau. explicat de toc
mai obiectul explicației

Indiferent de opțiunile 
metodologice, prin atrac
ția demonstrației și lim
pezirea analizelor, cartea 
tai M. Ni țes cu este o lec
tură incisivă, dovedind 
apetența autorului pentru 
surprinderea dimensiu
nilor de profunzime ale 
procesului creației lite
rare.

Mihai Coman

•) M. Nitescu : „Poeți 
contemporani", Editura 
„Cartea Românească", 
1978.
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1 MAI
1939 ZI DE ISTORIE

1 MAI 1889 - SE NAȘTE O MARE SĂRBĂ
TOARE. Sub razele curate $i blinda ale primă
verii anului 1890 muncitorii români — „sorea pd- 
mintului" cum îi numea Gherea — sărbătoreau 
primul 1 Mai muncitoresc „serbare principală a 
Muncitorimei din lumea întreagă", cum glăsuia 
un ziar muncitoresc. In grădina îngrijit împodo
bită de pe dealul Filaretului - „Trocadero" - lu
crătorii bucureșteni au ținut să arate prin faptă 
că „muncitorii de pe tot pămintul alcătuiesc a 
putere strins unită, uriașă, neînvinsă" („Munca" 
1890], Era un răspuns prompt de adeziune a cla
sei noastre muncitoare la hatărirea Congresului I 
al Internaționalei a |l-a, de la Paris, din iulie 
1889.

In 1890, muncitorii au cerut 8 ore de muncă, 
de-a lungul atitor alte zile de 1 Mai ei vor lupta 
ți pentru alte năzuințe s vot universal, condiții 
mai bune de muncă, făurirea statului național 
unitar, apărarea independenței și suveranității 
țârii, pace in lume. Iar neuitatul 1 Mai 1939 va 
fi fructul celorlalte primăveri in care s-au născut 
atitea sărbători ale muncii.

Tripla sărbătoare a Zilei de 1 Mai din anul 
acesta are in frunte aniversarea a 90 de ani de 
la istorica hotârire a aniversării Zilei de 1 Mai 
în lumea intreagâ.

negustori ambulanți, oltence cu panere peste care au aruncat 
ștergare curate și care se Îndreaptă din vreme spre parcurile 
de lingă sau din marginea Capitalei.

dovedește că națiunea, fără deosebiri sau ezitări, s-a rostit : 
România trebuie apărată"*.

Preludii
la o mare demonstrație
tulbure și amenințător, anul 1939 survine in viața 

României, ca și în cea a altor popoare, cu un 
cortegiu întreg de nefericiri și samavolnicii. Peste 
capetele zecilor de milioane de oameni ai muncii, 

politica din ce în ce mai irațională a Germaniei naziste 
grăbește pașii spre dezastrul întregii Europe. Deja, de prin 
1938, vorbele sforăitoare și garanțiile fără nici o acoperire 
practică pecetluiseră politica diplomatică a puterilor occiden
tale In fața politicii agresive și sfidătoare a hitlerismului.

în 1938, în România, Garda de Fier, încurajată fățiș din 
cancelaria Reichului, duce la extrem politica asasinatului.

La 3 mai in aceiași an. glasul profetic al lui Nicolae lorga 
lansa acest titlu premonitoriu către poporul român : „Ferește- 
te popor al mea, căci mari primejdii ți se pregătesc". Izolată 
prin voia altora, România este acum ținta poftelor de jaf 
economic și acaparare politici ale Germaniei. Se pregătește 
Conferința de la Munchen care, răpind partea de nord a 
străvechiului nostru pămînt transilvan, va da satisfacție revi
zionismului hortist maghiar. Pe plan intern, dictatura regală 
Începuse din 1938 să restringă din libertățile civice ale po
porului.

în tot acest timp și In toate aceste condiții. In toți acești 
ani neguroși, Partidul Comunist Român a dus o politică 
consecvent patriotică, o politică a maselor muncitoare, cu 
adevărat luminată, după cum o va dovedi cu prisosință 
istoria. P.C.R. a elaborat și publicat zed de documente in 
acest sens, a acționat practic prin bresle. în luna aprilie se 
intensifică activitatea patriotică, antifascistă a clasei munci
toare. O muncă neobosită și complexă duc forțele progresiste 
în sinul diferitelor bresle. _

Comuniștii NICOLAE CEAUȘESCU. Die Pintille, Constan
tin David, Ștefan Voite* sint peste tot in mijlocul munci
torilor.

în cadrul Atelierelor „Gri vi ța- — bastion al luptei de 
clasă românești — comuniștii pregătesc muncitori pentru 
adunarea de la 1 Mai ce va avea loc in sala Tomis.

Uteciștii Nicolae Ceaușescu și Elena Petrescu (Ceausescu) 
sînt in mijlocul multor bresle unde dac o «usturată muncă 
culturală cu puternice inflexiuni politice.

1 mai 1939 coincidea cu organizarea primului Congres al 
breslelor din România, iar guvernul tindea să oficializeze 
ziua muncii pentru a îndrepta breslele ipre o adeziune la 
regimul de dictatură regală. Printr-o politică oportună și 
firească năzuințelor progresiste ale muncitorilor. Partidul 
Comunist Român hotărăște ca, împreună cu Partidul Socialist, 
să se folosească de cadrul programului aprobat de autorități 
pentru a organiza o sărbătoare „pentru Îndeplinirea progra
mului Partidului comunist".

De pe Calea Călărași și străzile 
din jur încep să se apropie grupu
rile delegaților spre sala Tomis. In 
jurul bisericii St. Vineri, ca și în 
preajma sălii Tomis agenți ai poli
ției se foiesc nu foarte discret. Unii 

au luat poza care devenise deja clasică in filmele „crimina
le" de pe bulevard : cu ziare in mină (din ziua trecută, pen
tru că „azi" n-au ieșit ziare) duse mecanic sub borurile pă
lăriilor negre. Muncitorii ii ocolesc ostentativ, dar fără un 
cuvînt. în curtea săliî încep să sosească și făurarii de bu
nuri din Dristorului, Izvor, Uranus. Vin și meșteșugari, func
ționari, particulari. în curte incep să se desfacă steagurile 
tricolore și pancartele pe care miini înfrigurate au scris in 
tușe apăsate : „Să apărăm granițele țării împotriva agreso
rilor hitleriști !“, „Trăiască independența națională a țării !“, 
„Jos fascismul !“ și altele ușor tremurate de boarea dimi
neții. Un glas anunță puternic : „Tovarăși, vă rugăm să in- 
trați în sală, începem".

Sutele de oameni de abia încap în sală, o animație speci
fică străbate grupul delegaților, oamenii se așează pe scaune 
cu ochif țintă Spre prezidiu. •

Militantul socialist Nicolae Mari
an inaugurează ședința. După pu
ținele cuvinte de deschidere ur
mează așteptata întrebare „cine se 
înscrie la cuvînt" și zeci de mîini 
zvicnesc instantaneu în aerul dens 

al sălii. Nu toți vorbitorii sînt meșteri ai oratoriei, ei sînt 
meșteri ai lucrului muncit cu mina și sfințit cu sudoarea, 
dar toți vorbesc despre același lucru : despre 1 Mai „al nos
tru". ca despre un copil pe care l-au văzut eres cind in bra
țele lor vinoase : toți vorbesc despre luptă, pace, piine, cu
vinte grele, nu magice, cuvinte forjate in piepturile lor.

Iată, după ce-și așază drapelul tricolor pe care l-a strîns 
cind a intrat in sală, vorbește Simion Rusu, secretarul Bre
slei muncitorilor metalurgiști din îndepărtatul oraș de pe 
Bega, iată-1 pe Dumitru Bujoreanu purtătorul de cuvînt al 
funcționarilor particulari, acum vorbește V. Brătfăleanu și 
alții îl urmează. Nu citesc hîrtii gata scrise, nu s-au vorbit 
între ei ce anume și precis vor să spună, și totuși toți cer

Ora 8

Ora 9

Ora 11,30
Oamenii ies de la „Aro". se des

fac steagurile tricolore. Iată că se 
apropie și cei de Ia „Tomis" 
ciî industriași și meseriași 
reșteni care se reuniseră in ___

500). în fața ci- 
de manifestanți, 
și zeci de pan- 
mii și mii de 

cei de la „Aro"

și mi- 
bucu- 

sala

Arminden roșu

aceleași lucruri : să aibă condiții mai bune de lucru, un trai 
omenesc, drepturi democratice, toți dau glas voinței de a a- 
pira granițele primejduite ale țării. Aceleași cuvinte, ace- 
ksați nevoi, aceleași năzuințe. în 1939 sute de inimi într-o 
sală vorbeau aceeași limbă, a omeniei adevărate.

O lumină răcoroasă se scurge 
peste Bucureștii cuprinși de o liniș
te mocnlndă, liniște dar nu și ne
mișcare. Din vagoanele trenurilor 
Gării de Nord coboară și altfel de 
lume decît cea a voiajorilor de plă
cere. Sînt în grupuri, își dau bună- 
dimineața după o noapte de somn

chinuit, cu o lumină secretă și liniștită în priviri.
Sînt delegați ai breslelor din provincie, puțini mai țepeni 

parcă decît rarii bucureșteni cu care se intilnesc in drum spre 
sălile de întrunire.

Ora 7 Ora 9
dimineața Sala ,.Aro“

In sala cinematografului „Aro" 
(azi „Patria") începe Primul Con
gres general al Breslelor.

Sala e mai mare, de pe balcoa
ne cîteva drapele cu tricolor se în
tind peste balustrade. Sub ecranul 
cinematografului peste care s-a 
tras o perdea se află tribuna pre- 

Congresului esft Mihail Ralea, lingă

în cartierele muncitorești, agitație cu ceva aparte In ea. 
Din curți cu liliac și tămiioară agățate pe garduri șubrede 
ies muncitori in haine sobre, simple, curate. Pe mulți dintre 
ei ii conduc nevestele și copiii pînă la colț.

Pînă la străzile dinspre centru oamenii aceștia cu gînduri 
întoarse spre sine, ocolesc bălțile cartierului ; cîini famelici 
îi însoțesc doi-trei pași, apoi se culcă amețiți sub garduri. 
Puțini dintre oameni se urcă în tramvaiele aburite de rouă. 
Cu cît se apropie de centrul orașului („Bîlciul acesta de 
edificii dizgrațioase și gheretele de lux“, cum scria Călinescu 
în epocă) cu atit sînt mai mulți. Se salută, se recunosc, unii 
poartă steaguri tricolore și pancarte de pinză înfășurate.

Birjari somnolenți și masivi, cu biciuști incrustate în mîini 
îi privesc curioși, ca și adolescenții matinali în cămăși albe 
care și-au udat și periat părul sau l-au uns cu „ulei de 
nucă" strălucitor.

Grupurile „breslașilor" se întretaie din cind în cînd cu

ndfuluâ Președinte al ^ .... .
el se află Armand Călinescu, președintele Consiliului de Mi
niștri. Intr-o lojă, cu ochi scăpărători și extrem de atenți 
se află doi ziariști tineri cărora nu le scapă un singur cu- 
vjpt : Miron Radu Paraschivescu și Gheorghe Dinu (Ștefan 
Roii).

Atmosfera cate mai puțin destinsă decît Ia sala Tomis, o 
nuanță de ..oficialitate" se resimte și în cuvîntări, mai aran
jate. mai deliberate, deși nu rigide.

Militantul social-democrat Eftimie Gherman, voluntar în 
gesturi, nu se sfiește să atingă probleme legate de interesele 
de clasă ale muncitorilor j ..muncitorimea nu înțelege să fie 
speculată de anumiți asupritori (...) Muncitorimea vrea să 
contribuie pentru țară Insă nu îmDotriva unora".

în prelungirea cuvintelor sale, Congresul hotărăște și vo
tează ca plata pe o zi de muncă a muncitorilor din 
fie folosit oentru înzestrarea armatei care să apere 
poftele nesăbuite ale hitlerismului.

Spre final vorbește și Armand Călinescu (puțin 
pentru că nu vorbește în fiecare zi muncitorimii în mod ne
mijlocit) ; se referă acum la votul de mai înainte : „Gestul 
muncitorimii va avea răsunet dincolo de aceste ziduri^ el

țară să 
țara de

aferat,

„Eintracht" (circa 
nematografului „Aro" sînt deja cîteva mii 
peste această mulțime s-au ridicat steaguri 
carte. Dinspre cartierele Capitalei vin alte 
muncitori, noii veniți ii întreabă febril pe 
și „Tomis" despre „ce-au făcut, ce-au hotârit". Pe bulevardul 
Tache Ionescu (Magheru) din tramvaiele rare și deloc gră
bite, toate privirile se îndreaptă spre mulțimea de pe tro
tuare. Muncitori comuniști se mișcă neobosiți și dau grupu
rilor lozincile vorbite, cunoscute doar acum, cu cîteva cea
suri înaintea demonstrației pentru a nu se produce vreo ne
dorită intervenție prematură a autorităților in cazul decon- 
splrării lozincilor prea devreme. Deja cei de la Tomis, mun
citori la Malaxa. Lemaître, Wolff, Vulcan, Regie, Pirotehnie, 
Abatoare, incep să Ie scandeze sotto-voce. Mii și mii de con- 
gresiști și muncitori acum sosiți se îndreaptă spre Piața Ro
mană. în cercul încăpător al Pieții Romane se află acum 
aproape 25 000 de manifestanți. Mapifestanții se împart în 
tîteva coloane care se vor reîptîlni într-o. singură și uriașă 
coloană lîngă „Athenee Palace" și cofetăria „Nestor" — în- 
tr-o singură direcție, spre Palatul Regal. Coloanele se ur
nesc „într-o ordine perfectă".

Iată-i pe manifestanți trecînd 
prin fața luxoaselor magazine de 
pe bulevardul Take Ionescu — „La 
Martinovici" — „Asan", acum în
chise. Alții se află deja în Piața 
Amzei, acum aproape pustie unde 

se aflase Primăria de Galben. Doar cîteva tarabe și căru
cioare cu înghețată pentru copii, cîteva precupețe de flori 
care oferă gratuit celor din coloană lalele și garoafe.

Soarele a urcat peste clădiri, aici „pe locul N icul eseului" 
se afla cindva și locujnța lui Slavici, cămăruța oferită de 
prietenosul și pedantul ardelean lui Mihai Eminescu, aici, 
Intr-o cămăruță care nu mai există, harul eminescian a ză
mislit „Luceafărul". Calea Victoriei trepidează sub cadențele 
manifestanților, iată-i trecînd pe dinaintea vitrinelor luxuri
ante și inaccesibile ale Magazinului „Niculescu Dragomir" în 
care se lăfăie, in așteptarea cumpărătorilor îmbogățiți pe 
munca celor care se oglindesc acum în ele, se lăfăie deci 
sfidător „coloniale" și „delicatese exotice", nisetru, cutii cu 
icre negre, „stacoji" de Constantinopol și cîte altele. Iată o 
coloană de muncitori trecînd pe lîngă frumosul „Ateneu", lo
caș de cultură, dar nu numai de cultură căci aici, de la tri
buna „Ateneului" și-a rostit Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea, la 23 februarie 1892, infierbîntata pledoarie so
cială : „Țăranul nostru și țăranul mizeriei". în Piața Palatu
lui regal pătrunde o singură coloană. In sălile Palatului, cu 
cîteva minute în urmă, un telefon alertase pe rege și dem
nitari : se apropie „breslașii" maiestate, poftiți în balcon să le 
primiți aplauzele ! Regele e în mijlocul balconului împovărat 
de covoare, se gîndește bucuros că în acesLe vremuri tu'buri 
a „izbutit" să-și apropie muncitorii. Piața e aproape goală. 
Doar cîteva grupuri pricăjite de legionari au venit mai de
vreme și cîțiva agenți postați prin colțuri.

Un zumzet ușor ca o furtună ușoară de primăvară vine 
dinspre Nestor. Deocamdată, nu se disting scandările, de 
aceea Carol e liniștit, mai schimbă o vorbă cu cei din jur, 
iată-i că se zăresc, „vodâ“ își îndreaptă silueta, e pregătit 
să răspundă părintește „copiilor" industriei. Numai că soco
teala din Palat nu s-a potrivit cu cea din Piața Palatului. încă 
înainte de a ajunge în fața logiei oficiale, iată, acum se 
aude clar, distinct, ceea ce scandează primele mii de manl- 
festanți cu steaguri tricolore înălțate acum și mai sus, cît 
se poate de sus, pe cerul albastru : „Jos fascismul 1 Jos Garda 
de fier ! Pace, piine, pămîni, libertate !"

Clădirile pieței reverberează aproape sincron lozincile, re
gele nu-și crede propriilor urechi regale, privește stupefiat 
tălăzuirea miilor de muncitori din piepturile cărora se ri
dică și mai puternic, din ce in ce mai puternic, tunător : 
„Vrem amnistie pentru deținuții antifasciști I Vrem aresta
rea fasciștilor

Zadarnic încearcă grupurile de legionari, zvîrlite de mun
citori la o parte ca un gunoi, să scandeze lozinci fasciste. 
Glasurile celor din fabrici îi acoperă într-o clipă, crezul lor 
rostit este asemănarea unul val uriaș care mătură fără efort 
coaja de nucă ieșită în cale. Uimirea și stupoarea regelui 
se pot citi ușor pe chip, nici măcar nu poate face o mișcare. 
Ceea ce se intîmplă la cîțiva pași de balconul său întrece 
orice prevedere. Un demnitar italian își mușcă buzele pină 
la singe și-și spune, probabil, că așa ceva nu este permis și 
n-ar fi permis să se întîmple la Roma. Dar regele, ca și 
demnitarul italian și alți demnitari autohtoni și străini pri
vesc cum se ridică spre ei, amenințător, pumni urieșești ai 
muncitorilor care scandează și mai hotărît : „Vrem respec
tarea granițelor ! Să ținem piept agresorului ! Trăiască inte
gritatea teritorială a României ! Vrem alianța cu țările de
mocrate ! Jos Hitler ! Jos Mussolini 1" (Cîteva zile mai tîrzîu, 
sau poate doar cîteva ore, o „mină oficială" scria într-un ra
port oficial : „nu s-a manifestat nici o manifestare favora
bilă guvernului sau vreunui membru al său și, ceea ce este 
mai regretabil — nici chiar pentru M.S. Regele". Dar, dincolo 
de tautologia raportului, răzbate un sentiment de vexație și 
parcă de frustrare pentru oficiali, care credeau că „făcuseră 
totul" să merite adeziunea oamenilor muncii).

Ultimii manifestanți care se pe
rindă prin fața logiei oficiale. Carol 
al II-lea are imoresia că a 
urît, ceilalți oficiali „înalți" 
să se convingă, și ce n-ar da să 
fie așa, că au avut doar un coșmar. 

A fost pentru ei, într-adevăr, un „vis urît", dar unul trăit 
și nu visat Rapoartele ulterioare ale poliției vor confirma 
negru pe alb acest lucru, dacă mai era nevoie de așa ceva. 
Manifestanții, neobosiți, cu priviri strălucitoare de izbindă, 
sînt acum în plin centru, pe Calea Victoriei, în piața Tea
trului Național, pe lîngă Palatul nou ridicat al telefoanelor, 
(fosta celebră terasă Oteteleșanu numită de Victor Efiimiu 
„pandant" bucureștean al ilustrelor cafenele pariziene Tortoni 
și Vachette). Iată-i trecînd pe lingă clădirea cu numărul 79 unde 
la 3 februarie 1908, s-a ținut adunarea de înființare a Orga
nizației tineretului muncitoresc „Cercul ucenicilor". Și, iată, 
la cîțiva pași de automatul alimentar cu fise, care n-a prins 
la bucureșteni, celebra Capșa, „buricul țării și cronica ei 
vie" (Crutzescu). Unii din manifestanți știu că in saloanele

„particulare- ale Capsei, la etaj, se întilneau pe vremuri 
demnitari veroși sau doar ramoliți care plăteau în aur nurii 
dansatoarele, aur care luase de la gură pîinea atitor și atitor 
săraci.

Iată-i pe muncitorii din 1939 trecînd pe lingă „Hotel du 
Boulevard" lingă care se afla sala Eforie, în care, în repetate 
rinduri, se întruneau muncitorii să dea glas revendicărilor 
sociale și politice. Muncitorii se îndreaptă spre Calea Ra- 
hovei pentru a ajunge la Parcul Libertății. Nu înainte de a 
pune la punct încercarea polițailor din dreptul Poliției Ca
pitalei de a~i împrăștia. Acum sint pe Calea Rahovel, de
numită cindva Podul Ca li ț ei.

neuitatului Armin-Manifestanții__  ____  ______
deni 1939 se află în Parcul Libertă
ții. Este iarăși liniște de reculegere, 
coroane cu flori roșii, aprinse, se 
depun la Monumentul Eroului necu
noscut După ceremonie oamenii se 

îndreaptă spre alte parcuri, unii își limpezesc și răcoresc fe
țele în havuzul frumoasei fintini a Zodiacului. Oamenii se vor 
reîntilni la iarbă verde in Parcul Bazilescu (Bucureștii Noi), 
Pădurea Pantelimon, Cîmpul ” '

Ora 14

Veseliei, Pădurea Andronache.

Ora 12

Ora 13 visat 
caută

După amiaza 
serbărilor cîmpenești

x n cartierul Filaret, oamenii și-au pregătit din vreme 1 programul de serbare dar și acțiuni politice, cultu
rale, sportive. Tinerețea și sănătatea se Întrec pe 
Stadionul Muncii din Parcul Veseliei. La terminarea 

serbării, două glasuri tinere, înalte, strigă peste capetele celor 
care se îndreaptă spre ieșire : „Trăiască froniul popular 
Ele aparțin tinerilor Nicolae Ceaușescu și Eftimie Iliescu (iar 
agenții polițai vor nota scrupulos într-un raport secret ma
nifestația fățișă a celor doi). Agenți ai poliției nu vor lipsi 
nici de la serbarea din Parcul Andronache. Printre mife de 
locuitori ai Capitalei se aflau și militanți comuniști însoțiți 
de întreaga familie. Erau oameni simpli, veniți să-și sărbă
torească sărbătoarea muncii lor, a celor din sectorul galben, 
încă de cu seară, comuniștii instalaseră megafoane bine ca
muflate prin frunzișul arborilor grei de verdeață și de soare. 
Microfonul de la care o voce de stentor lansa lozinci revolu
ționare, manifeste ale partidului comunfst, era ascuns într-o 
groapă acoperită cu crengi. Zadarnic se foiau jandarmii și 
polițaii intăritați de vocea „care venea de pretutindeni", za
darnic ofereau oamenilor sume de bani să obțină informați! 
despre cel de la capătul firului. Sute de oameni simpli au 
spus nu, au întors capul scîrbiți In fața argințllor dictaturii, 
poliția nu a aflat nimic. în Parcul Andronache, ca și în alte 
parcuri ale Bucureștilor, muncitorii și-au sărbătorit armin
denul lor, pînă spre zori. La trei dimineața, cînd se întorceau 
spre case „eram fericiți, încrezători în forțele noastre", își 
amintea Vasile Bâgu.

Prin această memorabilă zi de întii mai a negurosului an 
1939 s-a demonstrat pregnant și pe față forța și unitatea clasei 
muncitoare, și, mai ales, valoarea acestei unități — în perspec
tiva războiului iminent. Valoarea morală a acestei zile de 
luptă a fost validată de cursul ulterior al istoriei. Ea a servit 
ca una din temeliile marilor realizări patriotice și politice 
ale clasei muncitoare din viitorii ani, cînd, la inițiativa Parti
dului Comunist Român s-a închegat Frontul Patriotic 
Antihitlerist (1943) iar, tot într-o zi de 1 Mai a anului 1944 — 
„Frontul Unic Muncitoresc". De fapt aceste realizări ale clasei 
muncitoare, ale forțelor progresiste din România au însemnat 
realizarea practică a atitudinii lucide a P.C.R. de după dicta
tul de la Munchen, expusă într-un număr al „Scînteii" ilegale 
din 1939 : „România după Munchen e mai mult ca oricînd — 
după fericita expresie a lui lorga — o țară pîndită. Si pîn- 
dită nu numai de corbii de pradă ai revizionismului maghiar, 
ci și de sălbateca fiară, îmbătată de sîngele jertfelor sfîșiate, 
care este fascismul german... Nori grei se string deasupra 
țării noastre. Existența ei liberă este amenințată. Partidul 
nostru nu va cruța nici o sforțare, nici o jertfă pentru a 
strînge laolaltă muncitorimea și a porni in fruntea ei la unirea 
tuturor forțelor dornice să apere pacea și independența 
României".

într-adevăr, nu s-a cruțat nici un efort, nid o jertfă pentru 
a-i uni pe muncitori pe drumul adevărului, așa cum Învede
rase pe deplin și acel neuitat 1 Mai 1939, pagină memorabilă 
în istoria țării și a partidului, pe care se află semnătura de foc 
a unui tinăr și strălucit revoluționar : Nicolae Ceaușescu.

Portret 
de revoluționar

acest 1 Mai 1939 va fi una dintre cele mai ample 
manifestări de masă antifasciste din Europa, în 
preajma războiului. Presa europeană, de la „Iz
vestia" pînă la „Herald Tribune" consemna ca atare 

acest eveniment. In fruntea comitetiflui de organizare a ma
nifestării se află tinăruL foarte tinărul luptător comunist 
Nicolae Ceaușescu. Dar la acea dată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu avea o experiență de luptător și organizator co
munist îndelungată. Numeroase mărturii faptice dovedesc 
acest lucru. Unii tovarăși de luptă il cunoscuseră deja în 
acțiuni militante «i organizatorice, purtate in condițiile neîn
chipuit de grele ale ilegalității, încă din zbuciumatul an 
1933.

Zeci și zeci de acțiuni politice și patriotice au impus perso
nalitatea tovarășului Ceaușescu pretutindeni în rîndurile parti
dului. in rîndurile maselor de oameni ai muncii. Portretul 
moral al tinărului utecist, comunist apoi, se călise în aceste 
acțiuni și acum în 1938. se impunea incă o dată celor din 
jur. Un portret fotografic din epocă atrage irezistibil pri
virea și impune acea atitudine a revoluționarului lucid, 
hotârit. intransigent cu sine dar și cu alții. Și, mai ales, fas
cinează maturitatea cu care, tinăr fiind, hotăra faptele de 
luptă, proiect!ndu-le, vizionar, In viitor.

Realitatea faptelor vine să ateste consecvența și exem
plaritatea marelui revoluționar, a celui ce și-a identificat 
viața cu idealurile partidului, reprezentînd astăzi strălucit 
voința poporului român, aspirațiile sale cele mai cuteză
toare.

Patrel Berceanu
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ION BĂNUȚÂ
Culori de mai
Vin clipe de departe din albele zâpeii 
se duc in joc de Mîine, în zori de dimineața 
se pierd in foc de Soare ce curge in livezi 
și schimba Universul în noi culori de viațâ.

Vin clipe de maci roșii, vechi cer incendiind... 
Și nimeni far* de Soare nu arde-n bătălii 
veniți între magnolii, în zboruri mari iubind 
în cintul Libertății unde revin făclii.

Ard suflete*n stindarde de struguri,
de frumos, 

Pâmintul e aproape de pace și de dar - 
priviți la macii roșii in grînele-colos 
și nu uitați voi, Oameni, de-al lumii Viitor.

Culori fără de număr se cern in Timpul meu 
și România urcâ-n oameni de zenit.
Trăiască Primăvara I Și Maiul-curcubeu 
Și Dunărea albastră I Carpații de granit I

DRAGOȘ VICOL
Tara de dor•

închinare țârii de dor, laudă și închinare 1 
Inima noastră poartă chipul el în frunzar, 
ea ni-i lumina și sufletul fără hotar 
ce freamătâ-nalt peste întunecimile vechi 

și amare I
Ne-am născut in pretutindenea ei, lingă holda 
In care sudul scutură sunet de dropii și albe 

ninsori, 
In nord unde cerbii in abia simțite aurori 
adulmecă legenda din care mai latră stins

Moldo.
Ne-am năseut In pretutindenea ei, unde 

sunetul pur 
al zurgălăilor scria sufletul omului pe șesurile 

lării, 
unde turlele cuprinse sub fruntea boltită

a țării 
II desenează timpului prea luminosul contur... 
E numai azur peste plaiuri și poieni

de hrindușă, 
e numai dor in răsufletul molcom al moinei I 
Am pornit de pe cărările albe și aspre-ale

Doinei 
timp nouă să durăm peste ani, peste văi 

de cenușă I
Șl lată-ne țara-n podoabe urcînd in istorie, 
și lată-ne țara în cîntec strălucind peste fapte. 
Și iată*ne inimile pline de dragoste ca merele 

coapte 
vibrlnd lingă numele el de-ntindere-albastrâ 

și glorie I
Ne-am născut pretutindeni aici, șl in timp și-n 

meleaguri, 
Izvorlnd din legende, din luturi, din frunze, 

din ape, 
și iatâ-ne acuma de timpul de aur atit de

aproape 
incit ni-s frunțile piscuri de soare, iar cuvintele 

steaguri I

LUCA ONUL
Primăvară românească
Și iarăși cerul dă Tn clocot prin noi do-atftea 

pasări-steaguri, 
Iar griul de acum își mută logodnele de 

seve-n cînt, 
Cînd piinea satelor române o trec țăranii 

peste praguri, 
In tălmăcirea de luceferi din a?ipi tot mai des 

bâtind.
Precum un uger se dilată sâmința-n glia de 

sub pleoape, 
Șl parcă de la ea țăranii iși primenesc cu sori 

vederea, 
Trăgind de funiile ploii azurul țârii mai 

aproape, 
Pină ce miezul plinii sfinte mîroase-n palma 

lor ca mierea.
Urcind atitea sacre trepte de frumusețe 

și uimire. 
Spre mari tipare de lumină griul încins 

călătorește, 
Șl parcă-atunci simțim în trupuri a sevelor 

de jar nuntire. 
Cum ne redă sfioși luminii care prin timp 

ne-nveșnicește.
Și iarâși ne rostim prin vârste logodnele 

de seve-n larguri, 
Și-n matea lor preadoinitoare iot mai frumoși 

țăranii sint, 
Cind palmele le dau in muguri purtind pe trup 

Cămăși de faguri, 
Vislind prin galaxii de grine pe mari corăbii 

de pâmint

PERSONAJELE

(In ordinea intrării in scenă)

INSPECTORUL
MANECHINELE

BATRÎNU L
TRIMISUL
DOAMNELE

Piesa aceasta face parte dintr-o trilogie. 
„LUCEAFĂRUL- e publicat DRUMUL. A 
treia, in lucru, se numește ȘCOALA CU 
GRATII, piesă inspirată din viața acelu
iași tânăr revoluționar.

TABLOUL I

de- 
ex- 
<x- 
ce 

ni
să

n-ai înțeles, mă 7 Păi 
Încă n-am spus 

spun : De Maial. n-o
_.T_ _o_ ci muncitori. Repet : mun
citori I Ce-ați rămas așa 7 Băgați in cap

INSPECTORUL : (O măsuță înaltă eare seamănă 
a tribună. In jurul el ciieva manechine băr
bătești) : Bună seara. (Se uită prin hirtiile 
răvășite pe masă, apoi) Slnteți toți 7 Faceți 
prezența pe culori... Unde e Miqzatu din 
Galben 7... Aha, nu te vedeam. Ești cu toți 
oamenii ? (ascultă). Bine, cei care lipsesc să 
aducă motivare. Dar nu de la părinți, că airi 
nu-i liceul Sava, ci de la doctor. Asta e va
labil și pentru celelalte culori. La sfîrșit Îmi 
depuneți listele cu absenții... Unde-am ră
mas 7 A, da, nici n-am Început. Deci ascultă 
comanda la mine ! De Maial se organizează 
o mare demonstrație în fața Palatului Re
gal.- Ho, că nu e ce credeți voi 1 Nu trebuie 
s-o imprăștiem, ci s-o adunăm. Numai la 
Împrăștiat vă e gîndul. Polițai de mahala I 
Mă, 1 Mai e Sărbătoarea Muncii ! Iși mal 
aduce aminte vreunul dintre voi ce-i munca ? 
A, asta a noastră... Bine zis, Ghimpatule ! 
Numai că a noastră nu produce decit cucuie 
și decese. Dar iar ai dreptate, Ghimpatule. 
Și ordine. Iată cum din vorbă-n vorbă 
ajungem la subiect. Unde-am rămas 7 La 
cinstirea Zilei Muncii. Și-acum urechile man 
și gura mică. Breslele din București vor 
fila prin fața Majestății Sale ca să-și 
prime recunoștința, bucuria și toate 
lelalte. Ce ~r “
să înțelegi dacă 
mic 7 Acum 
fiți agenți,
instrucțiunile.’ Vă Imbrăcați creștinește și in- 
trați in coloane. Muncitori, mă, ca și cei
lalți 1 Dacă vă-ntreabă vreunul unde lucrați, 
dar numai dacă vă-n treabă, spuneți d v-a 
delegat breasla respectivă din Dorcboi ta 
aduceți salutul ei. Dar nu toți din Dorohoi. 
că mai sint și alte orașe. Dacă vă dibuie 
careva ce hram purtați dispăreți urgent din 
coloană fără -hai la secție", far* ara oda 1 
s-a-nțeles ? Ce nu s-a-ațele* T Da, ai cfrep- 
tate. Trebuia să spun că am aia iau bresle
lor care vor defila S> repartizarea lor pe cu
lori. La sfirsttxd cxarrartani Macara Ctzur 
va ști aavfa să tragă. N« m fataUoi frtar «a 
tfafteat). La' c-c ta brera ■ treata bt-J 
Lumea riae ae nai. pe ta ta—tatarira,
maimarii ne mustruhiieoc. dar noi ea
știm : statul numai pe noi ae poale laml 
Anul trecut cînd s-a zvonit — și re ae ră
nește se adeverește — că ne reduce din motiv 
de lipsă de infractori, ce-ai făcut. Mitule ? 
Ai inventat in parohia ta vreo dai comuniști, 
vreo cind tlîhari, dțiva poponari șL gata, ați 
avut de lucru— Hai, hai. Mitule, că pe mine 
nu mi poți duce că nu-a ministru. $î-—a 
n-a fost debarcat nimeni din culoarea da 
Negru. Să i-o ipui tu lm fautu' că ăia erau 
ce-ai dovedii tu. Dar — asta e importam — 
ai dovedit că e nevoie de voi. Uneori n meș
terul Învață de la arm ir. Mirate. noa. eu 
am învățat de la tine. Nu mi-e ramoii a-o 
spun, dimpotrivă. Trebuie ta tavAțăm wlb de 
la alții indiferent de funcție. Si ■— preaoa 
de orice, ta fim rinatiți. ta ranmna w ama.
De-o altă pildă. Mastan eare era mxa» ta 
Albastra ca mi-a zis ? De ee să-I bAgtes la
gherlă, pa mt-i mai țin mfata oiwarîr că-i 
comunist 7 E respectat in eartmr șt dară oa
menii atu că așa arată tn comasat. ae tac 
toțL Bine gindit, nu 7 Și Pa gtaxi alteeva. 
Nu vă ea, că fad • aA facati la M
și-atuad ae (bav da ripA găselnița tari Mra 
tan. Puneți-vă mintea la ecdrfbație. bAxe^**. 
-Dar btne-btne, modeme-modestie Ne opnza 
aid. GAaeinita m infiltrarea printre ma—- 
festanp e a mea, numai a mea. Și — acta 
am revenn la ce aveți de flciU- Nu notau

arminden
nimic I Dacă nu vă ține mintea la atita, lă- 
sați-vă ! Deci : cind coloanele vor ajunge în 
fața palatului. breslașii vor striga lozinci 
(Citește), Trăiască Ziua Muncii ! In asta nu 
e nimic rău. Trăiască Majestatea Sa Regele 
CarbI al II-lea 1 Asta e chiar foarte bine. 
Trăiască breasla cutare ! Merge. . Trăiască 
România Mare ! Merge foarte bine. Trăiască 
Regele, apărătorul muncitorilor !... Sună 
a-ntiia I Ei bine, asta vă cer, să strigați cu 
ei ba chiar mai tare că sinteți bine hrăniți. 
Și incă ceva. In coloană, pînă ajungeți la 
palat și după aia. șoptiți cite unuia „tova
rășe*4 sau „eu sint comunist**. Dacă mușcă 
momeala afla ti cine e. Listele se depun la 
Siguranța Generală ca să avem de lucru tot 
restul anului— Dar pină atunci, de Maial 
merităm să ne distrăm și noi, nu ? în Parcul 
Carol se organizează, nu de către Siguranță, 
o serbare dmpenească. După defilare mergeți 
acasă, vă hxați balabustele și veniți „pas cder- 
gător“ ta Siguranță unde aveți pregătit un 
cosuleț cu de-ale gurii. (citește). Salam, 
ceapă verde, brinzJL ridichi, pline, plăcintă 
cu mere, una iticta vin... Măi Amariei, dacă 
nevastă-ta e prea vinăta. adu-ți gagica. Ama
riei, domnilor, in toc să bată unde trebuie, 
bate acasă. Nu ta ușă (ride). Iar tu, Iftode, 
să nu actad nici o sticlă In plus. Un kil de 
vin ta două persoane... Sintem tot în servi
ri H, așa să șt S-a ințcles ? Mulțumesc. 
La muncă. Trăiască Ziua Muncii I

CORTINA

TABLOUL II
BATRÎNUL : (latr-a piață ta o tarabă. In ulti

mul plac, aaaaechlsele stau întoarse cu spa
tele.) Haine vedsi cumpăr 1 Vînd ibrișin, 
dantele. paagiMX himinări pentru toate oca
ziile ! (Dta eaitae ae sade : Hai ta Sibianu 
la hriaii ’ Hai la alieanv* la de toate ! Hai 
ta marii fefitad ! Spanseu’ nu strică sto-

TWCSVL SA t-x- t- ’
BATRÎNUL : S TTrrwT wî*

Loctjci xi i O 9*

TBIMISUL : Nwwd kicrori )mm.
BAIKNLL : Cm ai rilfcfra 7

BATBTNUL : P*t bh e hsML ««« : PWta
rqp*raa. Haine weta ’

TRIMISUL : Cade ne putem vedea.

BATRÎNUL : La Atan.arie, orbul, e bine 1
TRIM ***_ L : E » om aagur 7

TRIMISUL : Hm... Bine. A fost împușcat anul 
trecut.

BATRÎNUL : De-abia evadase din lagărul din 
Franța.

TRIMISUL : Păi de-aia. Trădător. Nu poți evada 
dintr-un lagăr fără să te lase să evadezi.

BATRÎNUL : Dar în Spania a fost un erou.
TRIMISUL : Iosif Visarionovicl a spus : „Nu 

poți călători mult timp in caleașca trecutu
lui**. Și Vladimir n-a călătorit. Cît despre 
nevastă-sa...

BATRÎNUL : S-a căsătorit cu finlandeza 7
TRIMISUL : Da. In lagăr. A fost martoră Îm

potriva lui.
BATRÎNUL : Torturată !
TRIMISUL : La noi, tovarășe, nu se torturează. 

Era bolnavă. A fost Internată șase luni în- 
tr-un spital și abia după ce s-a însănătoșit 
— cu acte de însănătoșire în regulă — a fost 
lăsată să dea mărturie... I s-a dat pensie, 
tovarășe...

BATRÎNUL : Lelba 7
TRIMISUL : Bibliotecarul 7 E și-acum bibliote

car dar nu și-a mai pierdut camionul cu 
cărțile. (Ride) Ții minte ? Cînd a fost con
damnat la moarte s-a ivit o escadrilă șl exe
cuția s-a amînat. A avut noroc jidanul ! 
Și-acum are. E director.

BATRÎNUL : Deci toate bune...
INSPECTORUL : (plăcut surprins) 1 Bună, bă- 

trîne !... Dar ce-mi văd ochii ? Te-ai făcut 
negustor 7

BATRÎNUL : Cumpăr haine vechi și vînd mă
runțișuri. Am și autorizație in regulă.

INSPECTORUL : Lasă asta că nu-s vardist. 
Cind ți-au dat drumul 7

BATRÎNUL : în decembrie trecut. La fabrică nu 
m-au mai primit așa că...

INSPECTORUL : Foarte bine. Negustoria e vii
torul țării.

TRIMISUL : C3t ceri pe itrișinul ăsta 7
BATBXNUL : Mă iertați, domnule inspector.

Hpre Titadaj. Degi e marfă cehoslovacă de 
cBnaxrte de a fi invadată Cehoslovacia, o 
dm attaaai cu zece tai. Și dacă o luați toată 
fac rahat S la sută.

INSPECTORUL : fiii ia 1 atari : Vid că te des- 
oro >-« asta.

BATBlNUL : Facem |i noi Q» putem.
INSPECTORUL : Bene, băîrine, te !>«._ Vinzare 

hn~-i ! OeoeȘ.
TRIMSUL : C« h^ertor e 7
BATRÎNUL : N-a să ani De Siguranță. Șl nu 

^£=3i de riad ci mi grangure.
TRDCISUL : Deri M retațti ! (Ride).
BATRÎNUL : Dta astea rite vreL De mine n-a 

aripei aia a madaoare.
să zicem.

BATRÎNUL : Păi, cum altfel ! Unui orb ce să-I 
mai faci ?

TRIMISUL : S-a făcut. Am instrucțiuni amănun
țite în legătură cu demonstrația breslelor. 
Trebuie împiedicată.

BATRÎNUL : împiedicată 7 La noi s-a șl făcut 
un plan ca să fie susținută dar sucită spre 
noi. Nu-1 cunosc exact și nici nu vreau dar 
comitetul de organizare...

TRIMISUL : (alb Ia față) : Doar nu crezi că am 
venit pină aici ca să nu se respecte instruc
țiunile aduse 1 Există, totuși, o disciplină de 
partid.

BATRÎNUL : La asta mă gîndeam și eu. De-alci, 
dragă prietene, se văd mai bine lucrurile 
de-alci... Și-apoi în comitet sînt oameni de 
nădejde, tineri, unul și unul. Pe Prîslea o să 
ți-I și prezint. Are douăzeci și unu de ani.

TRIMISUL : Douăzeci și unu 7 Dar e un copil.
BATRÎNUL : Prietene dragă, știi mai bine de

ck mine că revoluțiile nu le-au făcut nicio
dată pensionarii. Și că niciodată n-au fost 
aduse din altă parte ca marfă de contra
bandă. (Trece o Doamnă) Haine vechi cum
păr 1 Vînd ultimele noutăți I

CORTINA

TABLOUL III
(Un parc sugerat printr-un copac sau tufe. 

Manechinele, fiecare, sînt înconjurate de femeL 
Reale. Care desfac coșurile reglementare.)

INSPECTORUL *. Ce aer proaspăt ! Ce păsărele ! 
(Pișcînd-o, discret, pe una din doamne.) Ce 
păsărici ! (Celelalte rid provocator) Sigur că 
da, numai că avansarea distinșilor dumnea
voastră soți nu depinde de dumneavoastră și 
de nurii pe rare cu onoare if purtați, ci de 
ei înșiși. Ce lumină ! Doamnelor și, mai ales, 
domnilor, v-am scos in lume. Pentru astă

seară adio miros de mucegai, de bradolină, 
de excremente. Fiindcă trebuie să vă spun, 
distinsele mele invitate că unii anchetați au 
penibilul obicei de a face pe ei.

DOAMNA (I, IE sau III, nu contează eare) : Ce 
nerușinare 1

INSPECTORUL : întocmai. Aerul pur ne va face 
bine tuturor. Soții dumneavoastră s-au com
portat azi magistral. Fără să-I jignesc — 
peste așteptările mele. Căci în meseria 
noastră totul are o limită. întîi ne lasă 
nervii. Pe urmă nevasta. Pe urmă prietenii. 
ȘI gata. Un pac. Nu de revolver, cî de inimă. 
„Neprețuitul nostru coleg a murit la dato
rie". Ași ! A murit lntr-un bordel. Soții dum
neavoastră. insă, sint căști, Incoruptibili, in
vincibili. Repet .* azi, ca întotdeauna, s-au 
purtat la înălțime. însuși domnul ministru 
de interne... Dar, val, Încep să vă plictisesc 
cu problemele noastre—
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fteatru

Sonete 
de Shakespeare

O experiență în domeniul sonetelor 
shakespereane Iși îngăduie regizorul 
Yannis Veakis, la Teatru) Ion Crean
gă ; nimic de zis, experiența rămine 
utilă chiar și în forma în care a fost 
realizată, ținînd seama de profilul tea
trului, frecventat, se presupune, mai 
mult de tineri. Dificultățile Înfruntate 
de regizor au fost, de la început, nu
meroase. S-ar pune, mai întîi, proble
ma versiunii românești a celebrelor 
poezii. Sîntem în posesia cîtorva tra
duceri merituoase, fără a ne putea lău
da, totuși, cu o echivalență. La acest 
capitol, Yannis Veakis a procedat in
teresant, adoptînd pentru partea cîn- 
tată transcripția mai cursivă a Iul 
Theodor Boșca, șl rezervînd recitato
rilor tălmăcirea mal savantă, oarecum 
dificultuoasă pentru pronunție, a lui 
N. Arglntescu Amza. Ar fi, In al doilea 
rînd, chestiunea imaginării unui sce
nariu (operație prin excelență regizo
rală), adică a turnării unui cadru spec
tacular necesar, înlăuntrul căruia să 
fie montată poezia. Desigur, acest ca
dru trebuie să aibă o valoare în pri
mul rînd simbolică. Pare-mi-se, toc
mai aici inițiativa a reușit cel mai pu
țin. Ferindu-se de anecdota grosolană, 
de conflictul explicit, Veakis mizează, 
cum de altfel era și de dorit, pe su
gestie. Decit că, nefiind implantată e- 
nergic, cu greu se poate spune că a- 
ceasta funcționează. Avem de-a face 
mai mult cu un scenariu abstract, e- 
vanescent, pe care spectatorul e obli
gat să-1 deducă neîntrerupt, cu efor
turi, din materia cîntată ori recitată

V-------------------------------- ---------------

și din ponctârlle coregrafice (ee-i 
drept frumoase). Regizorul ta> evi
dențiază expert «ța ri finețea mai alea 
în latura combinată a reprezentației, 
acolo unde intră in acțiune muzici fi 
dansuL Simbioza este realizata cn gust 
și cu ciștig expresiv incontestabil. Tl- 
nărul Romeo BaboL cu înfățișare «u- 
avă de paj, are și glasul potrivit dar. 
mai important deck atit intuiția mu
zicală a lăuntricei drame a «ooetelor. 
De asemenea. Doina Andronache-Mi- 
hăescu și Ion Tugearu sint Împreună 
și separat, prezențe scenice remarca
bile, mișcarea și dansul lor contribu
ind esențial la realizarea atmosferei, 
aliindu-se cu ilustrația muzicală a lui 
Armin Cemahoschi. Din păcate, prea 
puțin comunică In linie shakespereonă 
cei doi recitatori, Gabriel lencec ti 
Răzvan Ștefănescu. Declamația fiind 
pe bună dreptate Înlăturată, tonul alb, 
intelectualizat, superior didactic, se ce
rea acoperit de o tensiune intimă, de 
un conflict interior care nu se face 
simțit. Bineînțeles, știm ce pretindem. 
Tocmai de aceea, personalitatea ambi
lor actori ni s-a părut Insuficientă și 
chiar nediferențiată. Dacă tot a re
curs la invitații din afara teatrului, 
Yannis Veakis ar mai fi putut face 
apel măcar la încă unul, la Ion Cara- 
mitru să zicem... Altminteri, trecem cu 
vederea unele neglijențe tehnice în- 
tîmplate la premieră, socotindu-le în
tâmplătoare și punîndu-le pe seama 
ghinionului.

Marius Robescu

film

E aarprrxtaăar să găsești, a doua zi 
dopA presuera mni fihn. sala pe jumă
tate eoolă. StgtE* ei na te tkiei la cine
matograf ca ta vezi pubbeul dar cum 
onoarea fihnetor noastre este salvată 
cel nu adesra ne un public generos, 
o asemenea prirmrr rezervată te pune 
pe gineri. De fapg afișul filmului Vis 
Ae ianuarie este Kpsit de obișnuitele 
atracții — de eticheta comercială pe 
care casele <ta filme se Îngrijesc să o 
facă mereu mai atrăgătoare. Regizorul. 
Ni cola e Opri țes cu. eate un debutant. în 
dL<tribație ^peteta de afiș sint necu
noscute puhHcuJui larg, iar fotografiile 
din vitrină care promit un film de 
epocă. In care nu ®e văd revolvere sau 
zimbetul hn Nea Mărin. nu sint nici 
ele de natură ta ne convingă.

Inaptitudinea comercială care se bă
nuiește încă de la intrare, se dezvă
luie in toată splendoarea el și în film. 
Spun splendoare pentru că gestul de 
a face un film fără prejudecata spec
tacolului, are In el ceva eroic. Discre
ția cu care regizorul folo°e^te mate
rialul dramatic oferit de scenariul An- 
dei Boldur. delicatețea cu care trece 
peste momentele patetice pe care alt
cineva nu s-ar fi sfiit poate să le spe
culeze, sint un foarte frumos gest de 
respect pentru puterea de înțelegere a 
spectatorului, cu care nu prea sîntem 
obișnuiți. Această deosebită discreție 
sfîrșește însă prin a instala în film o 
stare de confuzie, evenimentele ames- 
tecîndu-8e pină într-atît, Incit lasă im
presia că, în afară de însăși discre
ția respectivă, regizorul nu a vrut să

de ianuarie
Tinerețe

și consecventă

o lume iryhita ia me. care a irăocsta
viata proprie, ța care amu 
plarea a wfaa-a fa tata i>jartt’ă^ pe 
ecran. Faptul e cu aart mai 
cativ pentru mamera de a face fiin 
a regizorului Niooâfa Oooteaca. re rii 
scenariul abundă in ewmiaerJe je^:e 
din comun: oocjwagia 4fe
la 1MK atentatul împotriva MihirT!
Sturdza. trecerea tai Iăazt prin Molda
va și intîlnirea tai en Barba LAcsira. 
etc., etc. Tratamentul apfieat de regfaar 
faptelor istorice. Je reduce tata la di
mensiuni obișnuite. Llszi tnooi ftiad 
coborît din legendă ptoă la statura ha 
omenească.

Ce Maprer.® tata programul unei 
taptaeatei alună riad mxueanil TV 
res-oe ia poaxn noxa tetaspeciator de 
nxtinâ d urmărește a emisiune a- 
E=rae 7 Un tabioa caleidoccopic de 
tafate M tafui mâții ae dmileazg pe re-

Bumăr de etmâimi pe care 
e fie intimpiiiur, sub rti<-

pnotia M jocul si lua (ul ar de moment.
fie «un iiBpalad ano selecții spontane 
dbttaae de taăinatxL preferințe și gus
tau. AsxfeL dta programol unei săptă- 
=isu bocaie- cu emKmni care ae In
arm m tneae registrete tematice. îe 
taresârtrăm mai ales pe cele cu un re
bel deosetatt :

Deși, așa cum afiaul nu
oferă nume sonore. • arareori filmele
noastre ne dau «entimentnl unei distri
buții atit de unitare; Geta Nițu. ilumi
nat de haltaul romantic al eowpirato- 
rului. Gelu Colreag intr-o compoeitie 
plină de farmec șl Marcel îurei în 
rolul lui Liszt, cu momente deosebit 
de bune, sînt evenimentele actori
cești ale filmului susțimrt deoeebit de 
inspirat și de muzica lui Mihail Me- 
țlanu. Un montaj inteligent se adaugă 
celorlalte calități pe care, din păcate, 
regizorul nu încearcă să le impună — 
nădăjduind poate că ele se vor im
pune de la sine, ceea ce este greu de 
crezut.

Nicolae Mateescu

• Ora tăneretaM transmisă joi, 19 
aprâe. ae-a prrar.net o dezbatere in- 
taraonata sob genericul -De la model 
fa agow*. Eaiaianea a foot pregăti
tă de ■ ancheta tatrepriata ta liceele 
hi mu—sent asupra problemei In dis
cuite. dar. dta păcate, concluziile ei 
globale nu ne-oa fost divulgate. Cî- 
teva <Rn perwmahtărite model indica
te de cei rhrstfana;i au fost invitate 
ta studto pentru a purta un dialog cu 
tineriL Dur. cum se înttmplă adesea, 
sub lumina reflectoarelor din studio, 
dialogul cu greu poate depăși sfera 
convenționalului, deși realizatorii Lu
ria Postelnici și Ioan Sim ion Pop au 
intenționat tocmai un dialog deschis, 
viu și spontan intre participant!. Și, 
in mare măsură, au reușit să confere 
emisiunii atributele tinereții. Prezen
ța scriitorului Mircea Slntimbreanu a 
fost de bun augur în acest sens ; el a 
fost un amfitrion degajat și un par
tener „incomod" pentru tineri, provo- 
cînd și întreținind schimbul de opinii. 
Foarte inspirată a fost transmiterea 
interviului cu matematicianul Gr.
Moisil.

• Deșertul tătarilor, ecranizarea ce
lebrului roman al lui Dino Buzzati ne-a 
fost oferită ca un dar de telecinema- 
teca de miercuri. 18 aprilie. Intr-o te
merară încercare de a transcrie cine
matografic universul intim al roma
nului. cu un minim sacrificiu operat 
asupra situațiilor sale, regizorul Vale
rio Zurlini a lucrat cu mare finețe 
fiecare scenă, sugerînd și refăcind din 
detalii acel scenariu ascuns al timpu
lui care ia Buzzati manevrează din 
umbră personajele șl le joaca aceeași 
farsă. Atmosfera filmului e dominată 
de atotputernicia unui timp devastator 
care înlănțuie personajele cu iluzia 
unei împliniri autentice, ca o promi
siune îndepărtată, lăsindu-le însă sus
pendate într-o așteptare de-o viață, o 
așteptare ce treptat se transformă în
tr-o boală lăuntrică care macină pie
trele Fortăreței, precum și trupul și 
speranțele locotenentului Drogo. Jac
ques Perrin, Vittorio Gassman și alții 
au insuflețit admirabil această para
bolă amară în care eroii se consumă 
intr-un exercițiu al Inutilității, la 
marginea unui deșert al istoriei detur
nate de la rostul ei uman, unde duș
manul fantomatic, invizibil prin lune
tele militare, ia chipul uitării și al 
morții. Un film care ne face să credem 
că Telecinemateca Iși poate recîștiga 
prestigiul prin consecvența unui atare 
program.
• S-au încheiat „Drumurile euro

pene** (inițiativă excelentă a Televizi
unii), semnate de Aristide Buholu. 
Realizatorul a anunțat, pe curînd, alte 
noi itinerant. Le așteptăm cu același 
interes.

Grigore Georgiu

prrar.net
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DOAMNA : Deloc, domnule inspector... Nu ser

viți un pahar de vin ?
DOAMNA : Sau puțină brînză.M 
DOAMNA : Cu ceapă verde... 
DOAMNA : Sau cu ridichi...
INSPECTORUL: Vă mulțumesc, sînteți foarte 

amabile. Așa cum v-au descris iubiții dum
neavoastră soți. V-aș face o altă propunere 
culinară... La vreo treizeci, poate patruzeci 
de metri există o gheretă cu înghețată. Sîn
teți invitatele mele.

DOAMNA : Minunat !
DOAMNA î Ce galant I 
DOAMNA : Ce culant 1
INSPECTORUL : Vai, dar fără mine ! Eu voi 

rămîne să ciocnesc, bărbătește, un pahar cu 
atit de fidelii mei colaboratori... Spuneți-i 
vînzătorului că veniți din partea mea și vă 
va servi ca pe niște regine ce sînteți și vă 
aflați. Sărut mînușițele... (le conduce eițiva 
pași ca intr-un cadril.) Ei, dragii mei, acum 
c-am rămas între noi... Ziceam de un pa
har... S-a umplut, nătărăilor... Păi ce mi-ați 
făcut ? Eu sînt om să-l beștelească ministrul 
de interne ca pe ultimul om ? 1 Hai-hai, 
fără ! Că periuța nu ține 1 Și fără vin, că 
încă sînteți în misiune 1 S-o luăm pe înde
lete... Nu nota nimic, dobitocule, că nu-i 
dezbatere în Parlament. Deci : ați fost la 
ARO, acolo ați ascultat ca și mine gargari- 
seala vorbitorilor. Pe urmă v-ați încolonat 
printre breslași... Pe tine, Marcule, fiindcă 
te-au recunoscut, ar trebui să te pun pe 
liber, dar fiindcă ai luat cîteva scatoalce fără 
să zici mile o să te propun pentru avansare. 
Mai slăbește-mă cu mulțumirile 1 De la 
ARO ați pornit lipa-lipa cu steaguri și fan
fare spre Palat. Domnul ministru iși freca 
mîinile și-și sufla nasul de bucurie — că 
domnul ministru răcește întotdeauna numai 
primăvara — că treburile merg bine. Și 
mergeau. Bravo, inspectore, oamenilor du- 
milale ! Așa mi-a spus. Și n-a apucat bine 
să-și termine vorba că primele rînduri au 
și ajuns în fața Palatului, unde Majestatea 
Sa aștepta. Și ce l-au auzit urechile ? (Scoate 
o hârtie.) „Trăiască democrația I Vrem o 
Românie liberă și independentă 1 Trăiască 
muncitorimea unificată 1 Vrem respectarea 
granițelor ! Jos Garda de Fier I Jos agenții 
fasciști I Trăiască frontul popular antifas
cist Și alte de-astea... Aud ? Păi de ce 
v-am băgat, pușlamalelor nenorocite între 
ei ? Nu vorbirăm o vorbă 1 ? încaltea tu, 
Matache, strigai mai abitir decît breslașii 
adevărați I A, vrei să zici că dacă erai între 
măcelari ăia te făceau șnițel ? Și ce dacă 
te făceau ? Pe Marcu, aici de față, cizmarii 
l-au umplut de cucuie mai mult decît un 
pantof cu cuie. Și ? A murit ? Nu... Să vă 
fie rușine ! Potlogarilor ! Domnul ministru a 
zis... Da’ parcă mai era nevoie să zică dom
nul ministru ? C-am văzut cu ochii mei. Și 
v-a văzut și Majestatea Sa. Bine că nu vă 
cunoaște, că vă mlnca plutonul de execu
ție... Listele ! Dați-mi listele ! (pauză) Ce 
tăceți ? N-aveți nici o listă ? Păi cum 
s-aveți 1 mama voastră de jigodii, cind voi 
erați ocupați cu strigatul ! ? Că de-asta va 
plătește statul : să faceți propagandă comu
nistă. Cine-a fost capul care a sucit toată de
monstrația ? (pauză) Nu știți, hai ? Bine, 
de-aici mergem la Siguranța Generală $|-o 
să vă amintiți. în cîteva zile precis vă amin
tiți. Do la ce breaslă e, mă ? Spune că te bag 
în ipmînt ! Tăceți, ai. anafura cui v-a făcut 1 
Japițe. V-am spus : gura mică, urechea mare 
și voi taman invers. PĂI unde vă treziți. mS ? 
Sau cine vă credeți ? Sau cine să vă cred 
eu ?... Șterge-țt mucii, Manoliule, șl nu mai 
fâ pe spășitul. Te-am urmărit cum „filai" 
niște filatoare. Te uitai la picioare în îoc 
să te uiți în coșurile lor. Aveau manifeste, 
nătărăule ! O să ți le dau să le citești Ia 
pîrnaie !... Ziua Muncii s-a transformat în 
Ziua Comuniștilor. Gata cu smlorcăiala, Ma
noliule ! Acum să te ții, că vor urla ziarele 
din toată Europa. Cind nimeni nu zice nici 
mucles în fața nemților, românii se dau 
mari... E bine așa. măi ? Domnului ministru, 
în două ore, i-a albit mustața. Dau, frrapec- 
tore, nemții peste noi, așa mi-a spus. Și-așa 
o să fie ! Pînă mîine dimineață, adunătură 
de curvari și bețivi, să mi-1 aflați, pe comu
niștii care au pus la cale toată daravera 
asta. Că de nu... (întră doamnele) CA de nu... 
O, sărut mînușițele...

DOAMNA : Era exact ce ne lipsea. Pe căldura 
asta...

DOAMNA : Eu, domnule inspector, trebuie să 
vă mărturisesc cu mina pe inimă că am 
mîncat două. Una cu vanilie și una cu fistic. 
Am vrut să plătesc dar...

INSPECTORUL : Doamnele mele, dar v-am 
spus : ați fost invitate.

DOAMNA : Și invidiate. Pentru că atunci cînd 
am anunțat din partea cui venim, oamenii 
s-au dat, cu respect, Ia o parte.

DOAMNA : Poate că n-ar trebui să spunem, 
dar cițiva mitocani au scuipat.

INSPECTORUL : Lume măruntă, doamnelor... 
Nu dați importanță... V-aș ruga respectuos 
să vă înapoiați acum la domiciliile dumnea
voastră conjugale. Dar, vai, fără nobilii și 
distinșii dumneavoastră soți care au menirea 
de a căuta un răufăcător, li voi înapoia că
minelor dumneavoastră în cursul acestui 
secol.

CORTINA

N1COLAE DAN FRUNTELATĂ
Tineri fiind
Tineri fiind, ca primăvara poete, 
în primăvara plecam spre cimpie 
cum pleaeâ mugurii să-și ducâ 
puterea în fructul de veșnicie

Numele iar așeiindu-l zidirii 
țârii acesteia, brațul și visul, 
o, tinerețea născindu-se pur 
din timpul, preaplinul, deschisul

Tineri umbiind ca un zimbet frumos, 
ca o ninsoare de flori, iuminatâ 
de la Dunărea noastră, do la munții ce sint 
sigiliu pe istoria-ntreagă, curată

Tineri fiind și iubindu-ne casa 
limba și rostul, temeinicia 
iată ochii, ferestre pe unde 
Intră primăvara în România

VIOREL COZMA
Cunună
Intii de mai vibrează în inimile noastre 
Cu-a muncii și-a izbinzii deplină primăvară 
Ce-n ritmuri îndrăznețe înalță noi columne 
Sâ fie ctitorie la temelii do țară.

Armindeni rîde-n floarea ce mugurii-și 
desface

Și in seninul zării luminii larg deschis, 
In freamătul uzinei și-n zumzet de tractoare 
Șl pretutindeni unde se implinește-un vis.

E sărbătoarea celor ca viață dau Ideii 
Uniți sub steagul roșu de comunist partid. 
Și toate cite astăzi sint seri «o-n nemurire 
Spre viitorul țării căi noi ni la deschid.

Acum, cînd primăvara in Inima-petală 
Ne toarnă cutezanță și cinturi noi in grai, 
Ne înfrățim sub flamuri de purpură și pace 
Să impletim cunună intiiului de mai.

LUCIAN AVRAMESCU

ION POPA ARGEȘANU
E iarăși primăvară...
E jarâși primăvară din sud șl pină-n nord 
Și se-auresc caișii și zarzării și merii 
Corăbii lungi de iarbă aruncă peste bord 
O ultimă zăpada la cumpăna tăcerii. 
Pămintul ctitorește in aer catedrele. 
De fum și mirodenii pe creste de păduri 
Cresc mieii lingă vaduri de lapte și cavale 
Le leagănă pășunea pe mii și mii de guri. 
O, Țară, frumusețea e geamănă cu tine 
Cind griul pe cimpie se-ntrece cu lumina 
Iti srntem fiii care cinstim cum se cuvine 
Și-n virstă — libertatea și-n singe — rădăcina.

Cind floarea păcii
tu patrie fii tot ce-avem mai sfint 
in acest ceas de slavă și mărire 
cind floarea păcii crește pe pămint 
și crește-ntreagă in a noastră fire

in mine am comori pentru oricine 
de suflet, omenie și povațâ 
deschis spre cel ce-n straie blinda vine 
și cu lăstunii gindului pe față

de-aici din rouă sufletului meu 
răsare-n zori cuvintul ca un mire 
și-al gindului albastru minereu 
pur săgeteazâ-n nouri cu iubire

spre patru zări credința mea se-adunâ 
in mari solii de sincer legâmint 
căci niciodată patria română 
jug n-a cioplit cuiva de pe pămint,

RODIAN DRĂGOI

CONSTANTIN ATOMII
Cer senin
Ni-s visele intrate în veșnica rodire, 
Se stringe-n stupii gliei al timpului nectar, 
Prin ginduri trece-o sevă de nouă împlinire, 
In holde și mai mare ne crește plinea iar.

Avem acum putere să ne-avîntăm spre-nalturi, 
Măreț ni-l Tricolorul ce flutură-n tării.
Să ne-nveșmînte pururi doar ale muncii falduri 
In frunte ni-i Partidul prea scumpei Românii.

Ni-i anotimp al vieții, d«*o vreme, primâvara. 
Slăvit fie Acela ce ne-a adus*o-n plai, 
Făcindu-ne mal mindrâ și suverană țara, 
Mereu să dăinuiască sub cer senin de mai.

Grădinile visează
Rouă se hrănește cu cintecul nostru 
grădinile visează flori ce nu se veștejesc 

niciodată 
mina cu pămintul se-nțelege
aici pe unde ideea nu mai trece insingeratâ

viața numai cu viață poate fi împodobită 
sudoarea știe că nu poate trăi fără noi 
piinea la rang de omenie se ridică 
și ierburile sună a cintec sub ploi

adevârul are formă de inimă 
mugurii se aprind deodată in copaci 
și susură lumina in lanuri de secară 
o, frumusețea nu-ți dă dreptul să taci

EUGEN EVU
Cuvintul românia
Visează semințe-n tăceri roditoare 
Amfore sparte sub pași de pămint ; 
Sărut un cuvint luminind din izvoare 
Inimi și buze. Sărut un cuvint.
De el răsuflarea mi-o sprijin șl cint 
Limpede vin din tot ce mai doare... 
Așa se intimplâ : ca o vindecare 
De timp și de rana seminței din vînt. 
Rugul de aur tinjind a-l atinge 
Sărut intr-un cintec credința că sint 
Drept, prin această lumină din singe, 
Fiu și poet al acestui pămint —
Prin suflet mă-nalț și sărut un cuvint.

VIRGIL CARIANOPOL
Flori de mai
S-a intors in țară primăvara iarâși, 
Pomii ninși de floare rid biruitori, 
Păsarile-n stoluri au adus cu ele 
Mii și mii de ginduri, visuri și culori.

Peste tot lumina vâruiește drumuri, 
Glia e bogată, aripi se deschid, 
Oamenii, spre miine, merg inalți alături, 
Luminați de-adincul soare de Partid.

Pentru totdeauna țara e de aur, 
E argint in aer, liniște pe plai, 
Fîlfiie drapele, inimile cintă. 
Peste tot aleargă florile de mai.

Pared niciodată n-a mai fost ca astăzi, 
Nici otita viață, nici atit îndemn.
Peste toată glia noastră, românească. 
Soarele și luna toarnă untdelemn.

Cei care pudară crincenele lupte, 
Cu urmași de cremeni, ca și alte dâți, 
Merg spre fericire, unul lingă altul 
Inâlțînd stindardul marei libertăți.

ION ANDREI
Liber in patrie
e posibil și cred

liber in patrie cum nimeni in lume 
nu se simte mai bine 
un salcim să înflorească 
lingă cea mai adincă 
fîntinâ 
acolo unde există deșertul

un salcim sâ înflorească 
pentru pacea Lumii 
și nici o casă 
nu va mai trăi frica 
unui zbor metalic.

GHEORGHE DARAGIU
Armindeni acum
nu sper intr-o nouă tinerețe 

o trăiesc pe aceasta ce-o am 
cum își trăiește pădurea copacii 

nu sper intr-o altă tinerețe
o trăiesc pe aceasta fără răgaz 

pe străzi in tramvai in gesturi 
nimeni nu poate sâ-mi dăruie

a altă tinerețe vreodată 
cum păsării cu aripa frîntă 

nimeni nu-i poate da 
zvicnetul primului zbor 

acum viața-i un cintec 
prieteni să-l trăim 
cum iși trăiește pădurea copacii.

Univers 20

fplastică^

s. p Curtea 
amintirilor

f muzică

„Dc dragul lumii"
Urmare din pag. 1

vreun kilometru de sat se vede un pile de case 
cu acoperișuri de culoarea jăratecului seara, 
intr-un viscol suav d?. flori de cireși. Intr-una 
din aceste case trăiește Miron Abrudan, poetul 
care a împlinit nu de mult 65 de ani : un om 
cu față de copil, care povestind despre anii con
centrărilor, războiului si suferințelor tării plinge 
cu lacrimi de copil. Totdeauna am crezut că firele 
de păr cărunt sint florile sării din ființa noastră 
pamintească, iar Miron Abrudan a fost iertat de 
această ,,înflorire1* tocmai pentru că a plins 
mult in anii cei nefaști pentru țară, astfel că 
ființa și poezia lui par să fie mai degrabă ma
nifestări spiritualizate ale stilului eminamente 
„dulce", atit al vieții cit și al artei : „Așa, in 
aurora zorilor / In cintecul privighetorilor, / De 
dragul lumii și al dragilor / Cintă odată Țara 
Fagilor. // Străfulgerau atunci cîntările / Ecou 
in toate depărtările ; / De urletul semeț al lupi
lor / Se-nfiorau măteile stupilor 1 // Veniră mai 
la urmă moinele / Cu neguri ți-ncepură doi
nele / De dor, de jale, și tristețile f Ce amăriră-n 
Timp viețile // Dar in curind in largul zări
lor / Cinta-vom iar Cintări Cintărilor, / Va fi 
un praznic al petrecerilor — / O sărbătoare-n 
vecii vecilor". Portretul acestui poet nu poate 
fi lipsit de imaginea omului trudit, aplecat pe 
coarnele plugului, a țăranului cu coasa ori cu 
sapa in miini sau a cintărețului din strană, 
rostind convingător bătrinele tropere. Lumina 
și seninătatea acestui rapsod vin dintr-o nevoie 
adincă de exercițiu al sincerității : „In visul meu 
vedeam fecioarele t Visind cu miri frumoși ca 
soarele / Din țara cu ogoarele / Și-n așteptări — 
să-nceapă muncile / Umblam atunci pe toate 
luncile f Iubind ?i hăulind cu pruncite" (Rime).

Remarcat in ultimii ani de poetul Nicolae 
Brânda, Miron Abrudan a reprezentat, la gala 
antenelor realizate de Adrian Păunescu, poezia 
scrisă de țărani, iar mai tîrziu a binemeritat pre
miul I la etapa județeană a „Ctntării României". 
Dind glas unei sincere vanități, poetul din Că- 
bești este fericit că majoritatea consătenilor săi 
fi apreciază poemele. „La noi in sat eu sint 
vestit și prin aceea că, de multe ori, după ce 
trăgeam o brazdă ori săpam un șir de porumb, 
mă opream la capătul holdei să mai scriu o 
strofă, fiindcă eu totdeauna am scris de dragul 
lumiiu, spune poetul.

Visul are. In concepția lui Miron Abrudan, 
virtuți modelatoare, comparabile cu ale destinu
lui sau sorții : „Astăzi vreau să plec la țară / 
Mamă după piine ; f Primii pași fi fac de
seară / Următorii miine. // De-i visa trei ogre- 
2ele / fără pomi șl poamei / Pofi să plingi cu 
lacrimi grele : / Am murit de foame. // De-i 
visa, pe-o culme verde, f Fluierind ciobanul, / 
Cerul sfint să te dezmierde, f Voi veni la anul 
(La plecare).

Așteptăm cu încredere editarea de eătre Casa 
creației populare a județului Bihor a unui vo
lum care să reprezinte scrisul de o viață al poe
tului Miron Abrudan.

Anotimp
Urmare din pao. 1

nele acestui pămint cit o grădină în cosmos față 
de imensitatea altar planete, acest pămint măr
găritar albastru ieșit din iarnă, devenit din- 
tr-odată iarâși numai podoabă și aniversare, nu
mai cintec și chemare.

Primăvara, vremea regăsirii perechii In vede
rea nunții din care se aleg icoanele de aur ale 
pruncilor pe fața pămîntului. Rindunelele și-au 
început lucrul la cuiburi pe sub streșini, colum
bele pe crengi in gingure, caută loc liniștit unde 
să privegheze ouăle imaculate pînă se vor alege 
a zbor.

Oriunde întorci privirea, pe cale te întimpină 
o nouă înflorire, cele mai umile unghere, iarba 
cea mai de rind se îmbracă in straie împără
tești, liliacul cîmpului și Dăsările cerului devin 
iarăși pedagogii umanității în fața cărora rămîi 
descoperit. Fiecare după felul lor. statornice, a- 
deverindu-și sămînța de origine se perindă de 
cum au plecat zăpezile pînă vin altele în cohorte 
senine în toate nuanțele și miroasele pe sub stele 
prin fața noastră, florile miile și miliardele cu 
flecare an inepuizabile în a reveni mereu ace
leași și tocmai de aceea de necuprins spunîn- 
du-ne același adevăr tulburător că trebuie să ții 
legătura cu lumina ca să poți deveni floare îar 
odată în floare prin jertfa de miroase să știi că 
ai trecut în eternitate.

Acum pricepem ce dar este vederea ochilor 
încredințată față de atlta frumusețe, ce minune 
este putiința am irosirii mîțișoarelor încărcate de 
aur ce varsă mir, ce cald e zvîcnetul mielului 
strins in brațe de prunci în zvlcnet murmurlnd 
ca unda izvorului în ulrior, duDă sinul matern.

Se deschid uriașe lalelele a cuoolă sofianică 
vărsată peste lume cu șase petale ce pleacă din 
hexagonul interior măsliniu în care este Înfiptă 
triadic de aur făclia pistilului. Florile — cele mai 
puțin atinse de prihănire din tot ce există.

Iar pentru ca noi oamenii să ne putem bucura 
din toată inima, să rămînem liberi In candoarea 
copilului, florile ne vin în preajmă ca dar, nu 
sînt opera noastră care ne-ar putea face orgo
lioși, mîndrl, împuținindu-ne pentru ea lumea să 
o putem vedea cum este, să ne fericim în mij
locul atîtor frumuseți, ea nu este în ce are ea 
mai tainic și inenuizabil opera noastră ca să ne 
împovăreze și copleșească, să ne îngrijoreze și 
distrugă. Ne est? dăruită, trandafirul ne este dă
ruit, pentru că prețul său este atit de uriaș In
cit numai ca dar poate ajunge în Dreajma noas
tră iar ca răsolată să seînteie in albastrul ochiu
lui aura lacrimei iubiriL Numai ca om al iubirii 
pot fi părtaș acestor taine în floare ce ne co
tropesc din toate părțile, numai iubirea poate 
Mnii frumilKCtcM f/irl

Două portrete 
semnificative

Cluburile dedicate tinerilor s-au în
mulțit. Alături de adolescenți inven
tivi și curioși și de invitații lor, ală
turi de călătorii pe meridiane diverse, 
a apărut și un... secol 20. Era și cazul, 
era și timpul, zic eu, pentru că, uite, 
luați cu multiple preocupări, n-am ob
servat că a venit primăvara și a dat 
colțul ierbii, tot așa era să uităm că 
in curind (în fond, ce contează 20 de 
ani pentru un secol ?!) trece și seco
lul 20. Emisiunea de miercuri (pr. 
III, cu reluarea obișnuită joi pe pro
gramul I) a luat locul „Tehnicului" și 
a debutat promițător. Fără a trăda 
spiritul celuilalt club, Univers 20 are 
insă în premizele expuse, o orientare 
mai largă, produeîndu-se o mutație de 
nuanță, dar necesară : educarea tinerei 
generații în spiritul materialismului 
istoric și dialectic ; din perspectiva 
formării unei culturi științifice. Așa
dar, emisiunea scrutează cu ochiul o- 
mului de știință nu numai universul 
acestui secol, ci și evoluția omenirii de 
pînă acum. Orizontul presupune o con
centrare a problematicii, găsirea celor 
mai interesante teme de dezbatere.

întoarcerea la origini — iată una din
tre ele. Păstrînd încă enigme, nelă
muriri sau chiar incertitudini (toate 
acestea datorate Timpului — cel care 
a păstrat sau nu argumentele decisive 
teoriilor) apariția omului oe pămint 
solicită explicații, dovezi, tn cadrul 
generos al unei teme „Omul — pro
dus al evoluției", problema originilor 
nu putea fi trecută cu vederea. Sub
liniem că ea a fost dublată (și susți
nută) și de alte lucruri pline de interes 
cu privire la culturile preistorice, sau 
cu privire la ipoteze științifice și pseu- 
do-teorii antropogenetice. Argumentele 
științifice au fost susținute de perso

nalități marcante • dr. Constantin Ma
ximilian, prof. univ. dr doc. Al. Tănase, 
dr. Dardu Nicolaescu-Plopșor. Un sce
nariu — „Omul de la Taungs — au- 
stralopitecul" — s-a interferat discu
țiilor aducând probe în plus.

Trebuie să spun însă că emisiunea 
are — așa cum e și firesc pentru ra
dio — calitatea de a putea fi ascultată 
cu multă plăcere și profit (și mai greu 
rezumabilă). Farmecul ei constă tocmai 
in accesibilitatea ce domină disputa 
ideilor (din care rezultă adevărul — 
cel de reținut) Nu este, cum s-ar pu
tea înțelege, o dispută doctă, sau o 
prelegere savant științifică (aridă, 
vreau să spun), ci una concretă. Este 
meritul, desigur al invitații or, dar în 
egală măsură și al realizatorilor care 
au gîndit-o astfel.

Garanția că debutul va fi susținut 
ni-l oferă sumarul emisiunii din a- 
ceastă săptămînă (din care reținem în 
mod deosebit ; „Știința demască teo
riile rasiste").

Universul secolului 20 oferă nume
roase teme demna de a constitui 
obiecte ale dezbaterii. Nu mă îndoiesc 
de acest lucru (după cum nu mă în
doiesc că realizatorii, care au avut 
această excelentă idee, le vor și afla, 
sau le au tn vedere). Atenția redacto
rilor se cuvine îndreptată spre găsi
rea mijloacelor radiofonice care să le 
facă pregnante. N-ar fi rău, de exem
plu, dacă, de acum începînd s-ar soli
cita propuneri ale tinerilor. în fond, 
lor Ii se adresează, lor trebuie să 11 &e 
clarifice anumite nedumeriri. Emisiu
nea ar răspunde în felul acesta mai 
concret preocupărilor tinerilor.

Constantin Stan

O interesantă problemă de gîndire 
artistică ridică expoziția tînărului pic
tor Alexandru Chira, deschisă la 
Simeza, cu titlul Tăușeni 124. Catalo
gul conține un text programatic ce se 
vrea cheia lumii revelate prin lucră
rile din cele două săli : „Tăușeni — 124 
este o curte-angrenaj, un perimetru 
biografic, poem-îngărduit". Sugestia ar 
fi, deci, de ordin literar, cuvintul fiind 
menit să înlocuiască semnul plastic, 
aducînd în prim plan invocația, apelul 
pe care-1 face pictorul la conștiința 
privitorului, de a ordona realitățile 
propuse prin mijloace literare și de a 
crea un spațiu nou, impregnat de vis 
șl însetat de nemărginire. îngarduirea 
ar fi astfel numai o formă de coagulare 
a energiei care se propagă cosmic. Ten
tativa este ambițioasă și interesantă. 
Chiar și efortul de integrare a cuvîn- 
tului în lucrarea picturii reprezintă o 
formă incitantă de uniune artistică. 
Din păcate, cuvintul este explicativ, 
mai mult decît sugestiv, acoperind o 
carență de elaborare plastică. Descom
punerea elementelor, sau „inventa
rierea" lor, cum ii spune Alexandru 
Chira nu conduce întotdeauna la o 
realitate nouă, cu toate cele trei etape 
prin care trece apoi Întregul proces. 
Cuvintele-obîect, cuvintele - compuse, 
cuvintele - verb funcționează prea ade
sea în chip de „note", de legendă a 
lucrării, devenind un balast, în ciuda 
fervorli lor poetice. Organizarea spa
țiului plastic este Ingenioasă (îndeosebi 
in Instalație pentru rememorare (cu 
legendă-mventar și cu 4 bujii de ali
mentare) sau în Clopot-culb și in Roza 
simțurilor), dar procesul se bazează 

mai ales pe funcțiile analitice, în dauna 
celor integratoare. Propensiunea lui 
Chira spre, să-i spunem, supra-reali- 
tate se face prin disoluție, ceea ce 
afectează unitatea întregului plastic. 
Problema de gindire artistică la care 
ne refeream la început constă în marea 
întrebare a artistului contemporan : 
cum poate fi constituită o lume plas
tică, a cărei realitate să fie mai mult 
decit imagine, reflecție a celei pe care 
o cunoaștem și în afara contemplației 
estetice ? Folosirea unor mijloace din 
alte arte, efortul de a răspunde, plon- 
jînd în eternitatea spațiului pictural, 
cu toate elementele banale dintr-o 
curte țărănească, și voința de a le 
însufleți prin imaginar descriu o ambi
ție remarcabilă.

în mod paradoxal, există un ciudat 
efect pompierist în toată compoziția 
inextricabilă, în caracterul voit com
pozit al picturii lui Alexandru Chira. 
Intelectualismul aparent al lucrărilor 
ascunde, în fapt, o poemă de laudă, o 
curte a amintirilor, un pășunism ști- 
ințifico-fantastic, am îndrăzni să spu
nem noi. Este formula sufletească a 
unui pictor căruia trebuie totuși să-1 
urmărim evoluția. O mai mare voință 
de a folosi culoarea in deplină libertate 
și menținerea energiei artistice în 
spațiul strict al lucrării, un apel mai 
restrîns la mijloace literare și folosirea 
imaginației în compoziție, chiar în 
dauna elementului pur intelectual, vor 
aduce în viitor surprize dintre cele mai 
frumoase din partea lui Alexandru 
Chira.

Aurel-Dragoș Munteanu

Portretele camerale ale Filarmonicii 
„George Enescu", ciclu care explo
rează acum generația componistică si
tuată în jurul vîrstei de patruzeci de 
ani, au avut ca protagoniști pe Nicolae 
Brînduș și Lucian Mețianu. Compozi
tori ai verticalității prospective, ei 
caută neobosit noi modalități de expre
sie particulară a climatului muzical 
actual, ambii văd — în chiar propriile 
lucrări — etape în neîncetata adîncire, 
diversificare, îmbogățire procedurală 
și imagistică a artei sonore românești 
actuale. Desigur, refuzul „instituționa- 
lizării" nu este prejudiclos calității, 
starea de permanentă „tranzlență" nu 
induce vreun caracter efemer, con- 
junctural al opus-ului.

Nicolae Brînduș, artist de factură 
acumulativă, scenică, se realizează In 
diversitatea preocupărilor, a aspecte
lor de tehnică compozițională, de com
ponență a ansamblului. Demersul său 
componistic constă, am spune, din adu
cerea la același numitor a diversității, 
la un numitor care este cel al naturii 
sale muzicale aplicate, imediate. El 
trăiește muzica în concretul său ima
gistic. Cele patru lucrări cîntate — 
Cantus firmus, Valuri, Match, Infra
realism — sînt tot atîtea direcții de 
re-creare a muzicii, de relaționare in
ternă a parametrilor. Obiectul demer
sului său rămîne actul cîntăriî pro- 
priu-zise, mai larg al scenicității In 
actu (Infrarealism). Domină, cu per
sonalitatea sa fermă, diversitatea, 
multiplicitatea căilor de lucru.

Lucian Mețianu este o natură reduc- 
tivă. în concert, a prezentat patru va
riante ale aceleiași lucrări și încă 
două lucrări, alese parcă pentru a arăta 
dăinuirea in timp, circulari ta tea idei
lor sale abstrase din realizarea efec

tivă sonoră. De la Începutul activității 
componistice s-a remarcat prjntr-un 
fel de asceză. El își descoperă uni
versul nu privlndu-1 direct ci în forma 
sa abstractizată, închizîndu-1 în gene
ralitate. îl atrage prospectarea unui 
cîtmp limitat de posibilități combinato
rii, dar prospectarea va fi exhaustivă. 
Tehnica de lucru cea mai scumpă lui 
Lucian Mețianu este transformarea 
din aproape în aproape, în timp ce a 
lui Nicolae Brînduș este juxtapunerea 
spectaculoasă, frapantă, a cărei logică 
și coerență se discern abia la nivelul 
secund al lecturii.

în cadrul generației lor, Niootee 
Brînduș și Lucian Mețianu încorporea
ză cele două tipuri fundamentale ale 
atitudinii creatoare. Brînduș aduce con
cretul la superioara sa viziune, Me
țianu, prin introspecție, își Învelește 
gîndul in imagine. Brînduș este un tip 
structural baroc, percutant, Mețianu, un 
tip structural clasic. Raționamentul 
componistic al lui Brînduș este induc
tiv, al lui Mețianu, deductiv.

Interpretarea a avut un rol deosebit 
in reliefarea celor două personalități 
componistice, fiind la un nivel de fini
sare ce se atinge rar. Formațiile Hype
rion șl Musica Nova, Cornel Țăranu în 
fruntea eminentului sftu ansamblu Ars 
Nova, Steliana Cak», Șerhan Sorea nu 
și Florian Popa, alcătuind un trio cu 
neobișnuit de solicitante virtuți mu
zicale și scenice. Pregătit cu multă 
grijă (și efort), concertul acesta insti
tuie un model tn interpretarea muzicii 
românești, pe care nu va trebui să-1 
neglijăm.

Costin Cazaban
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TUDOR
ARGHEZI

«E destinată 
țara 

noastră 
unui marc viitor»
IV

și iubea puținii prieteni, cu o c- ..

I ăldurâ. dincolo de care « ■îaK~
Jesigur. un tumult de ce
răzbateau cu o forță de -asprire- 

re uimitoare, alunei cind dedica fie ?• ©-
mai »n rind scris. Unul din acești prieteni i-a 
fost profesorul doctor Iuliu Hițl î—r.u. care l-a 
Șl Îngrijit o perioada de timp, bucurindu-se de o 
oarbă incredere din partea Poetului Tudor Ar- 
ahezi simțea că profesorul rtu.ș.'«- să-l C|.lTf£tes,i.i 
Si să-1 Înțelegi punlnd dt acord donntole M-j 
ferului cu rigorile medicale, ta așa măsură 
„balaurului" ii era. uneori, suficient si-1 au4fc 
la telefon pentru a recupera, rapid, o stare cri
tică a sănătății sate atit de precare. La moartea 
distinsului Drofesor. Arghezi a căzut intr-una 
din acele tăceri absolute, care-i era caracteris
tică. refuzind să primească pe oricine, refuzlnd 
chiar să se și hrănească. întreaga familie era cu
prinsă. in astfel de prilejuri, de o cumplită pa
nică. Tudor Arghezi a murit cu fiecare dintre 
prietenii Iul intr-atît de puternic știa să iu
bească I Așa avea să se intimple, pină la urmi 
cind nu a mai putut rezista cele mai crunte 
pierderi a prieteniei sale de o viața, coana Pa
raschiva, după care s-a dus foarte repede, pen
tru a continua să fie împreună și 
amintiri.

Evoci ndu-1 pe profesorul Iuliu 
Meșterul mi-a povestit cum fusese 
consult, cu participarea mai multor

mâaeste pnatadesi Ceea re îndeamnă râ 
■a ai â aia a-a inpaa ăeliailiv. Nai eraaa ia tar
ea ti. irfia toate iasa fi ci rațele posibile, peatra 
«iritai Am. aveto dia beftșag fparte malic 
lacrări. ta care, de maite ari. ii iatreeeia. E 
destinată țar» aMstră uai mare viitor. Care a 
«i tacepaL Cel mai tramas araș pentru mine este 
ta< B arwreș ti ui E framas și simțit, că ara 
trăit ia el Bararestii or să ajungă pivotul, după 
părerea mea (și e • părere veche, pe care mi-am 
exprimat-a prima dată aram 5â de ani ți a ris 
leală lumea de mtar) devine pivotul ariei și in
teligenței Da. da. Bucureștii noștri, ăștia..." (...) 
«Negura de altă dată un se compară cu lumina 
asta nouă in care trăim noi astăzi, cind avem
tot cc se poate visa La indemină si tot ceea re 
am visat noi s-a realizat. Astăzi un scriitor, un

dincolo de
Hațieganu, 

supus unui 
-__i___ - _________  somități ale

vieții medicale românești, printre care celebrul 
doctor clujean amintit si profesorul Nicolae 
Lupu, acesta din urmă un înverșunat dușman 
al tutunului, refuzind chiar să-i consulte pe acei 
paciențl. care declarau că fumează. Șl ta cazul 
lui Arghezi țigara fusese condamnată crunt și 
interzisă. în unanimitate, de toți participants la 
consult. Meșterul era. cu adevărat. îngrozit Lu- 
îndu-se o pauză, afară pe culoar, profesorul Ha- 
țieganu i-a oferit „bolnavului"... o țigară ! „Păi 
nu ziseși că așa și pe dincolo ?*. se miră Arghezi. 
„Asta a fost acolo, Înăuntru", i-a replicat profe
sorul. „dar dumitale mai rău ți-ar face supri
marea bruscă a fumatului decît continuarea Iui. 
cu măsură". „Era un doctor formidabil, spunea 
adeseori Poetul, vorbind despre Iuliu Hațieganu. 
Si nu un demagog, ca alții, care nu te lasă să 
fumezi, dar ei fumează ca turcă". Și-apoi. din- 
tr-o dată. își amintește că, pe ctad trăia în El
veția. Inventase... filtrul de tigare 1 .Am și bre
vet. în regulă. Paraschiva ! Pe unde ai pas, tor*, 
hiriia. să-i arătăm și Iul că ■■ aaă crede". Eter 
nU’i plăcea să fumeze cu filtru, cu toaie că fu- 

. șese obligat a-o facă. „FIMral ■ te. g»*-
tul vicios al tntnnalwL de la*L adevftnlal 1*4. 
Recunosc, plăcerea de a scoate fiara pe rari gi 
pe nas e o plăcere idiaată. dar este a plăcere !“ 

Era un fumător pasionat, dar coana Paraschi
va instituise un sever control cu toate că ea în
săși era „băutoare de tiu ti un", cum o dojenee. 
din cind ta ctad. Arghezi atunci ctad devenea 
prea insistentă ta opreliști Nu cred că mirosea, 
deci, fumul altuia, ceea ce n-o Împiedica să zică, 
imediat dună ce intra In cameră : „Iar ai fn- 
mat !" Eu nu eram fumător, pe acea vreme, da" 
primul fum l-am tras in casa din Bd. Aviatori
lor. din țigara Meșterului Uite cum a-au ta- 
tîmplat lucrurile ! Arghezi ascunsese sub tapi
țeria fotoliului sâu un pachet și-și aprinsese. În
dată ce am rămas singuri, un Kent Cind i 
apărut coana Paraschiva. eram deja tas—octet. 
luasem pachetul la mine, ca și cum mi-ar fi 
aparținut, și apucasem și țigara dintre degetele 
gazdei. Numai că. lipsit de deprindere, nu tră
geam deloc din ea. Coana Paraschiva n-a rea e- 
gind să plece. Ca un ștrengar. Arghezi irm tot 
făcea semne discrete dar insistente, ta 
Kent-ul La buze și să trag. ceea ce a-a aoltei cu 
un acces teribil de tuse, cu scuturarea scrumu
lui. trecut de jumătatea țigării pe eocOr ti cj 
reprocurile coanei Paraschiva. ore «i-a dit 
Imediat seama de toată tărășenia. _Asa-ti tre
buie, drace, dacă te pui la mintea tari". Atimre 
Meșterul cu același zimbet abia pererptib’’. su- 
jlt sub peria scurtă a mustăților afbrte. Locetxx 
a povesti, cam ta genul următor : __4ata ta, P*- 
ravehlva. (i-acn sjtaS îl J adlîi te«*re tattelrH 
rectori Maria re raetiirel eâ reiat * St. Sră ta 
mai aștepte răspunsul, continuă. Protocoiju szr>: 
cerea ca doctorul să fie un român. on 
atunci fusese un rw*~ ț S-a ale* u= teao». 
un român zdravăn, prima generație
Crăciun parcă ti era nomele ti *-■ aranja: BX3- 
nirea de prezentare. Regina E cm raise* d=5 
ochi pe doctor, dar r acesta se uita te ea S/ă 
rușine, eu foarte morii —resimtă. ptaL cxz-i 
Maria începu să se ranrtă jeri și ta-u crazro- 
leze. cirscm limita. Con total era sa «ratiraa 
51-a dat seama câ rfataml tlnțif a2 taa Eaeajus 
era «wvnni wăztad-o cn ttnca M g 7
miră că fcmez. duLkaa l-a bBtei ** . !>*- 
loc. maiestate, că și te ani îa-araxâ CRBteter • 
o— r -Asta a tac ue attaera wm. vwsputr" 
a zis coana Paxaautava. tbriarf se «oArafa v 
Lâsindo-ne aanrl ca M^eante «A-o teateA •- 
prinde, ta tihnă, aha t*rA A^vărtel teArtee- 
risiî na o dată, este că Aritem za Hta* terra 
Sră a ttae taîre d 
ma". de mărie «r_ 
cea_ dar no .ta «■ 
tteerta Ae aii. ci ■

lin călincsdan:
Ocorgc Nuntcanu
deși fost elev al lui D. Popovici, George 

Munteanu n-a evoluat spre o inter
pretare pozitivista a literaturii și nici 
spre studierea, cu predilecție, a ideo

logiei scriitorilor.
Descendența sa călinesciană rezidă in cel puțin 

trei linii directoare ale interpretărilor sale : 
atenția acordată clasicilor (aici incluzîndu-se, 
eridjent, la loc de cinste, abordarea creației lui 
Eminescu și Creaagd), așezarea operei în centrul 
iutLror studiilor și, legată de acestea, viziunea 
critică asupra istoriei literare, profesarea adică 
« ansi istoriiwi literar de factură inefabilă („is
toria literari ca știință inefabilă" — spusese Că- 
lineseit intr-un text celebru).

Format in climatul literar efervescent șl de 
fină intuiție artistică al revistelor Steaua și 
Contemporanul George Munteanu n-a abando
nat studiul pnn aproximare critică, eseistică, al 
i-.efabilniui literar cind a intrat în viața uni- 
rermteri. A*a se face că, studiind, de pil- 
c_;. operele M Eminescu, Maiorescu, Creangă, 
Caracole etc.. George Munteanu a folosit în 
s • - . >-.» nu puține sugestii ale „noii
c’-.:»ci" /reaerre. Ale „noii critici" pe care, cu- 
• • •: ra ;ta—i uiți universitari, George
-WbBieax» ■-« nbsolutizat-o, n-a idolatrizat-o, 
i* p--._ai-o ad littoram, ci destul de circum
spect. destul de sceptic uneori, destul de... critic. 
Dacă a apetat Xa unele piste deschise de aceasta, 
a făcut-o numai di perspectiva unei critici to- 
tcle. ia perspectiva unei critici adecvate la opera 
studiată.

Sub stindardul unității
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Si *sxfel de tattrapiăn. staroste. tech » »-*r 
fi De trecut ta irajm* »eT.n trt*n al bterrioc 
noastre. 13 îrfc* state. fiecare dta ele 
și atxmd ca fi : cind mi te ream frn fear de aceea
sfială De care o imn ir* Poetul oricui i *e afla 
alături. Brindn-l ta niirură ta virful oteioare 
lor. ta vorbească ta aoaxrta si *&-si emmtaaească 
hme ■■ orhete. ea-n lata unui aspra dar drept 
judecă tor.

Se unoua a fi reproduse si unele pasaje ste 
cocvortariăor noastre, in care Tudor Arghezi sa 
referea, de obicei la revenirile sale ta țari. La 
România, nu doar Dentm a-i anula pe cei care, 
ta oerioada anilor *4>—"M. dar si mai tlrziu. l-au 
putut cataioea asa cum am Scut-o, in cerci nd 
să-l aronere « vălul murdar al suspiciunilor de 
tot felul ci și pentru a oferi o mostră de mare 
forță a oatriotismohii său pur și fierbinte, de
barasat de »erbe sforăitoare, de ditirambi și ar- 
’ifirii verbale, de care se uzează, adeseori, in 
ideea sunltafril aRor carențe.

-Aai fast la Sorbaaa. Uaa din impresiile cele 
■ni adinei. pe eare le-am arat, a fost fapta! că 
am aarii sirâiai. «tete* ti dia toată lume», care 
ornează ears ari ie laMitatalai român de studii 
românești, vorbind mmâneme ea nai la Bucu
rești. E nn prafeaar arate, profesor Gaillermau, 
rare narră e năseot te Chiti la aș* de bine vor
bește românește. Cea osai mare impresie, pe 
rare am avut-o și cu caro m-ana întors in (ara, 
foarte tmenroo. a fost ©5 România crește în 
ore* ti rin din ce in ce si este Invidiată pentru 
procneritatea in care se rănește. Politicește, are 
un nrestieiu Imens. El iți închipui că asta m-a 
lovii în Inimă de-a dreptul si m-a emoționat. E 
o rralUate mare, nentrn România noastră mică 
si fo«tă miră si fostă ignorată. Ei, asta na putea 
să mă inveselrasră *“

Ori. altă dată duoă revenirea de la Viena •
«Mi-a făcut multă plăcere e* se vorbește ro-

pictor, un actor, un muzicant însemnează o se
rie de personalități pe care lumea le urmărește. 
F e lume nouă : o lume care citește, care gindeș- 
te, rare iubește".

Acum, cind revăd scenele povestite’ cind siir.: 
interesul deja stimit de nobila inițiativă a revis
tei „Luceafărul", realizez, mai cuprinzător, tul
burarea pe care a produs-o. in jurul său. ao <: 
om de excepție, ale cărui unelte au ‘fost limpe
zimea minții și ascuțișul slovei. $i astăzi după 
cum îmi îngădui să cred, cu toc impresionantul 
volum al scrierilor sale publicate ori — spre — 
In curs de apariție, despre OMUL Arghezi se 
știe încă prea puțin, iar locul Poetului in ordi
nea literelor românești cu toate apropierile care 
s-au făcut intre el și celălalt uriaș. Mihaj Em<- 
nescu. încă, nu este, cu suficientă autoritate, 
precizat Cine se va încumeta s-o facă ? Și cind? 
Pînă atunci, mi-aș îngădui să întorc, cu tot res
pectul cuvenit, vorba fostului meu profesor de 
limbă și literatură franceză de la „SC. Sava". 
academicianul Șerban Cioculescu. inserată tot 
Ia această rubrică, zictad că Tudor Arghezi sena 
întocmai cum vorbea, ceea ce mi se pare, dacă 
nu mai aproape de realitate, in orice caz foarte 
caracteristic pentru Poet, știut fiind că traiec
tul. pe care se transformă gindul ta cuvint seta, 
apare mai elaborat decît expresia directă, ver
bală, provoctad. de obicei modificări șutatea- 
tiale ideii de la care s-a pornit. Argben mi j-a 
părut la fel de original și ta stilul oral ca n ta 
scris, inimitabil si neprevăzta. Mtspe-.dir.d_ d» 
unde nu te așteptai «atatersete <» verbete. fără 
a pierde vreodată sensurile dorite, crra ce 
DU tea transforma o discuție oarecare tatr-©-.
moment antoitwta-

înrhefTd acerie dae«a a^gstarv te-
treb «n^=±3d eree-ua^r tstior

!*■■■■ Fi Valerâ
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Dimineți de mai
ta=t tea r ne^L emd pitârur
ta^-f uâwted nrrmtaj
ta <tar harul iar ere c-- --r: — asa ne plaiul Mto- 
riței ai suaat ce Cfor ©'je — ateuri âe bunuri 
ce stanreac tapteie acum, y re re tie de laurL

Pttazui de aur. jiant-uf ta:tal a! ctatal
slobod îgj ia ratata catea spre ecauri de tamină. 
ridicate azi pa trepreie rvou cahrăp- Cnodian-tl 
Iți deșartă neatemate^e ta culori dâritnare de 
■oare ziletar ce vor wul Visul de mai aleargă 
spre împlinirea din aug^sx. Ca. drept corolar al 
acestui an. Congresul parbttalui vine să pecetlu
iască, pentru un nou timp, noua noastră soartă 
de izbinzi ce de pe acum ne soie pagita: noi isto
riei noastre noi

Soarta luminii este predestinată spre urcușul 
falnic, spre visul Împlinirilor comuniste.

Un braț cuprins de cutezanță temerară ne mo
delează calea spre soare.

Zorile intîiului Mai ne vestesc semne bune 
pentru acest an și pentru anii ce vor veni de 
acum înainte.

Cuvin tul și fapta noastră sînt izvor de bună
stare pentru noi și pentru întreaga lume. Îmbră
țișarea noastră solidară cu toți cei ce făuresc 
viața ta lume aduc vieții o nouă lume.

Sărutul lung, dar proasDăt mereu al dimine
ții, ce s-a așezat, acum. în prima zi de Mai pe 
fruntea gliei, se contopește sigur cu îmbrățișa
rea caldă ce pe îndelete ne cuprinde gindul și 
zborul nestăvilit al înfăptuirilor, lăsînd soarele 
să șadă pe gînduri la văzul atîtor semne de tan
drețe, acum și nu numai acum ci întotdeauna, a- 
ducind Omului lauda faptului și a împlinirii.

Ca prudență și probitate profesională, George
■ i ae pildâ, o analiză psih

analitică (in sjurir^: criticii lui Charles Mauron) 
a romanului Mara de 1. Slavici și o analiză struc- 
■urală a p-i—.- - oct din O noapte furtunoasă 
de I. L. Cargfiaie. obținind două interpretări 
de referință ta bibliografia critică a acestor au
tori (ef. votumui Sub lemnul lui Aristarc, Edi
tura „Emzaeaca". ffTS). Tot astfel, in micromo- 
r.ogrcfia cousocr^z^ hă Ion Creangă (Intro du- 
c re in spera he Ion Creangă, Editura „Minerva", 
J575j. ' • ’jtatd in preia literară, cri
ticul a orent doct sa cea mai concludentă, ori
cum cea ma amplă imagine a absurdului și hu
morului di» opr»a servitorului humuleștean.

George St sateen nu are preferințe speciale 
pentru o metoda craseă sau alta. El apelează, 
deopotrivă, p ia perspectiva biografică a lui 
Satnte-Bmve. p !a cea sociologică a lui Taine 
ori GoXdtooaa. n ta cea tematistă a lui Barthes, 
si ta cea «•.. i . « e Spitzer, și la cea ideolo
gica c la; D și la cea documentară sau
estetici t ?■-* PrTP**rietai. Dar, aidoma lui 
C- CâliWMT-. ir subordonează pe toate unei vi- 
z-uni etteGce. rfen de valoare artistică pe care 
o rede rrctataatfs-*e tocmai din și pe seama 
aw«v oe«.cx^a ^eterogenitiți. Ideea unei omo- 
ce-Tiscn puriste a operei artistice este exclusă, 
teoretic. ■ n—.pal larg deschis cercetării
mtice. ce-re toc pasd in relație directă cu pro
cesul complex si moașterii și care, in anali
zele ex, ponzr p trebuie *d apeleze la o sene 
de alte ■’ la- fot atit de imperios ne
cesar to-p păstreze identitatea de sine.

Exemp^^: . -atoi eâccreat ol tipului de critică
tots-t . at George Munteanu il oferă,
ersdenz. aate despre Eminescu. (Criticul
se «arateă drx emsnescologă cei mai re-
psdap. !a toto^og rataw Hyperion 1. Viața lui 
EiBiBMn p m ®totoawoa*e/e stadii mu eseuri
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gurarea rolului conducător al proletariatului în 
lupta întregului popor.

După luptele din 1933, ca urmare a experienței, 
a implicațiilor politice intervenite, tactica, orien
tarea doctrinară, politică a P.S.D. va prelua din 
ideile partidului comunist, va marca noi pași de 
apropiere spre unitate. Folosind experiența cîștl- 
gată pînă atunci, lupta pentru unitatea mișcării 
muncitorești din România a luat un curs tot mai 
organizat. Concomitent cu activitatea pentru uni
tatea de acțiune a clasei muncitoare se fac pro
puneri reciproce din partea conducerii Partidului 
Comunist Român, Partidul Social-Democrat și 
Partidul Socialist Unitar precum și din partea 
organizațiilor locale ale acestor partide, de a 
încheia acorduri de front unic.

Muncitorii comuniști, socialiști, social-demo- 
crați sau care aparținuseră altor grupări politice 
democratice, în spiritul unității de acțiune au 
fost în primele rinduri ale luptei pentru apărarea 
intereselor vitale ale oamenilor muncii. In ace
lași spirit de colaborare și unitate au fosț orga
nizate acțiuni revendicative, greve, întruniri și 
demonstrații, printre care s-au remarcat demon
strațiile antifasciste cu prilejul zilei de 1 Mai 
1939. Marea demonstrație de la 1 Mai 1939, din 
București, printre organizatorii căreia s-au aflat 
alături de comuniști și socialiști, marchează un 
moment însemnat pe coordonata acțiunilor pen
tru înfăptuirea unității clasei muncitoare.

Cu deosebire s-a impus lupta pentru refacerea 
unității mișcării muncitorești în împrejurările 
intensificării agresiunii statelor fasciste, revizio
niste, a izolării României pe plan international. 
Forța unită a mișcării muncitorești a mobilizat 
mase largi de oameni ai muncii la luptă împo
triva Dictatului fascist de la Viena, impus Româ
niei la 30 august 1940. Tn condiții deosebit de 
grele ale terorii dictaturii militare fasciste și 
prezenței hitleriștilor în țară, Partidul Comunist 
a fost singurul partid care s-a angajat cu hotă- 
rîre în lupta pentru, eliberarea, țării. In acest 
scop a militat consecvent pentru realizarea unui 
larg front național de luptă a cărui bază trebuia 
să fie unitatea clasei muncitoare. în acele îm
prejurări, Partidul Comunist a urmărit îndea
proape înfăptuirea frontului unic muncitoresc. 
Deosebite au fost formele prin care treptat s-a 
atins acest scop. Un rol important au avut con
stituirea în 1942 a organizației Uniunii Patrio- 
ților iar în 1943 a Frontului Patriotic Anti
hitlerist.

In aprilie 1944, ca urmare a intensificării con
tacte Iot reprezentanților P.C.R. Constantin Asiu 
și Constantin Pîrvulescu. cu cei ai P.S.D. C. Ti- 
tel-Petrescu și Ștefan Voitec, s-a ajuns ia un 
stadiu finalizator, s-a ajuns la realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc.

Situîndu-se la înălțimea răspunderilor, condu
cerile celor două partide muncitorești au trecut 
peste deosebirile de vederi și, pornind de la ne
cesitățile și cerințele vitale ale țării, au găsit 
după mulți ani limbajul comun atit de necesar 
realizării unității de acțiune a Clasei muncitoare.

Primul document politic care a consemnat 
această înțelegere a fost manifestul Frontului 
unic muncitoresc, difuzat cu prilejul zilei de 
1 Mai 1944. In acest manifest se spunea : „Mun
citorimea In front unic își strînge astăzi rîndurile 
la noi ca pretutindeni. In ziua de 1 Mai, ziua ei 
de luptă și de speranță, muncitorimea organi

zată unită, de la coftMihițtl' la social-democrați, 
cheamă întreaga clasă muncitoare, pe toți mun
citorii organizași și neorganizați, întregul popor 
român, toate clasele și. păturile sociale, toate 
partidele și organizațiile, indiferent de culoare 
politică, credință religioasă, apartenență socială, 
la lupta hotărîtă pentru pace imediată, răsturna
rea guvernului antonescian, formarea unui gu
vern național din reprezentanții tuturor forțelor 
antihitleriste din țară, sabotarea și distrugerea 
mașinii de război germane, sprijinirea armatelor 
roșii eliberatoare, alianța cu Uniunea Sovietică, 
Anglia și Statele Unite. Pentru o Românie liberă, 
independentă și democratică".

„Manifestul — arăta tovarășul Constantin Pîr
vulescu, participant la discuțiile pentru frontul 
unic — avea să fie primit cu entuziasm de către 
muncitorime și imediat s-au și făcut simțite 
ecouri îmbucurătoare din partea altor pături 
progresiste, patriotice, antifasciste. Acestea ve
deau în sfîrșit, că, spre deosebire de partidele 
burgheze, P.C.R. și P.S.D. veneau cu un program 
concret de salvare națională, realizabil și clădit 
pe tenacitatea și forța celei mai combative forțe 
antifasciste — clasa muncitoare".

Intr-o perioadă scurtă de timp s-a realizat 
frontul unic la nivelul întreprinderilor, au fost 
create pe aceeași bază Comitete patriotice la 
Atelierele C.F.R., Malaxa, S.T.B., Mociornița și 
alte mari întreprinderi.

Subliniind importanța făuririi Frontului Unic 
Muocitoresc, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Constituirea Frontului Unic Muncitoresc a jucat 
un rol hotărîtor în unirea tuturor forțelor demo
cratice, în creșterea autorității partidului nostru 
în alianță cu partidul socialist, a autorității cla
sei muncitoare. Pe această bază partidul a putut 
colabora cu celelalte forțe patriotice, inclusiv cu 
armata, cu palatul, în realizarea obiectivelor de 
imnortanță națională".

Evenimentul istoric din aprilie 1944 a avut 
consecințe profunde, imediate in situația internă 
a țării. A determinat, în scurt timp, coalizarea 
tuturor forțelor patriotice, într-un larg front de 
luotă în jurul clasei muncitoare.

înfăptuirea Frontului unic muncitoresc a per
mis totodată obținerea unor succese importante 
pe plan politic de către partidele muncitorești, 
cum a fost constituirea la 20 iunie 1944 a Blocu
lui Național Democrat din care au făcut Darte 
P^C.R., P.S.D. și partidele burgheze P.N.L. și 
P.N.Ț. Aceasta a asigurat în același timD des
fășurarea cu succes a acțiunilor de pregătire si 
înfăptuire în august 1944 a insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimoerialiste.

O data cu victoria insurecției din august 1944. 
unitatea de acțiune a clasei muncitoare a fost 
ridicată pe o nouă treapță, asigurînd înfăptuirea 
sarcinilor revoluției democrat-populare.

Realizarea în februarie 1948 a unității ^eoline 
de acțiune a clasei muncitoare prin făurirea 
partidului unic pe temelia socialismului științi
fic a fost garanția construirii bazelor economice 
ale socialismului în România.

Astăzi, poporul nostru strîns unit în jurul 
Partidului comunist, a conducerii sale, urmează 
neabătut politica elaborată de istoricele hotăriri 
ale Congresului al IX-lea, al X-lea și al XI-lea 
precum și de Conferințele Naționale ale Parti
dului Comunist Român, muncește cu abnegație 
pentru cau2a edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul României.

» B-a decit primai itotato dtyDukMi D
a «ama aaeari care vor t—sfitaL wtetoML a«-

trt g^-raata orpotatoar p oaarmmtxpe. bttr-n 
sturiz pomderut și rticttria Ceorpe Jfateeaaa 
pare a fi fcaăetei ta cei mas tnaî g^ad smgem- 
=m- răf^esetaa ci ctatertetotofc fta cvtfteă) :
crea i-scsbsl p eaeatia.*"- O mărtanagne sadsreeî 
£a ^aaia' nai mai bm erbeni teapm Emi- 
ue-un _Ca pentru poparșj adu. pearra ^oelal 
>i"~ ~rră d romănilor dnrd e oaaraâr și tagetop-
cve. Omenia Iad a răbda, a u oMjdal a as 
*i va:ta'erei a te deschide ew tMpaiaahiZd (dep

protpefiaM wnh* «aieanc pate 
cu rata e timp de ipocnxsa -monlm- snan- 

zrjuie. în felul acesta. Etocaran ftamt < reni 
rajx; p operă aa ezistâ «aci va *ei de nepotn- 
r-re . rrewm și emiaeacwawmal «a czv-wm 
r« •txzrzvtâ o fariurire mai adkac* decât s-ar crede 
z.&iȚTrc. scriitorilor, a tuturor ceio^ ee-4 pă^^nd 
iw idraeime opera" (Ce e«2e t m neTivfiSMIl.* 7 
io, Barne«cu după Eminescu. Comurncart
prezentate ’■ Colocviul organrit te Cteid d 

din Paris — Sorbona f!2—LS mărise
5taî!sra ^Junimea", 1971. p 40- S^nr că A 
rahda^, ,jn nu obijdui", aa fx aadaif-iF et£- 
w oot iatoarce ca «a bvraergag ba^dcnaa Im. 
Sigăr d sobrietatea, solemmtaiea sau anonima- 
tul devin uneori abuzive, ca orice scniUiers.i- 
taie. Sigur că retragerea din actnah'att Lp are 
consecințele sale, nu tocmai favorabile cercetă- 
tnruli literar. Cind timpul, cu tnnecunoscuza-i 
^cruzime", va conduce spre a nouă, atta deplină 
crezare a valorilor, cred cd tacrănte sale isi rx.'* 
etala mai pregnant originalitatea p sobdizaiea 
construcției. Pentru că George Munteanu rimine 
unul din criticii contemporani (deghizat ta is
toric literar dar fără nici o contmdscpe de ter
meni) care continuă cel mai fidel și rata profund 
spiritul călinescian, adică iu*ș> spintal mtâe fi 
arhitectural al culturii romdneștL

Fănaș Băileșteann

Omagiu, primăvara
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Africa — precum un nume de cer, Africa — 
precum un nume de basm, Africa — un con
tinent care și-a luat geografia și istoria în pro
priile miini și care prin natura oamenilor săi 
și prin natura reliefului inimii oamenilor săi. 
«i-a ridicat vocea și steagul adine in contem
poraneitate, auzindu-se fi fădndu-se auzită 
«tesnult, ca un mane și riscditOT sunet tare al 
rauualL Eu am văzut-o. am colindat-o la

plțâ ta teHM. psitru o lumea «ă ae nmoaacă 
fi rf ae Tnteleagă si nai bine, pentru ca Itmea 
o rază a phdi să fie «-un dram dar, înțelept.

De astă dată, din nou. ca o nouă solie 
de pace șl prietenie, ea un cuvint cald de nouă 
și necesară ordine politică și economică interna
țională. ca un simbol ca o exoresie. cea mai 
concludentă, a cooperării și Înțelegerii Intre po
poare și totul și-n toate ca întotdeauna de-acum. 
Intr-un stil nrooriu. direct. Așa cum ne-a obiș
nuit și ne renreiintĂ suprem, nresedintele. asa 
cum rintem noâ înșine și vom fi. O tară ■ mun
cii și un Dooor Har >] muncii un oartid și o t»ră 
a omeniei și-a înțelegerii a solidarității cu care 
și neutru care milităm.

Am urmărit m toții Știm acest nou și aensi- 
bil demers, ne-am urmărit timp de mai bine 
de doaă săutâminL imn licăr ea. ca dintotdeamia- 
ta amtemnoranaitate. Cu acel ser» și-scel sens 
rare fiw Incăți ființa și modul nortru de-a fi un 
■cop și an mod viu constructiv. Si a® avut cam 
de atitea ori tar o oglindă in care nu te ouate 
privi dedt teept și curai- Au spui-«. aoeasm. 
ponoare si țări eare-acum. cum se știe, stat in 
prima Hnie a luptei pentru independență si H- 
hertate. Ee ajută ca j’timele urme ale coteai>-

lismuhn sâ dispară. Noi ajutam — gl Dreședin- 
tele nostru a spus-o direct — ca ultimele triste 
ruine ale colonialismului să dispară. Un ajutor 
care se manifestă pe multtole planuri și într-un 
multiplu consens. Dezvoltînd neintreruot o eco
nomie care să fie a omului și in SDrijinnl omu
lui, liber și demn. Și arătind orin aceasta tot ce 
poate face o țară cind se călăuzește ea însăși 
și respiră în libertate și pentru progres. Sînt 
concepte acestea dar și căi ale civilizației. Sînt 
expresia, modul concret de exprimare a naturii 
sufletului fiecărui popor.

învățămintele decurg din Istoric șl istoria ne 
ttă permanent in fată. Odată cu noi cu ore- 
sedL-.tde notoro. istoria noastră merge in lume 
și se arată. Se arată o țar* rare și-a dobindit 
condiția ei arome si care, odată cu oamenii și 
prin oamenii săi, s-a coQstruit și se construiește 
pe sine, mereu. Egală intre popoare, respectată 
și demnă între națiuni Că nu e altfel, că nici 
nu se poate să fie altfel, dovada da Dreț. cea 
mai sinceră, aceea pe care cu toții a resimțim : 
această primăvară, clima aceasta a noastră, har
ta aceasta a sufletului și a cugetului nostru care, 
din natură ta natură trecînd, o natură de dra
goste aduce, o natură de pace și de progres. Să 
ne gindim doar la acest turneu lung, de primă
vară, al președintelui noctru și cu aceasta, din 
nou. pe noi toți ne-am Înțeles. O mare și re
cunoscută de fapt și cunoscută mereu si tntim- 
pinată personalitate a noastră ca și a lumii de 
fam. un glas bun, o oociytiințA, un drum clar sau 
o flacără — tată, identitatea noastră proprie se 
cunoaște și semnează cu un nume ta lume, erou. 
Și identitatea hii a totem noi

Natura sufletului său este a naturii vieții șl 
sufletelor noastre, ceva din natura sufletului 
nostru trece, și apare, răsare distinct In natura 
prooriu-zisâ și aceasta e, iată chiar aceasta e șl 
poate ~fi o hartă a umacuiaL Vizităm țări si oo- 
poare, vizităm conștiințe și conștiința noastră ta 
hane are o istorie și un traiect dar, de primă
vară. deschis.

Vocația umanismului
■oiâtaritate militantă trieră toți corifeu tomatotis-
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gerjeres spâni de eacperare mtmut ialâ ; par- 
repare* cw român* ia Marca ncvohx^e Sooa- 
ksxă din Ocmhrie. a onor rram.ir.wn de la nta.
ta râzfatanl orii cor. Spania. ajaMnl acordai mai 
tlrxaL aim- popoare dta Ajte și tkn Africa ta 
feogria tor dreaptă de eiâme mrranata. stat 
exemple cm^tadcnte pentru tm’ația sobdarithții 
care canneraante m cel mai toait grad etno- 
pnhofogia poporuhn român, ă rrsan vocație i 
avat-o si o are bogata no»ttrâ arimrâ. A spus-o 
categoric marele învățat Moaca Goster in Freca- 
rtairn ta celebra sa carte Uimuri populară
rămână om ÎMI cind sena: -Poporul român nu 
s-i mutat de orice contact co cete alte popoare și 
nu i-a hrănit ta deci*sul seeolilor cu fărămî- 
twi. căzute de pe masa antichității clasice. 
Dâmpotrn â vedem pe poporal român intr-o 
veșnici mișcare, dervofttad o energie Intelec
tuală, cmn e proprie twor popoarelor, pline 
de nață sx de vutor"

Afizminda-și penisri tor propriu, specificul lor 
aacaonal ta ar^ă e hieratmâ. românii și-au adus,

■ de alte popoare, o contribuție substan
țială ta i iwtoașterea reciprocă, la pacea și prie
tenia dmtre nâțiunL -Națiunile in omenire — 
scria Nicolae Bălceacu ir Românii sapi Mihai 
Vmevad Viteaza! — ca și indivizii în societate, 
proteic chiar prin diversitatea lor armonia to
tului unitatea. Orice nație, dar. precum și ori
ce Individ, are o misie a îndeplini in omenire, 
■<fică ■ concurge după natura și geniul său pro
priu. la triumful științei asupra naturii, la per
fecționarea înțelegerii și a simțămintului ome
nesc-* In spiritul acestor luminoase principii, 
ridicate de gindirea socialistă pe o treaptă su
perioară, națiunea română, consecventă cu vo
cația solidarității pe care o are din străbuni, 
participă astăzi, mai mult ca oricînd, prin cel 
mai autorizat tiu al ei, unanim recunoscut ca 
O proeminentă personalitate a lumii contempo
rane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întărirea 
prieteniei, colaborării și cooperării dintre toate 
popoarele, indiferent de orînduirea lor socială. 
Vocația solidarității militante caracterizează 
toate principiile și acțiunile politicii noastre 
externe, toate actele istorice ale poporului ro
mân. Recenta vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în opt țări din Africa, excelentele rezultate la 
care s-a ajuns, o atestă în chip exemplar șl de 
aceea se bucură de adeziunea întregului popor.

Prestigiul unei eoleeții
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ber-consimțit înscrise ta aria ei de manifestare. 
Din acest punct de vedere, nu Încape nici o în
doială că, în contextul fenomenului editorial 
românesc de azi, catalogul colecției Blbiietet* 
pentru toți a Editurii ,.Minerva" deține o pozi
ție cu totul și cu totul privilegiată. A spune des
pre respectiva colecție că este cea mai populară 
colecție datorită, în primul rind. impresionan
tului ei tiraj, implicit, datorită Impresionantului 
ei număr de cititori, este, desigur, rit se poate 
de adevărat. E la Indemină oricui să-și dea 
seama de acest lucru, fie și numai dacă aruncă 
o simplă privire în rafturile propriei sale bi
blioteci, pe de o parte, sau dacă, pe de altă parte, 
spre a fi complet edificat, comparfi lista titlurilor 
„proprietate personală" cu însuși catalogul una
nim apreciatei colecții Revenind însă la „lec
tura" integrală a acestui catalog, e de remarcat

că atniSMiii te cm mai populară colecție deținut 
te WMbtoi peatrv teți este, cum spuneam, 
indracutatal dar du și suficient de grăitor prin 
■ne taaușâ tech no-1 punem, obligatoriu, în 
rv.itie ra aka din caracteristicile ei de seamă. 
Acme, ne gtadtm rh. mai presus de orice, în 
context editorial BIMfoter* pentru toți repre- 
zxEiă unul dto cete mai eficiente acte de cultu
ră- Prin urmare, accentuam in chip deosebit 
asupra fericitei coincidențe dintre dimensiunea 
ri cantitativă și cea calitativă. Privită in tota
litate. colecția Bibiiateca pentru toți propune 
atenției fiecărui cititor nucleul ireductibil al 
unei biblioteci personale de literatură și cultu
ră generală. Așa tacit, meritul ei inestimabil 
este tocmai acel* de a fi un foarte sigur instru
ment de inițiere sui-eeneris ta „știința" (aparent 
atit de simplă, în fond atit de gingașă și de 
exigentă), ce prezidează decizia întocmirii unei 
viabile bibliotecL Că, sub acest raport, nu spu
nem lucruri de complezență, este, credem, su

ficient să invităm pe cititor a face cunoștință 
cu numele de autori1 și cu titlurile de opere pe 
care Ie conține catalogul ultimei serii a colec
ției (1960—1970), catalog tipărit ca anexă a 
volumului ce marchează apariția numărului 1 000. 
Nici mai mult nici mai puțin, catalogul arată 
fiecărui idbitof de ' literatură și cultură ce este 
obligatoriu să se afle în propria bibliotecă, in-' 
dicînd, în subsidiar, cele două „fișiere" de bază 
ale acestuia : literatura și cultura națională in- 
cepînd cu cea clasică și încheind cu cea con
temporană, de o parte, literatura și cultura uni
versală chemată „la apel" din aceeași perspec
tivă cvasicompletă, de altă parte. Cit despre 
împrejurarea că numărul 1 al noii serii din 
B.P.T. poartă titlul Poezii de Mihai Eminescu, 
iar numărul 1 000, Eminescu : Literatura popu
lară, desigur, nu constituie o întîmplare. Eve
nimentul indică însuși simbolul tutelar sub 
cupola căruia se desfășoară nobila activitate a 
prestigioasei colecții.

f



atelier literar
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SILVIU L. ALEXANDRU : Și 
acum vreo trei ani am mal dis
cutat despre prea multele 
plicuri (prea multe pentru dv. și 
pentru noi) pe care nl le trimi- 
teati, ca și acum. Dar, în ulti
mele de-acum, se fac vizibile 
unele noutăți îmbucurătoare : 
unele texte mai îngrijite, mal 
multă substanță, mai multă vi
brație. O serie de pagini merită 
atenție („Punct de 
„Soarele înverzește44, 
„Pasărea focului*4, 
adine44, „Inscripție44, 
păcat că, în viteza 
scrieți, nu mal aveți timp să du
ceți pînă Ia capăt, pînă la desă- 
vîrșire, gîndul început, viziunea, 
Imaginea, cintecul, multiplele 
implicații creatoare ale „punctu
lui de fierbere44, ale stării de 
grație, ce păcat că nu mal aveți 
timp să Îndepărtați zgura și ru
megușul, să limpeziți eu vin tul, 
expresia, să așezați versul în ar
monia lui deplină, definitivă (așa 
cum, desigur, vă sună in „ure
chea dinăuntru44) etc., etc. Cel 
mai caracteristic exemplu îl 
oferă „Răstignirea zeilor" (inspi
rat, se pare, de un foarte recent 
documentar TV.) un poem am
plu, pe o temă generoasă, pe 
care ni l-ați trimis în stadiul de 
bruion preliminar, aruncat pe 
hîrtie „în doi timpi și trei 
mișcări44, neglijent, cacofonic, 
urît (deși „materia primă44 nu-i 
lipsește și nu-i de lepădat). Dar, 
la un asemenea poem — ca 
amploare, tensiune, semnifica
ție, condiție prozodică, etc. — 
ar trebui să lucrați luni de zile 
sau ani (Eminescu lucra cite 15 
ani la același manuscris lepădind 
2ecl și zeci de variante, DÎnă la 
cea definitivă Trebuie să
faceți ceva pentru a ieși din a- 
ceastă inerție nefastă, altminteri, 
e păcat de strădania, timpul și 
talentul dv, !

vedere’*, 
„Iarna14, 
„Ochiul 

etc.). Ce 
cu care

ADRIANA MANOLESCU ! 
Cîteva versuri delicate, încă ti
mide, șovăitoare, dar nu lipsite 
de perspective („Iarăși44, „Senti
ment regăsit44).

P. IVAȘCU : „Portar de zi44, 
slabă, însăilată, schematică. 
„Zburase44, în nota obișnuită. 
(Găsiți, totuși, posibilitatea de a 
folosi o mașină de scris).

IOACHIM ENACHE : Intere
santă, „înmormintarea44 și scrisă 
relativ îngrijit. Nu lipsesc, to
tuși, unele șovăieli și stîngăcii, 
dar nici bunele perspective.

B. MARIAN î Puține lucruri, 
de data asta („Aștrii44, „Ce în
țelegi tu44). O impresie generală 
de stagnare, de plafonare.

M. CRISTOFAN : Se confirmă 
hunele începuturi („Bunica44, 
„Ochii bunicului44, „Uneori44, 
„Fratele meu44), dar nu e cazul 
să vă „culcați pe lauri44, ci, dim
potrivă, să vă intensificați pre
gătirile pentru această meserie 
care nu e deloc ușoară.

M. ZGARCU î Vă dorim Însă
nătoșire grabnică și vă așteptăm.

V. ANDREESCU î Versurile 
nu ne aduc noutăți, din păcate 
(ceva, în „învingător învins44). 
Dar scrisoarea, chiar dacă n-are 
întotdeauna dreptate, e un lucru 
serios, pertinent, cu bune în
zestrări pentru critica literară, 
publicistică, etc.

I. PLEȘA : Pe linia plicului 
precedent. Ceva mai bine, parră, 
in „Transcendența44, „Spirală*4.

COMAN ANTON : Nici acum 
nu se pot observa ameliorări, 
progrese. Nu e de mirare, dacă 
ținem seama de imensa cantita
te de versuri pe care o așternețl 
pe hîrtie (și asta, în puținul 
timp liber pe care vi-1 Îngăduie 
grelele obligații școlare !). Cînd 
mai aveți timp să citiți ? (ocu
pația, pasiunea primordială a 
unui adevărat student !) cind 
sperați să vă înjghebați un ori
zont de cultură (deocamdată, 
foarte lărac, precar), orizontul 
de cultură al unui Intelectual 
adevărat (ceea ce, după cit se

pare, aspirați să deveniți), cînd 
mai citiți de plăcerea lecturii, 
din curiozitatea multiplă a omu
lui tînăr care sînteți, pentru 
dezlegarea nenumăratelor taine 
și necunoscute ale lumii, în ge
neral, și ale lumii poeziei, în 
special ? (poezie pe care v-ați 
apucat s-o „produceți44 în serie 
mare, fără1 nici o pregătire prea
labilă sau paralelă și cu o înțele
gere cu totul sumară, insuficien
tă, asupra fenomenului, asupra 
istoriei, legilor și condițiilor lui 
specifice, intime, etc.). E cazul 
să încercați să vă dați un răs
puns (în primul rind dv. înșivă!) 
la aceste esențiale întrebări.

IONEL B LI DARI U 1 Slnt 
unele pagini in care mijește 
poezia (..La dre-, „Tablou-, 
„Nedumerire*4), deși nu lloaesc 
nesiguranțele șl stingăciile În
ceputului. alunecările în prozaic, 
excesele explicative metaforice, 
alambicate, seci, greoaie. Să ve
dem ce mal urmează.

Pom pil ia Uidumar, Iaa Craia- 
va. Virginia Bogdan („E timpul-. 
„Abia Înspre ori mă vară-). Ori
ei iu Anton. MihaU Tndaraaeca 
(chiar si citatul din Blaea e gre
șit !). Dan Marin. J. Lil. Anton 
Gagiu. S. Calomel. Lia Mm o li o. 
Dumitru Branr. Marin Ciorna, 
Constanta Ifrim, A.C. Milos. 
G. Militară (cevî în ..Pădurea 
de ginduri-!. Amar Grunaky : 
Nimic nou !

Dan Sandra (ceva. ..Dorință 
pierdută ). Nicviai Fintram. Ma
rian Vlad. Olimpia Gheorghiu. 
P. Drăgațoia. Cornelia Miron. 
Anieet Corali*. Cosiei Banoaiea, 
SI ni «na Marfiuesm. Nieolae C- 
Cristian Georgia, Amelia Aaton, 
Feliciaa Ramașcaau, Adriaa Ao- 
drei (cew; in -Florală") : încer
cări de nivel modeaL

Geo Dumitresca
NJL Manuaerhele nu ae îna

poiază.

Un cintec de zori
Nicicînd mai mare fericire n-am visat 
ca-n noaptea trecutâ de august. 
Trestii ți frunze, ierburi și frunze, 
foșneau stins, lunecind lîngâ noi... 
Căci eram doi in barca din vis 
ce tu ai desprins-o de maluri 
impingind-o in lumea vecină.
Și nu era nici zi 
și nici noapte pe ape, 
ci un amurg aburos 
ori poate zorii dinții ?l 
Și-am stat atît de aproape, 
Incit ți-am simțit pe față, pe umeri privirea. 
Spuneți-mi cite corăbii pe zl 
ar putea duce atita iubire 
cit barca aceasta de-o noapte 
plutitoare sub stele, 
trecind printre maluri ovală 
alene împinsă de-un ram ?
In noaptea trecută de august, 
ce n-auzisem vreodată, 
auzeam, auzeam...
Auzeam,
o pasăre blinda zburind de pe ape 
și stropii aripilor ei de mătase 
Din cerul înalt, vioriu, 
mi-au căzut pe buze, pe pleoape, 
Zece ani mai tirziu

ELVIRA BREZEANU

Dialog
Hai mal aproape să-țl zic o vorbă 
i-a spus soarele griului și griul 
curios din fire s-a dus 
Mai aproape de soare ce
Vrei sd-mi spui ei ce vreau să-ți spun 
i-a răspuns soarele atunci hai 
și tu mai aproape și-ți spun și griul 
eurios din fire s-a dus 
și mai aproape de soare dar ce 
ce vrei să-mi spui, hai că mă 
Faci curios ei ce vreau să-ți spun 
Hal vino mai aproape că vreau 
sâ-ți spun la ureche e ceva important 
și griul curios din lire s-a dus
Mai aproape și mai aproape de soare 
Dar ce ce ce vrei să-mi spui 
Fie-țl milă și-mi spune că deja 
Sint palid și nu mai pot urca 
Și ce ce vreau să-ți spun i-a răspuns 
soarele atunci
Voiam să-ți spun că vin secerătorii.

TRAIAN FURNEA

Giordano Bruno
Nu trebuie să fii astronom
Ca să descoperi
(Simplu, așa cum respiri)
Că-n singele tău
Pulsează cea mai apropiată 
Galaxie,
Cu milioane de sori arzători
Născuți din flăcările
Celui ars
Pe rug.

VALERIU DRUMEȘ

Desen de Raluca Grigorcea

Regăsire
Nu mai sint in acest glas 
ce vă spune că o femeie aplecată 
deasupra unui vis
este a frumoasă proprietate a luminii, 
nu mai sint in aceste cuvinte 
in care lanuri de griu 
cu o trecătoare biindețe 
fac horă în jurul soarelui 
In care piscuri de bucurie 
stau ascunse in frunzele somnului, 
nu mai sint in acest glas 
ce vă spune că văzduhul e limpede 
cind in anotimpul ochilor tăi 
rouă poartă de grijă ierburilor, 
nu mal sint decît un piriu 
subțire de cintec 
cerlnd luminii coroana de zeu 
pentru fruntea oamenilor.

V. PETRESCU-MĂRGEAN

Mers
Vine casa după mine, doamne,
Cum vine după mine I 
Aleargă pe drumurile mele, 
Se-mbibă de ploile mele, 
Ronțăie ideile mele.

O fereastră s-a desprins
Și a devenit ochiul meu,
Un picior e coșul de fum, 
Ușa devine inimă și bate...
Bate ne-ncetat și-ntreabă :
- Unde ești ? Cît mai ești 
Lumină ?

DAN-BOGDAN ANGHEL

In dreptul inimii
Am căzut in Ispită, 
am ce mâ aflu !
Din hergheliile albastre ale cerului
un armăsar năzdrăvan 
mi-a dat in cap cu o copită 
de aer
și mi-ou crescut frățioare 
aripi argintii la picioare 
pe ceafa o coamă invizibilă 
prin nări
a început st-ml vină un miros de depărtări 
cimpul mi s-a făcut sub picioare covor 
și am început să zbor
peste iarbă peste pomi peste case peste stele 
peste suflete peste tot ce există 
uimit de miracol și de putere 
vrăjit de o putere tristă
care mă cere... mâ tot cere...

Sint așa de sus și mă tot sui
că umerii n-o să-mi incapă-n statui 
de marmuri de bronz de aur gălbui...

Magi bătrînl... bătrîni...
care umble prin spații de milioane de ani 
îmi prezic
c-o să zbor... și o să zbor...
și o sâ mă ridic...
dintr-un trup in alt trup dlntr-un cer In alt cer 
șl o să mă curăț de zgură 
ca de o ruginită armură
pină n-o să mai rămînc din mine nimic 
nimic al meu
și o să mă transform în Marele Nimic 
cu alte cuvinte o să fiu Dumnezeu.

Ca semn distinctiv
o să port în dreptul inimii a stea.
Asta-mi mai lipsea I

EMIL GAVRIUU

DIN POEZIA MILITANTĂ A LUMII
KHUTA BIRULAVA
(U. R. S. S.)

Lui Lcnin
Dăinuiește in timp un obicei milenar :

La dispariția cuiva
Două date ii râmîn săpate in piatra 
Monumentului, bine cunoscute tuturor. 
Aceea a venirii sale fericite pe lume 
Este prima, iar a doua șl ultima dată 
Este a decesului său ireversibil.

lată, acesta e obiceiul milenar.,.

Pentru tine, lucru nemaiîntîlnit, 
Doar o singură inscripție a rămas 
Săpată cu litere de aur in marmură ; 
Alături de data certă a nașterii tale, 
Moartea perfidă și neîncrezătoare 
Nu va indrâzni niciodată să se arate.

Picasso : „ Guernica, 1937*

MONDORAMA

AGOSTINHO NETO 
(Angola)
Simfonie
Cintecul melodios al curmalilor 
troznind surd in furia unei vilvătăi

Culoare 
horcăit 
neliniște

Și muzica oamenilor

J
căliți in focul bătăliilor pentru patrie 

Zimbete
durere 
neliniște

Și lupta glorioasa a poporului

Este muzica 
ce-mi incintă sufletul.

MICHEL CAHOUR
(Frânt*)

Poem
Dacă copilul se stinge fără ca pasarea să 

renască, 
Dacă durerea zvienește din timpuri prea 

îndepărtate, 
Dacă arborele se usucă in ochiul unei mlaștini 

închise, 
Dacă pasărea albă împietrește la un semn de 

vrajă, 
Dacă femeia se prăbușește la picioarele unui 

zid antic, 
Voi face din cuvintele mele o armă împotriva 

morții.

In românește de 
Petru Dan Lazăr

ABDU-L WAHHAR AL-BAYATI
(Irak)

Fraților oameni
Am băut din vinul emirului vâzind in ziua 

nopții lui sori, 
am mincat otrovitele sale mincâri, 
m-am lovit de griji, fierbințeală și greață, 
am devenit in palatu-i o piatră 
vreme de-o noapte in zori ne-ncheiatâ, 
o ghitara cu strună tăiată, 
veche mantie din abâ, cui pe care să-l bată, 
zero rotindu-se-n gol, o pornită unealta... 
Pe cind luna se depărta prin camera mea 
și ploaia spăla 
șuvițele pomilor, 
m-am smuls din palatul său, am spart piatra, 
am intins lăutelor coarda, 
am intins apoi către dimineață 
mina mea, o albita de gheață 
mină care-mpietrise — iu-o devenit 
fără să știu, acelui emir 
hangerul ; glasul său fiind glasu-mi ciobit ; 
mina pe care-o am redobîndit 
o întind să dea viață celor nesuflătoare, 
ii spun : roze sâ semeni - 
o întind către soare, ploaie și boare, 
fraților oameni.

In românește de Grete Tartler

KOSMO PETERS
(Republica Sudafricană)

Cintecele pe rare le cintăm
Ne cintăm fiii care-au pierit in lupte 
care-au căzut in bătălii riscindu-și viața 
prin ploile de plumbi 
cu singele-nchegat la timple.
Noi cintăm viața ce-o poartă femeile in pîntec 
cintec despre mlădițele care dau rod in 

primăvară 
cintec despre florile ce le-am udat cu singe 
cintec despre eroii ce se înalță din praf și 

întuneric.

In românește de Nicolae Nicoară

VICTOR JARA
(Chil»)

Sintem cinci mii
Aici, in acest mic ungher al orașului 
sintem cinci mii.
Ciți vom fi, cu totul, în toate orașele 
și în întreaga țară ?
Sintem aici zece mii de mîini 
care seamănă grinele și fac să meargă mașinile 

din fabrici.
Cită omenire 
îngrămădită laolaltă cu foamea, frigul, neliniștea, 

panica, 
durerea, presiunea morală, teama și nebunia. 
Șase dintr-ai noștri s-au pierdut 
in nețârmurirea stelelor.
Unul din ei a murit Un om lovit cum nieicind 

n-am crezut 
că ar putea fi potopită de lovituri o ființă 

omenească. 
Ceilalți au vrut sâ iși înlăture toate temerile, 
unul sărind in gol, altul ixbindu-sc cu capul de 

pereți, 
dar toți... toți cu privirea ațintită asupra morții. 
Ce spaimă stirnește chipul fascismului... 
Pentru ei singele vărsat inseamnâ medalii. 
Omorul inseamnâ un act de eroism.
Oare aceasta este lumea pe care ai creat-o.

Dumnezeul meu I 
Pentru asta ai irosit șase zile de muncă f

Aici, in acest mic ungher al orașului, 
sintem cinci mii.
Sintem zece mii de miini care produc.
Ciți sintem, oare, in întreaga patrie î
Dar singele tovarășului președinte
lovește mai puternic decit bombele și mitraliile. 
Așa va lovi, din nou, pumnul nostru.

In românește de 
Eugen B. Marian

(poet, compozitor și cîntăreț chilian, care a mu
rit in lagăr in urma torturilor indurate).

Fața ascunsă
n Herald Tribune, comentariul demara 
lent pe imaginea unei frumoase după- 
amleze de toamnă, in decorul ruginiu 
Si tăcut al unui parc a cărui liniște era 

doar tulburată, din cînd in cînd, de strigătele 
voioase ale copiilor ce se jucau la școala de 
dincolo de șosea. „In fața școlii se plimba încet, 
visătoare, o tinără femeie al cărei păr blond se 
rumenea in văpaia soarelui. Pășea cu grația ti
nereții, zîmbind din dnd în cind imaginii unui 
vis plin de interioară poezie44. Frumos.

Fata In cauză, 26 de ani, 1,80 m., 70 kg., este 
centură neagră karată și are în buzunarul hainei 
un mic vaporizator cu substanță paralizantă. Me
seria : gardă de corp la o instituție particulară 
ce se ocupă cu protecția personalităților și, în 
ultimul timp, de cea a copiilor. Acum doi ani, 
o asemenea întreprindere se pare că nu exista 
nicăieri în lume. Astăzi sînt cu zecile. Cu per
sonal calificat pe tipul acțiunilor violente dar 
dispunind, in paralel, de o vastă rețea de infor
mare electronică. Pe lista „obiectelor de studiu* 
ale tinerilor candidați la nobila meserie propusă 
de societățile in cauză, „lupta corp la corp4*, 
judo, tarată, „full-cori tact** — sport apropiat de 
tehnica tarată, mlnuirea armelor de foc, studie
rea psihologiei criminalului, a teroristului... De 
aid și explicația zi m be tulul nostalgic al tinerei 
blonde ce se plimba încet prin fața școlii. Se 
apropia ora de ieșire și, cum se știe, momentul 
critic se situa tocmai între apariția copilului pe 
poartă și introducerea lui In mașină. De aceea, 
concentrarea asupra unui eventual inamic care, 
deși in proximitate, nu trebuie să bănuiască 
nimlc._

Foarte recent, agenția Reuter informa că 
„Risks international incorporated44, asociație 
creată din Inițiativa unor foști experți ai servi
ciilor de contrainformații ale forțelor aeriene ale 
S.U.A., și-a programat computerele pentru a 
putea furniza informații la zi asupra tuturor ac
țiunilor teroriste sau răpirilor de persoane, sem
nalate in toate colțurile lumii. In schimbul 
sumei de 960 de dolari (costul unui apel-cerere), 
la o simplă apăsare de buton, se pot da infor
mații referitoare la locurile unde au avut loc 
atentate precum și amănunte asupra modului de 
acțiune al teroriștilor. De asemenea, pot fi puse 
la dispoziția celor interesați detalii privind nu
mărul persoanelor care au luat parte la atenta
tele respective și chiar tipul și calibrul armelor 
de foc folosite cu aceste prilejuri. In memoria 
calculatoarelor firmei sint înregistrate cele peste 
7 000 de atentate comise începind cu anul 1970. 
Cifra esta enormă. Iar implicațiile ei în ce pri
vește viata socială a acestui sfirșit de secol sint 
foarte grave. Iar lor H se adaugă, ca tot atîtea 
avertismente ce nu pot fi ignorate, altele, diver
se. multiple.

Un alt recent raport, cel al Institutului peda
gogic național din S.U.A.. oferă o serie de date 
alarmante, ilustrînd, mai bine decît orice comen
tariu posibil, creșterea generală a violenței, in
dicele fără precedent al criminalității în rîndu- 
rile minorilor. în anul 1977, se spune în acel 
raport, elevii americani au comis 100 de omu
cideri. 12 000 de jafuri cu mînă armată, 9 000 de 
violuri, 207 000 de furturi. Tn perioada ultimilor 
13 ani, continuă documentul, criminalitatea în 
nodurile tinerilor a crescut cu aproximativ 
245%, fiecare al nouălea școlar sub t8 ani romi- 
țînd cel puțin un act ilegal. Meseria de profesor 
a devenit de-a dreptul periculoasă, dacă ținem 
seama că. In perioada respectivă, 5 200 de cadre 
didactice au fost supuse unor acte de violență 
din partea elevilor.

„Delicvența juvenilă capătă proporții enorme44, 
titra, nu de mult. THE ECONOMIST. în Marea 
Britanie, Intr-un singur an. 180 000 de condamnări 
pentru infracțiuni penale în cazul tinerilor intre 
10—18 ani. Proveniența lor socială, („zonele din 
interiorul Londrei, unde veniturile mici, fami
liile care trăiesc in tensiune, probleme rasiale 
șf slabul nivel al Invătămlntului se combină 
pentru a face ca infracționismul să fie foarte 
răspîndit. 78% din cei care au fost internați în 
case de corecție și 71% din cei care au fost în 
centre de detențiune sint condamnați din nou

a zîmbetului
cam la doi ani după ce au fost eliberați. Și cifre 
ca acestea nu sînt singulare. Ele provoacă o vie 
îngrijorare, mal ales puse în corelație cu feno
menul — și el în constantă creștere — al tero
rismului și banditismului. în acest sens, Adu
narea Generală a Națiunilor Unite va fi invi
tată, in curînd, să se pronunțe pentru ordinea 
de zi a celui de-al VI-Iea congres al O.N.U, 
pentru prevenirea criminalității, care va avea loc 
in 1980 la Sidney, existînd propunerea ca acesta 
să fie dedicat, in întregime, fenomenului de
licventei juvenile, mijloacelor de combatere a 
cauzelor acestui adevărat flagel al lumii con
temporane.

Dar, fireăscă, Întrebarea : care este climatul 
social în care asemenea manifestări, explicit an
tidemocratice, antistatale chiar, se pot dezvolta ? 
Și, mai departe, care este climatul moral care 
permite recrudescența unor astfel de fenomene ? 
Pe de o parte, așa cum subliniază Walter 
Laqueur în cartea sa „Terorism44 (Ed. Weidenfeld 
and Nicolson, 1978), datorită structurilor laxe ale 
unui democratism care a pierdut controlul asu
pra creșterii rapide a unor asemenea fenomene 
favorizate de șomaj, lipsa educației școlare adec

REVISTA STRĂINĂ
• REVISTA PARIZIANA La Volx dea Poete* 

închină unul din numerele sale recente poetesei 
Pierrette Mlcheloud, laureată, de curind, a Premiu
lui Pharaonfi. Este vorba de o autoare cu operă am
plă, atit tn domeniul său predilect, dt și In tea
tru, unde s-a manifestat mai ales la posturile ra
diofonice elvețiene. Un sumar bogat în omagii, cu 
nume de prim plan aie literaturii franceze și elve
țiene actuale, cum ar fi Suzanne Prou, Pierre Sll- 
vain, Monique Laederach, Claude de Burine. In 
bogata sa operă, există șl o pagină dedicată Româ
niei pe care Pierrette Micheloud o admiră, cori£i- 
derfnd-o un adevărat tărîm spiritual.
• VOLUMUL lui Andră Marissel „Mărturisirea, 

Nervura" cunoaște un frumos succes de presă pen
tru glasul său protestatar la adresa racilelor unei 
anumite civilizații actuale : „Dragostea a-a refu
giat pe cîmpttle care se întind / — Derută a pus- 
tiurilor sub buldozere panicate / Zgomot de bombe 
H șl de materiale nlastlce / Liniște. Un om Înnobi
lează VLața — șl / creează pentru totdeauna prie
tenia".

• UN FENOMEN INTERESANT, care explică 
vigoarea prozei mai noi din Uniunea Sovietlcfl este 
participarea scriitorilor proeminenți la viața unor 
localități din provincie, pe care le preferă zgomo
tului șl agitației artistice din metropolă. Numele 
Iul Astafiev, Rasputin sau Llclutln sînt citate în 
acest context. Cel din urmă menționat în enume
rarea de mai sus este mai tînăr, trăind !ntr-un ți
nut Îndepărtat din Siberia, acolo unde s-au sta
bilit mal de mult strămoșii săi, al căror elan civi
lizator îl continuă, făclnd elogiul pădurarilor și 
agricultorilor care lucrează pe pământurile desțe
lenite, gloriflclnd vlrtuțllle săteanului In comuniu
ne cu natura și cu marile forțe cosmice.
• VENEZUELEANUL Hector Libertella este, la 

ora actuală, unul dintre cel mal premiați autori din 
America Latină. Romancier de circulație vastă, Ll- 
bertella scrie despre oamenii aflați în împrejurări 
obișnuite sau încercați de stranietatea unor Inex
plicabile complicații, într-un stil cuceritor șl sim
plu, a cărui rezonanță este întotdeauna favorabilă, 
atlt tn paginile revistelor literare cit, mal ales, a 
cronicilor din ziarele de mare tirat Comentatorii 
remarcă așa numitul populism al autorului, soli
daritatea lui morală cu oameni simpli șl cu valo
rile lor morale.

• SUB TITLUL t „Noul romantism-, cărțile 
„Romantism absolut** șl „Pragurile de la Wood
field" sînt recenzate extrem de elogloa . Critica 
apreciază că victoria stilului romantic șl a pato
sului liric în proza Iul Gonzague Saint-Bris șl 
Nicolas Bre hal constituie un semn de insurecție 
împotriva unor tabuuri respectate eu multă obe
diență în ultimele decenii. „Există, ded, în ființa 
umană acea sursă din care împrejurările nasc dem
nitatea sa șl durata creației (. .). Ded, în toată 
simplitatea lor, acești tineri se devotează artei care 
îi inspiră, fără a ține cont de obstacolele, destul 
de demodate, care l-au culpabllizat șt refulat pe 
înaintașii lor“.
• UN INTERVIU eu Leonore Fini are ca obiect 

pictura și poezia, o temă culturală asupra căreia 
s-a meditat atlt de mult I Cu toate acestea, marea 
artistă, a cărei operă i-a inspira* unui comenta
tor aprecierea că se bucură de o gratie mocartiană, 
exprimă cîteva opinii formulate extrem de atră
gător : „I-aș răspunde lui Thierry Maulnler prin 
ceea ce spunea Eluard : „Pictura Iți di U vezi-, 
și prin aceea a lui Remizot : ..Ea tunde ochii**. 
„Pictura, la fel ca și poezia, trebuie, bineînțeles, 
să Impună, evidența neprevăzutului**.
• POETUL INDIAN Slukant M ah «patra eate

unu! dintre cei mal străluciți scriitori de limbă 
orissi. In mod special, comentatorii operei sale au 
remarcat poeziile care se Inspiră din străvechile 
ritualuri ale comunității orissa. Sitakant M ah a pa
tra este, de asemenea, autorul unor studii valoroa
se și a unor antologii care dezvăluie, pentru prima 
oară, lumii moderne frumusețea sălbatică a unor 
festivaluri dedicate zeilor păglnl In micile sate in
diene. Cu predilecție, critica a evidențiat poemele 
Intonate Intr-un rifual dispărut încă din secolul 
XVIII, care prevedea sacrificii umane. Opera poe
tului indian are atlt semnificație antropologică dt 
ți una estetică.
• STRĂVECHILE MONUMENTE ale culturii me

dievale bulgare reprezintă și azi un titlu de mln- 
drie. Vechea și celebra mlnăstire Rila, centru ■pi- 
ritual cu rezonanță în întreaga peninsulă Balca
nică, este studiată de specialiști și admirată de toți 
vizitatorii pentru unicitatea trăsăturilor sale arhi
tecturale și bogăția sugestiilor artistice. Temele de 
cultură balcanică sint profund lemnificative pen
tru destinul sud-estuluJ european. Iar comparatiștii 
subliniază circulația intensă de manuscrise și strân
sele legături care existau Intre marile centre cul
turale tn tot timpul Evului Mediu, o adlncă ți no
bilă solidaritate culturală.

vate, mediul specific al „civilizației bidonville44, 
invitație la violență și infracțiune... Iar pe de 
altă parte, cu un rol deloc de neglijat, aportul 
pe care mijloacele de informare in masă din ță
rile occidentale il aduc la educarea tinerilor in 
spiritul violenței. „Proliferarea criminalității pe 
marele și micul ecran — se scrie in MONDE 
DIPLOMATIQUE — este rezultatul unei struc
turi social-economlce care, sub masca unei false 
libertăți, urmărește să deschidă o supapă artifi
cială de evadare dintr-o lume pe care tinerii o 
simt ca nedrept și inuman concepută, care alte
rează și alienează personalitatea umană*4. Intr-a
devăr, s-a calculat că, in Franța, „revin44 in 
medie 6,6 crime sau acte violente la fiecare lung 
metraj. în S.U.A., emisiunile de televiziune difu
zează la fiecare 7,5 minute secvențe despre un 
act de violență : in R F.G., în decursul unei 
singure săptămini, telespectatorul vizionează 416 
delicte bazate pe violență, care au drept rezul
tat 103 morți, 52 de bătăi, 27 de schimburi de 
focuri, 7 spargeri de bând, 8 incendii și tot atitea 
execuții, 18 răpiri, 27 de amenințări cu arme 
automate și 16 furturi prin efracție. De aici este 
ușor de explicat drumul imaginației spre reali
tate, de aici, adeseori, transpunerea fidelă, de 
către grupuri de tineri, a unor acte de banditism 
și violență „exemplare" urmărite pe ecran. De 
aici, mai departe, racolarea foarte ușoară a unor 
asemenea tineri lipsiți de orice orizont spiritual 
de către partidele neonaziste din diverse țări ale 
lumii, promovind insă, cu toate, mitul de tristă 
amintire al rasei superioare, al rasei de supra
oameni. „Mutația in tipologia crimei*4 de care 
vorbeau autorii unui articol publicat recent în 
„L'S NEWS AND WORLD REPORT44, duce, in 
mod evident „la intensificarea violenței provo
cată de motive ideologice și politice, creșterea 
numărului de crime legate de activitățile unor 
organizații subversive, a unor secte așa-zis re
ligioase*4. Crearea unui climat în care toate aces
tea să devină imposibile, in care, niciodată, sub 
nîd o formă, să nu mai fie văzuți tineri fanatici 
In uniforme brune omorînd in numele unei doc
trine confuze și sin geroase, aceasta trebuie să 
fie replica noastră, a civilizației umane, împo
triva violenței, criminalității și terorii.

Cristian Unteanu
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MUNCA - PERSONAJUL DE ONOARE

al țării
u de mult, sub cupola Marii Adunări n Naționale, am putut asista la ceea ce, 
omenește, se cheamă, cinstirea supre
mă a minții si brațelor celor ce mun

cesc pe acest pămlnt, fără deosebire de naționa
litate. Festivitatea de inminare a Înaltelor 
distincții județelor șl unităților fruntașe pe anul 
1978, s-a constituit Intr-un vibrant îndemn la a 
acționa cu fermitate pentru înfăptuirea neabă
tută a programelor și planurilor întocmite in 
toate domeniile de activitate.

Așadar, prin reprezentanții noștri, un popor 
Întreg am simțit, ca de multe ori, că avem da
toria de a răspunde cu tot sufletul acestei che
mări, că noi locuitorii acestui pămint românesc 
sin tem onorați să dăm dovadă de responsabili
tate și abnegație în munca noastră, răspunzi nd 
încrederii pe care ne-o arată partidul, străduin- 
du-ne sâ asigurăm Îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan in acest al patrulea an, hotărâ
tor, al cincinalului.

Și faptele noastre confirmă, zi de zi. Dovadă 
că munca dreaptă, cinstită, a devenit un perso
naj de onoare al acestui timp. Unde anume ? 
Peste tot Țara este un uriaș șantier. Țara 
păstrează ceea ce este mai bun, mai curat, mai 
frumos. Iar in zilele de sărbătoare a sufletului, 
Țara ni se dezvăluie tuturor într-un singur cu- 
vînt : MUNCA.

Nu mai uimește pe nimeni faptul că oamenii 
muncii pun în fața oricăror obligații un plan 
ce trebuie îndeplinit Ia timp și exemplar, un 
produs a cărui livrare nu poate suferi amînări. o 
termocentrală care ar ridica potențialul energe
tic, o noapte albă pentru pîinea semenilor, un 
zimbet pentru o clipă de răgaz.

Nu mai uimește pe nimeni faptul că undeva, 
într-un sat, tărăncile cooperatoare, mame, au 
acționat pentru înființarea unei creșe. Cîmpul ne 
dă pîinea cea de toate zilele. Și acest câmp se 
cere Îngrijit întocmai ca un copil. Iar ele, fe
meile satului, știu asta. Pleacă în zori, odată cu 
răsăritul soarelui și se întorc tîrziu, cînd se în
tunecă. Și în tot acest timp, alte femei, educa
toarele, ii Învață pe micuții copii ce înseamnă 
pământul și ce măreață, ce nobilă este truda 
pentru păstrarea acestui strai verde și ne
muritor.

Zilnic, televizorul ne aduce în fața ochilor 
imagini din țară. Și tot zilnic, fie câ mergem 
la școală, la întreprindere, ori pe stradă, avem 
prilejul să ne confruntăm cu realitatea. Peisajul 
unui oraș se schimbă de la o zi la alta. Unde era 
un loc viran se înalță un bloc. Sau apare o 
școală. Constructorii devin prieteni de suflet cu 
noii locatari. Doar ei, cu mîinile lor, au ridicat 
blocul. Și tot ei, făurarii, vor ridica alte și alte 
apartamente.

Nu ne mai întreabă nimeni : cine sînt bene
ficiarii ? Sînt oamenii muncii : siderurgiști,
tehnicieni, profesori, betoniști, sudori, construc
tori. Iată de ce, de pildă, ceramiștii din Jimbo- 
lia și Lugoj au livrat în plus șantierelor, fată 
de planul la zi, mai mult de 800 000 de cărămizi 
și blocuri de zidărie, peste 600 000 cahle, 100 000 
de țigle, 600 mc. granulit și aproape 1 500 mc. de 
plăci de faianță.

Cerințele de materiale de construcții sînt în 
creștere. Șantierele primesc, aproape zilnic, can
tități suplimentare de materiale de construcții. 
De aceea, oamenii muncii din unitățile între
prinderii „Extraceram" din Timișoara au expe
diat beneficiarilor, peste prevederile acestei 
perioade, 7 700 mc. de agregate de balastiere $i 
cariere, aproape BftO mc de prefabricate armate 
pentru construcții industriale și agrozootehnice, 
precum șl un număr însemnat de cărămizi și 
alte materiale ceramice.

Intr-o altă parte a țării, și anume la întreprin
derea „Unio“-Satu Mare, s-a realizat în pre
mieră pe țară ce! dinții transportor șerpuitor 
blindat cu susținere și tăiere mecanică, destinat 
abatajelor cu front lung din minele carbonifere 
ale țării.

Primăvara ne-a bătut la ușă. Mîinile harnice 
ale cooperatorilor din județul Argeș au plantat 
șl crescut, pentru bucuria copiilor noștri, in pri
mul rlnd, milioane de stoloni de căpșuni. Și tot 
ei, muncind zi și noapte, au amenajat la Băi- 
culești o fermă pentru cultura coacăzului, mure
lor și zmeurei.

Desigur, carnetul reporterului a reținut multe 
asemenea date. Și nu poate trece peste faptul că, 
de pildă, nu de mult, la Clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara a avut loc festivitatea înminărîi 
„Steagului roșu" și a „Diplomei de onoare" de 
întreprindere fruntașă pe industrie, colectivului 
Erou al Muncii Socialiste din Combinatul side
rurgic din Hunedoara care, prin valoroasele rea
lizări obținute în anul 1978, s-a situat din nou 
pe primul loc în întrecerea socialistă. Această 
festivitate a avut semnificații deosebite pentru 
siderurgiștii hunedoreni, care au trăit emoțio

n nou oraș, desigur, este acesta in- 
Uvocat în titlul reportajului nostru, 

mai vechi, cu mult, decît imaginea 
mea despre ceea ce anii de liceu 

mi-au oferit Orașul este tot atît de vechi pe cît 
rădăcinile noastre în pămîntul străbun, cît 
chiar ideea acestei neclintite dăinuiri în solul 
bătut cu inimi, ca niște steme însîngerate în 
războaie de apărare. în războaie de neatîrnare. 
Și deodată, acum, în primăvară, Zimnicea vine 
spre noi, aidoma unei imagini transfocate pe 
un ecran al amintirii și al conștiinței celor 
care, cîndva, au cutreierat străzile așezării 
bătrine și silențioase, prin care umbrele plu
teau ușor, ca parfumul de trandafiri. Erau 
pilcuri lungi pe vechea stradă a gării, pe unde 
mi-am lăsat adolescența, și erau la fel și în 
parcul pătrat, și el o mîndrie locală, parc de 
orășel cuminte și blînd, parc nu prea mare, 
înflorea aici, întîia oară, verdeața patriei, în 
sud, semn că primăvara urca sănătoasă prin 
țară, și noi ne bucuram pentru că o simțeam 
printre primii. într-una din zile, cît de tînăr 
mai puteam să fiu, m-am plimbat, însoțind 
și însoțit, ca de basm, pe șoseaua către port, 
la Dunăre. Ne opream și citeam dintr-o carte. 
Aici s-a petrecut pentru mine inițierea în 
ceea ce cu toții sintem dărui ți să alegem. Pri
mul vers, prima plimbare, prima..

în dreapta — se întindea apă multă șî lină. 
Dunărica. în stingă, plîngeau de fericire sălcii 
bătrânicioase. Cit vedeai cu ochii, pădure 
verde, apă, vegetație cu nuferi, și pe$ti 
sărind prin aer după gtze. Nu m-aș fi gândit 
vreodată la un alt peisaj. Peisaj de suflet, 
peisaj ca o pecete. Și iată, in orașul în care 
s-au petrecut pentru mine atitea intîie minuni, 
un nou adevăr se ivește. Prima uzin^.

Este de-acum o realitate. Profilul eL silueta 
ei, grandoarea ei o face de neuitat, acolo pe 

nantul și adîncul sentiment al datoriei împlinite. 
Acest colectiv harnic, pătruns de răspundere 
muncitorească, comunistă, patriotică a fost 
răsplătit într-un cadru solemn cu „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I, înalta 
distincție decernată de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, recent, la Marea Adunare Națională.

Focul din vatra Hunedoarei nu se va stinge 
niciodată. Făuritorii metalului nu cunosc odihna. 
Au brațe pentru muncă. Ei își cunosc puterea 
brațelor. Au suflete pentru această țară frumoa
să, pentru oamenii ei. Și își cunosc prea bine 
sufletele. Nu poți înfăptui nimic fără muncă 
susținută, ordine, disciplină, răspundere. Iar 
acești siderurgiști, fie că se numesc Ștefan 
Tripșa ori Nicolae Mărculescu, Silviu Samoiles- 
cu ori Andcei Petrescu, și-au dovedit și își vor 
dovedi înalta conștiință muncitorească, înscriind 
noi fapte de muncă în marea întrecere pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor acestui an ho
tărâtor al cincinalului.

în județul Olt, la Scornicești, toți cetățenii, cu 
mic cu mare, au participat la întrecerea socia
listă privind îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, soci al-cui turale, buna gospodărire și în
frumusețare a localităților. Alături de alte con
silii populare, Scorniceștiul este pe primul loc. 
O dovadă de mîndrie ? Da. Să simți că tu, ce
tățean al țării, participi cu tot sufletul la acest 
impresionant cîntec al pămîntului. Că-ți aduci 
partea’ta de inimă la această uriașă scenă 
deschisă.

Temistocle Diaconu, învățător în Pădurenii 
Vasluiului nu s-a întrebat niciodată de ce 11 
atrage satul. Ba, mai mult, i-a învățat pe copii 
poveștile din Creangă, a făcut din ei buni po
vestitori al legendelor locului. Și tot el, acolo în 
Pădureni, a înființat un taraf. Cîntece din bă- 
trîni, cîntece noi. Muzicanți sînt micuții elevi 
de la școala din comună. Fac turnee, dau auto
grafe, primesc premii. Mărturisesc că, stind de 
vorbă cu ei, la Muzeul satului, după un specta
col în aer liber, inimoșii pionieri mi-au spus că 
nu suportă să stea o clipă fără să facă ceva. în
vață, cîntă, scriu versuri, muncesc în cîmp 
alături de părinți. Multe din versurile cîntece- 
lor reflectau ceea ce-mi declarau acești copii.

La întreprinderea „Neptun“ din Cîmpina am 
cunoscut un tînăr strungar. Se numește Gheor
ghe Popescu. Lucrează într-o secție nouă, cu
rată ca o farmacie. Mi-a spus câ exact pe locul 
acela, cu puțină vreme în urmă, erau niște bălți. 
Sala au făcut-o constructorii, e drept. Dar ei, ti
nerii, au renunțat la plimbări, cinematografe, 
lbctură, au venit aici și-au făcut totul lună. Sînt 
mai legați de aceste strunguri decît de peisajul 
de-afară. Uneori plouă cu gheață și ei nu apucă 
să arunce o privire pe geam. Gheorghe Popescu 
face inovații. Deocamdată-i începutul. Dar are 
timp suficient. Cind muncești simți că ai puteri 
nemaivăzute.

Țică Marin din Peretu-Teleorman are peste 
șaptezeci și cinci de ani. Muncește și acum, ia 
cîmp, alături de cei tineri. își aduce aminte cu 
tristețe de anii în care dormea pe rogojină și nu 
avea ce mînca. Azi are de toate. Plus televizor. 
Apasă pe un buton și-i intră lumea în casă. Țică 
Marin este poetul-țăran participant cu minunate 
poezii la „Cintarea României". Muncește ziua. 
Scrie seara. Are patru caiete cu versuri. Eroul 
lui principal este Munca. De ce ? Pentru că ea 
a schimbat radical viața familiei Marin.

Iar undeva in Nord, la Rozavlea-Maramureș, 
zeci de porțl cioplite aduc'mărturie că mîinile 
și sufletul unul om, nici tînăr. nici bătrin, 
Gheorghe Ardeleanu, farmecă dHÎta. Ca să cio
plești o poartă este nevoie de dragoste. Să 
iubești lemnul Gutiiulul, să prețuiești dorința 
celui ce visează o asemenea poartă, să crezi cu 
toată tăria în acest arc de triumf pe sub care-ți 
voi purta pașii o viață întreagă. La un metru 
de Gheorghe Ardeleanu stă un nepot, de nici 
doisprezece ani, meșteșugind de zor. îi place ro
lul de ucenic, pentru că, la atîta tinerețe, se 
poate lăuda cu un palmares bogat. Nici nu mai 
știe cite porți a dăltuit alături de bătrînuî meș
ter. Ionel Ardeleanu știe, în schimb, că ei va 
prelua ștafeta, dăltuindu-și sufletul într-un alt 
nemuritor arc de triumf.

în fiecare primăvară, geologul Romulus Pur
cel și echipa sa, pornesc spre munți. Localnicii 
au început să-i cunoască. în fiecbre început de 
primăvară un munte, un deal, o mare de sonde 
își așteaptă prospectorii. Nu o dată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat cît de imDortantă 
este pentru țară munca geologilor. Ei, explora
torii pămîntului, descoperă zăcămintele necesare 
industriei noastre într-o continuă dezvoltare. 
Ziua unui prospector începe înaintea răsăritului 
de soare. Și se termină noaptea tîrziu, după ce 
toate punctele au fost însemnate pe hartă. Kloss 
spunea că geologia este muzica pămîntului. Iar 
un geolog mai tînăr. Alexandru Stilla. spunea 
lntr-un interviu televizat că faptele de muncă 

Orașul începe 
cu prima uzină

malul fluviului, printre vapoare, născută 
parcă de un vis al copilăriei, dar, cum spu
neam, adevărată și puternică. De jur-impre- 
jurul halei de fabricație, oameni într-o foială 
ce colorează aerul neclintit de altădată, îl în
viorează și-i dau o notă modernă.

Pătrund în oraș cuvinte și realități noi. 
Fluxul tstaMftogic — prin care mă poartă, cu 
explicațiile, inginerul Ștefan Hîngu, șef de 
atelier, este acela al unor premiere de teme
lie Căci la Zimnicea. Întreprinderea de țevi 
sudate înseamnă un început Curind se vor 
inaugura lucrările altor fabrici. Cu aceasta,

sint adevărata muzică a acestui pămlnt „Cînd 
lovesc cu ciocanul o piatră, zicea, mă gindesc 
dacă sub ea nu stau ascunse de vreme zăcămin
te de miliarde de lei. Este de datoria mea și a 
colegilor mei, o datorie de onoare, dacă vreți, să 
descopăr aceste inestimabile comori".

Și tot în aceste zile de primăvară, cînd țara 
se îmbracă în strai de sărbătoare, scenele țării 
au dezvăluit un magnific potențial cultural, o 
mișcare menită să aducă în prim plan, sub di
verse forme, fapte de muncă și trăire socialistă. 
Artiști și public, față în față, pe scenă și in Viața 
de toate zilele. Brigăzi artistice, coruri, dansuri 
tematice, folclor, toate cinstind Munca, toate 
slăvind omul. Un exemplu edificator în acest 
sens ar fi cele peste 10 500 de formații artistice 
de toate tipurile. Peste 725 de spectacole, peste 
70 seri de muzică și poezie, toate creații origi
nale. O vastă și binevenită confruntare cu pu
blicul. O confruntare din care a ieșit câștigătoare 
calitatea. Nu sint de neglijat nici numeroasele 
expoziții de artă plastică, de artizanat, de desene 
ale copiilor. Desigur, carnetul reporterului a re
ținut și câteva prezențe, absolut remarcabile, a 
acestor tinere vlăstare în viața spirituală a țării. 
Astfel, la faza interjudețeană de la Brașov, for
mația de tulnicărese a Școlii generale din Bul- 
zeștii de Sus, Hunedoara, a obținut locul întii. 
A fost, cu siguranță, o mare bucurie a bătrâ
nilor tulnicari din Bulzești să constate că ur

cu prima, Zimnicea intră definitiv în aria 
industrială a țării, iar locurile în care mulți 
credeau că nu se va întîmpla niciodată nimic, 
trăiesc o renaștere. O trăiesc nu întâmplător, 
nu oarecum, ci — n-am exagerat — la înaltă 
tensiune : oraș nou, cu totul și cu totul nou, 
blocuri noi, case noi, locuri de muncă noi, 
ritm de muncă și viață nouă, oameni noi. 
Spre Dunăre, pe altădată atît de tăcuta șosea, 
trec, în plină primăvară, mașini în mare 
viteză. Pe Dunăre, vin și pleacă șlepuri cu 
materia primă, ori cu țevile lungi și tuciurii. 
Cuvinte noi, profesii noi.

mașii lor cinstesc tradiția șl, evident, îl cinstesc 
pe ei.

Paul Sălăjan din Reșița are patru ani. Recită 
versuri despre țară In fața microfonului de-acasă, 
pentru că la serbare trebuie să fie în fruntea 
celorlalți. „Eu cu brațele amîndouă..." recită și 
descopăr că acest micuț delicat, cu ochi al
baștri, este foarte aproape de sufletul meu. Pot 
vedea în el pe omul de miine. Care, cu sigu
ranță, își va pune amîndouă brațele in slujba 
acestui neîntrerupt cîntec al țării.

Comuna Marga din Caraș-Severin s-a făcut 
cunoscută in cadrul festivalului „Cintarea 
României" prin preluarea unor vechi tradiții 
folclorice — „Strigările peste sat". Elevii comu
ne iau, acum, în această lună, locul întîi cu un 
spectacol de muzică și poezie.

Și nu prea departe de ei, un alt loc intîl pen
tru corul de cameră și dansuri populare mixte, 
elevilor de la Casa Pionierilor și Șoimilor pa
triei din Reșița.

Este o caldă și de netăgăduit dovadâ că dra
gostea și seriozitatea față de muncă este pro
prie acestui neam de oameni harnici. Că se 
transmite din om în om, ca o putere a sîngelui. 
Că azi această scenă deschisă milioanelor de su
flete, țara, prețuiește și cintă cu ardoare perso
najul principal al vieții : MUNCA.

Letitia Vladislav

Laminorul de țeavă, mașini de format șl 
sudat țevi elicoidale, imensul rulou de peste 
23 tone (metal), stația hidraulică, rola de 
apăsare, de ghidare, peria de debavuare, coșul 
cu role, „crocodilul", cum e botezat în 
argou, dispozitivul cu arcuri de sudură, lineta 
de ghidare, și iată, pe patul de așteptare, se 
odihnesc mănunchiurile de țevi, nu mănun
chiuri, ci stive. Diametrul: 500—1600 mm. 
Acestea sînt țevile sudate elicoidal. Nu peste 
multă vreme, vom putea privi țevile sudate 
longitudinal. Nu e nevoie să cerem explicații. 
Linia de sudură, spiralată, îți dă o idee despre 
aceasta. Oamenii nu par deloc dezorientați, 
nu se miră de noua realitate. O trăiesc fără 
complexe', fără emoții, simplu și stăpâni pe ei 
înșiși. Intre gînd și faptă nu e loc de aștep
tare.

Primele amintiri se întîlnesc aici, la Zim
nicea, cu primii pași ai noilor-născuți, cu 
primii țăruși ai noilor întreprinderi, și, nu 
demult, cu imaginea primei uzine. Un început 
îl cheamă, ca în poveste, pe altul. E sigur 
astfel că orașul crește. Crește frumos, cum ar 
spune pensionarul cel mai mîndru... Intre 
timp, siderurgia teleormăneană a și produs 
primele 4 000 tone de produse finite. Mîine, 
poimîine vor începe probele tehnologice la 
linia a doua de fabricație, și cu aceasta uzina 
se ia foarte în serios, producând nu mai 
puțin de 70 000 tone țevi sudate...

Zimnicea nu mai.este demult un oraș visat, 
un oraș dorit. Noua Zimnice ne cheamă ne
întârziat, pentru că există, puternică, adevă
rată, neîntrecută zidire. Ea își are deja sti
hurile meritate de întemeiere, căci o mare 
scenă e orașul, precum o pildă a muncii și 
creației este, în totalitate, în lumină, cîntarea 
de zi cu zi, a constructorilor.

loan Lazăr

Un cîntec 
despre noi înșine 
în spațiile muncii
Noi știm și cunoaștem totul mai înainte 
De-a ne apuca în luptă cu muntele și apa; 
Cunoaștem bine ciți oameni au copii 

mulți, 
li cunoaștem și pe cei ce-și doresc

un copil) 
Tot așa cum ii știm pe sterili. 
Pe cei mutilați de egoism și teama

de-a trăi 
Conjugind plural viața și căldura modernă 

a devenirii 1 
De-aceea noi ne gindim mai intii la copii 
Și rodirile viitoare i

Firul cu plumb coboară urgent 
Din centrul inimii noastre ; din viitor

și din rod 
Coboară firul cu plumb. Proiectele noastre 
Nu-s visuri, ele sint aripi bătind timp 

de-o secundă 
Peste frunțile noastre — 
Fiecare zid pe care-l întemeiem) noi știm 
Că va adăposti o ceată de suflete — 
Un adevărat roman moderHj o tinâră lume 
Dornică sâ existe și să conjuge I 

Intr-adevăr, ne gindim mai puțin
la pasările călătoare 

Și la florile parfumate. 
Știm că .orice pian poate lua aminte 
Și la ritmurile uneltelor pe care noi

le ascultăm 
Cu inima I

Sunetul țârii se-aude 
In piatră și-n fier, în inima noastră, 
In verbul demnității,
In sudoarea și munca independentă 
Și-n forța teribilă a Viitorului.

Așa se face câ firul cu plumb coboară 
Intre copii și piine — El coboară

din inima noastră 
Secant intre boabele de grîu 
Și globulele roșii ale viitorului.

Noi nu visăm, 
Sintem noi înșine visați de viață 1

☆
Am spus-o și-o mai spunem ■ in fiecare 

zid 
Și-n fiecare piine sau verb, 
Se află inima noastră, delicata

și puternica noastră 
Inimă ; fiecare planșeu și fiecare cărămidă 
Au in ele temeinicia sufletului nostru. 
Nouă nu ne sint de folosință oglinzile. 
Ne putem privi exact, drept și limpede 
In zidurile și ogoarele noastre, 
Cum ne vedem și aflăm 
Cine sintem privindu-ne în ochii

soțiilor noastre 
Și-n privirile copiilor noștri ;

Noi sintem membrii comuniști ai materiei 
Și membrii comuniști ai piinii.
Cine n-are viziunea noastră, nu poate privi 

viitorul 
Și nici pe sine nu se poate vedea 
Și-i fără vedere întruna, in multitudinea 

noastră I 
Noi nu urcăm șotîng-șoting 
Și nu ne pindim, noi zburăm arterial 
Și ne privim 
Deschis in inimă și-n gindire.

☆
Frumoasă-i, teribilă clădirea vulturilor 

in Corpați, 
Gigantă-i și dreaptă intrarea Dunării

in mare, 
Metroul român spune imperative mișcării, 
Gigant e porumbul in Cimpia Română, 
Puternică-i ploaia în Transilvania, 
Viscol înalt e-n Moldova 
Iar Oltul e atins de peana rînduneleî — 
Toate acestea și Luceafărul sus, nu-s decit 
Măsura puterii, energia demna și grea 
A verbului românesc și plural 
Cărat in voce și-n inima, dus cu fruntea 
Spre viitorul ferm al piinii vizionare I '

Și, frumoasâ-i, 
Grea și sigurâ-n zbor pasarea măiastră, 

este 
Vestea câ noi ridicăm piatra la umărul 

lunii, 
Facem odată pentru totdeauna egalitate 
Intre Pămint și Înalt) 
Intre Sus și Adine 
Intre Piine și Liniște I 
Sub lună, mistria desenează o pasăre 

zburind 
Pe linia vieții din palma rodirilor ; 
Viitorul nu se poate citi 
Fără să privești, pe linia vieții, 
Zburind o pasăre tinâră...

Ion Crînguleanu

_______ J
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