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CTITOR 
AL PATRIEI
SOCIALISTE
aniversarea zilei de 

naștere, a peste 
cincizeci de ani de 
activitate revoluțio

nară ai secretarului gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, puterea 
de simbol și semnifica
ție a acestei zile, expre
sia pe care o dăm celor 
mai calde și mai alese sen
timente, omagiul înălțător 
pe care poporul și tara il 
aduc celui ce se află. cu bi
nemeritată și statornică, vie 
prețuire în fruntea* desti
nului nostru național. O zi 
care stă in dreptul inimii și 
conștiinței românești și pe 
care istoria vieții
noastre ne-o încredințează 
la numai un foșnet de filă 
după ziua unirii, o coinci
dență cu tot ce ne este mai 
scump și mai familiar, dar 
și un semn distinctiv tot
odată, un mobil de reală și 
necontenită vigoare patrio
tică, revoluționară, acela al 
unității prin care sîntem și 
ne edificăm într-un timp 
eroic, fundamental.

Două decenii vor împlini 
în curînd arcul de boltă al 
unei epoci care îi poartă 
numele. Congresul al IX-lea 
al partidului este eveni
mentul ei inaugural, este în
ceputul în toate precumpă
nitor al unui drum pe par
cursul căruia istoria a con
semnat și consemnează cele 
mai multe victorii ale mun
cii, gîndirii și creației, sen
sul și dimensiunea de epo
pee națională au primit și 
primesc confirmări care fac 
din existența României noi, 
socialiste, un act al unei in- 
confundabile și statornice 
identități politice și sociale, 
o operă fără precedent și 
cu implicații în toate do
meniile vieții materiale și 
spirituale. De la o biografie 
șl o viată de excepție au e- 
manat și emană toate mari
le prefaceri revoluționare 
care au avut loc și conden
sează în unitatea de măsu
ră reliefuri economice și so
ciale care cumpănesc deci
siv asupra perspectiyei • și 
ne definesc în chipul cel 
mai exact, cît se poate de 
convingător, în materie de 
progres și civilizație, de fă
urire a unei noi societăți si 
a unui om cu o conștiință 
nouă, înaintată. Intr-o con
strucție fără precedent s-a 
aflat și se află întreaga țară,

Congresul al. IX-lea i-a in
suflat acea forță și viziune 
care i-au marcat întreaga 
devenire. Pentru vremuri 
noi un om nou a fost ales 
la cîrmă și pe traiectul în
tregului nostru destin el se 
află de atunci. la datorie, a 
imprimat vigoare, suplețe și 
dinamism economiei, știin
ței și culturii țării, i-a insu
flat încredere, i-a cerut 
muncă, i-a relevat un mare 
viitor. De numele, de viața 
și opera sa este indisolubil 
legată soarta țării și ca o 
garanție, ca o certitudine a 
mersului ei sigur, mai de
parte. pe calea edificării și 
propășirii socialiste. Con
gresul al XIII-lea al parti
dului l-a reales l-a reinves
ts în funcția supremă, îm
plinind voința și consensul 
întregii națiuni.

Două, decenii vor împlini 
în curînd arcul de boltă al 
unei epoci care ii poartă pe 
bună dreptate numele și pe 
care istoria l-a așezat In 
rindul celor mai de seamă 
bărbați. Ctitor al României 
socialiste,- erou al țării, al 
națiunii sale, personalitate 
proeminentă a lumii con
temporane. un om al păcii, 
al înțelegerii și cooperării 
internaționale, militant neo
bosit, apărător înflăcărat și 
consecvent al cauzei umani
tății. al dreptului vital la 
viată, la libertate și inde
pendentă al popoarelor, un 
nume care se identifică în 
cel mai înalt grad cu tara 
și poporul său. o biografie 
și o viață din care a făcut 
un exemplu de muncă și dă
ruire. Partidul — Ceaușescu 
— România formează azi o 
fericită sintagmă cu care 
numim întreg acest timp cu 
suflu și grandoare de epo
că, întreaga și complexa re
alitate materială si spiritua
lă care cuprinde de pe acum 
dimensiunea si substanța 
amplă a viitorului.

Omagiul tării, al tuturor ge
nerațiilor trimite din acest în
ceput de an spre acele culmi 
pe care conducătorul nos
tru ni le relevă întotdeauna 
și cu maximă dăruire și vi
goare comunistă, cu înalt 
patriotism si abnegație eroi
că. revoluționară. In acest 
omagiu este ridicarea isto
riei la treapta celei mai de
pline și mai cuprinzătoare 
conștiințe. La mulți ani !

Luceafărul

Vis împlinit

Sărbătoarea lui 26 
ianuarie — aniver
sarea zilei de naș
tere a. bărbatului 

care conduce destinele pa
triei în epoca cea mai fertilă 
a istoriei românești — are 
pentru națiunea noastră în
semnele demnității și împli
nirii.

Ce înseamnă România de 
azi ? în primul rînd o tară a 
muncii, a construcției în toa
te planurile activității, mate
riale și spirituale, o țară^care 
se zidește, pe sine în sensul 
firesc al istoriei sale și al 
idealului său multimilenar. 
Proces deloc lin, care exclu
de ab initio Comoditatea în 
gindire, spiritul rutinier, dog
mele. Declanșarea, lui. la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
poartă amprenta- âe necon
fundat a originalității în gîn- 
.dire, vizionârismului, curaju
lui politic al .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, revoluțio
narul'care și-a, asumat sar
cina de cruciglă resnonsabili- 
tațe'.patriotîr^ de a;.descătușa 
energiile unez națiuni, de a 
■oferi popocțtjui- sași șansa

viitorului liber, demn și pros
per.

Pentru orizontul culturii ro
mânești epoca .pe care o 
trăim se constituie intr-o ve
ritabilă renaștere spirituală, 
prin refacerea legăturilor cu 
marile tradiții, prin repune
rea in circulație a valorilor 
perene ale civilizației noastre, 
prin stimularea înnoirilor 
permanente, a căutărilor fer
tile. Stau mărturie operele 
create in acești ani, ștă măr
turie saltul înregistrat în re
ceptarea artei-ide către ma
rele public, nevoia sa Orga
nică de carte bună, de act 
șirtjstic autentic. Comuniunea 
dintre creator și oamenii că
rora li se adresează a deve
nit un fapt împlinit purtînd 
semnificația unei construcții 
de conștiință. La Congresul 
al XIII-lea al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
definea astfel misiunea crea-

Nicolae Dan 
Fruntelată

Continuare în pag. a 2-a
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O emblemă nepieritoare

Ion Lăncrănjan
Continuare în pag. a 7-a
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mima — urare

îndatoririle ce ne revin, răspunzînd 
mentelor timpului eroic al inălțării

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
MULT STIMATE Șl IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
împărtășind simțămintele de dragoste și recunoștință ale întregii națiuni, oamenii 

scrisului Vă aduc un profund omagiu in această zi sărbătorească de ianuarie. Ne expri
măm astfel incă o dată inalta prețuire a -inflăcâratei activități revoluționare pe care o des- 
fășurați de peste cinci decenii, pentru înfăptuirea idealurilor clasei muncitoare, ale parti
dului și poporului nostru, pentru propășirea României sub soarele generos al socialismului 
și pentru așezarea ei la loc de cinste in arena internațională.

De numele și eforturile Dumneavoastră neostenite este legată făurirea unei socie
tăți moderne, dinamice, cu o industrie și o agricultură in plină dezvoltare, cu o viață spi
rituală de o mare diversitate și strălucire. Climatului efervescent instaurat de partid și de 
secretarul său general după Congresul al IX-lea i se datorează izbînzile notabile obținute 
și pe târimui artei cuvintului. A fost recunoscut pe deplin statutul specific al actului de 
creație, garantindu-se creatorului dreptul de a cunoaște adevărul și de a-l exprima într o 
gamă largă de forme și modalități artistice. Aria tema'icâ s-a extins, ajungind să se con
funde cu atotcuprinzătorul univers al vieții. Creației i s-a deschis astfel un cimp vast de 
neîngrădită afirmare, ceea ce i-a îngăduit să-și îndeplinească mult mai eficient vocația 
de modelator al conștiințelor.

Sîntem adine onorați de faptul că strădaniile noastre s-au reflectat in aprecierile 
pozitive cuprinse in Raportul pe care l-ați prezentat la Congresul al XIII-lea al Partidului, 
in legătură cu împlinirile literaturii și artei, cu rolul acestora în ansamblul activității cul
tural-educative. Totodată, sintem puternic mobilizați de generosul Dumneavoastră îndemn 
de a extinde și aprofunda cunoașterea vieții, preocupărilor și aspirațiilor oamenilor muncii, 
pentru a face din scrisul nostru un mijloc și mai eficient de formare și dezvoltare a con
științei socialiste.

In această zi, gindul nostru se îndreaptă spre omul care, înzestrat cu o privire 
lucidă și cutezătoare, cu o clarviziune care-l situează printre marile personalități ale lumii 
contemporane, a dat glas năzuinței ca pe planeta noastră să fie instaurat un nou tip de 
relații, întemeiate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe colaborare și 
ințelegere reciprocă pentru edificarea unei lumi □ progresului și păcii, eliberind astfel 
omenirea de coșmarul războiului și al cataclismului nuclear.

Sint toate acestea temeiurile pentru care Vă urăm să trăiți intru mulți ani, spre 
binele poporului și al țării, asigurindu-Vă că vom face totul pentru a îndeplini cu cinste 

astfel nobilelor Dumneavoastră îndemnuri și comanda- 
patriei spre viitorul socialist și comunist.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

nimeni nu va putea să desfacă, nici
odată, numele președintelui Nicolae 
Ceaușescu de epoca aceasta a noas
tră, epocă măreață, epocă plină de 

izbîndiri și de mari și esențiale clarificări. 
Da, vor spune unii, de aicea, de pe la noi,

ori de pe unde se vor afla cei cărora nu 
le-a mai plăcut aicea, preferind locurile mai 
călduțe și mai puțin bătute de vînturi, de 
unde să ne poată da, in liniște, sfaturi și 
indicații, cum să trăim și ce să scriem — 
dar vremea aceasta a avut și lipsuri, a cu
noscut și dificultăți de tot felul. Dar bine
înțeles că a avut și lipsuri, bineînțeles că a 
cunoscut și cunoaște dificultăți de tot felul, 
cum e firesc să se întîmple în orice vreme, 
cum nu se poate să nu se întîmple de-a lun
gul unui proces de schimbare a întregii so
cietăți, cum nu se poate să nu se petreacă 
într-o lume atit de tulburată, atît de mișcată 
de seismele sociale și de aspirațiile îndrep
tățite spre mai bine ale tuturor popoarelor,

Civilizație 
românească

Cutreier țara în lung și-n lat datorită 
profesiunii, menirii mele de gazetar și 
scriitor, realizînd astfel un vis al copi
lăriei. Un vis visat cu tainice speranțe 

de copil, cîndva obidit de nedreptăți sofciale, de 
ororile războiului. Un vis de a-mi cunoaște țara 
— leagănul atîtor eroi legendari —, pămintul ei 
brăzdat atunci de schije, oamenii ei —, mindri 
si în acele vremuri, dornici de pace și libertate, 
luptători neînfricați pentru dreptate, pentru ca 
omul să fie om.

Nu bănuiam pe atunci cite frumuseți nease
muite voi descoperi în peregrinările mele de 
mai tirziu. Cu cite minunate surprize mă întîm- 
pină patria mea la tot pasul, în impetuosul său 
mers înainte spre 
socialiste multilateral 
spre comunism ! Cel 
care mă întîmpină in 
din ultimii douăzeci

desăvirșirea unei societăți 
dezvoltate in România, 

mai deosebite înfăptuiri 
drumurile mele sînt acelea 
de ani și sînt legate de

numele unui om minunat care, în fruntea 
Partidului Comunist Român și la cîrma țării 
conduce cu clarviziune și abnegație eroică des
tinele patriei mele, ale poporului ei înfrățit spre 
noi culmi de civilizație și progres. De epoca 
Nicolae Ceaușescu este legată înflorirea ritmică 
și fără precedent a tuturor județelor țării, deo
sebitele realizări cu care România se va mindri 
de-alungul deceniilor și secolelor care vin. 
Metroul bucureștean. Transfăgărășanul, Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, ca și noul centru admi
nistrativ din Miercurea Ciuc, ca și sutele și 
miile de noi cartiere de blocuri, noi școli, labo
ratoare. uzine, fabrici, instituții — vor dăinui. 
Vor dăinui transformările calitative petrecute în 
conștiințele oamenilor, survenite prin îndemnu-

Prin cîntec
nafiunea-1s

slăvește unanim
poeme omagiale

Bokor Katalin
In pagina a 5-a

Sărbătorim, în acest' 1985,'două decenii 
de la istoricul Congres al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, eveni
ment care a marcat intrarea patriei 

într-o nouă vîrstă a devenirii 'sale. Prin alegerea 
in fruntea destinului nostru national a tînărului 
om poțitic Nicolae Ceaușescu poporul făcea o 
opțiune pentru viitorul său, săvîrșind un impe- < 
rativ pe care, în alte circumstanțe, un ilustru 
om politic il formulase astfel : „La legi noi, om 
nou !“ Firește, pentru o istorie multimilenară ca • 
a noastră, 20 de ani reprezintă extrem de puțin. 
In 20 de ani de-abia înflorește o generație, iar 
dacă ținem seama și de complexitatea fără pre
cedent a vieții mondiale, valorile creativității 
capătă parcă alte dimensiuni, dificultățile fiind 
mai mari. Și cu toate acestea, conform timpului 
istoric, iar nu cosmic, înfăptuirile acestei epoci 
au fost și sînt cu totul excepționale. Este cunos
cută puterea de a crea a românilor în perioade ' 
de stabilitate politică. Deși acestea n-au fost de
loc numeroase de-a lungul existenței noastre, . 
roadele lor s-au simțit în istorie și se mai simt 
și astăzi. Iată, de pildă, cei 47 de ani de cirmuire ' 
a lui Ștefan cel Mare, care, dacă ar fi avut ' 
șansa să fie continuați cu încă o jumătate de 
veac de pace, ar fi inaugurat o variantă răsări
teană a Renașterii, superioară poate aceleia oc-

Corneliu Vadim Tudor
Continuare în pag. a 7-a Continuare în pag. a 7-a
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arx spunea undeva că filosofii nu au
WTr» făcut decit să interpreteze lumea ;

A JL important este insă a o schimba. Nu 
cred că făcînd această observație cu 

tentă de reproș el a vrut să blameze nici filo- 
sofia, nici pe filosofi, pretinzindu-le ceea ce, 
prin firea lucrurilor și cu mijloacele lor, nu pot 
să realizeze. Firesc șl logic pare a sesiza incul
cată în subtextul acestei teze cardinale pentru 
concepția revoluționară despre lume și viață 
convingerea esențială că la scara globală a so
cietății vocația legitimă și supremă a ideilor 
proprii unei asemenea viziuni este necesar să 
determine și să se finalizeze in prefaceri de 
ordin revoluționar. Intr-un mod indirect, dar 
totuși evident, adevărul de cea mai largă au
diență politico-socială că revoluția în practică 
începe și se susține continuu pe revoluția în 
idei. Adică, o practică radical novatoare fără a 
se întemeia și extrage dintr-o concepție ea 
însăși dedicată permanentei înnoiri rămîne ceva 
de neconceput, refuzat de logică, după cum, 
experiența o dovedește, în consecință marile 
epoci sînt germinate de idei mari.

Pentru noi, românii, în România de azi, de
zideratul greu de atîtea implicații invocat de 
Marx este întruchipat prin împlinire strălucită 
de gîndirea și opera secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel care a dat numele unei epoci istorice — 
epoca în care trăim, cea mai rodnică din multi
milenara istorie a neamului.

Eliberată de orice dogmatism, de scleroza 
schemelor și a preluărilor mecanice, gindirea 
care inspiră și prezidează munca și viața po
porului român dedicate progresului țării, infăp- 
tuirii idealurilor socialiste și comuniste, accede 
la performanța unică în felul ei de a avea 
dispoziția funciară pentru multilateralitate și 
sistem, direcționînd pe coordonate și la dimen
siuni de maximă amplitudine activitatea în
tregii societăți. Și totul subordonat unui prin
cipiu conducător care în condițiile date denotă 
o opțiune vitală și eminamente revoluționară, 
anume totul pentru om, spre binele și fericirea 
lui. Fixind omul în centrul ideilor și al prac
ticii, gîndirea secretarului general al partidului 
nostru a declanșat un proces original, fără pre
cedent, de restructurare in fond a societății, 
voința de a o plasa intr-un context istoric apt 
să genereze și să multiplice energiile creatoare 
imperative pentru înfăptuirea țelurilor socia
liste și comuniste ale orinduirii pe care o 
făurim.

întreaga politică a partidului și reflectarea ei 
în eforturile eroice ale poporului dau seama 
despre felul de a înțelege opera de uriașă răs
pundere a conducerii societății în gindirea 
tovarășului Nicolae- Ceaușescu. învechită preju
decată consemnată în multe doctrine ale po
liticului, după care conducătorul nu trebuie să 
vadă persoanele, oamenii în fruntea cărora se 
află, ci doar lucrurile și consecințele lor, capătă 
un răspuns revoluționar, care își trage seva din 
încrederea în om și atașamentul sincer, neclin
tit față de cauza punerii acestuia în starea 
optimă de a se exprima și realiza, depâșindu-se 
pe sine și circumstanțele care de atitea ori în 
istorie l-au împiedicat să fie el însuși, la mă
sura menirii autentice, reclamate de capacită
țile lui creatoare. Un dicton adeseori înregis
trat în antologiile de acest gen spune că omul 
de autoritate publică acționează și reacționează 
potrivit împrejurărilor în care îi pui, Politica 
partidului nostru, prin gîndirea și acțiunea se
cretarului său general, a dat poporului român, 
tuturor fiilor săi, această formidabilă șansă de 
a munci și trăi în împrejurări favorabile care 
constituie temeiul recunoștinței fierbinți și 
adîncii prețuiri.

Nu există chemare mai generoasă și mai 
aproape de rostul omului decît aceea a muncii 
și creației. Și nimic nu se arată mai aproape de 
spiritul veritabil umanist decit a-i propune 
omului însușirea unor idealuri, valori și norme 
de viață care in practică asigură dreptatea, 
demnitatea, echitatea și solidaritatea tuturor in 
instanța unui obiectiv comun și ale cărui be
neficii se răsfring efectiv asupra tuturor. For- 
mulind programul înnoirii morale a societății, 
de pildă, secretarul general ăl. partidului a in
stituit in viața noastră unul dintre cele mai 
eficiente instrumente capabile pe termen lung 
și cotidian să fertilizeze întreaga substanță a 
societății. Constituie aceasta ttejigur o deslațtte - 
de esență a funcției factorilor- subiectivi ai • 
progresului social, activizați în strinsă interde
pendență cu factorii obiectivi. Dinamica struc
turilor politice, economice, sociale ale Româ
niei de azi înregistrează subiectul uman intr-un 
angrenaj dominat de responsabilitatea con
știentă a fiecăruia și capacitatea de interven
ție a societății în ansamblu pentru a-și regla 
viața și activitatea orientîndu-le mereu și cu 
obstinație spre cote mai înalte de progres și 
civilizație.

Grandioasele realizări obținute în ultimele 
două decenii mărturisesc în chip extrem de 
convingător consecvența și vitalitatea unei gin- 
diri care se urmărește pe sine în principii, re- 
găsindu-se fidel in măsurile concrete adoptate 
spre permanentizarea și generalizarea acțiunii 
de perfecționare revoluționară la care sint con
vocate absolut toate compartimentele societății 
într-o conexiune dialectică organică. De la 
sistemul democrației muncitorești al participării 
unanime la conducerea și rezolvarea treburilor 
obștești la sistemul economic mobilizat cu 
toate resursele materiale șl umane spre dobîn- 
direa unei noi calități și a unei eficiențe su
perioare, la sistemul cultural-educativ al for
mării și educării în spirit comunist, patriotic, 
și pînă la omul concret, individul în carne șl 
oase, îndemnat și avînd la îndemînă condiții de 
neîncetată perfecționare a pregătirii, de creș
tere a competenței, învestit cu răspunderi și 
încredere care solicită pe drept o contribuție 
sporită la augmentarea avuției naționale, la 
accelerarea progresului nostru.

Constelația de principii, teze și concepte care 
învederează revoluția în idei săvîrșită de gin
direa și opera secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu efecte atit 
de benefice pentru viața poporului român, are 
vocația prezentului, dar nu a unei realități în
chise în ea însăși, ci în recurs ferm și con
tinuu la integrarea în' curgerea timpului. Și a 
trecutului istoric și a viitorului ce va deveni 
istorie. Egoismul de generație este recuzat fără 
nici o rezervă. De aici, nevoia profund resim
țită și trăită de noi toți de a ne găsi și con
strui temeiuri în trecut și viitor pentru ceea 
ce realizăm astăzi. Rădăcinile operei noastre 
revoluționare au în spate întinderea mileniilor 
iar în față întinderea aspirațiilor pentru un 
mîine avînd anvergura evului comunist.

Putem privi cu conștiința împăcată trecutul, 
după cum, este cert, sîntem gata să angajăm 
viitorul cu sentimentul datoriei asumate des
chis și împlinite. Mesajul revoluționar al gin- 
dirii celui care ne conduce destinele se concen
trează în voința de a putea să ne prezentăm cu 
fruntea sus la examenul istoriei. Nu avem nici 
un motiv, dimpotrivă, să nu sperăm că acest 
examen, în virtutea a ceea ce facem spre binele 
și perenitatea poporului și țării cărora le apar
ținem, va fi de partea noastră, ne va lumina 
viitorul.

Traian Gînju
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acum, la cumpăna anilor, cind zăpezile 
fertilizează sămînța culcată a noilor 
recolte,

Acum, cind cerul se sparge in cris
tale de zinc străluminînd ochii cutezanțelor 
noastre celor dinții.

Acum, cind metalul îmblînzit se mlădie sub 
propriul foc de artificii sărbătorindu-și efi
ciența perfect calculată de către minijitorii 
abnegației muncitorești,

Acum, cînd ne reîntîlnim — ca în fiecare an 
din ultimele două decenii — cu cea mai aștep
tată și caldă aniversare a mult-îndrăznețelor și 
omenoaselor planuri de viitor,

Acum, cînd ne revărsăm gindurile noastre 
cele mai bune peste umerii patriei, puternici 
și încăpători în generozitatea lor străbună,

Acum, cînd ridicăm, de-un suflet măsură, 
paharul preaplinei noastre ofrande, prinosul 
nostru de recunoștință pentru primul președinte 
al României — tovarășul Nicolae Ceaușescu —, 
pentru primii 20 de ani de visată și realizată 
republică românească,

Acum. în ultimul an al acestui încercat cin
cinal, ce va coincide cu desăvîrșirea a patru 
decenii de la afirmarea primului guvern real
mente democratic al țării și cu anul internațio- L_______________

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
epoca de puternică afirmare 

a literaturii și artei
-- - *

■ Vizită dc lucru- - tablou do Vintilă Mihoescu

Conștiința de sine 
a literaturii

Configurația mozaicată a literaturii ro
mâne contemporane, provenită din ab
sența școlilor, a curenteior seu ac luni
lor programatice in plan pur ostatic, 

dar și dintr-o firească izbucnire de atitudini, con
cepții. stiluri diferite, greu conciliabile. nu consti
tuie neapărat o piedică in găsirea citorva coordi 
nate ale existenței ei din ultimele decenii. Un as
pect general, dobindit treptat, nu fără dificuPute. 
este (mai precis a fost) depășirea complexelor, mat 
vechi sau mai noi. H a apărut, pț de o parte, 
ca o consecință normală a realității s--■«< isto
rice, pe de alta ca o formă de iru,A---’. 
nfmeEi is taaf are ssUxi comp'eraai tvrrț. vi.a . 
tnului. nu mai opune inspirați waic re re» 
citadină sau nu mai îotasețse ciUincțsî jra^r.- 
taJ-oriental( șentra sr ter.suMfl »<?- .re&e in
sensul specificității, tradiționaliștii^; ce azi nu 
mai poate fi opus modernismului in forma de 
acum cincizeci de ani. Evoluția structurilor li
terare presupune, ca in orice domeniu dc activi
tate, evoluția sincronă a aparatului de cercetare, 
definire, clasificare. Vechile dispute teoretice, 
unele dintre ele cu destulă valabilitate, nu mai 
pot fi admise nu pentru că literatura română 
ar fi ajuns la acel grad de „sincronizare1* care le 
interzice (chestiunea e, oricum, depășită), d 
pentru că dezvoltarea ei impune alte contexte 
discuției.

In altă ordine, anii '60 corespund depășirii 
unui alt complex, de fapt a unui șir de com
plexe : cele ale perioadei dogmatice. Literatura 
română a avut astfel de recuperat ceea ce pier
duse in mai bine de un deceniu ; recuperările 
nu sînt — și aici pare să fie trăsătura salutară, 
de-a dreptul excepțională — întoarceri, ci des
chideri. Aproape părăsite la sfirșitul deceniului 
al cincilea, uneltele lirice revin sclipitor Ia mij
locul celei de-a șaptea decade, cind poezia con
temporană cunoaște un moment resurecțional 
fără precedent în istoria ei. Dacă ar fi si ver- 
bim de particularitățile ei — de individualitate? 
atit de pregnantă in cadrul literaturii ultimului 
sfert de veac, individualitate, noutate chiar, evi
dentă și în plan universal — ar trebui observat 
în primul rînd că structuri cunoscute, devenite 
nu atit tradiție cit repere ale imaginarului in 
forme vii : bacovianism, arghezianism, descen
dente blagiene, ermetism barbian, balcanism, ex
periențe suprarealiste sint cadre culturale înăun
trul cărora se petrec modificări spectaculoase. 
Limbajele individuale, de la cel al abstracțiunii 
vitale, la Nichita Stănescu. la acela al senzuali
tății abstractizate, la Cezar Ivănescu, de la mo
noliticul expresionist, la Angela Marinescu, la 
angoasa telurică, pluriformă, a lui George Albo- 
iu, de la subțirimea ironică a construcției exis
tențiale. la Vasile Vlad. la ironia deconspirativă 
a lui Marin Sorescu. de la fragmentarismuî .a: 
Virgil Mazilescu la „satanismul- integrator al lui 
A. E. Baconsky ori de la reflexivitatea ..rece" 
închisă in zalele tăcerii la Mircea Ciobanu. io 
singurătatea vulcanică, pe rind trufașă și umilă 
ca o revărsare de lumină planetară, a lui Ioa- 
nid Romanescu (exemplele urmează tipologii), 
sint, se vede, nu prea ușor subsumabile unei 
linii comune. Totuși această explozie de atitudini 
particulare, mergind de la răscolirea și recrea
rea substratului (Ion Gheorghe) la dramasișmul 
faptului bacal «Constantin Abăluță), are o anu
mită coeziune r â o "privim ca pe un ansamblu 
— la fel cust pol mia mozaicului creează ra
porturi plș.-t’Ce dcfînibiîe. articulații justificind 
in cele di.", urm impresia gJîbală. Limbajul în
noitor ai pdKtei ac-uaie. n tulațiile lui mem •- 
rabile la p ca l.ichita Stănescu. Cezar Ivâ- 
nescu .==■: V; -Ic Vted — ae uprtm la cei mai 
radicali cre-l.-i de limbaj p«Kic. ir.tru totul 
opuși In nou?*«ca pe «are o — »e spr.jini
pe o real.tale mai ger.e/jl .z^eervabtlă.
întemeierea ixiKâjsid. inter’.-re este in 
poezia moderna .-■r.a»? in ex-ăw: ri Ltrtea solu- 

Prinos de recunoștință
nai al tizereruiui Iun:;:, noi. tinerii din Româ
nia. semnăm cri ma iSEpcrjos. mai cutezător 
și realist c-~a,zju-aDgajanient :

Fiindcă șt’.-n că trăim intr-o secundă a ma
rilor contras» planetare cind tot ce-i bob de 
zăbavă lașă ar purea să d.-c. < diteze definitiv 
viitorul civilizației, a) lumii însăși.

Fiindcă partidei nostru, al tuturor românilor, 
ne indrituiește prin ;c*. ce concepe și înfăp- 
tuie, să purtăm mandatul celor mai lucide do- 
rinți, celor mai echitabile' proiecte in care de
senăm viitorul icră din prezent, oră de oră, zi 
și noapte, fără prege*-

Fiindcă berseflcicn de -ansa unică de a ne 
îndrepta conduita, revoluționar, construindu-ne 
firea și eresuri conform eu statura adine pildui
toare a primului președinte al României. Nicolae 
Ceaușescu. vom folosi bucuria acestui prilej 
aniversar pentru a exprima starea sentimente
lor noastre :

Am fost și vom rămine, — intre granițele 
noastre .. utabile. împreună in eforturile re
unite ale ideal'-xlui comunist, — doritori de pace

bilă in limbaj, devine x'făbet metafizic. ..Er st$ 
o singură ■•■»»;£ Bat cttar ș» cifra iiw face 
parse cin ea', scrie Nichca Stănescu. poetul sb- 
stra.- din rziștecța poeziei (. Fo nu simt altesv» 
eecii ' o pată de singe • care vorbește"), ca orice 
veritascia. ori<tei>.'rii performanță orfică. „O sin
gură viața : adică șansa comprehensiunii
plenare a uaivrrec'rei țact metă'iric) prin psrti- 
ctperea es«-.,iaia e Unt-iă la Univers (act de si
tuare vnvuogie. U.

Acesasi 3.-J 'W inserrnau. In pare'-l cu tXM.'ia 
dar parcă cu pxpjră boîârira. cLît*g=reâ au- 
tcnwuei estetice pestru Are?.„ixre .' -. i- De 
îy.rt dtohfndisaa usui ei ass sreU. <ac '<•:
pSitru eeleiahf Curi ! "nxâ. ar'rtr» ari
buri x. j va «r.tna șfirșiîul cecemulut ai 
șatnei<--i. Autorii aflau, asa-ricir.d. in prima . axf 
a d ..irii unodei*;.r* ciișeizire apariții* «Mi 
inii» iu culegeri de p-, tă «cursă j D R. riogascu 
[Ur o capudsporă, apărea ir. ISS. anul *_• gra

ție al poeriei ccn:.<ss-puia.-.c. cum am îk: ann 
noi și alții, ocazia sâ arătăm). Gevtge uiUâițâ. 
Sorin Tiîei, Fămiș btefs.;
scriu romane remarcabile sau «ăguri —sol '' 
in care ilustrarea exisU-nlialâ atte;£- nauații 
fundamentale. Proza de : ■ nu este, litere 
mai analitică decit cea ir. -rbslict. Pe lir.«4 ti
puri r.oi de conflicte. șs probleme dirt»*’
de realit«*ea socială, cuîturviă. ideologici, poli
tică, ea descoperă i-irâ și i_;r s?od activ dfi rem- 
scriere problematică a valoiior autohtone. âe 
construcție parabolică In ;und :or ; de abaorblie 
țmeg-nară ferme conserrs'care. Ime.ginzrrul ro
manesc ere. 1 re-te. o geografie nsjiit maj com
plexă gslftzi decit in a: o jiimătatr ds sv-
coL Fiacții pragmatice, dr: be cele țistiad de i.uu- 
vîrsu; mĂfcje! la ritual și ssituic-ăie. de r. re
lații de UD oatoîcgjc. Un țnt—piu s-ar g-si :.. 
efc'ul . ai 1«: D. R. P rres*riua ce
basnru! n—:.! «■-< sau. numai ca -.ui urj-.-ere ai 
p.~ver':!-r pa.-'eboiice. complete nrri-
odatĂ pu.iai.- aaraîiv : ur. altul ir. r-xnar-aie lui 
Sorin Titel. „ffUiohtor.e* prir. țipe gta reo ■gr.sa- 
- a ur-ui spațiu diztir.ct. ca și prir. rxistaigis 
de popor sSsîvechi car? le irundă.
al ; imul la Fâr.u» Neagu <ln«»r«l
a strigat) Jtefar; Băr.uleia'< ă'artea Mîîsaaa- 
rului). Prc-riucia. ccs.-.zrv6 Mariam Poț»?.. dsmvue 
pre In roman,«sș pcsibelice : _ Jri.ee-at .uv:
probtemsuti-.-ă redvtgă ur. a) pr-o r.-x-. rir
acomodare- ■ aorept-.e-. ir.îero-.-ț:re -u rea m«<lerr. 
parabuMdL ««ntfUaZre et mai toata rema- 
neie impoetantr ale trfttrnetor decenii ador pre- 
v rea ca teatru al caaflMHar*. EnMfiafo aat 
la i".ri-!T.r.i prir. aci-t -. ca Gtiorge tX
D. R. B -reve. A vw.r-*,
R. G'jg F Seara. 1 >r. Lau.-rrs-j.vn. Niccîse ?’«- 

•iea, v-igsn Ur»re r.:. Pșul Georgescu. Prwiric a 
dei in« centrul asahttrri. Ia- ceotml rărrdr e mal 
mult ir.rrțiU. !•:< ui re greș:un m

• ■ m..’. pu;u. i-HÎepărtăiă Dimineață pier-
<Jr G«i>- -ia AdamcrieSuiti) cu rezultat 

fre-sra r-,rr.ar,e.-;-a (Istovii dr- Mirrea Ciobar.u). 
Rrabsmul lâtecțiâ! al prorei contemporane șe 
ir.tusdo pe n lătgă a observației cvaricofh-
plata. de la realismul idrelici: in romar.«e-eseu 
ale lui AL ", auuc le romanele ce sici-:’» actua
litate. Ssc-; - . r.tc, documentare, rad? ->grt> fii sn- 

s: p- Exiști Insă și □ acturiit \te
ir ni-. prseâematicii. al cazurilor de '?c>nșX:ir.- 
lă sau ?' sn-.d;jului in subconștient
Marir. PrrAs di". Cel mai iubit dintre păminteni. 
u-naie renre « de Breban, C. Țoiu. Ion Lăr.c?*n- 
jxr.i. Ia fel cum realitatea cotidiană, faptul aț«- 
re-‘ :-.-r.u=iu. sub ..platitudinea" căruia se ț> scund 
âte-r, —t existențe tulburătoare, emoții, drame, 
de. *.e fac-e, mai recent, obiectul și subiectul 
pr vc ■ iect al multor prozatori.

Ipcriazele descrise sînt departe de a epuiza un 
fei.omen in mișcare : un fenomen greu inscria- 
bil și epuizabîL 

pe toate meridianele, așa cum am știut și vom 
ști sâ rămînem apărătorii păcii și libertății in 
sfinta patrie, de la Iza pînă la Dunăre, de la 
Mureș pînă la Șiret, de la Marea Neagră și 
pînă în Oaș ;

Am fost și vom continua să fim — frați de 
limba română și de istoria română, — în primul 
și marele front al desțelenirii perpetue și dove
dite planetar, a pămîntului întru recolta cul
turii și civilizației comuniste ;

Am fost și vom continua să fim — vlăstare 
pe trunchiul comun al omului de omenie, așa 
cum l-au prefigurat strămoșii, și așa cum îl 
continuăm noi, suveran inălțîndu-1, — dovedi
tori de curaj și inițiativă în tot ceea ce între
prindem, colectiv înfrățiți, în tot ceea ce ne 
unește, participînd la inițiativele de muncă și 
suflet pur ale tuturor oamenilor de bună cre
dință ai planetei Pămînt ;

Am fost și vom rămîne, în și prin partidul 
comunist, dăruit cu înaltul privilegiu de a-1 
avea în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
soldații prestigiului unic, făurit cu mintea și

Conducător de țară
Dragostea pentru patrie umblă prin 

cuvintele Sale 
cintecul privighetorilor licărește pe romuri 
femeia duce-n brațe o carte sau un prunc f 
neobosite drumuri ne bat mereu in geamuri 
pe fruntea Sa sudoarea stă trează 
in fiece dimineață veacul ne așteaptă 

ca aerul afară 
se-aude blind lumina cum respiră 
ca o albină plutește cimpia către vară 
gindurile Sale sint ca niște copaci înfloriți 
sint oameni in care tinerețea nu mai incape 
neîncetat cioplim un mare viitor 
focuri vorbitoare călătoresc pe ape

Respirația^ veacului
Pe toti ne primește in inima sa mare 
nor știm câ-n fiece bob putem intemeia 

o cetate 
in jurul nostru lumina miroase a flaute 
si drumurile dorm îmbrățișate 
se-aude cum respiră pămintul prin eroi 
adevărul este singura noastră pușcă 

încărcată 
faptele Sole sint cit niște planete 
fiece zi umblă in haine de lucru îmbrăcată 
• mare blindate bintuie prin țară 
seara poveștile încep să aburească pe masă 
străbunii trag cimpia peste ei și nu pot 

să adoarmă 
respirat i veocului indoaie geamul la casă 
crește un imn bărbătesc ca o nesfirșită 

pădure 
și ni sa-nseninează pămintul sub picioare 
femeia își îngrijește bucuria de a fi mamă 
azi este sărbătoare și țara plutește către 

soare

Istorie
El pentru lumina de azi și lumina de miine 

trudește 
realitatea curge năvalnic ca un riu 
drumurile pe care-au mers străbunii 

ne încolțesc in piept 
se sere istoria pe boabe de griu 
de puterea viatului nici un copac 

nu se teme 
■or înflorește pămintul împuternicit de ploi 
oamenii își poartă bucuria și dimineața 

pe umăr 
veșnicia se umple pînă sus cu eroi 
cite o cimpie de crini ni se urcă pe masă 
pe cămașa Sa ziua de muncă tresare 
și păsările albe cuibărite in noi 
ne duc cu un cintec mai aproape de soare 

Pădure de eroi
Săpăm fiece finbnă cu o aripă de fluture 
prin lungi privighetori se-ntorc 

strâbunii-n noi 
E poartă hotarele țării infășurate pe umeri 
și-n juru-i o pădure de eroi 
de pragul fiecărei case intioadă El un drum 
ca veșnic fratele să respire prin frate 
pădurile toate sint arse de viori 
popoare de izvoare colindă prin cetate 
ziua de miine ne înflorește pe chipuri 
cu sete bem istoria adunatâ-n ulcioare 
jurăm ca limba țării să o păstrăm întreagă 
e iarăși sărbătoare in noi și-n calendare

Rodian Drăgoi

brațul și scutul nostru propriu, prestigiul mun
cii revoluționare, colective, pentru care nici o 
piedică, nici o avalanșă de greutăți vremelnice, 
nu-i pot știrbi caratele dăruirii noastre unanime;

Am fost și vom rămine încredințați, aici, 
acum, in România socialistă, că timpul vremu
iește pentru pacea și libertatea tuturor, pentru 
sănătatea și bucuria și speranța de mai bine a 
tuturor, pentru așezarea clarvăzătoare a gindu- 
lui și faptei de cultură și civilizație comuniste;

Am fost și vom continua să fim beneficiarii 
activi ai ultimilor douăzeci de ani din istoria 
bimilenară a patriei, chemați să continue, înnoi
tor, vigilent și revoluționar» marile succese ale 
deceniilor pilduitor rămase in istorie drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu11.

împreună cu întregul popor, noi, tinerii din 
România, acum, la' marea sărbătoare, cu buna 
cuviință a locuitorilor arcului carpatic, din tot 
sufletul, urăm viață lungă, sănătate, fericire 
primului președinte al României! LA MULȚI 
ANI !

Mircea Constantinescu

Prezența tînărului scriitor

Luciditatea
creației

(pe care numai cine nu 
mult mai consistentă can- 
inovații mimetice ale cî-

nu- 
Stă- 
Ma-
pot 
aji-

n tablou al celei mai recente promoții 
literare apărută în literatură cu puțin 
înainte de 1980 și după aceea este, 
dacă avem în vedere noțiunea de va

loare și o perspectivă întregitoare care e sin
gura coerentă, foarte bogat și ilustrează în mic 
ceea ce se produce și în literatura matură pe 
marile ei desfășurări stabile. Intr-adevăr, efec
tele pe care Congresul al IX-lea al P.C.R. le-a 
avut în domeniul literaturii sînt și din acest 
punct de vedere, impunătoare. Practic, literatura 
tînărâ pornește de la o reprezentare organicistă 
asupra culturii naționale și o dezvoltă înte- 
meindu-se pe tradiția masivă și maturizată prin 
capodopere. Sint, între acești scriitori unii din 
ei cu totul admirabili poeți și vitaliști și expre
sioniști și imniei, prozatori de factură anali
tică și psihologică, realiști ai domeniului social, 
fantaști și iubitori de fabulos autohton, critici 
care valorifică linia călinesciană, îmbrățișînd 
ideea de sinteză, teza istoriei literare organi
ciste și specifice, apoi sociologi. Nu puțini ini
țiază, cel puțin în ceea' ce privește principiile 
teoretice, metode noi și inovează conceptual, în 
urmarea unei idei înalte privitoare la creati
vitatea romârfească. Există o direcție întreagă 
în literatura tînără 
vrea nu o vede) cu 
titativ decît futilele 
torva, însă perisabile acestea de pe urmă din 
perspectiva istoriei literare care este instanța 
definitivă. ,

In poezie, desfășurarea se poate face atit 
geografic cît și personalist, destui dintre 
poeții tineri cu vocație sigură asociindu-se in
stinctiv in școli lirice care nu sînt laboratoa
rele universitare constrîngătoarg ci grupuri sti
listice unde intră autori care poate că nici nu 
se cunosc. O întiie „școală literară" este aceea 
a poeților sudici, a liricilor Bărăganului, 
mărind între cei mai înzestrați pe Marius 
nilă, Marin Constantin, Mircea Bârsilă și 
rin Lupșanu. Aceștia, cu toții ialomițeni, 
fi așezați fără dificultăți de natură estetică 
turi de vitalistul arhaic Ion Pachia Tatomi- 
rescu, de galopantul tetre Ivancu, de Florea 
Miu, cu toții olteni, de Florea Burtan și Dumitru 
Vasile Delceanu, de Ștefan Mitroi și Nicolae 
Petre Vrânceanu. Seria muntenească, eufo
rică, alegorică și tropotitoare, este una din
tre școlile verificabile ale liricii tinere. Nu 
însă și cea de pe urmă, căci alături de 
aceasta mai este și aceea transilvană, rece, 
enigmatică, al cărei lirism secret, imnic și sti
lizat, prenumără autori pe care literatura de 
miine se poate sprijini. Cu Dan Damaschin, 
Ion Mureșan, Ion Vădan,' Ion Cristofor poetica 
ardeleană naintează adine și bine. Vin la rind 
moldavii Nichita Danilov și Ion Tudor Iovian, 
Aurel Dumitrașcu, de asemenea, apoi solitarii 
fără școală apropiată Felix Sima, hieratic și 
madrigalesc, Dinu Olârașu, Dan David, ironist 
ca și Lucian Avi amescu, muzicalul lirism al 
lui Ion Stanciu, Ștefan Ioanid și Nicolae Ionel, 
vizionarul Ion Zubașcu, fluctuantul Traian T. 
Coșovei. Cu poezia baladescă și extatică a Pro
firei Mihăilescu, a Marianei Bojan, cu vitalis
mul exasperat al Ilenei Zubașcu, cu cerebralita
tea rece a Smarandei Cosmin, lirismul ju
venil consumă, ca să zicem așa, chiar și com
ponenta feminină. Aceștia, alăturați poeților 
tineri cu operă și cu ideologie literară con
solidată, precum Paul Balahur, Nicolae Dan 
Fruntelată, Corneliu Vadim Tudor și George 
Țărnea, exemplifică durabilitatea literaturii 
române In datele ei specifice.

Preponderența cantitativă a liricii, element 
pare-se etern în istoria literaturii române, nu 
vrea să spună, cu toate acestea, că literatura 
tînără ar fi o literatură de poeți. Proza e cu 
Gabriel Gafița și Stelian Tănase, cei mai în
zestrați dintre tineri, cu antonpanpescul Sorin 
Preda, cu fantastul folcloric Apostol Gurâu, cu 
Titus Suciu, pornit din Slavici, la un nivel pe 
deplin remarcabil. Dealtfel, o imagine fără pre
judecăți a prozei tinere nu poate face abstracție 
nici de arhaicul oracular al lui Ștefan Pârvu, al 
lui Paul Eugen Banau și Teodor Bulza. de 
r- ” i-- .tUTreir? si lui Mircea Ne-
c*ri i :. d? rismatai cultivată pro
babil pre ri?riu de ÎI* Agopian. de expe- 
rimenta’.isnjuL temperat al lui Constantin Stan 
și de impetuozitatea lui Dragomir Horomnea, 
de inteligența deocamdată fără ideal a lui loan 
Dan Nicolescu. mare talent acesta, de T. G. 
Câmpeanu, Radu Anton Roman. Tudor Dumitru 
Savu și Ion Dumitru Denciu. Aforistica simpa
tică a lui Tudor Vasiliu, prozator al loisir-ului, 11 
menține și pe acesta printre vocile care au ceva 
de spus. Un jurnalism viu, operativ, este acela al 
Marianei Brăescu iar în dramaturgie nu putem 
face abstracție de C. Zămescu, Paul Cornel Chi
tic și Șerban Codrin. In fine, critica, orientată 
pe de o parte către radicalismul acțiunii foile
toniste si pe de alta către sinteze. Mulți 
dintre criticii tineri cu viitor au o pregătire 
interdisciplinară și vin din domenii care nu sint 
în mod curent ale selecției critice : sociologie 
(Adrian Dinu Rachieru), studii clasice (Nicolae 
Georgescu). Critici ai momentului, radicali și 
inteligenți sînt Al. Dobrescu, Valentin F. Mi- 
hăescu și Al. Condeescu, sintezele preocupă pe 
Daniel Dimitriu, Ion Istrate, Marian Odangiu, 
Mirela Roznoveanu, Dan Oprescu, Doina Urica- 
riu, Costin Tuchilă, Radu G. Țeposu. Un etnolog 
remarcabil este Gheorghiță Geană. Cu Ilie Bă- 
descu, autorul unei contribuții cu adevărat me
morabile asupra culturii critice românești sîn
tem deocamdată pe treapta cea mai de sus a 
operațiunilor de răsunet ale criticii tinere : o 
treaptă foarte înaltă.

Sînt, bineînțeles, în literatura tînără autori 
mai numeroși, unii de înzestrare indiscutabilă 
însă ori lipsiți de operă ori stabiliți pe poziții 
estetice fără viitor. Adevărul este că literatura 
tînără e, cu aceștia care există și cu alții care 
vor veni, un domeniu axiologic compact, un 
semn încă de pe acum al omogenității literaturii 
române de mîine.

A. Silvestri

Vis împlinit
Urmare din pap. I

torului : „Numai trăind și scriind împreună cu 
poporul, pentru popor, participînd activ la fău
rirea prezentului și viitorului patriei noastre, 
creatorii de literatură și artă pot da opere de 
Înaltă valoare, își pot îndeplini misiunea în for
marea conștiinței revoluționare, în promovarea 
adevăratului umanism revoluționar al societății 
noastre socialiste, în care tot ce se realizează 
este destinat înfloririi patriei, omului, bunăstării 
și fericirii sale". Definiție ce exprimă deopo
trivă înalta prețuire pe care secretarul general 
al partidului o acordă oamenilor de cultură și 
artă, cît și rosturile supreme ale muncii noastră 
în patrie și pentru patrie.

Cu înțelegerea adincâ a acestei datorii venim 
la sărbătoarea de inimă a națiunii române 
cinstindu-ne conducătorul, cinstind eroul care 
și-a pus întreaga viață în slujba devenirii Româ
niei. Aici în patrie ne sînt cîntecele, istoria, ope
rele din care s-a făcut fondul principal al'cul- 
turii române. Aici în patrie capătă trup visele 
noastre. Aici sîntem acasă, cu munca, cu izbin- 
zile, cu speranțele noastre. Un sentiment pe care 
ni l-a dăruit, întreg și pur epoca ce poartă nume 
de bărbat român : Nicolae Ceaușescu.

La aniversarea' sa, gînd și urare după datină 
In care se cuprinde mîndria, recunoștința și iu
birea. In care se cuprinde țara în rotundul ei, 
cu toate cele ce-i dau frumusețe și durată. Unde 
s-a Întrupat visul Eminescului, vis de dor și de 
glorii ce ni s-a arătat drept țel și destin.

La sărbătoarea de azi, așezăm, așadar în literă 
urarea pe care o națiune o face celui mai iubit 
fiu al său : La mulți ani cu sănătate, pentru în
florirea patriei și pentru urcarea ei liberă spre 
viitor !

_____________________________ /
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NICOLAE CEAUSESCU
eroul prin care națiunea română se legitimează

in fața istoriei, a prezentului și a viitorului

S-a născut Ia 26 ianuarie 1918, la 
Scornicești, lingă apa Oltului, rîul- 
arteră aortă a spațiului și a timpu
lui românesc. S-a născut în anul 

Marii Uniri de la Alba Iulia, act cardinal al 
existenței noastre, proclamînd în auzul lumii 
renașterea vechii Dacii, legitimindu-ne ca 
națiune.

Marile suprapuneri de semnificații istorice 
sînt rare. Rare, dar fericite. O filă subliniată 
de două ori cu roșu în calendar conferă zilei 
sau anului un însemn simbolic, ca o tăietură 
diamantină în vreme, concentrî'nd în sinteza 
ei prea-plinul energiilor unui neam, apte să 
se reverse în surprinzătoare dezlănțuiri din 
chenarul aceleiași clipe istorice. Prin astfel 
de intense străluminări ale lucrării secolelor 
căpătăm de două ori încrederea că sîntem și 
că vom fi.

Trei ani mai tirziu, în gloriosul mai 1921, 
se năștea partidul.

Puțini au prevăzut atunci cît de rapid avea 
să fie procesul de difuziune a ideilor și idea
lurilor înscrise pe steagul său, cît de rapid 
muncitorimea, poporul aveau să capete con
știință de sine, cît de radical și de ofensiv 
avea să fie marșul lor spre viitor. Puțini, și 
totuși nu chiar puțini au prevăzut ascensiu
nea noii forțe politice, deși s-au temut de ea, 
apariția partidului comunist însemnînd. 
aproape simultan, ilegalizarea sa. Cei ce au 
hotărît atunci această măsură și-au imaginat 
că o idee ilegalizată își tocește tăișul, că un 
ideal acoperit încetează să mai fie un ideal, 
că niște oameni hăituiți și azvîrliți în tem
nițe vor fi rupți de mase, iar masele vor fi 
rupte de lupta lor. A fost o miopie, o miopie 
firească, forțele retrograde sînt totdeauna și 
fatal mioape, istoria a demonstrat-o din plin. 
Căci în toți acești ani, ei. comuniștii români, 
s-au dovedit fermenții ideilor celpr mai nobi
le, ale celor mai adine împlintate în ființa 
neamului, lupta lor revelînd în major idealu
rile sociale și naționale ale mulțimilor de la 
Dunăre și Carpați, lucrarea lor implicînd, cu 
o nouă forță, sensul spre care curgea istoria. 
Fiind ecou al glasului țării, al muncitorilor, 
al țăranilor, al tuturor truditorilor cu bra
țele și cu mintea, ei n-au vorbit în pustiu, 
n-au-Jost profeți aiurea ci aici, numai aici, 
coalizînd în juru-le toate forțele vii ale na
țiunii, iar faptele lor, în epoca marilor bătălii 
de clasă ca și mai tîrziu, în epopeea revolu
ției și a edificării socialiste a României, s-au 
așternut, glorioase, peste semănătura de 
jertfe, de sacrificii, de sudoare și geniu prin 
care veșnic, din vecie și pînă astăzi, a renăs
cut fără oprire țara.

Un nume 
pientru istorie

n galeria marilor eroi ai partidului 
Își ai neamului, a oamenilor de mar

că ai geniului național, fără de care . 
această țară n-ar fi sau n-ar fi așa 

cum este, cartea de aur a națiunii a înscris, 
cu majuscule, numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. A înscris numele omului care 
acoperă cu statura sa mai bine de o 
jumătate de veac de tumultoasă istorie, 
de la cele dintîi răsăriri de muguri incandes
cenți ale luptei partidului și pînă la fertilele 
altitudini care înseamnă marea izbîndă, 
marea operă, adică România acestui ceas. 
A acoperit cu statura lui cea mai patetică și 
mai densă epocă a devenirii neamului, pisc 
într-o geografie spirituală zidită în juru-i 
mereu mai strîns, maiestuoasă formă de relief 
prin care realitatea de cuget și existență a 
unui popor devine cristal de rocă, neclintită 
la orice învolburări ale vremii.

Noi, românii, am avut mulți și aleși 
bărbați, viteji voievozi și luminați reprezen
tanți ai mulțimilor, crînguri de luptători 
coborîți de pe toate zările cu știința și cu 
ardoarea de a sluji și a străjui neamul lor, 
oameni a căror viață a fost și a rămas o 
pildă de identificare cu o realitate inconfun- 
dabilă, țara, a căror operă a fost și a rămas 
misionară. Viața și opera omului care ne 
călăuzește astăzi destinele, continuînd și ridi- 
cînd la cea mai înaltă expresie de noblețe 
destinul nostru ca popor în istorie, sînt de o 
astfel de calitate, inedită în peisajul nostru 
spiritual. Militantismul său este comunist. 
Militantismul său este al revoluționarului în
chinat cu întreaga-i ființă pămîntului și po
porului care l-au iscat. El a slujit și slujește 
adevărul acestei înalte credințe cu atîta înflă
cărare, cu atîta neobosită statornicie, cu atîta 
lucidă dăruire îneît nimic, niciodată, nu i-a 
putut tulbura prea clarul ideii și fermitatea 
gestului, devenite cu atît mai vii, mai puter
nice cu cît forțele năpustite asupră-le erau 
mai mari, cu cît imperativul — dictat de 
partid și de țară — al înfrîngeriî lor era mai 
clar, mai deliberat. El a devenit, prin toate 
acestea, Ctitorul, marele nostru ctitor, unul 
din acei ctitori care numesc cu numele lor o 
epocă, o istorie. El îi cuprinde, prin amploa
rea și prin intensitatea operei sale, ce poartă 
chipul fără de seamăn în timp al României 
moderne, pe toți străluciții bărbați care l-au 
precedat sau, inversînd ocheanul, toți cei care 
l-au precedat par a-i fi succesori, par că se 
trag din el.

Măsura unei vieți 
de luptător comunist

fiu de plugar din Cîmpia Română, 
trăind acut condiția satului sub ne
dreapta orînduire, avea 13 ani cînd 
intra în mișcarea muncitorească, 

asumîndu-și mesajul celei mai combative 
clase și dăruindu-1, îmbogățit cu o flacără 
nouă, clasei sale și celor strînși sub drapelul 
ei. Avea 15 ani cînd, în 1933, era desemnat 
în conducerea Comitetului național antifas
cist, impunînd celorlalți militanți, oameni cu 
sarea vremii la tîmple, vechi muncitori-luptă- 
tori și marcanți cărturari ai țării, prin ascu
țimea și prin maturitatea ideii, prin ochiul

Portret de Ion Jalea

format asupra timpului și prin dreapta mă
sură a judecății, prin intransigența crezului 
și curajul faptei. Un an mai tîrziu, la Craio
va, la procesul luptătorilor petroliști și cefe
riști, aducea, investit de muncitorimea bucu- 
reșteană, protestul clasei, care i-a atras din 
partea organelor represive — titlu de faimă 
pentru tinărul revoluționar ! — etichetarea 
de „agitator periculos". Militant al partidului, 
la vîrsta de 17 ani, in conducerea Uniunii 
Tineretului Comunist, a cutreierat, înfrun- 
tînd prigoana și riscurile supreme, marile 
centre muncitorești ale țării, limpezind con
științe, unificîndu-le, transformînd protestul 
individual sau de grup în front puternic de 
luptă împotriva exploatării, a fascismului și 
a războiului, a atentatelor la independența 
țării, vădind încă de-atunci acele neobișnuite 
calități moral-politice și organizatorice care, 
în timp, aveau să se ridice la prestigiul unui 
simbol. In 1936, după o serie de anchetări’și 
întemnițări, transformă procesul de la Bra
șov intentat comuniștilor, în- care e inculpat, 
în tribună a partidului și, azvîrlit pe lespe
zile însîngerate ale Doftanei, apoi în lagărele 
de la Jilava, Caransebeș, Văcărești și Tîrgu 
Jiu, devine, în calitate de cadru de bază al 
grupului conducătorilor comuniști din închi
sori, un neprețuit organizator și comandant 
al rezistenței, al transformării bastioanelor 
prigoanei în citadele de eroică luptă. învață 
intens, își desăvârșește pregătirea intelectuală, 
ideologică și politică, îi învață, la rindu-i, pe 
alții, insuflă curaj, catalizează energii și in
teligențe, buimăcește adversarul de clasă prin 
neprevăzutul și neșovăiala loviturilor. Așa se 
întîmplă în 1939, cînd marele miting de 
1 Mai al muncitorilor Capitalei, avîndu-1 
printre principalii organizatori pe foarte 
tînărul comunist și conducător Nicolae 
Ceaușescu, se afirmă ca o grandioasă mani
festare împotriva crudei orînduiri, a barbariei 
fascismului și războiului, a înfeudării țării 
unor interese străine de fiihța și vrerea ei. 
întemnițat din nou, continuă cu sporită teme
ritate lupta, numele său intrând, de pe atunci, 
în legendă, așa cum cei căzuți lîngă el, după 
legea acestui pămînt care își iubește și își 
slăvește eroii, cad pe solul legendei. Actul 
revoluționar de la 23 August 1944 îl are prin
tre strategii și organizatorii de frunte, la fel 
asprele bătălii pentru cucerirea și întărirea 
puterii poporului. Misiuni de o tot mai înaltă 
și mai copleșitoare însemnătate îl caută pe 
patriotul și revoluționarul fervent, pe cel 
care, de la cea mai fragedă vîrstă, a jertfit 
totul pe un singur altar, cel drapat în culo
rile patriei și sfințit de visurile și luptele 
înaintașilor. Secretar general al Uniunii Ti
neretului Comunist, conducător al unor im
portante organizații regionale ale partidului, 
ca Dobrogea și Oltenia, investit cu sarcini de 
cea mai mare răspundere în armată, în eco
nomie, în conducerea superioară de partid și 
de stat, el se distinge în toate printr-o pu
tere de muncă și sacrificiu ce scapă din gra
nițele controlului comun, printr-o cunoaștere 
fără limite a realităților naționale, printr-o 
clarviziune politică și printr-o competență 
inegalabile, prin abordarea fățișă a proble
melor vieții, prin inițiativa sa veșnic trează, 
prin pasiunea neistovită a noului, prin pu
nerea mai presus de orice a intereselor celor 
mulți, prin spiritul de dreptate și omenie, 

cîștigîndu-și fierbintea drâgoste și aleasa 
stimă a’ partidului și poporului.

El se afirmă, în toți acești ani, ca o con
știință a națiunii, ca un reprezentant strălu
cit al virtuților care ne definesc. Puterea de 
muncă, omenia, dragostea sa de dreptate și 
adevăr sînt ale lumii din care provine, lu
mea țăranilor, lume ce stă la temelia isto
riei și a existenței noastre ; ardoarea și te
nacitatea luptei dăruite poporului și socia
lismului, ca și forța gîndirii clare, vizionare, 
a autodisciplinei, a nestrămutării pînă la sa
crificiu de sine în urmărirea țelului sînt 
chintesența însușirilor unei clase, cea a mun
citorimii, în rîndurile căreia a trudit, s-a 
oțelit, și-a cucerit componentele vii și dura
bile ale personalității sale : larga deschidere 
a spiritului novator, nutrit de o solidă cul
tură, afirmat atît de strălucitor în opera sa 
teoretică, penetrația analizei și rigoarea sin
tezei, capacitatea de prospecție și polivalen
ța sînt ale intelectualului creator de valori. 
Toate trăsăturile de esență și de noblețe, 
toate darurile și harurile neamului de ță
rani, muncitori și cărturari de la Dunăre și 
Carpgți s-au întîlnit, ilustrate cu geniu, în- 
tr-un singur om. Omul pe care întregul 
neam, prin vocea celei mai tinere forțe po
litice a acestei țări, dar a celei mai capabile 
să-și asume istoria pentru sine și s-o trans
forme pentru cei mulți, l-a ales să-i conducă 
destinul.

... < .

Identitatea acestor 
două decenii :s.«e

există, în devenirea unui popor, mo
mente care, prin consecințele lor de 
adîncime și de durată, au o capa
citate cosmică de transfigurare a 

peisajului și a vieții, determinîndu-le inedite 
tipare, echivalente cu o adevărată renaștere. 
Un astfel de moment, aici, la noi, la români, 
a fost Congresul al IX-lea al P.C.R., care, 
dfnd glas voinței unanime a comuniștilor, a 
poporului, l-a investit cu suprema funcție de 
conducere în partid pe fiul cel mai iubit al 
acestui pămînt și cel mai necesar ceasului 
său istoric, pe omul care întruchipa cel mai 
bine, cel mai profund, cel mai autentic con
știința înaintată, revoluționară a națiunii, 
speranțele ei, așteptările ei. Vor trece anii, 
România noastră va fi alta, își va anexa noi 
priveliști și noi străluciri ale ființei ei, va
luri de generații vor bate la porțile timpu
lui, ocupîndu-1 și stăpînindu-1, dar nimeni 
nu va uita Vreodată acea capacitate cosmică 
de transfigurare pe care anul 1965, anul 
Congresului al IX-lea, anul alegerii la cîrma 
partidului și a națiunii a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a avut-o în destinele noastre. 
Stăm, practic, și vom sta mai departe, în 
prelungirea acelui istoric moment, pe*care 
l-am potențat mereu și mereu prin fapte ce 
au legitimat și au întărit mandatul pe care 
partidul și țara l-au încredințat celui ales în 
fruntea lor. Pentru că atunci, în acel mo
ment, am înțeles, pentru prima oară, conso
nanța istorică a socialismului cu libertatea 

și cu dreptatea, cu țara și ființa ei, cu civi
lizația și progresul, cu demnitatea și inde
pendența națională, emăncipind principiul 
revoluției nu ca pe un simplu slogan însu- 
flețitor, ci ca pe o realitate necesară, ca pe 
unicul drum pe care trebuia să pășim. Pen
tru că atunci, pentru prima oară, am ascul
tat, cu sentimentul că ascultăm însuși parti
dul, însuși socialismul, însuși adevărul pa
triei și al epocii, cuvîntul-mesaj de nouă is
torie al tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în măsura în care rămîne, ștampilînd cu 
greutatea sa fapta vieții, orice document e 
neperisabil, în ultimă instanță, ca document 
uman. Cei ce au exercițiul verbului știu ce 
greu se supune cuvîntul pînă să capete plas
ticitate și vibrație, pînă să dobindească însu
șirea de-a fi crezut. Aceasta se întîmplă nu
mai atunci cînd, dincolo de orice caligrafii 
politice sau retorice, de orice cuvinte înfă
șurate mai mult sau mai puțin somptuos în 
fulgerele ideii, documentul este, cum spu
neam, al omului, al adevărului despre el și 
viața lui. Cuvîntul rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la tribuna Congresului al 
IX-lea a fost un astfel de document.

Un cuvînt în care ne recunoaștem și azi, 
pentru că el, acel cuvînt, era al nostru, rostit 
de noi, smuls din carnea și din conștiința 
noastră, din nevoile și din aspirațiile noas
tre cele mai adînci, punînd deasupra orică
ror elemente de conjunctură acele temeinicii 
de ideal și de faptă care, de două decenii, 
ne luminează existența. Ne recunoaștem în 
acel cuvînt pentru că el a declanșat acea 
cotitură, cu incalculabile urmări în munca 
și existența noastră, de abordare a destinu
lui național într-un spirit nou, creator, străin 
închistării și dogmelor, un spirit de largă, 
de totală deschidere spre realitățile naționa
le vii, un spirit care a pătruns ca un val de 
aer proaspăt în toate celulele societății, iri- 
gind cu noi energii acel centru secret care 
este ființa constructor a unui popor in timp. 
Ne recunoaștem în acel cuvînt-mesaj de 
nouă istorie pentru că spiritul afirmat de el 
s-a reafirmat și amplificat în toți acești ani, 
la congresele al X-lea, al XI-lea, al XII-lea 
și al XIII-lea, la conferințele naționale ale 
partidului, revelînd de fiecare dată un, nou 
orizont de creație cucerit, simultan cu des
chiderea de inedite și tot mai ample per
spective ale progresului.

Flacăra spiritului 
revoluționar

n-a fost ușor, n-a fost simplu. Au 
trebuit lepădate niște măsuri și con-
—..— care
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cepte osificate sau 
strangulau gîndirea 

nea economico-socială ; au 
cercuite, izolate și extirpate 
politice și ideologice ; au trebuit negate niște 
mai vechi aserviri, chiar cu riscul de a-i 
supăra pe unii dintre mai-marii acestei 
lumi ; a trebuit impus refuzul formelor îm
prumutate de aiurea, al formelor care nu 
erau dictate de realitățile țării și de necesi
tatea istorică, al formelor a căror silnică 
împlîntare în viața noastră ducea la anchi
loza și chiar la arierarea forțelor vii ale na
țiunii ; a trebuit denunțată infirmitatea is
torică a revoluției prin cuvinte și întronată 
revoluția prin acțiune ; a trebuit declanșată, 
la întreaga-i dimensiune și la întreaga-i 
semnificație, lupta cu inerția, pentru prima
tul noului și curajul lui ; au trebuit repuse 
în drepturi libertatea reală, democrația rea
lă, independența reală, expresia liberă, com
petiția deschisă a valorilor, critica și auto
critica, neascunderea adevărului, oricît de 
dureros ar fi acesta ; au trebuit introduse 
echitatea și etica în relațiile sociale ; a tre
buit instaurată disciplina muncitorească în 
toate funcțiile ; a trebuit ca forța demiurgă, 
modelatoare a maselor să fie chemată la 
cîrma țării, și nu ca simplă prezență, ci ca 
participare directă, ca act creator, cu carac
ter de lege a dezvoltării ; a trebuit readus 
în lumină și în stadiu activ dreptul acestui 
popor de a avea o istorie, o civilizație și o 
cultură care vin din străfunduri de timp și 
la grandorile cărora să se poată închina ne- 
stînjenit ; a trebuit ca știința să devină forță 
de producție, cu covârșitor aport în condu
cerea societății, a trebuit ca școala, trudită 
și disprețuita școală, să' fie ridicată la rang 
de factor principal de civilizație și cultură, 
a trebuit ca literatura și artele să se aplece 
mai îndelung spre generosul izvor regenera- 
rator al existenței și muncii poporului ; a 
trebuit ca omul, cu nevoile și cu vrerile lui, 
să fie, cu adevărat, țelul suprem al demer
sului social, și nu omul abstract, ci omul cu 
nume și cu prenume, căci socialismul e con
struit de oameni cu nume și cu prenume ; 
a trebuit pusă în operă gigantica . bătălie a 
construcției omului nou ; a trebuit demolat 
și săpat pînă la rădăcinile edificiului social, 
au trebuit consolidate pe dedesubt temeliile 
și construit de la început, pe linii arhitec
tonice deschise spre nou, spre ființa țării și 
spre univers. Această titanică operă poartă 
în conștiința noastră, a tuturor, numele to
varășului Nicolae Ceaușescu.

N-a fost ușor, n-a fost simplu. Nimic nu 
ne-a căzut cu hîrzobul din cer, dimpotrivă. 
Am trecut, în aceste două decenii, prin în
cercări și examene dintre cele mai severe, 
traversăm acum o iarnă grea, traversăm de 
mai multă vreme ascuțitele praguri ale cri
zei economice mondiale, de rigorile căreia 
nu putem fi cruțați, n-avem cum fi, ca trăi
tori pe această planetă. Am trecut, în aceste 
două decenii, printr-o dinamică, frenetică și 
agitată primăvară socială, în care spectacu
loasele prefaceri ale peisajului, eforturile și 
cuceririle, contradicțiile, zbuciumul, căutările 
s-au amestecat în chip firesc, cu firescul cu 
care Natura își concentrează contrariile și 
culorile în opere cu rezultate fundamentale. 
Dar la capătul acestor decenii, de o densi
tate a creației fără seamăn, țara, iată, s-a 
așezat și, contemplată azi de oriunde, dină
untrul sau dinafara ei, se dezvăluie intr-o 
maiestuozitate, într-o surpriză și o cizelură 
a reliefurilor care răsplătesc din plin jert
fele îngropate la temelia ei. Trăim astăzi 

într-o Românie de 100 de ori mai puternică 
industrial ca în epoca antebelică, trăim în
tr-o țară de magnifice ctitorii (circa 1 850 
inaugurate doar în acest cincinal !), unele 
dintre ele unicate de performanță tehnică și 
de artă, precum Canalul Dunăre — Marea 
Neagră sau hidrocentralele de pe Dunăre, 
trăim într-o țară cu o agricultură în plină 
modernizare și în plină expansiune a terito
riilor marilor rodnicii, trăim într-o țară 
în care aproape jumătate din populație 
locuiește în case noi (750 000 de noi aparta
mente în cincinalul pe care-1 străbatem 1) ; 
trăim într-o țară in care proiecțiile anilor 
care vin, deduse din Directivele celui de-al 
XIII-lea Congres, conferă unor asemenea ci
fre doar’statutul de primă treaptă într-o spi
rală mereu suitoare. Toate acestea au însem
nat și înseamnă efort, un uriaș efort mate
rial, economic, tehnic, financiar, de gîndire, 
fizic, un efort care uneori încovoaie, dar 
fără de care nu vom putea niciodată să stăm 
teferi și drepți pe picioarele noastre. Nu sîn
tem singurii în lume care lucrăm cu astfel 
de mari măsuri, în acest ev al revoluției 
tehnice și științifice în care înaintarea se 
plătește, se plătește scurtip, dar în care și 
rămînerea în urmă se plătește cumplit, prin 
scoaterea din cursă. Cei ce vor să triumfe 
au o singură alternativă : să plătească prin 
eforturi și să fie răsplătiți. Cealaltă alterna
tivă, „confortul stagnării", nu mai există as
tăzi pentru nimeni. Da, nu sîntem singurii 
în lume care lucrăm cu astfel de măsuri, 
dar sîntem printre puținii care, în acest veac 
măcinat de convulsii și crize, raportăm o 
constanță și o intensitate a dezvoltării care 
ne așează. în rîndul forțelor mari, al umani
tății mari, pe care te poți bizui. Această ti
tanică operă poartă în conștiința noastră, a 
tuturor, numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
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Dialogul cu lumea

de pe soclul unor astfel de cuceriri 
se petrece, la ceasul de față, dialo
gul nostru cu lumea și timpul. De 
pe soclul unor astfel de cuceriri 

purtînd marca unui spirit creator și eferves
cent, pulsul unei experiențe istorice particu
lare și foarte dense, în care civilizațiile ti
nere, și nu numai tinere ale globului văd 
un exemplu și un reper de meditație, se pe
trece implicarea . noastră într-o lume ' și' țn-A 
tr-un timp al căror ritm trece și. prin noi, 
a căror respirație o propulsăm adesea. -O 
propulsăm prin răsunătoarele inițiative de 
pace, de înțelegere, de colaborare, de apăra
re a libertății și independenței popoarelor, 
care poartă în conștiința noastră și în con
știința umanității numele eminentului lor 
promotor, al marelui arhitect al unei lumi 
mai bune și mai drepte, președintele Nicolae 
Ceaușescu. Itinerariile lui pe planetă, con
tactele la cel mai înalt nivel, soluțiile con
structive propuse problemelor ce confruntă 
și nu o dată incendiază lumea, viziunea lui 
revoluționară, științifică și umanitară asupra 
destinului omului în acest fierbinte și fră- 
mîntat sfîrșit de milenih l-au înălțat în ochii 
popoarelor la prestigiul unui strălucit expo
nent al intereselor și nădejdilor lor vitale. 
Numai un om care, ca el, s-a ridicat de la 
cea mai fragedă vîrstă împotriva războiului 
și a violenței poate să-și sacrifice cu atîta 
nepregetare timpul și truda pentru cauza 
păcii și a concordiei. Numai un om care n-a 
răbdat niciodată jugul, indiferent cine a în
cercat să-l pună pe grumazul acestui neam 
sau al altor neamuri, numai un om care n-a 
răbdat niciodată umilința aservirii, atenta
tul Ia libertate și la independență, dictatul 
forței sau al amenințării cu forța, poate 
găsi, asemenea lui, mereu uimitoare și fun
damentale resurse în lupta pentru instau
rarea unor relații internaționale noi, pentru 
sănătatea politică și morală a veacului în 
care trăim.

Identificate în conștiința omenirii, purtînd 
cununa unei admirații planetare, numele 
României și al conducătorului ei numesc as
tăzi mîndria • noastră de a trăi în această 
țară și în acest unic și minunat ceas istoric. 
Nu poți să nu fii mîndru de tot ceea ce ai 
trudit, ai creat. Nu poți să nu fii mîndru 
cînd constați că ideile tale, ideile care au 
dat sens existenței tale în aceste două dece
nii, își croiesc drum în lume și biruie. Bi
ruie, fiindcă sînt raționale și drepte. Biruie, 
fiindcă sînt curajos răspicate și urmate, în 
primul rînd, de noi înșine.

★
La aniversarea zilei de naștere și a peste 50 

de ani de prodigioasă activitate închinată par
tidului și poporului, ctitorul României de azi e, 
mai departe, cel mai împătimit truditor al ei. 
Este omul care, concepînd și fundamentînd 
devenirea, lansînd ideea care schimbă fața 
unei civilizații, e prezent, în aăelași timp, 
zi și noapte pe șantierul ideii, veghindu-i și 
desăvîrșindu-i înfăptuirea. Fervenți ai con
cepțiilor pe care le promovează, ai gîndirii 
sale cutezătoare și novatoare, sorbind me
reu proaspete energii din pilda înaltelor sale 
fapte, toți fiii acestui pămînt, români, ma
ghiari, germani, de altă naționalitate, con- 
stituiți în marele bloc de granit al națiunii 
române socialiste, se unesc strîns în jurul 
Iui, al viteazului nostru partid, conștienți că 
— așa cum cîrmaciul destinului nostru ne-a 
amintit-o cu claritate și forță la tribuna 
Congresului al XIII-lea — trăim un moment 
de vîrf, de mari împliniri istorice, dar și de 
mari, de complexe cerințe ale istoriei, vizînd 
o nouă calitate a demersului creator națio
nal, de covîrșitoare răspunderi față de soar
ta țării, a locului ei în lume, a vieții noas
tre și a copiilor noștri.

Iar răspunsul nostru va fi — ca totdeauna 
cînd ne-au cerut-o țara și omul în care am 
învestit toată încrederea și dragostea noas
tră — pe măsura unui popor eroic.

Ilie Purcaru



Odă întru mulți ani
A trecut o clipă lumea este alta 
pîinea nu se rupe-n dinți de două ori 
viața noastră are-n culmea ei inaltâ 
un bărbat de sine stătător

ce mai drag pe lume de ți-a fost ți-ți este 
floare să se facă floare să râmină 
și să-i rida vocea peste timp și peste 
negura de-r clipâ-n care strigi lumină

vin mulți ani cu pace și cu fruntea sus 
va-nțelege lumea bunii și cei răi 
că un plus de soare niciodată-n plus 
îți are izvorul viu in ochii tăi

eu sunt tot aproape noi suntem aproape 
cit ne-o bate-n piepturi veșnicia 
inima - partidul bun la toate 
și in care crede România

am muncit pe piinea noastră și pe vin 
drept să te cinstim istoricește 
cind lumina anilor ce vin 
din lumina miinilor se crește.

Ion Nicolescu

De douăzeci de ani 
la cîrma țării
De douăzeci de ani
O istorie atestă 
Împlinirile durărilor pe veci 
Pe chipul nou al țării ;
De douăzeci de ani
Un drum s-a înălțat fără contenire 
Spre cerul, azi senin, deschis al zării. 
Sint decenii ale luminilor din noi 
Prin chezășia mare a marelui destin, 
Prin ctitorul de țară, de dreptate și de tihnă, 
De limpede durare, prin însăși omeni Lui, 

prin chipul lui senin.
O patrie avem in strai socialist 
Ce acum se-avintă cu brațe ridicate, 
Cu conștiința-naltă o durării și dăruirii 
Cu pași alerți spre țărmul comunist. 
El este cirmaciul acestui nou destin, 
Prin El am învățat să'iuminăm o țară 
In zori și nopți de veghe o eră ridicat-am 

spre soare, spre senin.

* «
Un Om venit din obirșia gliei 
Statornic să ne fie pe acest pămint 

ca dirz revoluționar, 
Cutezător ce poartă prin vremuri noi

de glorii 
O soartă demnă pentru omul temerar. 
El a venit de aici,
Din acest pămint, udat pe vremuri 

de restriște 
Cu singe cald, curat al dirjilor eroi
Ce s-au dăruit cu suflet, prin cuget și simțire 
înălțării țării mereu spre trepte noi.

Am cutezat prin El avintul nemuririi, 
Zidirile eterne pentru-o eternă soartă 
Al nemuririi noastre 
Și cu al veșniciei legâmint.
Curată ne e conștiința de făurari de glorii 
Prin El ce s-a-mplinit un vis cu noi contururi 
Pe țărmul românesc al mârii, al Dunării

ce curge 
Spre împlinirea ei cu marea noastră Mare, 
Cu Carpații de-o seamă, cu cimpia 

cea intinsâ. 
Cu Moldova, cu Transilvania ce vine 
Să îmbrățișeze soarta prin voințele ante 
Intru întruparea noastră prin zarea infin’tâ 
A cerului de necuprins, curat ca ezistența, 

de țeluri noi strunită.

<s «
De douăzeci de ani această viață-i plină 
Cu luciri de victorii ce-am plămădit prin noi, 
Prin comunista eră ne este cărarea ; 
El a fost atunci - la Congresul IX - 
Alesul nostru drept — ce dreaptă-i 

înălțarea ;
De-atunci El este cirmaciul cel viteaz, 
Cutezător in faptă, ostașul incercat, 
Revoluționar de frunte, ctitorul de azi. 
Lăudată sâ-i fie viața și lungă cit o țară, 
Să-ntemeieze pe acest pămint de glorii 

noi ere 
Și lumina vieții, a tihnei și-a ctitoriei-nalte 
Ce spre un soare blind, spre lumină nouă 
Suie azi prin ev fecund, printr-o nouă vară.

Horvath Dezideriu

Istorie
Țara care l-a născut luminos 
In mijlocul unei ierni neuitate 
Ne umple inimile de imnuri 
Ne umple de iubire slovele

Ecouri, scintei de Carpați tineri 
In oglinzile Dunării se desfac 
Eroice brațe prind fluviul 
Și-l sună in miracolul luminii

Porți de uzine mai largi 
Neîntrerupt deschise pentru pași 
Cărțile de aur ale cimpiei 
Prin care țarina întoarce răsplata.

Țârii care l-a rodit, conducător erou 
In glasul unei primăveri - istorie, 
Ca numele să ni-l păstrăm cel demn 
întotdeauna, semn de glorie I

Cu setea...
Cu setea de 'nâlțare cuprindem orice clipă 
Cum proaspăt curcubeul incercuiește bolta 
Sau cum sâmința-n cimpuri 

iși leagănă recolta. 
Cu setea de 'nâlțare deschidem orice clipâ.

Cu setea de zidire cutezători suim 
Recuperind furații de întuneric ani 
Proiectele se-ncheagă cu umeri diafani, 
Cu setea de zidire netemâtori suim

Cu nimbul tinereții ne-ncununâm ca fauri 
Desfășurind magnific rețelele luminii ; 
Iubirea purității ne-o reanimă crinii 
Și ritmuri comuniste anunță zări de aur I

Visător fără tihnă
Mă simt mai bogat
O perpetuă melodie interioară 
In pupilele oamenilor mă oglindesc 
Ca un tinâr plop intr-o apă de vară.

Atinse de privirile lor 
Freamătă, cintâ crengile mele 
Și'iatâ, de-mi răspunde ecoul pădurii 
E semn că aproape-s de stele.

Visător fără tihnă
Nici nopțile dense nu mai pot să mă doară 
Timpului infinit ii imprim 
Perpetua-mi melodie interioară.

Cristian Petre-Argeș

■ Intiiul președinte- - tablou de Constantin Piliuță

UNIREA DIN VEAC, 
UNIREA DE AZI
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Roman. — ii de aur a veacului, cum au nu
mit-o contemporanii — s-a înscris in isaors. 
poporului nosiru un moment fundo-naetuî. 
de excepțională însemnătate pe dramul d--.r- 
nirii noastre istorice. Realizată pTin — teeâ ce 
Mihail Kogălniceanu numea — „actul energie 
al întregii națiuni române", Unirea de la 1859 
a reprezentat o adevărată piatră de hotar a 
istoriei noastre naționale, a marcat intrarea 
României intr-o nouă etapă de dezvoltare pe 
calea progresului social, economic ii cultural, 
pe calea luptei pentru cucerirea deplină a in
dependenței naționale și desăvirșirii procesului 
de făurire a statului național român unitar. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„din cele mai veebi timpuri, idealurile unirii, 
libertății și independenței au însuflețit perma
nent poporul, drumul spre dreptate, spre pro
gres. spre • viață mai bună, liberă și demnă. 
Multimilenara noastră istorie este jalonată de 
nenumărate bătălii, de jertfe și sacrificii fără 
seamăn, pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru apărarea drepturilor fundamentale ale 
poporului**.

Considerată cu dreptate „Coloana infinită** a 
istoriei’ naționale, lupta pentru unitate a re
prezentat una din trăsăturile de permanentă 
care au caracterizat devenirea societății româ
nești din cele mai îndepărtate vremuri și pinâ 
astăzi. Fie că străbateau Carpații, fie că tre
ceau Milcovul. românii de unde ar fi fost, din 
Transilvania, din Muntenia, din Moldova, știau 
că sint în tara lor. intre ai lor. Același teri
toriu, aceeași limbă, aceleași obiceiuri și ace
eași cultură ii făceau să se simtă in toată 
această arie carpato-dunăreano-pontică la ei 
acasă.

Unitatea de neam, exprimată in originea, 
limba, tradițiile și obiceiurile comune, in pu
ternicele și neîntreruptele legături economice, 
politice și cultural-spirituale intre cele trei țări 
românești a constituit in întreg evul mediu un 
factor hotăritor al forței de rezistență a ro
mânilor. al prăbușirii tuturor încercărilor de 
cucerire a vetrei străbune, de dispersare sau 
asimilare a locuitorilor ei. Bazindu-se pe ase
menea elemente de unitate și dorind să dea 
o și mai mare forță capacității de rezistență 
a poporului român fată de tendințele expan
sioniste ale imperiilor vecine, marele voievod 
Mihai Viteazul a înfăptuit istorica unire din 
anul 1600. Intrigile dușmanilor și intervenția 
marilor imperii ale timpului n-au permis men
ținerea și consolidarea operei lui Mihai Vitea
zul. dar idealul făuririi unui stat unitar pu
ternic pe pămintul vechii Dacii a rămas mereu 
viu in conștiința poporului român, mobilizin- 
du-1 la luptă pentru transpunerea lui in viață.

O deosebită semnificație în lupta pentru li
bertate socială și națională a poporukH român 
a avut marea răscoală populară din amil 1784, 
condusă de Horea, Cloșca și Crișan. Pe bună 
dreptate K. Marx scria că Horea plănuia eli
berarea neamului său, el devenind „simbolul 
renașterii Daciei**.

Tot ceea ce s-a acumulat In „18 veacuri de 
lucrare a poporului asupra lui insuși** — vi
tejie, curaj. înțelepciune, meșteșugul armelor 
ca și cel al diplomației, dorul de libertate, se
tea de neatimare și sentimentul de unitate, 
argumentele spadei și ale izvoarelor de necon
testat despre drepturile legitime de stăpîni ai 
Daciei străbune — s-a întruchipat, prin Tudor 
Vladimirescu și generația revoluționarilor de la 
1848, în năzuința de veacuri a maselor popu
lare de a realiza „slobozenia din afară și di- 
năuntru**.

Bogata moștenire ideologică și culturală a re
voluționarilor de la 1848, puternicele tradiții 
democratice și idealurile de unire și libertate 
națională au fost preluate, amplificate și ridi
cate pe noi trepte. în deceniul următor, de 
forțele progresiste ale poporului român. Se ve
rifica în practică adevărul cuvintelor lui Mihail 
Kogălniceanu, care aprecia. în august 1848, în 
„Dorințele Partidei naționale în Moldova**, că 
unirea Moldovei cu Muntenia reprezintă „cheia 
boitei, fără de care s-ar prăbuși tot edificiul 
național**. Ideea unirii, prezentă în conștiința 
maselor, care sperau ca odată cu realizarea ei 
să se împlinească un amplu program de refor
me, dobîndea, pe zi ce trece, o forță sporită, 
antrenînd în acțiune straturile cele mai largi 
ale poporului, strîngea intr-un adevărat torent 
revoluționar conștiința și forța unui popor ho-

lărit să-ți făurească d*stinui istor'c po*-' ;
necesităților și aspirațtijc- șale. Niceâae Bo.< • s- 
cu arata, cu re,unoscvta-i clarviziune : „Revo
luția viitoare nu se mai poate mărgini a voi 
ea românii să fie liberi egali proprietari de 
pămint și de capital și frați asortați la fapta 
unui progres comun. Ea nu se va mărgini a 
oere unitatea și libertatea națională. Deviza ei 
va fi dreptate, frăție, unitate !** Dealtfel, după 
1848 ideea unității românești a devenit o uria
șă forță materială. pentru că ea cuprinsese 
masele cele mai largi ale națiunii române.

Ca un torent năvalnic, voința de unire a 
românilor a măturat din cale toate obstacolele 
inMiate de forțele retrograde interne si. in pri
mul rlnd. pe cele ale susținătorilor lor din afa
ră. care se temeau că un stat românesc unitar 
k- ea stinjem politica de expansiune in aceasnă 
parte a Europei. Convingerea celor mai înain
tați militanți ai mișcării unioniste că nu prin 
bunăvoința sau prin jocul intereselor guverne
lor puterilor străine, ci prin lupta sa proprie 
va dobindi poporul român biruința, i-a deter
minat pe deputății Partidei naționale din M»i- 
dova și Muntenia să se sprijine și să foloseas
că masele populare pentru a impune ir.d >ita 
alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

In acest context intern și internațional lupta 
pentru unire a intrat intr-o fază nouă, antre- 
nind activ largi pături sociale, masele popu
lare. toate spiritele înaintate ale societății ro
mânești. care înțelegeau să acționeze energic, 
atir pe plan intern, dt și pe plan extern, per.- 
tru fructificarea integrală a posibilităților crea
te de hotărirea adoptată de Congresul de la 
Paris din 1856 in legătură cu consultarea do
rinței locuitorilor Moldovei și Munteniei in 
privința viitorului lor. Personalități ca Mihail 
Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza. Cos
tache Negri, Vasile Alecsandri, C. A. R<>- 
sc-tti. Dimitrie Bolintineanu. Cezar Bolliac s-au 
situat in primele rinduri ale luptei pentru 
unire. Numeroase publicații. la București 
„Timpul** (1854), și „Patria** (1855), ia Iași re
vista „România literară** (1855) și ziarul 
„Steaua Dunării** (1855) etc, — susțin cu tărie 
ideea unirii, câutind să polarizeze toate ener
giile naționale in slujba împlinirii mărețului 
ideal. „Strigătul : 'Unirea Principatelor', ’Su
veranitatea statului român !’ — așa cum în
demna revoluționarul democrat Dimitrie Bră- 
tianu printr-o scrisoare din Londra trimisă 
unioniștilor români, la 11 iunie 1856, — să 
străbată munții, cimpiile, văile și dealurile 
noastre, să umple aerul, să răsune pină in un
ghiurile pămintului cele mai depărtate ea lu
mea intreagă să se încredințeze că unirea este 
sufletul poporului român, că ea „este glasul 
României** !... Unirea Principatelor nu-i o unire 
de elemente eterogene : ea este unire de ro
mâni cu români. Moldovenii și muntenii sint 
un singur neam, o singură familie, ei nu sint 
nici moldoveni, nici munteni, ci numai români**.

Zeci și zeci de memorii, adrese, petiții — 
dind expresie aspirațiilor comune — luau dru
mul cabinetelor din Londra. Paris. Petersburg, 
Viena și Constantinopol, cu intenția de a de
monstra vechile drepturi istorice ale românilor. 
In memoriul înaintat cancelariilor europene de 
către Constantin Hurmuzaki și loan Maiorescu, 
se spunea : „Cea dinții și cea mai profundă 
dorință a Principatelor este ca să nu li se 
pună nici o piedică in dreptul lor de state su
verane de a dispune libere despre viitoarea lor 
existentă politică. Aceasta e Unirea, sau, mai 
bine, reimpreunarea Principatelor, pentru că 
poporul acestor țări a fost odată și in privin
ța existentei sale politice numai un individ**.

Cauza nobilă a Unirii Principatelor a găsit 
un larg ecou și un sprijin activ din partea 
unor eminente personalități științifice și cultu
rale din alte țări, precum Jules Michelet, 
Edgar Quinet, J. Ubicini, Saint Marc-Girardi n, 
Thibault, Lefevre, J. A. Vaillant, Paul Batail- 
lard, Leon Plee, Cemîșevski, Dobroliubov. Mac 
Antonio Careini, Vegezzi Russcalla, ca și din 
partea unor influente publicații franceze, bel
giene, britanice ș.a. „Dintre toate popoarele 
creștine, legate Imperiului turcesc — scria 
J. A. Vaillant în gazeta „La Roumanie**. în 1854 
— moldo-vlahii au luptat mai bine de trei sute 
de ani pentru independență, și dacă sint incor
porați și tributari, ei nu sint nici subjugați 
nici supuși. Țara lor este tot a lor și, printre 
toate vicisitudinile istorici lor, ei și-au păstrat 
dreptul la autonomie. Ei vorbesc toți aceeași

La aniversare
Eu vin să dau de veste din adincimi stelare 
Că la români acasă e astăzi sărbătoare 
Pentru bărbatul țârii cel Mare și-nțelept 
in blinda-i cirmuire părinte țârii drept

Cind Orion e-n cer cu pinzele-i umflate
Și geruri luminoase se lasă peste sate
La Scornicești in casa muzeu veni pe lume 
Un Nicolae-al nostru cu lauri sâ-ncunune

A României dalbă frunte cu nimb stelar
Eroul nostru, veșnic și dirz și legendar 
Istoria in matcă de pace așezind
Și dindu-ne in grijă un umanism profund

Nu-i țară mai frumoasă ca țara din Carpați 
Cu un popor mai harnic și oameni luminați 
Și-un om politic mare cum Ceaușescu nu-i 
In cinstea lui poporul inalță azi statui

Prin cintec națiunea-l slâvește unanim 
Pe Ceaușescu-al nostru cu patimă-l iubim 
Nu poate nimeni iubirea să ne-o stingă 
Și nici o umbră nimbul sâ-i atingă

E anotimpu-n care iubirile-nfloresc 
Destinele umane plenar se împlinesc 
Și comunista vreme intră-n temei deplină 
Aici nici-o eroare umanul nu-l intinâ

Și cit vor fi Carpații și neamul românesc 
Numele tău prin vreme românii il slăvesc 
Istoria in file de apr o să poarte 
Lumina frunții tale in viitor departed

, Vasile Andronache

Lumină
Nuferi cu nimb de flacără 
se rotesc in sufletul meu.

Stele înmuguresc 
în curcubeul 
in care se-adapâ Carpații 
intr-o îmbrățișare de dor.

In fiecare oraș 
patria iși numără virstele 
și-n fiecare dimineață 
iși iau zborul 
porumbei albi.

In anotimpul fierbinte 
al demnității noastre 
Bârbatul-erou 

lumineazâ-n memoria noastră. 
Chipul i se deschide 
in crizanteme 
și-n ochii copiilor 
cresc ramuri de măslin.

Mircea Cristea

limbă și această limbă este germenul unei na
ționalități deja puternică".

Idealurile vizind angajarea poporului român 
pe calea dezvoltării social-economice moderne, 
făurirea unei Românii unite, libere și indepen
dente și-au găsit o primă împlinire in anul 
de neuitat 1859. prin unirea Moldovei cu Mun
tenia sub sceptrul unuia și aceluiași domn, 
Alexandru Ioan Cuza. Folosind împrejurările 
internaționale prielnice și dind dovadă de cu
raj și înțelepciune politică, românii au reușit 
sâ dejoace intrigile dușmanilor din afară și au 
pus marile Puteri ale timpului in fața unui 
fapt împlinit, pe care nimeni și nimic nu l-a 
mai putut anula.

Ca ?i celelalte acte definitorii ale istoriei 
noastre naționale. Unirea din 1859 s-a înfăptuit 
ca expresie a voinței poporului român, consti
tuind pentru popoarele din Europa, dar mai 
ales pentru cele din centrul și sudrestul conti
nentului, o ilustrare convingătoare a aplicării 
in viață a principiului dreptului de autodeter
minare al popoarelor, al unirii, pe baze 
plebiscitare a celor două principate — Mol
dova și Muntenia — aparținind unuia și 
aceluiași popor. Punind in evidentă acest as
pect. tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că 
unirea a reprezentat „o victorie remarcabilă a 
maselor de țărani, meșteșugari, lucrători și tir- 
goveți. a cărturarilor progresiști și patrioți, 
acral eve a pus bazele statului național român 
modern". Subliniind importanta îndoitei ale
geri, Karl Marx considera că acest act pecet
luise unirea „națiunii române**. în același sens 
se exprima și eminentul publicist francez 
Saint-Marc Girardin. care scria : „Nu mai este 
necesar astăzi a se mai demonstra Unirea 
Principatelor. Aceasta este făcută și făurită așa 
cum trebuie pentru a fi puternică, nu de di
plomație. nu in afara României, ci printr-o 
acțiune liberă și spontană, de către moldo- 
valabi. Nu sint bune și eficace pentru popoare 
deeit faptele care se îndeplinesc pe pămintul 
și prin sentimentul național. Astfel a fost fă
cută Unirea României**. Iar Lajos Kossuth, con
ducătorul revoluției maghiare de la 1848, adău
ga : „Un astfel de spirit e necesar ca un popor 
să intemeieze o patrie sau, dacă a pierdut-o, 
să și-o reciștige**.

Unirea de la 24 ianuaffe 1859 a pus bazele 
statului român modern, creind totodată condi
țiile indispensabile pentru cucerirea indepen
denței și pentru desăvirșirea ulterioară a uni
tății naționale. Domnia lui Cuza Vodă a mar
cat inaugurarea unei perioade caracterizate 
printr-o profundă transformare a vechilor rîn- 
duieli și instituții, de înzestrare a statului na
țional cu structuri moderne. Aceasță operă de 
înnoire avea să asigure evoluția țării pe dru
mul ascendent al civilizației și progresului. Re
forma agrară, cea mai importantă măsură lua
tă de domnul Unirii, reforma administrativă, 
reforma fiscală, secularizarea averilor mănăs
tirești. reforma judecătorească, reorganizarea 
armatei și crearea sistemului național de apă
rare, reforma electorală, dezvoltarea învăță- 
mintului primar, secundar și universitar au 
contribuit la statornicirea unor drepturi și li
bertăți democratice. Asemenea reforme, conse
cință nemijlocită a existenței unuia și aceluiași 
domn in ambele principate, au jucat un rol 
decisiv în asigurarea stabilității social-econo
mice și politice a statului român, a moderni
zării structurilor sale de bază, a sporirii pres
tigiului României pe plan internațional.

Unirea Principatelor s-a bucurat de un deo
sebit ecou și in celelalte provincii românești, 
aflate însă sub stăpînire străină, care dobîn- 
deau noi temeiuri pentru lupta lor permanen
tă de a se uni intr-un corp comun. Cărturarul 
Alexandru Papiu Ilarian scria în 1860 : .... Ro
mânii din Transilvania, în împrejurările de 
față, numai la principate privesc, numai de 
aici așteaptă semnul, numai de aici iși văd 
scăparea. Cind s-a ales Cuza domn, entuzias
mul la românii din Transilvania era poate mai 
mare decit in Principate..

Unul din rezultatele cele mai semnificative 
ale existentei statului român modern, ale lup
tei poporului nostru pentru afirmarea de sine 
stătătoare l-a constituit cucerirea independen
tei absolute de stat in 1877 — prin lupta ar
mată eroică împotriva imperiului otoman. Fap-

Mircea Mușat
Continuare în vag. a 6-a

Un sentiment de țară 
adie-ntre hotare!

Se profileazâ-n zare-un ianuarie ardent 
arcadă peste anii ce curg in sărbătoare 
mai viu ca niciodată, in inimă prezent 
un sentiment de țară adie-ntre hotare 
colinâ-ntre coline, apoteozâ-n munți 
e-aceastâ luminoasă, patetică arcadă 
sub care anii-aruncă-ntre ei albastre punți 
nici unul in genunchi, din piscuri, să nu cadă!

Aici, cu ani in urmă-n ianuarie, s-a născut 
un fiu al României, cum străluce văpaie 
un curcubeu de aur, să-i fie țării scut 
pe drumul greu al luptei :

Ceaușescu Nicolae...

Din casa cu pridvorul sărac, pe stilpi de lemn 
săltat, precum in brațe-l sălta și mama-n 

soare 
el a făcut cu veacul un legâmint solemn 
lumina lui s-o stringă in ochi și s-o măsoare 
cu fiecare clipă, cu fiecare zi 
cum deslușea, sub seară, din cartea de citire 
luceafărul, cu torța urcind din poezii 
cum urcă totdeauna iubirea din iubire I

Lumina... dar lumină era puținâ-n sat 
doar in conac, lumină de aur era multă 
pecetea ei adincă in suflet s-a lăsat 
chemarea ei statornic, din viață o ascultă 
ți-o caută oriunde, in apele din riu 
in foșnetul pădurii, in strugurii din vie 
ți înțelege glasul din spicele de griu 
e-o inimă ce bate ți numai el o țtie...

II

Dar nu, o țtiu ți alții ți toți sint ca un zid 
ți el in zidu-acesta se face stei de piatră 
ți neinfricat, invață ce-i lupta de partid 
ți arde... arde-ntr-una ca focul viu din vatră 
din piept, cind frigul muțea să fie ca un fald 
de steag aprins, dogoare ce cheamă inainte 
să vie primăvara eu cer senin ți cald 
așa cum pentru oameni e inima-i fierbinte I

III

Sint ani de-atunci, inele de-oțel ce nu se rup 
ți-adeseori, in ceasuri fulgerătoare sună 
dar el cu toată țara, arzjnd, e-un singur trup 
de-aceea-n sine, țara, statornic se adună.

In ceasuri lungi de veghe, cu țara-ntr-un 
cuvint 

măsoară viitorul cu inima-i fierbinte 
ți ca să urce țara pe culmi de vis cu-avint 
Ceaușescu Nicolae e-ntiiul președinte.

IV

Sărbătorim Viteazu-n ianuarie ardent 
cind iarna peste țară, de nea iți trage storul 
cu el la cirma țării, necontenit prezent 
in comunism, cu țara descinde viitorul 
cu ochii de lumina atitor fapte grei 
de comuniste ctitorii de pace 
străbătători către mileniul trei 
prin irisul oglinzilor opace...

Sub toga de zăpadă, in marea sărbătoare 
un sentiment de țară adie-ntre hotare I

V

Afară ninge I Saltă herghelii 
intr-un galop de nea peste ținuturi 
ți-aud foșnind pe sub copite-n glii 
coloanele de griu purtind pe scuturi 
de aur, piinea patriei de azi 
ți aromind, a patriei de miine 
cetățile urcind ca niște brazi 
in piscuri, sus, pe trepte noi de piine

Dar noi te-avem acum pe tine-n gind 
ți glasul tău se-aude-n munte 
căci doar prin tine ne vedem urcind 
spre-un viitor măreț, cu tine-n fmnte.„

VI

E-un creuzet ianuarie ardent 
cristalizind prin vreme ani de aur 
in care-ai fost necontenit prezent 
veghind al României scump tezaur 
intreg să ne rămină ți sporit 
cu sâlbile de griu sunind in soare 
cum din copilărie ai dorit 
statornic, fapta ta să se măsoare 
cu fapta voievozilor din veac 
cu-a lui Mihai ți-a lui Ștefan Neinfrintul 
știind că-n fiul de țăran sărac 
toată puterea ți-a vărsat pămintul.

VII

Ai vrut să vezi sigilii cum se rup 
de pe hrisoave vechi, cum, in artere 
furtunile de singe-arzind in trup 
in flăcări se prefac și-ți dau putere 
sâ nu te temi ți țara s-o străbați 
in vilvătaia luptelor de clasă 
cum sint toți comuniștii, neinfricați 
care bătaia inimii ți-o lasă 
in fiecare gind, in orice dor 
cind storuri de-ntunerec vor sâ cadă, 
sâ fii al revoluției condor 
lovind in nedreptate, ca o spadă.„

VIII
(

Din gindul tău de comunist lucid 
ai așezat o treaptă ți-altă treaptă 
inaintind, cu-ncredere-n partid 
spre comunism, pe calea cea mai dreaptă 
ți ziua ta scâldată-n anotimp 
din stei desprinsă cu-a luminii daltă 
ca o coloană strâlucețte-n timp 
cu torța de nădejde cea mai-naltă 
inflâcăratul sol dinții ales 
sâ-i poarte țării adevăru-n lume 
sublim, de la al IX-lea Congres 
e-un steag înalt de pace i tău nume...

IX

Născut cind România s-a născut 
unită intr-un gind intiia oară 
cum sâ nu-i faci din viața ta un scut 
ți-arcuț pe-a ei magnifică vioară 
sâ făurești din fulgerul supus 
sâ-i cinți, înfiorat, măreața faptă 
a zborului mai sus, mereu mai sus 
precum il vrea gindirea ta-nțeleaptă 
spre comunism, pe culmi de glorii noi 
fiindu-ți gindul, visul inainte 
inflăcârlnd coloana de eroi 
Tu, Comandant Suprem ți Președinte I

X

Știu bine : Ceaușescu dacă spun 
O stea râsare-n limba românească 
ți alte stele ce-au apus ți-apun 
renasc ți-ncep mai viu să strălucească 
poeme noi renasc, renasc poeți 
renasc din cețuri flamuri tricolore 
ți din adincuri de letopiseți 
bat clopote la Putna mai sonore 
Ca focul viu pe vatra din străbuni 
e-un diamant ce largi ferestre taie 
sub ale comunismului cununi 
cu fiecare-a inimii bătaie...

Ion Potopin



Prin cîntec nafiunea-! slăvește unanim
Sub semn de veșnicie*
Sub semn de veșnicie și de rod 
din împlinirea holdelor inalte 
din miinile puternice ce pot 
sa nască-n clipă o eternitate 

din val de mare regăsind pămintul 
din verticala brazilor inalți 
din tot ce-a strins de secole cuvintul 
aici in țara minărilor Carpoți 

din focul pur al inimii de frate 
și din ispita zborului fecund 
din timpul scurs in pagină de carte 
și din ideea zămislitâ-n gind 

din tril de ciocirlie și din lut 
din stele vii in palmă adunate 
din tot ce este vis de inceput 
și semn de bine și de libertate 

din tot ce-a fost ce este și va fi 
și din lumini ca aburul de piine 
din dreptul strămoșesc de-a regăsi 
mai luminoasă patria de miine 

din toate astea chipul Lui răsare 
sub fald de veșnicie-ntruchipat 
simbol al României viitoare 

și braț in timp - Intîiul ei Bărbat.

Gabriel Iuga

Cu inima 

fierbinte-n tricolor
Pășim străjuiți de lumină
Pe umeri purtind fecundele ploi
Sub roadele faptei și timpul se-nclinâ
Mai tinăr, mai ager de-o virstâ cu noi

Destinul nostru-l hotărim acum
Avind a fericirii chezășie
Bărbat viteaz, deschizător de drum
Pe Ceaușescu - Omul de-omenie

Și iată, prezentul devine izvor 
Al noii istorii, istorie vie 
Cu inima fierbinte-n tricolor 
Durăm din veșnicie-n veșnicie I

Vestind izbînda
Nu eu vorbesc, timpul -
O instelare a nemărginirii
Iți duce crezul peste mări și țâri
O, neam al meu
Neînfricat iți e Cirmaciul,
Sufletul i se zbate
In dulcea osteneală a păcii 
Luminat de trei culori solare 
Pe-acest pâmint din lume, 
Izbînda vestindu-ți-o 
Ca pe unică
Și-n veci neinnoptată sărbătoare

Viorel Varga

Destin
Am învățat la ora de istorie despre ati'ția 

eroi pe care nu i-am cunoscut decit din pa
ginile cărților. Niciodată n-am avut sentimen
tul că imaginea lor mi-a fost absolut clară, 
că faptele lor nu mai păstrează nici o taină, 
că trupul ce le-a aureolat izbinzile și-a lim
pezit, pentru noi cei de azi, toate apele.

Și iată, vine vremea de a fi contemporani 
cu un nume ce se alătură celor înscrise in 
istorie: Nicolae Ceaușescu. Este omul de care 
știm că se leagă destinul țării. Și asta ne 
este de ajuns.

Puterii minții și a brațelor noastre ii era 
necesar un semn conducător spre înflorire.

Da, sintem un popor înzestrat dar toate 
aceste daruri cum ar fi fost scoase la iveală 
fără echilibrul și totodată îndrăzneala aceluia 
care a făcut ca România să iasă din ano
nimat și, odată cu aceasta, noi ce asistăm 
la scrierea istoriei contemporane, să primim 
încrederea că truda noastră iși va găsi înflo
rirea.

26 ianuarie — zi devenită sărbătoare na
țională, zi înscrisă intr-o constelație ce-și 
află propriul cer in seninătatea prin care o 
intimpinăm noi, oamenii prezentului.

26 ianuarie — clipa in care apele istoriei 
iși opresc mersul îngăduindu-ne să le privim 
in adincuri nisipurile aurifere.

Astăzi e ziua
„Astăzi e ziua istoriei contemporane"

vom spune 
Și cu ea vom incepe incă o carte 
A virstelor de har și înțelepciune.

„Eroii nu au virstă" - vom spune 
Ei sint doar stejari ce-și adaugă incă 

un cerc unui trunchi nesfirșit 
Veghetor al pădurii ce se deschide 
Spre-o altă eră, poate, spre un alt mit.

Carmen Focșa

El, omul
El, imul

simplu ca frunza pădurii 
la inceput de primăvară

el, omul 
comunist venit din istorie 

țării trunchi și ram

el, omul
neam de constructori 

de două mii de ani

el, omul 
copacul luminii depline — 

cel mai vrednic fiu I...

Ion Machidon

Despre Spiritul Revoluționar
1. Plin de duhul revoluționar a fost Bu- 

rebista pentru că avu istețimea minții și tăria 
faptei, de armoniza ambițiile și drepturile și 
puterile tuturor strămoșilor geți și daci, și 
de-a-i convinge pe unii, de-nțeles, sâ-l alea
gă Rege al tuturor geților, dacilor.

Lasă că pe cei prea ambițioși, prea ego
iști i-a bătut cu sabia și s-a ales împărat 
il tuturor dacilor.

Dar ce s-a ales din Burebista cel revo
luționar, de i-au ucis conspiratorii ?

S-a ales o idee zisă operă a viitorului 
UNIREA.

2. Plin de duh revoluționar a fost regele 
Decebal pentru că isteț și mult cunoscător 
in războaiele sale deschise, sau de guerilă 
antică i-a bătut pe imperialii și imperialiștii 
aceia, intr-un război, i-a umilit obligindu-i 
să le dea strategi și ingineri constructori de 
cetăți și poduri, le-a luat balistele și-un mare 
general și multe insigne.

Plin de spirit revoluționar a fost Decebal 
regele tuturor dacilor, geților, pentru că s-a 
opus atunci cu toate neamurile de la Istru 
și de la Marea cea Mare în două războaie.

Dar ce s-a ales din regele Decebal decit 
nevoia cea eroică de a-și reteza propriul 
cap ?

Cum ce s-a ales ? S-au ales ideile de că- 
pătii ale Spiritului Revoluționar, de-a ridice 
sabia in calea imperiilor și a imperialismu
lui. Și urebista și Decebal viețuiesc de-a- 
ceea in Republica platonică a Spiritului Re- 
voluționpr de se mai zice și Duhul motrice 
al Istoriei.

3. Plini de spirit revoluționar au fost ba- 
zileii mici și mari ai dacilor liberi din din
coace de limesuri și de dincolo de limesuri 
care prin săbiile minții lor și prin mintea 
netocitâ a săbiilor lor au impus imperialis
mului obligații de lărgime și-au obținut si
tuații de viață și de spațiu neamului lor - 
incit n-a dispărut acest neam, nici la peste 
2 000 de ani după destrămarea ticălosului 
imperiu.

Dar cine le mai cunoaște numele acelor 
bazilei mărunți puse precum buturugile le-au 
impiedicat nu rareori carul roman cotropitor. 
Noi le cunoaștem numele, dar nu atit de 
multe și de lungi și-n aur și-n argint bătute, 
cit ale imperatorilor.

Pentru că nici ei, bazileii de trecere și de 
conviețuire cu provizoriul imperiu n-au ținut 
să-și bage numele cu tot dinadinsul. Și iar 
pentru că : ei știau că numele lor este tot 
atit de vremelnic pe cit de vremelnic este 
orice imperiu și orice ocupație.

Intrucit lege este la Carpați și Dunăre și 
Prut - imperiile sint provizorii, ocupațiile 
vremelnice - numai Dacia este veșnică, nu
mai dacii sint detotdeauna, pentru totdeauna.

Intrucit Dacia a fost și-a rămas republica 
platonică a Spiritului Revoluționar - a Liber
tății...

3. Spirit Revoluționar avură Vlad, Menu- 
c_______________________________________

Povestea lui
Povestea Lui sint litere latine 
Și seva ei ii curge viu prin vine ; 
Privește-n zori același strop de rouă 
Și-n ochi adinei aceleași stele-i plouă...

Povestea Lui - Columne de lumină 
Ca o zi de vară ; lungă și senină, 
El e Munte, Aripă, Izvor 
Și-un cintec murmură-n pridvor...

Povestea Lui - devremele trezește firea 
Să-și implinească-n zborul ei menirea ; 
Același nume poartă El și Glia 
Și li se spune simplu : România 1...

Povestea Lui e necuprinsul nostru, 
Brațele-i întinse - a drum spre viitor ; 
Pe bolta României să fluture un astru - 
Și-o pace-adincâ pentru acest popor I

•
Omul cu țara în priviri
Iubește un nume de țară 

Cind i se luminează tăriile 
unei dimineți ;

Iubește Trandafirul 
Cind un copil doarme 

sub razele soarelui-deplin...
Iubește Stejarii 

dintr-o pădure 
cu cintece mari.

Iubește izvoare, munți, 
cimpii și văi - 

ca o enormă dimineață 
de culori...

George Corobea

morut, Litovdî, Seneslav, și alți cunoscuți 
sau care nu-i mai știm.

Dar dacă nu-i știm noi nu înseamnă că 
nu sint, că n-au fost. Ei avurâ plinătate de 
duh revoluționar, intrucit qu lucrat cu sabia 
in contra imperialismului și heghemonismu- 
lui religios, de și-au proclamat puterea nea
mului lor asupra locului lor din tatâ-n fiu. 
Formațiuni statale, zic istoricii urmași. Cita
dele ale Spiritului Revoluționar, deoarece 
răsăreau din sămința capetelor retezate ale 
lui Burebista și Decebal și din nou făceau 
sămințâ.

Și unde sint Vlad și unde Menumorut și 
unde Litovoi și Seneslav unde ?

Uitați-vă la ei, in republica platonică a 
Spiritului Revoluționar și-n România Mare 
a Limbii Române.

4. Plin de Spirit Revoluționar legendar 
a fost și voievodul Negru Vodă, legendarul 
cind s-a lăsat din munți și-a fondat voievo
datul Muntenia — adică regatul celor cobo- 
riți din munți.

5. Plin de tot Duhul Revoluționar a fost 
Bogdan cel ce-a plecat de la Curtea Mara
mureșului și care, in chip de protest și-n 
chip de supraviețuire, a fondat statul româ
nilor zis Moldova.

6. Plini de Spirit Revoluționar au urmat 
Mircea, plin de Duh Revoluționar Ștefan .cel 
Mare, intrucit ei au respins lumea lor in 
formula ce-au găsit-o și lucrind cu sabia mai 
tare decit cu mintea, precum și cu toate min
țile, mai incordat decit cu săbiile au impus

4 lumii o altă natură in spațiu și-n vreme.
Și unde este Mircea, unde Ștefan ? Fie

care sub cite-o lespede de mormint aproape 
obișnuit, numai că intre zidurile cite unui 
mauzoleu al vremii lor.

Și este puțin lucru să rămii o piatră cu 
inscripții ? lată ce este a fi o piatră cu in
scripție, un nume ?

Puțin lucru este să fii nume de apărarea 
unui loc și-al unui om ?

Aceste forme ale Spiritului Revoluționar 
le cunosc și mai știu și altele. In aceste feluri 
se manifestă Spiritul Revoluționar drept Ge
niu Insuflețitor, Geniu al Locului, Geniu al 
Inițiativei Legice.

Spiritul Revoluționar este acela ce emană 
din legile specifice ale unui popor, in împre
jurări cruciale și providențiale poporului ro
mân. Spiritul Revoluționar a fost și a rămas 
Spiritul de organizare, de durată, de viețuire 
și supraviețuire a Românilor.

7. Plin de Spirit Revoluționar a fost eroul 
național, martirul doctrinar al românilor, 
Mihoi Eminescu. El cel dinții la români, a 
modificat limba poetică, el cel dinții a dăruit 
poporului său o doctrină a supraviețuirii in 
timpii abuzivi și mistificatori ai caoitalismu- 
lui. Mihai Eminescu a abolit intuiția limba
jului poetic eronat și mort, el a instaurat 
Duhul ideilor cele mai de adincime și-al

Imn
Azi ne clădești cu brațul Tău destin măreț 
Conducător al nostru in anii de lumină
Și-n horă se prind munții

să suie-n cer semeți 
Cind iarna-mbracâ țara pe umeri de grădină 
Și paseri saltă zborul pe aripi de zenit 
Ducind tăria noastră departe peste lume 
Cum Tu ne-ndrumi de-a pururi cu gind 

nețărmurit 
Pe calea trăiniciei să dăltuim un nume
Fiindcă ești Fiul țării alăturea de noi 

, Și te urmăm intocmai Erou contemporan
Făuritor destoinic al timpurilor noi 
Ce scrii în cartea țării in fiecare an.
Că-n horă se prind munții pe crengile de fag 
Și iarna ninge iarăși cu floare de castani 
Iar noi toți fiii tăi iți spunem cu mult drag : 

Iubite Președinte să ne conduci Mulți ani I...

Florian Dan

Cuvîntul președintelui
Cuvintul lui e zbor și cutezanță 
E stincă-nveșnicită in Carpații mei 
Și prin cuvîntu-i țara se înalță 
Dind rodul sacru marilor idei•
Cind brațul Său spre comunism arată 
Și cind in palme spicele il dor 
Bărbatul țării simbol e de vatră 
Speranță e și drum spre viitor
Nesomnul său e-al libertății scut 
Și vorba curată istoria o face 
In ochii săi e-un orizont de cînt 
Și e lumina pură a unei flăcări dace

Chiriac Samoilă

Eroul
Blindă-i lumina Numelui Său, 

din iubire ivindu-se I
Blindă-i lumina Numelui Său,

înmiresmată ninsoare pe inimi - 
e aleasă rostirea aceasta,

înmiresmată ninsoare pe inimi - 
intru slava Numelui Său, 

intru slava Eroului I
Inimă lingă inimă 

e poporul acesta,
Inimă lingă inimă 

e istoria,
Inimă lingă inimă 

e stindardul acesta, 
ca o flacără 
inălțindu-se, -

Intru slava Numelui Său, 
intru slava Eroului I 

împlinire e visul acesta - 
Adevăr - incrustat 

pe o hartă de inimi, 
împlinire e visul acesta, - 
întru care - răsare soarele I

Anotimpul de glorie il rostim, 
Anotimpul de glorie 

este Patria și Eroul I
Anotimpul de glorie 

este Numele Său, 
întru care istoria ctitorește -

O stemă a inimii - 
inveșmintată - in nimbul 

păcii I

Iuliana Paloda

intrucit El 
a Daciei 

ca această

ideilor cele mai inalte in republica Limbii 
Române. Mihai Eminescu este fiul și întruchi
parea Spiritului Revoluționar și 
a elaborat prima hartă politică 
libere unite și întregite, înainte 
Dacie să fie Unită și întregită.

Această hartă ni se prezintă, nouă, urma
șilor, in chipul de Limbă Rimând și-n vers, 
lată genialul cartograf, cel plin de Duhul 
duhurilor zis Spirit Revoluționar.

In vremea noastră mulți au fost și se află 
cei atinși cu aripa Spiritului Revoluționari 
In vremea noastră doi am cunoscut și eu, 
mai din apropiere sau mai de la depărtare, 
fii ai spiritului Revoluționar. Unul este 
Nicolae Labiș, ținărui care, la 22 de ani a 
formulat sintagma de sămințâ ideologică, 
bobul de holdă al unei doctrine, zicind în 
trei cuvinte, o cauză, o epocă și un viitor 
incomensurabil : LUPTA CU INERȚIA. Cei 
ce-au implinit de curînd sau împlinim cu- 
rind vreo 50 de ani trăim in lumina de minte 
a Luptei cu inerția și sintem luptători cu 
inerțiile - inerția limbajului, inerția forme
lor și-a formulelor.

8. Un luptător mare, ucenic și maestru al 
Spiritului Revoluționar, în vremea istorică a 
căruia am trăit și-am lucrat și eu, și pe 
care și eu l-am cunoscut pinâ azi drept cti
tor și ctitorit al Spiritului Revoluționar, este 
Nicolae Ceaușescu.

Eu despre acest Bărbat, simplu oștean al 
Spiritului Revoluționar, am mai scris, am mai 
vorbit cu auditoriu și audiență, despre acest 
mare tactician al Spiritului Revoluționar și 
despre acest strateg desâvirșit al Spiritului 
Revoluționar și-al luptei cu inerția, am mai 
vorbit.

Geniul său revoluționar, deci plinătatea 
duhului său zis Spirit Revoluționar, au luat 
înfățișare publică de la al IX-lec Congres 
al Partidului care se cheamă și este comu
nist și rămine cum se cheamă — Român. 
Geniul său revoluționar ne veghează, și ne 
supraveghează, ne arată cale și ne dă căi, 
ne clarifică și ne apără pinâ in aceste zile.

Generația mea este un argument mare și 
măreț al lucrării Spiritului Revoluționar la 
românii conduși la fapte și așezați la operă 
trainică de către Nicolae Ceaușescu. Și de 
ce-am izbîndit noi operă trainică 1 Pentru că 
am ințeles Spiritul Revoluționar drept con
tinuitate constructivă poporului nostru greu 
încercat.

Altă ințelegere a Spiritului Revoluționar - 
in afara firii naționale nu poate fi decit 
rătăcire.

Eu n-am rătăcit, eu nu rătăcesc pentru că 
am descoperit acest lucru aproape simplu. 
Spiritul Revoluționar este de naționalitate 
român și de practică socială comunist și 
izvorăște din Munții Carpați.

Ion Gheorghe

Cîntec de urare
Intru mulți ani in zi de sărbătoare 
Lumina să-nfioare pămintul românesc 
Iar griul s-o-mpresoare cu un veșmint curat 
Și aurul lui pur descintat de doine 
Să fie adunat
De rădăcini de-a dreptul din soarele frumos 
Cum cade el incet din munții cei blinzi 

inspre cînlpie...

Peste holdele ce ingină adevăruri eterne 
Imensul senin solie de pace să fie 
Iar zidu-acela strașnic ce apără o țară 
Cind pavăza și scutul nu pot fi de folos 
Stă drept și fi-va drept cind

timpul o va cere 
Iubirea de dreptate înseamnă acea putere 
De-a ține fruntea sus, cu armele in jos.

Daniela Simionescu

Colindător la sărbătoare
Iubită țară - stări de cer și glie 
Tumult de frumusețe și putere 
Pe piscuri mari de muncă și-armonie 
Cuprindere de idealuri și de vrere 
De cite ori mi te sporește gindul 
Și mi te mută vie-ntreagă-n suflet 
Din lumile tăcerii scot cuvîntul 
Să-ți laud iar ființa și doinitul cuget 
Nu-i nicăieri in lume-un spațiu etnic 
In care orele să curgă mai trăind 
Și nici n-am să găsesc in lume un alt sfetnic 
Cu care să gevin mai pur și mai visind I

Dionisie Darău

y

Stemă în ianuarie
fără de pace, sub cortul amiezii, 
Glorii adună-n potirul zăpezii, 
Aur de faguri presimte lumina 
Arzindu-și pe dealuri - albastră — rășina. 
Brațele-ntinse, in arc, peste vreme 
Sint spice-nfrâțite aceleiași steme.
Urcă din cronici o virstă, o liră, 
Soarele darnic garoafe răsfiră 
Peste pămintul surpat in baladă, 
Cind lanul dospește argint de plămadă. 
Floriie-adună glorii de faguri, 
Aerul crește in preajmă de steaguri.

JVIircea Ichim

Glasul său
Să lupți, să învingi, să crezi, 
crezul tău să devină real, 
să ai șansa apoi 
să perfecționezi realul 
dar, mai ales, - 
noblețea 
și rațiunea sa de a fi 
al poporului, 
al iubirii, 
al faptei, 
al omeniei, 
primul Președinte ‘
al Țării de Vatră Românească 
dintre fluvii și timpii, 
patrie străbună, 
el privește sigur 
meterezele Terrei ,
și propune lumii 
pace veșnică, 
sănătate continuă, 
fericire neterminatâ 
și romantism revoluționar.
II văd, il aud și cred 
glasului său pretutindeni 
ascultat.

Sandu Stelian

Erou al țării
Mărit Conducător să ne trăiești, 
Acum cind Dunărea frâmintâ 
O apă cu canale românești, 
Ce-nțelepciunea Ta o cintâ.

In douăzeci de ani care-au trecut 
Ne-ai făurit o altă soartă 
Cu Tine-ndrumâtor și vajnic scut 
Deschidem fericirii poartă.

Conducător iubit ce ctitorești 
A comunismului cale unică 
In vechile fruntarii strămoșești 
O țară nouă, mîndrâ, se ridică. ,

Ești pentru noi marele-ndemn 
Ne ești nădejde, cuget, faptă, 
Prin Tine sintem toți un semn 
Cu o voință înțeleaptă.I
Erou al țării să trăiești, 
In sărbătoare inimile cintâ... 
Mulțimi de glasuri românești 

• in irhnurile păcii se avintă.

Mihai Culman

Temelie de putere
In acel Gerar cu flori de gheață, 
dorul - corn de melc - umbla prin ceață ;
i s-auzeau pașii prin cetate ; 
Miini, câtind de veacuri, miini de frate 
urniseră Piatra și — prin ere — 
durau temelie de putere.
Visul - ochi de mire-n lunga noapte - * 
devenise-n zori, rouă de fapte ;
Rouă ne spălase fața și curgea 
dinspre Floare, inspre ochi de stea.
Steaua căuta numai o Frunte ; 
Fruntea, doar un pisc semeț de munte ; 
Muntele, o țară și-un popor 
in acel Gerar cuprins de Dor.

Datină
E datină la noi, din moși-strămoși 
să facem celor dragi, urări de bine 
ca.să le fie anii mai frumoși 
cind inc-o treaptă urcă in destine.
Eu, păstrător al datinei din veac, 
cu sufletul curat în pumni de floare, 
Bărbatului din fruntea țării-i fac 
din inimă, sinceră urare :
Fie-i cuvintul, porumbel zburind 
din zare-ncrincenatâ-n altă zare, 
oriunde norii-ntunecoși din gind 
se lasă peste ginți, cu-amenințare I
Fie-i credința-i dreaptă de ne-nfrint ; 
brațu-i sub scut, mai tare ca oțelul ;

, vrerea-i înaltă, flamură in vînt 
și - in final - binele țârii, țelul I 
Și incă-i mai urez, ca-ntre bărbați, 
la ceas de sărbătoare in Cetate : 
puteri de muncă, ani îndelungați 
și, mai ales, un lan de sănătate I

Nicolae Nicolae

Și încă mai avem de spus
Patriotismul Lui
E din lumina soarelui 
Nepieritor 
Al strămoșilor 
Și încă mai avem de spus - 
E limpezime a prezentului, 
Clarviziune a viitorului, 
Gîndire revoluționară 
Pentru țară, 
Pietruindu-i scinteietoarea linie politică 
In vatra mioritică 
Și încă mai avem de spus - 
Proiectantul general ,
Și constructorul genial 
Al României prospere, 
Demiurgul, făuritorul ei de ere, 
Oșteanul neobosit in lupta pentru pace, 
Prietenul popoarelor sărace, 
Omul intre oameni - exemplu - 
Al modestiei templu, 
Fra.te și părinte, 
Pildă in fapte și cuvinte
Dâruindu-și zilnic patriei, viața de erou 
Pentru ca zilnic viețile noastre să se nască 

din nou, 
lată universul *
Care se cuprinde in universul 

poporului român : 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cornel Balaban
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MAREA

Asupra a ceea 
ce constituie 
substanța reală 
a pe cit de in
structivului tot 
pe atit de emo
ționantului vo
lum semnifica
tiv intitulat 
Marea Unire a 
românilor in iz
voare narative 
(Editura Eini- 
nescu, 1984) ne 
edificăm din 
primul moment 
luind cunoștință 
de mărturisiri
le alcătuitorului 
antologiei isto
ricul 
Neagoe. 
așadar, 
asupra- 
„In

Stelian 
Citim, 

în notă 
ediției : 

cartea 
Marea Unire a 

am selectat paginiromânilor in izvoare narative . _
din creația celor mai autorizați reprezentanți ai 
spiritualității românești care, intr-un fel sau al
tul, au trăit și au scris despre momentele me
morabile din incandescenții ani 1916—1918. Am 
inserat, de asemenea, cîțiva autori străini ai 
unor lucrări remarcabile, consacrate acțiunii na
ționale a românilor pentru desăvirșirea unități
lor statale". Și mai departe „Ediția cuprinde 
pagini din cărți care au fost tipărite doar inainte 
de 23 August 1944, reeditindu-se acum pentru in- 
tiia oară. Totodată, sint prezentate și texte ma
nuscrise, traduceri în premieră puse la dispoziția 
publicului cititor. Puține din materialele ce al
cătuiesc sumarul lucrării de față sint transcrise 
din alte ediții mai mult sau mai puțin recente".

Dacă propozițiile din primul paragraf citat — 
cum vom încerca, ceva mai incolo, să dovedim — 
sînt întru totul explicative sub raportul generos- 
patrioticului scop urmărit de editor în acțiunea 
sa, în schimb cele spuse în al doilea paragraf 
indică excepționalele merite științifice ce-i revin 
lui Stelian Neagoe. într-adevăr, volumul este 
de-a dreptul impresionant prin caracterul său de 
noutate cvasiâbsolută. Potrivit celor afirmate de 
editor, în această direcție, avem a ne intilni in 
cartea întocmită de el cu nu puține fapte ce 
aparțin, indiscutabil, de domeniul excepționalu
lui. Căci, spre a da doar citeva exemple, nu e 
puțin lucru a întilni pagini desprinse din vo
lume precum : Ion Agârbiceanu, O lacrimă fier
binte. Cuvinte către oastea țării, 1918, generalul 
Alexandru Averescu, Notițe zilnice din război 
1916—1918), f. a., Gheorghe 1. Brăteanu, I ile 
rupte din cartea războiului, f. a.. Mircea Dju- 
cova, Războiul românesc 1916—1918, 1919, Silviu 
Dragomir, Un sfert de veac de la Unirea Tran
silvaniei, 1943, Virgiliu N. Drăghiceanu, <07 zile 
sub cultura pumnului german (13/26 noiembrie 
1916 — 5/18 februarie 1918), 1920, Take Ionescu, 
Pentru România Mare. Discursuri din răzooi 
(1915—1917), 1914, Eugen Lovinescu, In marginea 
epopeei (Note de război), 1919, Alexandru Mar
ghiloman, Note politice 1897—1918, 1924, Vasile 
Pârvan, Au căzut pentru libertate. In cintec de 
jale și un cintec de biruință, 1919, Alexandru 
D. Xenopol, Românii și Austro-Ungaria, 1914. 
După cum, la fel de puternică este emoția pri
cinuită de lectura unor pagini transcrise 
din presa vremii și semnate de participanți ori 
martori ai istoricului eveniment precum Ale
xandru Borza, Valeriu Braniște, Vasile Th. Can- 
cicov, Barbu Delavrancea, Alexandru Lepădatu, 
Vasile Lucaciu, loan Lupaș, Ion Minulescu, 
D. D. Roșea, N. Titulescu. cărora li se adaugă 
unele extrase din surse aflate incă in manuscris 
(I. G. Duca, Titu Maiorescu) sau, in fine, alteie 
provenind din surse străine, precum : Generalul 
V. Petin, Drama românească 1916—1918, Paris, 
1932, N. Petrescu-Comnen, Note asupra războiu
lui român (1916—1917)., Paris. 1918, Saint Aulaire, 
In România, din voi. Confesiunile unui vechi di
plomat, Paris, 1953, David Mitrany, România — 
istoria și politica ei, Londra, 1916.

Revenind, acum, la ideea tematico-problema- 
tică a volumului, cum s-a văzut, limpede și suc
cint definită de editor, să arătăm deschis că 
aceasta străbate peste tot de-a lungul celor 
aproape șapte sute de pagirfi cu o pregnantă ex
traordinară. Sintagma Incorporată de Stelian 
Neagoe în titlul pătrunzătorului său studiu in
troductiv — Istoric și literatură — definește cum 
nu se poată»mai pMrivti #U«ctura, așa-z*»ar*d» 
general prozastică a întregii cărți. Date fiind 
deosebita bogăție a sumarului și diversitatea 
aproape copleșitoare ă structurilor stilistice in 
sine, firește că pentru comentatorul cărții difi
cultatea de a selecta exemple atinge limite ex
treme. Și totuși, cu riscul asumat al omisiunilor 
și al simplificării, îndrăznim a ne susține afir
mația exemplificind doar prin citeva strălucite 
eșantioane : textul ardent-profetic al lui Ion 
Agârbiceanu :

„Sfîșiat ești, o’ neamul meu nenorocit, dar 
niciodată gîndul tău n-a fost atit de unit, și su

O noapte 
încălzită de torțe și lumini

1.
n acel Ianuarie nimbat de zăpezi, în 

Iacea noapte de ianuarie încălzită de 
torțe și inimi, Steaua Sirius, cea pu
ruri strălucitoare, s-a apropiat mai 

mult de pămint și lumea a putut s-o admire 
multă vreme proptită cu colțul razei sale de 
piscurile Carpaților nedespărțiți și eterni.

2.
încerc să-mi imaginez ce va fi simțit Cuza 

Vodă și toți cei din preajmâ-i i^i noaptea de 
24 ianuarie, cea mai lungă noapte a anului 
1859, văzînd mulțimea adunată sub ferestrele 
clădirii și pînă departe, la încrucișarea- străzi
lor, jucind în sunetul muzicilor militare „Hora 
Unirii". Niciodată, cred, palmele n-au fost Mai 
încleștate unele de altele, și niciodată inimile 
românilor de pretutindeni n-au bătut intr-un 
ritm mai profund și unison.

3.
Eminescu, referindu-se la actul Unirii, defi

nește cu intuiția sa unică : „Purtat de o miș
care de-a dreptul entuziastă, Cuza Vodă a de
venit el însuși principalul purtător al politicii 
neatîrnării..." ,

Apoi, în continuare vorbind despre semnifi
cația actului Unirii : „Toate atributele unei 
neatîrnări reale s-au cîștigat de către Cuza 
Vodă exceptind firma acestei realități".

Amintind yalul de reforme și înnoiri, genia
lul poet conchide : „în faptă Jurisdicțiunea 
consulară și-a pierdut terenul sub domnia lui. 
secularizarea averilor închinate s-a operat, —1 
s-au înființat o armată relativ numeroasă și 
completă, /.../ incit întregului aparat al unei 
depline suveranități interne și, externe nu-i lip
sea decît numele propriu, ce părea a- lipsi din 

' dicționarul Apusului european".
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Monumente
Sărbătorile patriei sînt argumente 

ncandescente împotriva uitării.
Ele iși trag, puterea din substanța 

adine grăitoare, seva adică, a unu. 
neam și, prin ani. ele dobindesc claritate ri 
perspectivă propagindu-se asemeni cercurilor 
concentrice ale arborilor drepți.

Trebuie să existe o matcă generoasă care să 
fi strins îndeajuns in sinea și existența e: par
ticulele dense și convingătoare ale vrerii ri 
năzuinței ; această matcă (eveniment) rămine 
monument in albia moștenirii și simțirii mereu 
împrospătate a generațiilor.

Istoria noastră, semnificativă, cuprinde ast
fel de monumente de simțire, semnificative, 
capabile ele însele să demonstreze ides’.uriie 
cristaline și nealterate, vitregite de atilea ori 
dar niciodată îngenuncheate, argumentele in
candescente ale orgoliului nostru funciar de a 
ne construi în libertate și demnitate destinuL

Unitate Siseamnă Unire, iar aceasta n-ar fi 
putut exista și n-ar putea să ființeze decît 
respirînd aerul puternic al libertății și inde
pendenței. Unire a însemnat desigur unitate, 
iar aceasta este consecința firească — deși in-

i făptuită, după cum o demonstrează istoria, după<___________  

fletul. Frate cu frate niciodată nu s-a îmbrățișat 
mai cu căldură și mai adine înțeles decît azi. 
Cînd credeau dușmanii că ne-au despărțit desă- 
virșit noi ne-am unit mai strins ca niciodată . 
cînd li s-a părut că sîntem morți, noi am înviat 
mai mulți și mai hotărîți ca orișieînd. Idțpaiul 
românesc strălucește azi mai tare în toate ini
mile fiilor tăi. o neamul meu."; textul laconic, 
de o sobră tensiune afectivă; al generalului 
Alexandru Averescu: „9.VII.1917. în fine, ziua 
mult așteptată începe. Zi mare, căci este în joc 
reputațiunea Armatei, sau cel puțin a valorii 
soldatului nostru. Nu cred în nimicirea dușma
nului, nu cred in ajungerea la R. Sărat, mai ales 
pe direcțiunea Nămoloasa; dimpotrivă, mă tem 
de o teribilă înfringere în acea parte, după un 
ușor prim succes.

Am însă ferma încredere în succesul trupelor 
noastre pe frontul Armatei mele. Sînt convins că 
acțiunea care începe azi va fi pentru soldatul 
nostru un titlu de glorie și pentru țară de mîn- 
drie. Ne măsurăm, în condițiuni aproape egale, 
cu cei mai buni soldați din lume. Sînt convins 
că vom învinge" ; textul adine reflexiv, de o pla- 
toniciană gravitate, al lui Lucian Blaga : „Pen
tru marea, istorica Adunare Națională de la Alba 
Iulia unde s-a hotărit alipirea Transilvaniei la 
patria-mumă n-a fost nevoie de o deosebită 
pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse 
vreme de sute de ani. în dimineața zilei de 1 de
cembrie, ca la un semnal, lumea românească 
a purces spre Alba Iulia (spre Bălgrad), cum ii 
spuneam noi, cu vechiul nume, pe jos și cu că
ruțele. A renunțat la călătoria cu trenul, căci 
pînă la Alba Iulia nu erau decit 16 km. Era o 
dimineață rece de iarnă. Respirația se întrupa în 
invizibile cristale. Pe o parte a șoselei se duceau 
spre Alba Iulia, scirțiind prin făgașele zăpezii, 
căruțele românești, buchete de chiote și bucurie, 
alcătuind un singur tir. iar pe cealaltă parte se 
retrăgea in aceeași direcție, armata germană, ce 
venea din România, tun după tun, ca niște 
pumni strinși ai tăcerii" ; discursul de luptător 
tribun al lui Vasile Goldiș, înscris în strălucita 
tradiție a oratoriei noastre patriotice : „Nimeni 
nu va contesta importanța istorică a Adunării 
Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. 
Cu cit se vor strecura in cursul vremii veacu
rile, atit mai luminos va pătrunde in conștiința 
națiunii române făptuirea de la Alba Iulia și ca 
moment al celei mai mari zile din viața ei, dar 
și ca izvor în veci nesevat de înțeleaptă îndru
mare pe cărarea desăvirșirii și astfel a fericirii 
și măririi sale" : textul străbătut de o jale mo
bilizatoare al lui Nicolae Iorga, scris la moartea 
generalului Dragalina : „Generalul care a apărat 
cu mintea lui de cugetător, cu energia lui de 
soldat și cu calda lui inimă de bănățean Oltenia, 
nu mai estt (...].

Astăzi Bucureștii vad trecind convoiul aceluia 
care în zvonul ușurate? de ieri al marelui -Jrss 
era unul din muncitorii cei mai harnici și mai 
bucuroși pentru bint-le Patriei și pentru izbă
virea neamului. Cu pietate fiecare va privi ulti
mul lui drum intre noi. C'ci iacrămile — le-am 
isprăvit !" ; textul cu aspect de inscripție lapi
dară. relevant p:. ■ atiri«mul frazei, datorat lui 
Eugen Lovinescu : „Nu mai sint Carpații... Au 
fost prea mult. De două milenii creasta lor săl
batică a domi..at întreaga istorie a neamului 
nostru. Și in bine și în rău. Ne-a despărțit, in- 
străinindu-ne unii de alții. Ne-: retezat fără 

.milă in doua : disjecta membra. Membre risi
pite ce au străbătut prin toate vicisitudinile 
veacurilor, făurindu-și în tăcere visul unei Uniri 
zăcămicită de acest spate de gigant ridicat toc
mai in mijlocul Daciei străDune. Și totuși, in 
vremuri grele, Carpații ne-au fost și de mare 
ajutor. In văgăunile lor tainice s-a păstrat 
neștirbit neamul nostru copleșit din toate păr
țile de puhoaiele desfundate ale barbarilor hră
păreți..." ; .textul de o sublimă exultantă imnică 
a lui Vasile Părvan : „Cîntați, eroi, reir.torși din 
moarte, imnul eroilor biruitori prin moarte 
Cîntați bucuria biruinței, mereu aceeași și me
reu nouă, ca soarele dimineții. Cîntați biruința 
unică a luptătorilor iubirii, asupra asalturilor 
zadarnice ale luptătorilor urei. Noi 5m biruit in 
bucurie și in seninătate, ei au crezut că biruiesc. 
dar biruințele lor erau amare : fără bucurie si 
fără speranță. Noi am biruit cum biruiește pri
măvara gerul iernii, ei au biruit cum biruiește 
grindina holdele verii. Noi am biruit ■ ? Apallon 
miasmele marții. Ei au biruit ca Bachantă care 
sfișie copțlul ei ir Noi am biruit rh gi.-wvt. 
ei a* biruit cu trupul. Și biruir.ta Ivr s-a ucoat 
ca iartă de arșiță. Și tedir.: r.uarir-. a cr~ t 

, țu rele vieții. Cintați copii gir.cir-j-.y-ft:tați 
rHtâruirW-birc-nțelor. aflW’ți imnul'dDfciMUrie al 

biruinței nepieritoare".
Nu e greu de dedus că, in ce ne privește, am 

încercat a releva marea valoare — de suflet și 
de conștiință patriotică — a volumului propu- 
nind perspectiva unei lecturi de tip afectiv-hte- 
rar. Evident, insă, că antologia lui Stelian Nea
goe, prin prroteismul ei dc structură, este de na
tură să „provoace" o multitudine practic inepui
zabilă de modalități receptivo-interpretative. 
Este, acesta, semnul neind ielr.icului mare merit

Nicolae Ciobanu

Acest nume propriu, ROMAN LX adică, avea 
să se înscrie cu litere de neșters in „dicționa
rul Apusului european" la 1877.

5.
Vor fi gindit acei bărbați ai neamului, in 

acea lungă noapte de Ianuarie acea Proclama
ție superbă ca un poem, dată către români de 
Vodă Cuza cu doi ani mai tirziu, la 11.23 de
cembrie 1861 ?

Desigur că da ! Iat-o In desfășurarea înche
gată a ideilor sale inălțătoare :

„Români :
Unirea este indeplinită ! Naționalitatea 

Romană este întemeiată ! Acest fapt măreț, 
dorit de generațiile trecute, aclamat de 
corpurile Legiuitoare, chemat cu căldură de 
noi, s-a recunoscut de înalta Poartă, de 
Puterile garante și s-a înscris in datinile 
Națiunilor.

Dumnezeu] părinților noștri a fost cu 
țara, a fost cu no„ El a întărit silințele 
noastre prin înțelepciunea poporului și a 
condus Națiunea către un falnic viitor.

In zilele de 5 și 24 ianuarie ați depus a 
voastră încredere in Alesul nației, ați în
trunit speranțele voastre intr-un singur 
Domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură 
Românie.

Vă iubiți Patria. veț: ști a o întări.
Să trăiască România !"

6.
Nemuritoare și strălucitoare și unică va râ

mi ne acea noapte de Ianuarie, cea mai lunga 
noapte de ianuarie din istoria poporului român.

Mircea Micu

ale simțirii
îndeij-r.gj arderi naționale — a cristalizării unui 
tdeal scump.

în virtuten acestui mod (propriu) de a ne 
apropia și nuanța valorile, in fiecare an, cu o 
putere și fascinație mereu generoase, aureolăm, 
cu participarea noastră, sărbătorile . noastre de 
căpetenie pentru că ele sînt, cum spuneam, ar- 
g-. t.e" e incandescente împotriva uitării. Și, 
t- •■dată, ale ideii de continuitate. Respectul 
trei-îriiiui este necesar dar nu și suficient. De la 
Congresul al IX-lea al partidului încoace știm că 
prețuirea este, implicit, constructivă, adică, ca
pabilă de perspectivă. Iar aceasta, este, nu 
poate fi alta decit constelația valorilor contem
porane, materiale și spirituale, pe care le-am 
clădit după autentica măsură a harului și puterii 
noastre. Ele. valorile de ieri și de azi, sînt 
roadele, dacă putem spune astfel, marilor noas
tre evenimente înfăptuite prin sacrificiul, orgo
liul și demnitatea simțămintelor noastre cele 
mai de preț. Conștiința asupra acestora în
seamnă prețuire și continuitate. îndatorire pa
triotică, dar și prilej de sărbătoare. Cu alte cu
vinte. argumente Incandescente împotriva 
uitării.

Viorel Sâmpetrean

1859-1985
O ex periență fericită

a foA« «a: serixi/icativ, mai gresixte din cele două adu-——v ; irre.-ti: •» alegere. nări surori. Desigur, nu. am
V fie yi frag- vrea să se înțeleagă că am

■ t, ale unor fi împotriva pieselor de tea-
MMI* «Mti p---*M«stufi politice tru cu subiect istoric. Pre-

si ile rio-Hen's!Wi, <.-■ ale unor ferăm doar creațiilor slabe,
lU'utrn- f i ,' r a< fsiunii cure atit ca valoare documen-

laid a pierdut cu tre- tară, cit ți ca valoare ar-
frcnl iwrwliUnt ui£»r te ci cerea ; â“i ascultat tisticd, asemenea scenarii
UwU dta ru-». «« '/ .. .-.n.,:- --inie spon- — document, fără ambițit

ndIcj dr fejieste a ^Tafirii ro- artistice, dar emoționante ■
pru- MX Ti 1’u Bucii- ’ prin ele insele. De aceea.

co<r : am odată cu credem că experiența a-
ceasta fericită trebuie re-

i!în /• • *: \ ’ ; - : r - ':.r cele mai rii, petală, mai ales cu orilejul _
|Ci 'f ce.’c tîc: . i.’d? «cacufe in /e- unor asemenea evocări. Pri-

cit nHN r i-toric : rit din acest unghi, event-
4 U4 dkiea !■ l-itr rt. : pe Alexandru mentul istoriț apare, pnn
c *4 ji in Mvc/rma â ■•«a : Cuzc ( .1 interpretarea rememorarea lui tn acte

rAievii» a lui Costel fi documente, mai viu,
dornrnf 1 njti cu C (ii tos- convingător, mai apropiat

r.^- - 7- u • r;ru:crezuZ său politic. de ințelegerea modernă a 
istoriei.

. o; jr d'hira u r.r; in CG^dsdaturii
'«?t C-* .«r-rr/ie cele mei pro- Iulian Neacșu

Unirea
în conștiința europeană

Btrftduin-

1 ■lrSin.l rit »: in ■.. .tr^tilTe Intere

bIj acj<<. c» <i xmeu* trabri-.â.

tn mure -r,u-,r.i nr. "lv..r>.i r«nfb "V.tlu <-iro- 
paM. In Tuni dipIfMMtte • fin ușii in funcție 
ck ::<•• aorte pe came Oowe țxr* te ia
aourtâ âottâ. a MXrpCi. non țwpino Moca 
U/i.rii. >n arrlhri. ump I analiza: or.g»-
nea a -i-i ;nt;.. p: ■
Mal mail sau m.-.i wj»n »ubMctrie. ațneai ril- 

ai! be v-' tepj
comun- : r iui J-: : mi'- 'V a<
in :'egsr.;i, cpT IU' 11: d-'-'-in :• "rijXuUKÂ pC-
teri’or Ear.-.- î SE .» uureecțc* :::eaac/.
a ace.*?;:: p... îr care s»e »<•■..■• unit țt 
pend-n;.

Intensitatea îi putoeia mi- ir:: d-? mas* in 
favuvrri- Unirii. efect ai partiripteii tonrefu- 
lui popor, a «awaltun pentru tucnea rur.-jwwnâ 
o ver’iain.:' snrpr:.* Adoptarw nwâiunltec 
uni»;::.* ite căi:-1 cel două «J'ir.ări aațloaate 
a in ■ mn<>! ‘ n prim fapt impimi' < ce 
vernele Europ-i au trebuit „ intâ
R< ferindu-sa ’* aliasiriie penlrv; aounanie 
Ad-h«. din Moldo-.Tt și MuBKer.la. atnkiAMMJo* 
rai Franței 1;/ Petersburg, in rașx.‘r'.jl tău do 
11 octombrie 1857. adresat mini'strj’ai tte ex
terne Walewiki. sublinia rolul iev<'4t>ț>oaarUw 
de it 1K48 in aceste alegeri și remarca faptul 
că „divanul valah este in totalitatea membrilor 
săi compus dintre exilații pașoptiști". âi.a: /ini;-, 
diplomatul francez aprecia ca eve-.imesieje 
desfășurat»* in Principate „oferă o analocie :■ 
cele intimplate la 1789 in Franța" O ingrij-ă- 
rare. <ie- altfel justificată dacă avem Ln vaiere 
în servit ii cui se afla, putem remarc-.: de
clarația diplomatului austriac Buol-Schaaen- 
stein. care, la 12 iunie 1857. „a recunoscut c» 
chestiunea Principatelor este de o importanță 
foarte directă pentru Austria, este pentru ea o 
afacere de existență". Sensul rea; aâ du’ea»',:e- 
lor românești, exprimat in cadrul »4oe două 
Adunări Naționale, este cu preci-ie intuit ii de 
cabinetul rus in instrucțiunile ixtialc- cunau- 
lului său la Iași, Giers, la 10 iulie 18ă7. in ele 
specificindu-se următoarele : Este inutil de a 
semnala importanța acestui moment solemn ; 
a da administrație națională Principalelor în
seamnă și independența lor".

Națiunea română a știut să influențeze* in 
mod hotăritor. in direcția aspirațiilor sale, re
zolvarea problemei Unirii prin soluția dublei 
alegeri a lui Alexandru loan Cuza si prin 
aceasta a pus Europa in fața unui alt fapt îm
plinit, a unui act politic ce nu mai putea fi 
schimbat. Informații bogate se află in arhivele 
și bibliotecile străine asupra acestui moment im
portant din istoria românilor cit și asupra celor 
șapte ani de domnie ai lui Cuza. Beciard, 
consul general al Franței la • București, oc i- 
pindu-se de acest „semn manifest al dorinței 
naționale", in raportul său trimis minisirului 
de externe, scria : „Alegerea lui Alexandru 
Cuza a fost o manifestare cu totul națională. 
Adaug, și nu-mi va fi greu să demonstrez, eâ 
această manifestare devenise necesară". Henry 
Churchill, consul britanic la Iași, dovedind 
multă înțelegere față de aspirațiile naționale 
ale poporului român, exprimate prin alegerea 
lui Cuza, intr-un raport al său din 6 ianuarie 
1859, referindu-se la situația din Moldova. îi 
comunica lui H. Bulwer, ambasadorul englez Ia 
Constantinopol, că partidul unionist a dat do
vadă de multă Unitate și fermitate iar „parti
ciparea poporului a fost mare". Cuza, despre 
care consulul scria că a fost ales in unanimi
tate, are calități ce îl plasau „deasupra orică
rui alt candidat de pe listă, bucurindu-se de 
reputația unui om onest și drept". Duc de 
Montebello, ambasadorul Franței in Rusia, adre- 
sîndu-se ministrului său de externe, la 6 februa
rie 1859, în legătură cu dubla alegere, afirma 
că „ministerul de externe al Rusiei vede in 
această manifestare neprevăzută tendințele 
unioniste care domină in Principate". Rusia a 
fost printre țările care au aprobat Unirea Prin
cipatelor șj i-au recomandat lui Cuza prudență 
în actele* sale. „Piu-mi este necunoscut — scria 
în raportul menționat mai sus Duc de Monte
bello — că prima impresie a cabinetului de la 
Petersburg era în favoaiea respectului datorat 
expresiei voinței naționale : populația moldo- 
vlahă s-a pronunțat pentru Unirea Principate
lor așa cum majoritatea comisarilor puterilor 

Ii europene au constatat in rapoartele lor. Dubla 
alegere a domnului Cuza în Moldova și Mun- 

S tenia este o strălucită mărturie a opiniei ei sus

a scriitor e bine să citești, fie șl din 
cînd in cînd, pagini de reviste sau 
ziare vechi, îngălbenite de vreme, să 
cauți în ele scrieri ale unor confrați 

dispăruți demult, date despre existența lor. 
Uneori le găsești, de multe ori nu, căci ele 
coboară cel mai adesea intr-un anonimat ex
presiv prin el însuși, încărcat de parfumul 
timpului trecut, revelabil în stîngăciile arti
colului de ziar, în particularitățile cuvîntului, 
ale limbii.

Iată, bunăoară, epoca Unirii. A Unirii celei 
dinții, de la 1859, care a pregătit atit de profund 
pe cea de-a doua, cea mare de la 1918. Care 
a pus temeliile statului român modern. Care 
ne-a dat Independența și cultura ei, din veacul 
nostru de aftr, cu Eminescu, Creangă, Caragiale, 
Maiorescu, Slavici...

Pe la 1859, în epoca Unirii celei dinții, zia
rele noastre străbătuseră deja aproape 30 de 
ani de existență. Modestele, lor pagini aduse
seră servicii imense în dinamizarea ideilor con
științei naționale, în susținerea progresului in 
toate domeniile, in combaterea inerțiilor și a 
prejudecăților de tot felul. O structură infor
mativă unitară realizată spontan de mișcarea 
evenimentelor poate fi depistată ușor în cu
prinsul acestor ziare. Știrile de la București 
aveau o rezonanță puternică în paginile gaze
telor de la Iași și Brașov și invers, iar strate
gia luptei pentru unire desfășurată cu strălu
cire de Steaua Dunărei a lui Mihail 
ceanu influența puternic conștiințele 
Pornind de la asemenea constatări nu 
să descoperi în paginile acestor ziare 
mai complexe ale unor mărturii de epocă din
tre cele mai emoționante, care au darul minu
nat de a ne aduce lingă izvoare și a ne lăsa 
să sorbim — • cum ne învață mereu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — din apa lor proaspătă, 
pururea reîntineritoare.

Ar fi încărcat de semnificații pentru multiple 
domenii de activitate dacă, pe baza acestor re
latări ale ziarelor vremii, s-ar alcătui un do
cumentar amănunțit al marelui eveniment, după 
modelul celui realizat de- către G. Ivașcu pen
tru o sferă mult mai largă în culegerea Re-

Kogălni- 
vremii. 

este greu 
și stările

ținută în conferințele de la Paris de către 
Franța și Rusia. Ea confirmă convingerea că 
unirea acestor două provincii, dorită de ele, ar 
putea fi sancționată de către puterile semna
lare ale Tratitulai -ie la Paris.

Cu taoi? unese u.ntre puterile euro-
per- cu ociu drămui pe care-
«ie două țări, prin proptea lor voință, erau 
ba* irite sâ m*’„rga. Austria ți Turcia erau 
d-:*uă dintre ele. Prima a înțeles destul de re
pede că. odată uaite. Principatele vor deveni 
r ;r,.—ul de atracție al românilor aflați intre 
granițele sale. Că lucrurile stăteau așa, ne-o 
cvr.îLru a consulul atistriac la Iași, care, la 18 
noiembrie 1888, ii comunkn omologului său 
r„- Giers, că „prințul Cura nu vizează nimic 
altceva decit «ă profite de circumstanțele cri
tice in raze se află Austria pentru a încuraja

• pretențiile populației românești din Transilva
nia si Bucovina". Iar două săptămini mai tîr- 
■_*.i. (.o>eji set. din București, Eder, nota, la 
.-*• noiembrie 1859. câ românii nu se gindeau 
numai La faptul realizat al unirii celor două 
țâri ci la crearea unui stat daco-român care să 
cuprincâ pe toți conaționalii. Desigur aceste 
afirmații nu au rămas fără un anumit ecou, 
ecou amplifica: și de intențiile declarate, ale 
oamenilor politici români, incit pare justificată 
afirmația ambasadorului Franței la Petersburg 
că șeful cabinetului rus, prințul Gorceacov, 
..este foarte preocupat de agitația spiritelor din 
provinciile creștine ale imperiului otoman și de 
piaiectele temerare ale colonelului Cuza". Cind 
unirea a devenit un fapt împlinit, baronul 
Nothomb, ministrul Belgiei Ia București, nota

in acest sens : „Dubla alegere echiva
lează cu Unirea Principatelor, iar unirea repre
zintă independența lor, aceasta este ordinea 
ideilor la Constantinopol și Viena". Că lucru
rile erau judecate astfel se poate vedea și din 
■uiMogul pe care reprezentantul Austriei la 
Paris, contele Apponvi, l-a avut cu soția lui 
Napoleon al IlI-lea, imediat după alegerea lui 
Cuza și in Muntenia. „Principatele vor Unirea. 
Aceasta este voința națională. Se vrea unirea", 
a afirmat soția suveranului, la care replica di
plomatului a venit cu următoarele cuvinte : 
„Doamnă, vor independența și pentru a ajunge 
acolo au votat pentru unire".

Una din principalele probleme care stăteau în 
fața noului stat, după recunoașterea dublei ale
geri, era unificarea deplină a celor două prin
cipate. Domnitorul Cuza, in colaborare mai ales 
cu C. Negri, trimisul său la Constantinopol, a 
înțeles c3 pentru a realiza unirea deplină tre
buie făcută o pregătire metodică. în acest sens, 
Cuza a alcătuit, in iunie 1860, un proiect de 
memoriu, destinat Porții și reprezentanților ia 
Constantinopol ai Puterilor Garante, în care se 
demonstra necesitatea unirii instituționale. Unul 
din oamenii politici ai vremii, prințul Gorcea- 
cov, intuind semnificația doleanțelor românești 
remarca, la 19 august 1861, că „Poarta se în
șeală dacă crede că Principatele se vor opri la 
un guvern și la n adunare unică, ele doresc 
unirea definitivă". Mai mult, un colaborator al 
sau, ambasadorul Lobanov, afirma tranșant, la 
16 octombrie 1861, că „a accepta pretențiile 
Principatelor înseamnă de fapt ultima etapă 
către independență". Un firman al Porții tre
buia să confirme adeziunea Turciei și a celor
lalte Puteri Garante la proiectul lui Cuza. Cită 
importanță i s-a acordat acestui document se 
poate vedea clar din discuția pe care C. Negri

• a purtat-o la Constantinopol cu prințul Loba
nov. discuție consemnată în raportul ambasa
dorului francez la Petersburg, Fournier, adre
sat ministrului de externe Thouvenel, la 20 de
cembrie 1861 : „Dl. Negri a exprimat toată re
cunoștința sa prințului Lobanov pentru opiniile 
generoase pe care le-a avut în favoarea eom- 
patrioților săi in tot cursul discuțiilor. Dl. Kegri 
i-a spus prințului Lobanov că nu crede că 
Principatele vor fi satisfăcute de firman, și că 
nu-i vor face o primire prea favorabilă" și lu
crurile s-au întîmplat așa cum prevăzuse di
plomatul român. La 3/15 decembrie 1861 s-au 
deschis Adunările celor două principate, iar 
Al.l. Cuza a anunțat că se realizase deplina 
lor unificare și că „înalta Poarta, precum și 
Puterile Garante au aderat la Unirea Princi
patelor". Prin expresia „au aderat" domnitorul

• evidenția rolul națiunii în realizarea Unirii. în 
același fel, al tendinței de neatîrnare a statu
lui român, trebuiesc înțelese cuvintele dom
nitorului din același mesaj : „Unirea va fi așa 
precum România o va simți și o va dori".

Realizarea Unirii n-a însemnat numai o șter
gere de hotare între două țări locuite de ace
eași națiune, avînd aceleași structuri politice și 
sociale, constituirea statului național român a 
însemnat nașterea unui stat nou cu instituții 
specifice statului modern.

D. Ivănescu 

!
flector peste timp (din istoria reportajului ro
mânesc, I, 1829—-1866). Iată, spre pildă, ziarul 
Patria de la Iași, din 26 ianuarie 1859. Con- 
semnînd bucuria cu care populația capitalei 
Moldovei primea știrea dublei alegeri a lui 
Alexandru loan Cuza la București, iși intitula 
scurtul reportaj cu acest titlu de epocă dar și 
răsunător peste veacuri : Vivat România unită 
și suverană ! într-adevăr, suveranitatea națio
nală este la noi, poate mai mult ca oriunde în 
lume, un rod minunat al Unirii. Expresia pri
mei sale manifestări hotărîte, peste sofisticările 
tratatelor internaționale referitoare la proble
mele noastre de atunci, era însăși alegerea lui 
Cuza în dubla captate de domn al celor două 
principate : Moldova și Muntenia. Pe lingă ma
nifestarea „cu torțe și bandiere" ce „au pe
trecut piațele si stradele capitalei" Moldovei, 
reporterul anonim consemna, după cum vedem, 
și ceea ce ne-a dat mai de preț marea gene
rație a Unirii, și anume, conștiința îngemă
nării organice a celor două idei pilot ale exis
tenței noastre moderne :■ Unirea și Suveranita
tea națională.

Dacă pentru răspîndirea „novelelor" și a 
„depeșelor telegrafice" de la. Bv'-urești la Iași 
era nevoie, cu mijloacele de comunicație de 
atunci, de două zile, pentru sosirea cu poșta
lionul a deputăției trimise la noul domnitor au 
fost necesare cinci zile. Această deputăție a 
prezentat oficial „actul de alegere din partea 
Adunării din București", a cărui „cetire s-au 
urat cu o salvă de 101 lovituri de tun și cu 
aclamații entuziastice" (Patria, 2 februarie 
1859).

Ziarul Românul care ținea la curent cititorii 
săi cu desfășurarea evenimentelor Unirii, relata 
în numărul din 29 ianuarie 1859, bucuria pri
mirii la București a delegației moldovene ce 
mergea spre Constantinopol să confirme dubla 
alegere a lui.Cuza, exprimîndu-și regretul că 
la banchetul dat în cinstea primirii ei nu venise 
nici un consul străin „căci ar fi avut dovada 
cea mai pipăită că nici o putere omenească nu 
va mai putea în viitor despărți ceea ce ests 
unit pentru eternitate". Corespondentul anonim 
al Foii pentru minte, inimă și literatură din 
Brașov relatind despre evenimentul Unirii, făcea 
această mărturie de conștiință ; „Faptul este 
atit de mare, bucuria atit de clocotitoare incit 
pana tremură în mina mea și o las".

O relatare reportericească foarte vie, încărcată 
de amănunte semnificative, a celor 3 zile de 
tensiune politică extraordinară din București, 
zile care s-au încununat cu dubla alegere a 
lui Cuza și pecetluirea Unirii, realiza în mai 
multe numere ziarul Steaua Dunării. Corespon
dentul anonim din București insistă asupra 
faptului că desfășurarea lucrărilor Adunării 
Elective de pe Dealul Mitropoliei s-a petrecut 
în prezența unor mari mulțimi de oameni, că 
atunci cînd forțele reacționare au încercat să 
dea un alt curs evenimentului, au apărut „urlete 
și vociferări înfricoșate" ale mulțimilor de 
afară, care „vor să spargă ușile clopotniței și 
cer să se tragă clopotele", că pe „bariera Co- 
lentinei" au sosit „vro două mii de țărani" 
care au dezarmat și legat „28 de dorobanți" ai 
căimăcămiei ce căutaseră să-i oprească din 
drum,- că- „și-n a treia -zi poporul e tot în 
picioare", iar planurile reacțiunii au fost de
jucate in mod strălucit. „Consulii puterilor 
streine", notează reporterul anonim, „nimeni 
pină-n a opta zi, nu credea că Adunarea va 
face alegerea domnului". Cînd aceasta s-a anun
țat în sensul celor dorite de mulțime, 
Mitropoliei se deschiseră și 
ir.lăuntru cu miile strigînd : 
Cuza

La încheierea zilei de 24 
a marcat acum 126 de ani 
al Unirii, martorul ocular anonim al ziarului

H

. „porțile 
poporul se aruncă 
Cuza, domn ! Ura,

ianuarie 1359, care 
marele eveniment

Steaua Dunării nota că „o dulce ploaie pre
vestitoare de abundanță și prosperitate începu 
a curge. Poporul, în delirul său frenetic... fără 
a se supăra pe ploaie, aprind torțele și. cu 
muzica militară în mijloc purced pe uliță. Toate 
casele publice și private se iluminează. Lău
tarii, în toate părțile. Oștirea cu puștele de-a 
umere, amestecată printre popor, se bucură de 
fericirea generală. Astfel, poporul cu muzica, 
cu miliția, cu faclele aprinse s-au purtat pe 
toate ulițele... jucind Hora Unirei pe la toate 
răspintenile".

Două dintre amănuntele acestei relatări re- 
p<i’ :<::rcs4: urcă parcă ue-a dreptul în simbol : 
„dulcea ploaie" prevestitoare ae rod si „Hora 
Unirii* jiicată la toate răspintiile. Dacă „dul
cea ploaie" tîe 'la 24 ianuarie 1859 coboară sim
bolul Unirii in adine; de unde fertilizează la 
r.esfîrșit gindirea generațiilor acestui popor. 
Hora Unirii jucată la toate răspintiile istoriei 
noastre urcă mereu acest simbol intr-un azur 
fără margini. Ea leagă marele moment al Urării 
de la 24 ianuarie 1859 de bucuria noastră de 
a fi. de conștiința unității indestructibile a 
poporului român.

Și iată, parcă acum înțeleg de ce dintre toate 
evenimentele de :eamâ ale istoriei noastre, 
acesta îmi apare ca fiind cel mai încărcat de 
seninătate, de lumină, de bucurie.

Dumitru Bălăeț

j

Unirea din veac
Urmare din pag. a 4-a

tul că românii din teritoriile aflate sub stăpî- 
nire străină au participat la efortul de război 
al fraților lor din România confirmă nu numai 
unitatea de gindire și simțire a poporului ro<- 
mân, peste granițele fictive și artificiale trase 
de marile imperii peste trupul unuia și ace
luiași popor, al uneia și aceleiași patrii, ci și 
hotărîrea sa de a acționa cu forțe unite pen
tru făurirea pilonilor de granit pe care avea 
să se înalțe edificiul statului național unitar 
român.

1859, 1877 și 1918 apar astfel ca verigile ace
luiași lanț de evenimente, aflate intr-un raport 
de determinare istorică : fără temeliile puse de 
Unirea din 1859. independența din 1877 și desă- 
vîrșirea de la 1 decembrie 1918 nu s-ar fi pu
tut înălța marele edificiu al României socia
liste.

Preluînd și ducînd mai departe cele mai glo
rioase tradiții ale luptei poporului pentru uni
tate și independentă, Partid”.l Comunist Ro
mân, înfăptuind o largă coaliție a forțelor pa
triotice naționale, a organizat și condus cu 
succes, acum 40 de ani, revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă, care a deschis poporului român calea edi
ficării unei vieți noi, a cuceririi deplinei inde
pendențe a țării, făuririi unității de nezdrun
cinat, pe baze socialiste, a statului român.

Cu firească mîndrie, poporul român conside
ră că pe calea consolidării neîntrerupte a uni
tății sale național-statale. perioada ultimelor 
două decenii — de cînd Ia conducerea desti
nelor națiunii noastre se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este cea mai bogată în împliniri. 
Tot ce s-a întreprins și înfăptuit 'în această 
epocă, denumită pe drept cuvînt „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". s-a realizat cu exemplară 
consecvență spre ’ cimentarea unității națiunii 
noastre socialiste, pentru întărirea frăției tu
turor cetățenilor, fără deosebire de naționali
tate. O atare politică clarvăzătoare iși are iz
vorul în gindirea și acțiunea cutezătoare, no
vatoare ale celui mai stimat și iubit fiu al 
României, patriot înflăcărat și revoluționar 
consecvent, cirmaciul încercat al partidului și 
al țării, personalitate de frunte a mișcării co
muniste și internaționale, stegarul* Unității, su
veranității și libertății popoarelor, salvgardării 
păcii în lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Evocînd astăzi evenimentele petrecute acum 
126 de ani. în condițiile cînd întregul nostru 
popor este mai unit ca oricînd în opera de 
făurire a unei noi Românii, ne vin în minte 
cuvintele pe care marele bărbat de stat Mihail 
Kogălniceanu le adresa domnitorului Al. loan 
Cuza : „La vremuri noi, oameni noi. Fii dar 
omul epocii tale". înțelepciunea coborită din 
milenii, îmbogățită prin experiența secolelor de 
luptă pentru păstrarea ființei naționale și a 
gliei străbune a conferit poporului român ca
pacitatea de a-și alege omul de glorie la vre
me de glorie. Alegîndu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru a-i conduce destinele, po
porul român a ales omul epocii noastre, care 
a învățat din tradiția istoriei și făurește isto
rie, care personifică idealurile șl năzuințele 
poporului român și se contopește întru totul 
cu istoria contemporană a țării, cu mărețele 
ei realizări, cu viitorul României.



TEMEIURI
RH e cîte ori mâ duc cu ochiul mintii 

spre timpii de demult, de cîte ori în- 
conjur cu pasul stema tării Ia scară 
reală, brîul ei de dragoste și foc, gîn- 

dul mi se oprește de fiecare dată, în odihnă și 
echilibru fragil, pe Tricolor, ca o pasăre cău- 
tîndu-și puteri pe o antenă de veșnicie și spe
ranță. Și de fiecare dată mă întreb : de unde, 
cele trei culori? — dacă nu din inima noastră, 
această nemaipomenită tulpină pe care veșni- 
cesc cele trei spice de grîu : muntean, moldav 
și transilvan. Și plec apoi, din nou — Cu gîndul, 
cu pasul — pe urcușul anevoios și sfînt al 
celor trei spice.

Sus, în Cetatea de Scaun a Sucevei, am auzit 
orologiul din centrul orașului bătînd acordurile 
tulburătoarei melodii a lui Ciprian Porumbescu 
— „E scris pe tricolor unire*. Ascultîndu-i 
bătaia maiestuoasă, m-am întors cu gîndul la 
timpul cînd studentul Porumbescu Ciprian com
punea la Viena, pentru Societatea „România 
jună", un imn menit să exprime crezul dintot- 
deauna al românilor de pretutindeni : „Unire-n 
cuget și-n simțiri". Și mi-am amintit că această 
societate organizase serbările de la Putna, in 
memoria marelui Ștefan Voievod, și că tot ei 
îi revenise înalta cinste de-a fi tipărit, în cu- 
noscutu-i almanah, „Luceafărul" — poemul 
fundamental al celui ce i-a fost suflet și con
știință, Mihai Eminescu, de la a cărui naștere 
am aniversat zilele acestea 135 de ani.

Aceste episoade aveau să se implanteze trai
nic în istoria noastră, sub semnul nobil al poe
ziei și muzicii românești, al mistuitorului sen
timent patriotic, constituindu-se într-unul din 
înaltele temeiuri ale Unirii.

Jos, în Țara Munteniei — mai zisă și Româ
nească, spre a nu se pierde cumva știrea despie 
șîmburele ființei noastre — străjuiește Cetatea 
de Scaun a Tîrgoviștei, cu cei 33 de voievozi 
rezidați aici, de la Mircea cel Bătrîn la Vlad 
Dracul, Vlad Țepeș, Neagoe Basarab, Petru 
Cercel, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constan
tin Brâncoveanu. Tumul Chindiei, cadran solar 
înfipt peste timp și istorie, "înclină ușor dimi
neața spre amiaza fierbinte a patriei. învăluite 
în purpură, pe pînza vremii se petrec umbre 
vii, de demult. Peste teascuri de istorie se 
apleacă oameni de inimă, iar din mîna lor ies 
înțelepțite primele fol românești, așa cum le-au 
descurcat dumnealor Macarie și Stoica Ludescu, 
Radu Popescu și stolnicul Constantin Cantacu- 
zino. Radu și Constantin Greceanu, Și mai 
răsar din umbra Turnului Chindiei chipurile 
Văcăreștilor — Ienăchită și Iancu și Alecu și 
Nicolae — și sună trîmbița redeșteptării națio
nale Cârlova și Eliade și Grigore Alexandrescu...

Ies cu toții din pînza vremii și vin către noi, 
către clipa prezentă a istoriei, constituindu-se 
și ei — și opera lor — în conțraforții acelorași 
înalte temeiuri ale Unirii.

în chiar mijlocul țării, acolo unde bate puter
nic inima ei de foc, se înalță cealaltă Cetate de 
Scaun a neamului românesc, Alba Iulia, strîn- 
gînd pămîntul în juru-i roată, cu Horea — trup 
și credință — zidit în spițe și cu mulțimea

București, Piața Unirii
Ia Iași, oho, la Iași, fiecare fiu al 

dulșelui tîrg te va lua de mină și te 
va purta prin oraș*ca să-ți arate 
cîtu-i de mîndru și ce de locuri minu

nate sînt înscrise în inima, sufletul și cugetul 
românului, căci lașul, știe toată lumea, respiră 
istoria deodată cu aerul ; la Focșani, piatra de 
hotar și locul unde Milcovul s-a fost secat din- 
tr-o sorbire reprezintă centrul urbei și-un fru
mos monument reprezintă punctul de atracție 
pentru cei oe ajungînd aici, pasionați de fotogra- 
fii-amintiri sau de filatelie, il vor căuta in imagi
nea unui aparat foto sau a unei vederi color ; 
Craiova îți va vorbi întîi despre cel dinții, adi
că despre banul Craiovei care-a înfăptuit prima 
dată o Unire a românilor, ajungînd firesc la ce
lebrul tablou al lui Aman „Hora Unirii" la 

ț Craiova ; chiar și Rîmnicu-Sărat își are povestea 
lui pentru că în drumul spre București la o 
trecere prin vad caleștiî lui Cuza i s-a fost 
înecată o roată și rîmnicenii degrabă o schim
bară și nu uitară locul și trecerea Domnului ; 
și, desigur, și alte locuri și localități păstrează 

; cu sfințenie yrțpa, .istorică, trasată în urmă cu 
138 de ani "și legendele și adevărurile istorice 
•e împletesc: pînă la .frumoasa osmoză, dar cel 

■ mai important lucru esțe. neuitarea.
11 Bucureștiul, frumos și ciudat, care-și-învăluie 

adolescența, și tinerețea într-un mister cu atît 
mai atrăgător cu cît din cind în cînd răzbat 
dinspre el se..me-trasoare sub forma aluziilor, 
nu face notă discordantă față de celelalte orașe 

’ și kilometrul său zero, centrul deci, și l-a fixat 
pe locul unde și bucureștenii au desfășurat 
Hora Unirii și au dat numelui atît de frumos 

; pieței cu flori un nume la fel de frumos dar 
mai de rezonanță : Piața Unirii. Piața cu flori 
desemna o realitate de fapt, Piața Unirii în
semna o realitate de drept, iar istoria nu avea 
să treacă nepăsătoare și fără urme tocmai pe 
aici, prin acest oraș care avea să devină capi
tală și mai apoi simbolul românilor de pretutin
deni căci doar așa apărea scris pe „Tribuna" 
clujeană : „Soarele tuturor românilor de la 
București răsare" !

Locul pare- să fi fost foarte bine ales căci de 
mai bine de o sută de ani „Unirii", cum îi zic 
mai degrabă bucureșteni nu foarte pedanți în 
ceea ce privește titulatura, este un spațiu al in-

REVISTA STRĂINĂ
• O TRADUCERE 1N LIMBA ENGLEZA A ma

rilor poeme ale lui Lermontov este analizată pe 
larg, de David Bethea. Noua ediție a lucrărilor ro
manticului rus este datorată lui Anatoly Liberman. 
Articolul la care ne referim este interesant pentru 
că la în discuție unele aspecte fundamenale ale 
problemei dificile pe care o pun echivalențele poe
tice Intr-o altă limbă. Cităm unele considerații ale 
profesorului de la Universitatea din Wisconsin : 
„Aforismul cel mal cunoscut spune că trăsătura 
poetică a unei opere este tocmai ceea ce se pierde 
deobicei într-o traducere. Traducerile poeziei lirice 
din rusește în engleză reflectă tocmai marile di
ferențieri dintre limbi. Limba rusă are flexiuni și 
în acest fel a păstrat foarte mult din calitatea sa 
melodică, îndeosebi în ceea ce privește rima, în 
timp ce engleza este In mod esențial o limbă 
lipsită de flexiune și în consecință trebuie să se 
bazeze pe imagini vizuale foarte precise, In dauna 
unui set dC rime lipsite de valoare. Pentru a cita 
cel mal celebru exemplu, ne vom referi la o pro
blemă legitimă, dar irezolvabllă : dacă Pușkln tre
buie tradus în metrul său din original, Incerclnd 
să-i păstrezi rimele, pentru că numai așa poți 
transmite esența poeziei sale, sau dacă trebuie să 
trangcenzl metrul său, deoarece o asemenea tradu
cere își asumă libertăți prea mari, folosind un 
lexic exact șl un stil lapidar. Controversa în legă
tură cu forma și conținutul este veche ca vremea : 
este oare felul cum sună o poezie, elementul cel 
mai Important, sau ceea ce Spune, în mod literal, 
un poem, ar trebui să primeze 7 Desigur, nu avem 
un răspuns pe deplin convingător. Cu toate a- 
ceatea, traducătorii cel mai buni din Uniunea 
Sovietică au creat criterii de valoare de la care 
avem multe de învățat. Intre altele, aceste stan
darde afirmă că vocația unul traducător este tot 
atît de nobilă ca și cea a poetului Însuși...*4.

• DOUA LUCRĂRI FUNDAMENTALE >u fost 
dedicate de curînd marelui dramaturg Mihail 
Bulgakov. Cea dinții este o monografie scrisă de 
Ellendea Proffer, iar cea de a doua se dovedește 
a fi mai degrabă un album fotografic consacrat 
vieții scriitorului. Albumul este datorat tot aces
tei mari specialiste în literatura rusă care este 
Ellendea Proffer. Referindu-se la aceste două 
contribuții, publicate de către celebra editură 
Ardis, Ronald Hingley scrie : „Un dramaturg atît 
de controversat era, desigur, adeseori deranjat 
de critici întotdeauna gata să facă carieră din 
exacerbarea unor rigori mai puțin estetice. Bul
gakov a păstrat el însuși un întreg album din 
toate aceste murdării. (...) Această carte, cu toate 
scăderile ei, este desigur una dintre cele mai 
impresionante contribuții la studiile de literatură 
rusă, din ultimii ani. Este plină de înțelegere și 
senaibilitate, revelatoare în cea mai mare parte a 
el. De asemenea este departe de a-1 păzi de cri
tică pe eroul el, atunci cînd acesta o merită14.

• ETERNA PROBLEMA A IDENTITĂȚII LUI 
WILLIAM SHAKESPEARE este din nou readusă 
îri actualitate prin marea monografie a lui Charl
ton Ogburn, Misteriosul William Shakespeare. 
Mitul și realitatea, publicată la editura „Dodd, 
Mead and Company". Ipoteza pe care istoricul li
terar o dezvoltă în aproape nouă sute de pagini 
este c& marea operă pe care o atribuim astăzi dra
maturgului din Stratford aparține de fapt celui 

laolaltă. Cetatea — privind maiestuos, de la 
înălțimea istoriei, peste Întinderile de grai ro
mânesc. Mulțimea — cea care și-a urmat dln- 
totdeauna eroii, voievozii, sacrificindu-se ală
turi de ei și renăscînd de fiecare dată mai dîrză, 
mai puternică, mai călită în îestinsa aspirație 
de dreptate națională și socială.

Alături, sceptru în mîna Albei Iulii — Blajul, 
cu recunoscutele sale cetăți de carte, locul unde 
„ceasul bate mai presus de vreme", căruia vi
zionarul adolescent de 16 ani — care avea să 
devină cea- mai înaltă expresie a poeziei româ
nești, Mihai Eminescu — t se adresa, transfi
gurat de emoție : „Te salut din inimă. Romă 
Mică !“.

Și ea, Alba Iulia, și sceptrul său, Blajul, sînt 
tot atitea temeiuri ale Unirii.

Trei culori, trei -spice de grîu răsărite pe 
aceeași tulpină a inimii. Albastru— din albas
trul Voronețului. Galben — din imensitatea vă- 
ratecă a Bărăganului. Roșu — din flamura Me- 
morandiștilor.

Sau să numim încă o dată cele trei țări surori
— Muntenia, Moldova și Transilvania — tinere 
fiice ale Daciei, cu numele și fapta a trei vo
ievozi : Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, 
Iancu de Hunedoara ; trei voievozi care la Alba 
Iulia înseamnă un singur domn — Mihai 
Viteazul.

Dar vicisitudinile istoriei au făcut ca aceasta 
să rămînă, în continuare, încă multă vreme, un 
vis de aur. Mulțimea însă — și eroii ei — au 
impus, în propria devenire, trepte peste care 
nu se mai putea trece : 1859 — Unirea de sub 
domnul Alexandru Ioan Cuza ; 1918 — Marea 
Unire, formarea statului*național unitar român. 
Cel mai înalt promontoriu pe care a fost înălțat 
stindardul tricolor.

Tricolorul. Căutînd cele trei culori, ne căutăm 
pe noi înșine. Găsindu-le în stemă, ne aflăm ca 
popor, ca națiune. Popor fiind, ne trăim viitorul, 
urcîndu-ne stema în conștiințe. De aici și pînă 
la eternitate nu mai este nici măcar un pas : 
cuvîntul intră în istorie, clipa în veșnicie, veș
nicia în noi — și astfel putem merge mai de
parte.

Trei culori, o stemă, un popor. Roșu, galben 
și albastru. Aceleași culori în stemă, aceleași 
în popor.

...Dar să revenim, încă o dată, sus, în Ce
tatea de Scaun a Sucevei și să murmurăm îm- 
preună, în același timp cu tulburătoarele acor
duri melodice :

„E scris pe tricolor unire 
Pe roșul steag liberator 
Prin luptă, sub a lor umbrire 
Spre comunism urcăm in zbor".

Efluviilor orologiului — care din acest colț de 
țară își revarsă sunetele asupra întregii Românii
— le auzim, Ie înțelegem astfel și mai limpede 
mesajul — în care ne regăsim cu toții. Cu el 
trecem astăzi pe sub bolta sărbătorească a zilei 
de mîine.

Ion Andreiță

tîlnirilor, al punctului de referință, al Intere
sului, mai ales al celor ce nu au șansa să fi de
venit bucureșteni cu 2—3 ani în urmă. Drumu
rile toate duc Ia „Unirii", reperele sînt în func
ție de „Unirii", tramvaiele se schimbă, merg 
sau se întretaie la „Unirii", mai nou și me
trourile se încrucișează la Unirii, și chiar dacă 
vei fi avind treabă de la Semănătoarea la Re
publica, de la Cringași la Berce: li, obligatoriu 
vei trece prin „vama" Unirii. Jos, în stația de 
metrou, sau sus, de jur-imprejurul pieței, vei 
afla o aceeași agitație, o aceeași lume, vorbind 
ardelenește, moldovenește, oltenește, cu toți în- 
țelegîndu-se de minune, că-i bai mare cu orașul 
ista, mare di tăt, și dacă n-ai pe cine întreba 
chitești pe cineva care-ți pare ție cunoscut, di 
prin Roman sau Vaslui, tot di pi-acolo, și afli. 
De fapt, și lăsind șaga, bucureștenii înșiși, oco
lind o vreme zona, sau subtraversînd-o, nu au 
prea băgat de seamă cit de spectaculoasă schim
bare se petrece aici și orgoliul bucureșteanulul 
s-a frint cu totul cind luat de acasă de copil, 
acesta nu a vrut nici în parcul Cișmigiu, nici la 
Șosea, nici la „ceas" .prin, centru, adică, ci 
pur și simplu a vrut să vadă metroul, să vadă 
și să se plimbe cu metroul. Așa ca soarele care 
apune doar pentru a răsări din nou, și bucu- 
reșțeanul s-a întors la matcă, adică în piața 
Unirii și a realizat cît de firesc intră în viața 
oamenilor o realizare care nu-i la îndemina 
oricui. Și a mai realizat că în continuare Bucu- 
reștiul are un cen*ru bine stabilit, clar delimi
tat, de unde pornesc celelalte orașe (căci ce 
poate fi un cartier precum Balta Albă—Titan cu 
300 000 de locuitori decît un veritabil oraș ?), 
noi nouțe, bine tocmite, așezate frumos, și ele 
avind centrul lor. Dar inima orașului continuă 
să pulseze de aici ; de la kilometrul zero și 
desigur că un om foarte Înțelept ar putea se
siza aici nu numai un fapt istoric concret, dar 
și o metaforă : București, Piața Unirii, adică 
inima orașului ca o inimă a țării. Nu-i foarte 
originală metafora dar are atita adevăr încît, 
asemenea unui loc devenit al tuturora, să o 
acceptăm și să iubim, mai ales, frumusețea 
celor conținute de ea, chiar mai mult decit în
velișul sonor.

Constantin Stan

de-al 17-lea Conte Oxford, care a folosit pseudo
nimul unui semianalfabet servitor oe la Teatrul 
Globe ciin Londra. Cunteie de Oxford s-ar fi 
ascuns sub un pseudonim, datorită laptului că 
activitatea de dramaturg era compromițătoare 
pentru un aristocrat. Se știe insă că există une.e 
mărturii contemporane lui Shakespeare, care 
atestă identitatea reală a dramaturgului. Ogburn 
le trece in revistă, incerclnd să le combată pe 
fiecare in parte. în cele ain urmă, toate con
cluziile sale se bazează pe faptul singular că 
omul care se ascunsese după impresionanta acti
vitate a dramaturgului nu este niciodată evocat 
de contemporanii săi. într-o mare recenzie, Ro
bert Giroux se referă in următorii termeni la 
această prostie Întinsă pe aproape o mie de pa
gini : „Ce ne facem atunci cu acele cărți care 
afirmă că Shakespeare a fost pe rind Francis 
Bacon, Chistopher Marlowe, Contele Derby, Sir 
Walter Raleigh sau chiar Regina Ellsabeta I-a ? 
Ogburn admite că nu pot avea dreptate, și că nu
mai el singur are. $1 totuși, a fost incapabil să-1 
dezintegreze pe William Shakespeare sau pe 
Francis Meres, contemporanul său care îi atestă 
existența. Reacția acestuia din urmă la cartea lui 
Ogburn ar putea să fie următoarea : „Dar, dragă 
domnule, eu cunosc opera celor doi dramaturgi 
la care te referi. N-ai citit cartea mea 7“
• O CARTE RECENTA DEDlf ATA LUI T.S. 

ELIOT, criticul Peter Ackroyd. Monografia a fost 
bine primită de către majoritatea criticilor, consti
tuind de fapt prima încercare de a propune ci
titorului o imagine a vieții marelui poet. A. 
Walton Lit2, profesor de literatură engleză la 
Princeton University scrie următoarele : „Pentru 
cel mai mulți dintre contemporanii săi, T.S. Ellot 
a fost o figură misterioasă șl reticentă, o umbră 
In spatele poeziei sale. Ezra Pound i-a dat pore
cla afectuoasă „Old Possum** : grupul Virginlei. 
Woolf se referea la el cu mal puțină generozi
tate, considerind că-și asumă prea multe. în sec
țiunea consacrată „caracterului*4 său din indexul 
acestei biografii, termeni ca reticență, răceală, 
disciplină, rezerve mentale, histrlonlsm, caracter 
secretos și timiditate pot fi destul de ampli. Mal 
presus de toate, Eliot a fost hotărtt să suprime 
orice fel de speculații asupra neliniștilor perso
nale care se află în spatele artei sale. Cel puțin 
de două ori s-a apărat cu legea, atunci cînd a 
crezut că viața lui personală este amenințată. (...) 
Ca multe alte dintre ideile sale critice, accentul 
pe care Eliot l-a pus pe caracterul impersonal al 
poeziei a contribuit mult la trăsăturile ce defi
nesc atitudinea critică din perioada 1930—60“.

• MARELE CRITIC AMERICAN GEORGES 
STEINER consacră un studiu de peste 300* de pa
gini Antigonei, urmărind această temă a anti
chității clasice în toate literaturile europene. Cum 
este și firesc, cel mal mare spațiu este acordat 
analizei detaliate a Antigonei lui Sofocle. Comen
tariul lui David Grene conchide următoarele asu
pra lucrării lui George Steiner : „Criticul face 
considerații interesante asupra naturii traducerilor 
textului grec, și în general în legătură cu limbile 
vechi. EI speculează atrăgător asupra motivelor 
care determină cultura occidentală să se preocu
pe atît de mult de o serie de mituri grecești. In 
cele din urmă, el încearcă să stabilească o dife
rență între modelul shakespearian, pe feare-I con
sideră laic, și modelul grecesc pe care, după su
poziția mea, îl tratează ca pe unul religios*4.

Pa vel Bucur : Proiect 
pentru Monumentul brigadierilor

Civilizație 
românească

Urmare din pag. I
cidentale, întrucît inima Byzanțului era mai 
aproape de noi în timp și spațiu. Iată cei 25 de 
ani de liniște și înflorire ai stăpînirii lui Con
stantin Brâncoveanu, precursor al despotismului 
luminat care avea să fie trăsătura fundamentală 
a întregului secol XVIII european; Ne mai pu
tem gîndi, desigur, la epoca inaugurată de Ale
xandru Ioan Cuza, ca și la aceea cuprinsă între 
1919 și 1939, cînd creativitatea românească a atins 
cote impresionante. Dacă vom cerceta cu atenție 
toate aceste perioade vom vedea că, în pofida deo
sebirilor de condiții, formă și structură, esența ră- 
mîne aceeași, iar geniul nativ românesc și-a ur
mat marșul spre autodeterminare. Firul roșu al 
unei, trăsături comune a străbătut toate aceste 
epoci, fertilizîndu-le, conferindu-le însemnele de 
noblețe și durată ale Idealului. Este vorba des
pre iubirea de țară, sentiment care a dominat 
nu numai aspirațiile noastre pur politice, spre 
Independență și Unitate, ci și pe acelea de pro
pășire materială și spirituală. Priviți ce mișcător 
ne grăiesc peste veaepri „Pildele filozoficești" ti
părite în Tirgoviștea anului 1713 : Are datorie 
fiecare, ori cu ce mijloc ar putea, să facă folos 
Patriei lui, pentru că ea ii priește și-1 hrănește, 
îl cinstește și-1 păzește". Și tocmai pentru că sînt 
foarte românești, purtînd sămînța unui specific 
inconfundabil, marile noastre creații se înscriu 
într-un circuit universal, sporind zestrea de va
lori a umanității cu fulgerul de iluminare al 
unui popor-unicat. Puterea de creativitate a 
acestui popor este fără margini, iar filoanele ne 
apar nesecate. între-fîntîna subterană de secol 
VI e. n. de la Sucidava și Canalul Dunăre — 
Marea Neagră diferența este numai de proporții 
și mijloace : inventivitatea rămîne aceeași, ca și 
harul de a zămisli.

Pentru cine știe să pătrundă în miezul feno
menelor este limpede că cel de-al IX-Iea Con
gres al Partidului era pregătit și vestit de per
manențele noastre istorice. Echivalentul lui în 
trecutul patriei, (păstrînd proporțiile, firește) 
poate fi pătrunderea lui Mihai-Voievod în Alba 
Iulia, sau Proclamația de la Padeș a lui Tudor, 
pentru că toate înseamnă pași importanți pe ca
lea afirmării mîndriei naționale. Nu este deloc 
întîmplător că una dintre primele Cuvîntări ale 
tînărului conducător al românilor a fost aceea 
din 7 mai 1966, document programatic prin care 
s-au pus bazele istoriografiei noastre noi, s-a 
procedat la reîntronarea în drepturi a trecutului 
național, s-a afirmat „datoria vieții noastre" 
(cum ar fi spus Pârvan) de a fi la înălțimea 
jertfelor înaintașilor. Era un glas nou în agora 
țării, era un sunet profund și tulburător, care 
vibra parcă la împuternicirea istoriei trecute și 
viitoare, era un tunet cum nu mai cunoscuse 
bolta patriei.

Gloriosului său jubileu, aniversării a 20 de ani 
de ia Congresul al IX-lea al P.C.R., le închinăm 
serialul de față, menit să ofere, mai ales tinerei 
generații, motive de meditație privind Renaște
rile perpetue ale României, Epocii de adine pa
triotism pe care a inaugurat-o și o intruchipează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

IMPLICARE Șl SIMBOL

gheorghe Dumitru Maican, prezență 
perseverentă in ultimii ani în cadrul 
mișcării fotografice bucureștene, ne-a 
bucurat în timp cu albumele sale oma

giale închinate unor zene mai puțin relevate ale 
peisajului românesc ca „Bărăganul ialomițean-, 
„Plaiuri argeșene", „Muzeul viticulturii și pomi
cultură".

Expoziția sa de la Galeriile Asociației Artiș
tilor Fotografi stă sub semnul căutării aceluiași 
frumos omniprezent, totalizator, sintetizator de 
orientări contrastante.

Această expoziție stă sub semnul acestui 
cuvint, al „implicării", al implicării in contem
poraneitate, parcurgînd cu o vivacitate rar in- 
tîlnită cam toate ariile tematice ale genului. 
Conviețuiesc pe albul panourilor fotografii de 
interes general — informativ — constatativ, 
arflintind de o pagină de ziar — fabrici, silo
zuri — fotografii statice, echilibrate în volume- 
trie și culoare, alături de fotografii de reporter 
rapid, în căutarea mișcării, a echilibrului dina
mic așa cum îl întilnim in reportajele sportive.

între aceste două extreme ale staticului și di
namicului se situează in fapt adevărata fotogra
fie a lui Gheorghe Dumitru Maican. Firea lui 
scormonitoare găsește în aparatul de fotografiat 
un adevărat instrument de investigare, de re
levare a ascunselor frumuseți ale mediului în 
ambele sale ipostaze de-mediu natural și con
struit, lumea mirifică a Deltei performanțele 
de constructor ale omului aflate in dialog subtil 
peste timp ; cetatea ocrotită de păduri și bara
jul opritor de apă sint doar două exemple.

Fotografiile de atmosferă, in special amurgu
rile la mare și cel alungind umbre giacometiene, 
aduc expoziției acea notă de melancolie nece
sară, multiplicată voit parcă, prin multiimagi- 
nile de pe afiș.

Aplecarea asupra acurateții șl prețiozității 
detaliului, construiesc portretul unui fin arti
zan, așa cum ne arată imaginile „Artei aurului 
Ia români" ale calendarului Romproiect, care 
s-ar putea transforma și intr-cin „Compediu de 
artă fotografică la români". Strălucirea supra
fețelor, lumina profundă a granatelor, ametis- 
telor și cristalelor, ascunsele frumuseți ale mo
delării metalului sint scoase in evidență de 
măiestria aparatului de fotografiat.

Descifrarea valențelor enigmatice tezaurizate 
in universul comun, deschi" perspectiva unui 
mod mitic de a privi contemporaneitatea. Su- 
pratraversarea autostrăzii București—Pitești pri
vită din avion, sugerează artistului un edifica
tor simbol sub auspiciile căruia ar putea sta 
expoziția — „Spada păcii" — relevind capacita
tea de luptă a puterii liniștite a muncii.

Reporter al adevărului perceput simbolic, cit 
și al fragilității cromatice, Gheorghe Dumitru 
Maican ne convinge că arta fotografică își poate 
depăși determinarea aleatorie și accede spre 
universul meditației transfigurate.

Cristina Suciu-Moscu

O emblemă
Urmare din pag. 1

astăzi nemailuptînd unde și unde, cîte un 
popor răsleț, pentru libertatea proprie, astăzi 
se străduiesc toate, din răsputeri, să ajungă 
pe platoul de lumină al libertății. Esențială 
a fost însă, pentru noi, pentru români, în 
acești ultimii douăzeci de ani de strădanii 
și de strălucite afirmări, regăsirea Patriei, 
regăsirea și înțelegerea ei, aducerea in prim- 
plan a trecutului ei de luptă, fapte și împre
jurări determinante, care nu pot fi desfă
cute, în nici un fel, de numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu, omul politic de mare 
pregnanță, care a înțeles, la timp, cît,e de 
importantă această regăsire, această reeva
luare a propriei măreții naționale, mai ales 
într-o vreme de răscruce, în cuprinsul că
reia convertirile forțate și cotropirile pretins 
eliberatoare, diversiunile politice și hărțui
rile economice șubrezesc popoare întregi, șu
brezind astfel lumea, fiindcă lumea nu poate 
fi puternică decît prin tăria tuturor popoa
relor. Vor trece anii, prezentul nostru va 
deveni trecut, cu toate ale lui, cu cele bune 
și cu cele rele, cei de mîine ne vor judeca 
într-un fel sau altul, cu îngăduință sau cu 
asprime, neputînd însă să nu recunoască im-

Din inimă — urare
• Urmare din pag. I

rile sale de cea mai înaltă calitate etico-morală, 
de exemplul său personal — cel mai minunat 
exemplu de dăruire totală pentru fericirea pa
triei și a harnicului, talentatului, demnului ei 
popor. Exemplul suprem de conștientizare a în
crederii în forțele strîns unite și frățești ale 
națiunii române, a nemărginitei sale dorințe de 
pace, de bună înțelegere cu celelalte popoare și 
națiuni ale planetei Pămînt.

Cutreier țara mea în lung și-n lat — o por
nesc la drurfi din nou la acest început de an cu 
deosebitul sentiment că, deși mi-a devenit o 
obișnuință să descopăr pretutindeni noul, mă 
vor întîmpina noi înfăptuiri minunate, voi putea 
să fiu martora unor realizări mărețe, prevăzute

Al patriei erou
• Ou prilejul aniversării , zilei de naștere a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la Agenția 
română de presă — AGERPRES — a avut, loc 
o manifestare omagială în cadrul căreia a 
vorbit scriitorul Nicolae Dragoș.

Cu această ocazie au fost evocate bogata 
activitate revoluționară, personalitatea politică 
proeminentă, deosebitele contribuții în dezvol
tarea societății românești, aportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la crearea unui climat de 
pace și colaborare în lume.

De asemenea, în acest cadru festiv, a .fost 
prezentat filmul intitulat „Al patriei erou între 
eroi".

La manifestare au fost prezenți ziariști de la 
Agenția română de presă — AGERPRES —, 
numeroși invitați.

Vasile Brăiloiu

PROBABIL/POSIBIL

Reviste, suplimente, fanzine
xn cele ce urmează voi recenza cîteva

1 publicații periodice legate de literatura
SF. Nu toate sint ultime apariții. Dar 
chiar referindu-mă numai la numere 

ceva mai vechi, voi reuși, presupun, să ofer o 
anumită imagine asupra unei problematici.

Quark 39 (octombrie-noiembrie 1984). O foaie 
volantă multiplicată de cenaclul cu același nume 
din Iași, sub egida Consiliului U.A.S.C. din Cen
trul universitar și a Casei de cultură a tineretu
lui și studenților din Iași. Sînt oferite știri me
nite să îi intereseze pe amatorii de literatură -. 
SF (Ion Hobana intenționează să realizeze o 
antologie a „noului val" al anticipației româ
nești ; revista „Astra" a tipărit o povestire S F, 
după ce în prealabil a premiat-o ; un nou cenaclu 
SF este pe cale de a lua naștere la Focșani ; 
alte cenacluri se ivesc prin diferite părți ale ță
rii ; la cenaclul „Flacăra" se cîntă pe texte 
SF etc.). Apar și știri în legătură cu editări și 
premii SF din străinătate.

Quark 43 (decembrie 1984). Anunțul (umoris
tic, dar și serios) al unui revelion al „fanilor". 
Foarte interesantul algoritm al filmului de tip 
„horror science-fiction" (traducere și adaptare 
de Ion Doru Brana).

SF Contact (iunie-decembrie 1982). Buletin 
informativ de science-fiction, multiplicat, editat 
tot la Iași, sub aceeași egidă. Sînt oferite nume
roase contribuții critice. Doru Pruteanu sem
nează un text foarte serios (pe alocuri înveci
nat chiar cu obscuritatea) intitulat „Ideo-logie 
sf" incerclnd să asezoneze unele dintre achizi
țiile recente ale teoriei literare. O bogată ru
brică de recenzii (semnează Adrian Rogoz și 
Doru Pruteanu). „Bibliografii comentate" de 
Mircea Opriță reamintește, cu precizări utile, o • 
serie de contribuții critice apărute în diferite 
publicații. Ion Doru Brana (un adevărat campion 
al traducerilor din limba engleză) publică un 
prim fragment al cărții lui Frank Herbert, 
„Dune", precum și o relatare despre premiile 
„Hugo", cu o listă adusă la zi.

Holograma. Supliment SF al revistei „Dia
log". Apărut în iulie 1983 la Iași. O revistă în 
toată regula, tipărită în bune condiții grafice. 
Semnează ; Adrian Pătruț („Modelul informațio
nal — holografic ale structurilor materiale" —

SPORT

Fumegări de lup
ă iscălesc cu trestie roșie, ascuțită pe 

I ¥ | pumnal de cșrte. scumpă, și-rpi. urlă 
A JIL un lup în talpa săniei. Dacă ar fi fost 

vară, altfel suna titlul ; suna : fulge
rări de lup în dania cîmpurilor curate. Regulă 
de trei albastră : viscolește, urlă vîntul, scîrțiie 
din oase gerul — cine urcă-n mărul copilăriei 
noastre pe o scară pierdută ? Halucinăm cu mă
tura de nuiele, cu lopata de lemn, cu minciogul 
la copcă și cu dorul de pește care-1 prind alții. 
Acum, fiindcă dorm în adormire atitea mira
cole de albine care dau miere galbenă pentru 
beții lungi (sau pentru pustia bețivilor) îmi spun 
că într-o zi vînătă ca o coajă de prun (ă) am 
citit undeva, și bine am făcut, un adevăr fun
damental : nu e bine să ai pe lîngă casă „paznic 
de noapte olog, însoțit de-un cîine orb". Ceea ce 
vrea să însemne că trebuie să luăm serios amin- 
te.la antrenorii din divizia A și B. Nu numai la 
fotbal, ci in toate sporturile. Mulți chemați, 
foarte mulți plătiți. Unde e ciurul ? Și unde e 
dîrmonul ? în bîrlogul de iarnă, toată lumea 
poartă cojoace de zece mii de lei și dă din coa
te pe ulițe troienite. Mă, zic unii, nu te uita în 
partea de unde vine glonțul, s-ar putea să te ză
rească. Minciuni. Toți sînt teferi, vil și nevă
tămați.

Toți antrenorii diviziilor B și A se laudă cu 
spume la gură că vor lua campionatul și vor 
înghiți toate păsările care zboară pe cer. Mă și 
întreb cine o să cadă din jos în mai jos ?

nepieritoare
portanța crucială a regăsirii de care vor
beam, al cărei inițiator, al cărei dîrz și lu
cid propagator a fost și este președintele 
Nicolae Ceaușescu, patriot între patrioți, ro
mân între români și om între oameni, fiind
că niciodată, nici măcar din întîmplare, dra
gostea domniel-sale față de Țara care l-a 
vădit nu a cunoscut fisura vrăjmășiei, fiind 
logodită, dimpotrivă, cu un autentic spirit de 
toleranță și de înțelegere între oameni, uma
nismul nostru, străvechea noastră omenie 
cunoscînd în acești ani noi și iradiante stră
luciri. Atîta numai dacă ar fi făptuit, atîta 
dacă s-ar săvîrși astăzi, aicea, la noi, și încă 
ar fi destul pentru nemurirea unei epoci, 
fără a mai vorbi, așadar, de marile construc
ții ale acestei epoci, de ceea‘ce am edificat 
și edificăm, ridicînd numele acesta cuprin
zător și fascinant — România — în lumina 
celor mai înalte speranțe, asigurindu-i astfel 
dăinuirea, scriind pe dunga acestui veac de 
oțel și de scrum, cu litere roșii cum e pur
pura propriului nostru singe, numele pre
ședintelui nostru — Nicolae Ceaușescu —, al 
cărui destin s-a împletit pentru totdeauna 
cu destinul bunului și viteazului nostru 
popor.

de Directivele Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. Voi putea fi pe mal 
departe o mică părticică a acestei mari familii 
frățești — națiunea României socialiste — strîns 
unită într-o singură voință, un singur țel, o sin
gură forță în jurul partidului, în jurul conducă
torului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru neasemuitele frumuseți ale patriei 
mele, pentru drepturi egale la vise și înfăptuiri, 
pentru demnitate, omenie — din inimă mulțu
miri conducătorului partidului și statului român. 
Spre noi victorii să ne conducă, înaltul său 
exemplu să ne lumineze calea revoluționară 
spre comunism I

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, din inimă : 
La mulți ani I

Omagiu pentru-al țării președinte
• Cenaclul literar „G. Călînescu" din cadrul 

Academiei Republicii Socialiste România, a or
ganizat o manifestare culturală în orașul Breaza 
în cinstea aniversării zilei de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 

. partidului și. președintele țării. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de tovarășul Spiridon 
Mușat, secretarul cu propaganda al comitetu
lui orășenesc al P.C.R., care a subliniat 
importanța evenimentului. A luat apoi cuvîntul 
prof. George Mărăcineanu, care a zugrăvit un 
tablou al vieții culturale, cu bogate tradiții is
torice, a orașului Breaza, iar elevii Corbeanu 
Roxana, Scripcă Jeanina și Stanciu Dina, mem
bri ai cenaclului „Aripi" din localitate, au citit 
versuri patriotice. în partea a doua a mani
festării culturale, prof. dr. docent Gheorghe 
Marinescu-Dinizvor a prezentat comunicarea 
„Istorie și destin" șl a citit versuri patriotice din 
volumul său „Pururea", iar poeții Ion Tudor 
și Valentin Deșliu au citit, de asemenea, versuri 
din ultimele lor volume. în încheiere a luat 
cuvîntul scriitorul Ion Potopin, secretarul ce
naclului literar „G. Călinescu", care s-a referit 
pe larg la semnificația sărbătorii de la 26 
ianuarie.

un text foarte încîtant, de speculație științifică). 
Apoi : George Ceaușu și Dan Merișca („Certuri 
de familie", fragment din romanul „îngerul și 
manechinul"), Mihail Grămescu („Pantanathia"), 
Silviu Genescu („Uși deschise"), Mihai Nasta 
(„Un accident al phytonoosferei"), Ovidiu Buf- 
nilă („Strada Cosmos"), Dănuț Ungureanu („La 
frontierele cunoașterii"), — proze de bun nivel. 
Mai sînt publicate traduceri ale unor texte 
semnate» de Clifford D. Simak, Ray Bradbury, 
Henri Gougaud, Stanislaw Lem, Alfred E. Van 

• Vogt, E.. C Tybb. Un gest obsecvios este așe
zarea numelor' de autori străini imediat sub 
titluri, iar a celor autohtoni la urmă, după în
cheierea textului.

Sfiash, nr. 2/1984. Fanzin cu o grafică îndrăz
neață șl atrăgătoare. Corpul de literă foarte mic 
face lectura destul de dificilă, obositoare. Multe 
ber.zi desenate, cu efect umoristico-înviorător. 
Fanzinul este editat de U.A.S.C. Universitatea 
din Craiova și de Casa de cultură a studenților 
din aceeași localitate. Texte de popularizare ști
ințifică („Nave cosmice. Proiecte 2000", „Dia
log"). Informații despre filmul SF. Relatare 
despre un plastician atras de SF. Debut, ates- 
tind dezinvoltură : „Nemuritorii" de Daniel 
Cristian Dumitru. Alt debut : „Cobai" de Ștefan 
Dumitrașcu. Umor. Caricatură. Traduceri de 
Viorel Pirligras (Graham Door).

Oniicron 3. Fanzin realizai de patru cenacluri 
din Craiova. Semnează : Aurel Cărășel, Mădălin 
Popescu-Neculce, Niță Dodo, Laura Ivanovici, 
Foamete Dan, N. D. Fugaru, Joe Holdeman 
(traducere de Pacluga. Liviu), Roald Dahl (tra
ducere de Marian Mirescu), Cezar Baltag, Ște
fan Roman, Constantin Veronica, George Cueu, 
Antipa Croitoru, Emilian Mirea, Ana Lucia M>» 
rea, Ioan Lascu, I. Anastasia, Titus Filipaș, Iok 
Ilie Iosif, I. Pătrașcu, Marian Mirescu. Fanzi
nul a fost realizat sub egida Comitetului Mu
nicipal U.T.C. Craiova și a Casei de cultură 
a tineretului, de către cenaclul „Henri Coandă".

Lectura acestor meritorii publicații te deter
mină să te întrebi, totuși : de ce în ași și în 
Craiova nu apare cîte o singură revistă, dar ex
celentă ? Forțe, este clar, există.

Voicu Bugariu

Domeniul comerțului în oare vinovății nu sînt 
hiciodată prinși in capcană. Cânelui micii înțe
legeri care funcționează- ireproșabil. Cine-șî iu
bește meseria nu se mînjește. întrebarea e cîți 
și-o mînjesc de dragul artei pentru artă ? La 
noi, ajunul pîrtiei deschizîndu-se către primă
vară seamănă cu ajunul răstignirii. Upii fug de 
cruce, unii fug de Cristos și cei mai mulți fug 
de toate cele sfinte... Astăzi sint blind, de-aia 
și vorbesc răbdător. Sînt blînd pentru că am vă
zut un film în care o țărancă îmbrățișa un lan 
de grîu. Era acolo o vară plină de aur, de mînji 
și iepe, era acolo pîine și lapte. Era minunea 
lumii din Bărăgan. Și mi-a plăcut că afară 
ningea. Eu iubesc lumea griului și lumea albă a 
minunilor de iarnă. Iarna e logica amintirii din 
grîu. O străbat, iubind-o. Niciodată nu mă aflu 
mai acasă (sau de două ori mai acasă, dacă mi 
se poate ierta jumulirea limbii române) decît 
atunci cînd se clatină griul și se înalță viscolul, 
în clipele alea mă simt de laur negru și-mi 
place să închipui versuri : „Drumu-și calcă urma 
risipirii / în legate clipe de noroc / Lemne albe 
ard în laba lunii / Și căderi de mare nenoroc".

Orice ninsoare mă-împinge în patru vaduri de 
melancolie. Fumegări de lup. Mă iscălesc cu 
trestie roșie.

Fănuș Neagu

26 IA
N

U
A

RIE 1985



ras»

„Succesele obținute de țara noastră în edificarea noii orînduiri sociale — ca, 
de altfel, rezultatele obținute de toate țările socialiste — constituie o contribuție 
reală la afirmarea prestigiului socialismului în lume, la cauza progresului, indepen

denței și păcii." NICOLAE CEAUȘESCU

Opera președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

un simbol al aspirațiilor de pace 
și prietenie intre popoare

Cuvîntul de pace și colaborare al 
României este astăzi mai bine cu
noscut și mai mult respectat ca ori- 
cind în lume. Prin glasul celui mai 

strălucit fiu și conducător al poporului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, țara noas
tră participă la dialogul planetar asupra ma
rilor probleme ale omenirii, dintr-un punct 
de vedere care ia în considerare deopotrivă 
interesele fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste și năzuințele comune tuturor po
poarelor lumii de a trăi într-o lume a păcii 
șl înțelegerii, a conlucrării și colaborării, în- 
tr.-o lume mai bună și mai dreaptă.

Mărturie elocventă a înaltului prestigiu 
internațional de care beneficiază aportul 
teoretic al României și demersurile sale în 
practica relațiilor internaționale o constituie 
larga audiență a operei secretarului general 
al partidului, președintele țării, pretutindeni 
în lume’. Se poate spune, pe bună dreptate, 
că despre România s-a scris în lume în 
acești ani în care poporul nostru a trecut la 
edificarea vieții noi, socialiste, mai mult de- 
cît oricînd în trecut. Iar în aceste două de
cenii, pe care, cu îndreptățită mîndrie pa
triotică, le numim „Epoca Ceaușescu", au 
apărut, pe toate continentele, în mai mult 
de 20 de limbi, peste 140 de volume consa
crate României, președintelui Nicolae 
Ceaușescu. „A scrie despre România de as
tăzi înseamnă a scrib, în primul rind, des
pre opera grandioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul contemporan al acestei 
țări care înregistrează succese remarcabile 
în toate domeniile de activitate" — ne de
clara scriitorul și publicistul italian Ugo Ra- 
gozzino, autorul lucrărilor „Da, Ceaușescu !“ 
și „Umanismul politic al lui Ceaușescu". La 
rindul său, directorul general al editurii „II 
Calendario del Popolo", Nicola Tetti, editu
ră în care a apărut, la Roma, seria de volu
me „Scrieri alese ale președintelui Nicolae 

• Cp?n5£scu‘\ ajJȘiJg2 : „Președintele României 
se“ltîentîTira pe depnn cti’poporul său, cu 
aspflSțfffe-3Ule. țele tnai profqnde, cu efor
turile sale eroice pentru ■ Înfăptui zi de si 
marile obiective ale societății socialiste".

Autorii lucrărilor consacrate țării noastre 
și președintelui ei, apărute peste hotare, re
marcă viziunea globală în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu abordează marile și com
plexele probleme ale lumii contemporane, • 
probleme din rindul cărora, ca prioritate a 
priorităților, se desprinde imperativul salv
gardării păcii mondiale. „Aș dori să remarc 
în mod deosebit — ne declara în acest sens 
omul politic danez Kristen Helveg Petersefl, 
autorul cuvîntului introductiv la volumul 
„Cuvîntările lui Ceaușescu" — ampla și la
borioasa activitate a președintelui țării dum
neavoastră în sfera vieții internaționale. In 
toate împrejurările, în țară sau peste hota
rele ei, el acordă o atenție deosebită țelului 
prioritar al omenirii : Pacea. Statele lumii, 
declară președintele Ceaușescu, trebuie să-și 
bazeze eforturile pe aceste cerințe, care sînt 
singurele garante ale edificării unei lumi a 
cooperării, a păcii și securității pentru toate 
națiunile".

Se vorbește, în acest sens, în cărțile pu
blicate în străinătate despre România, de o 
adevărată „doctrină a păcii" elaborată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, pe baza unei 
analize realiste, lucide, și -a interpretării 
științifice a proceselor și tendințelor ce se 
manifestă în viața, internațională. „Doctrinăt 
a păcii* care se transpune în viață printr-o 
prodigioasă activitate, ce îmbrățișează prac
tic întreaga sferă de domenii a vieții inter
naționale și care vizează stoparea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri de dezar
mare ; edificarea securității pe continentul

Și visul meu 
se cheamă Ceaușescu
Visez o stare
căreia umanitatea
îi dă mereu puține șanse 
de a se realiza vreodată : fericirea. 
Visez cu încăpățînare 
un timp care va veni negreșit 
nu în întîmpinarea omului, 
ci va fi creat de el : comunismul. 
Visez cu încredere 
o epocă de stabilitate deplină, 
cînd umanitatea va începe, 
în sfîrșit,

‘ să construiască punți ale înțelegerii 
trainice, firești, necesare 
între indivizi și popoare,
și visul meu se cheamă Ceaușescu.

Marwan Abou Mehri (Liban)

K.----------------- ----------

european și în lume ; aplicarea riguroasă de 
către toate țările și față de toate țările, în 
orice împrejurare, a principiilor menite să 
guverneze relațiile interstatale ; dezvoltarea 
largă a cooperării economice și în alt.e do
menii și conlucrarea in vederea soluționării, 
spre binele general, a marilor probleme ce 
confruntă lumea contemporană. Iată de ce 
Robert Maxwell, editorul colecției „Mari oa
meni de stat ai lumii", publicată la Londra, 
în care a apărut volumul „Nicolae Ceaușescu, 
constructorul României moderne — om <Je 
stat de talie internațională", ne mărturisea : 
„Consider că influența cea mai mare exer
citată de președintele Nicolae Ceaușescu șl 
de România pe arena mondială se desfășoa
ră în eforturile de asigurare a păcii. Prin
tr-o politică promovată cu consecvență, care 
nu este dependentă sau dictată din afară, 
țara dumneavoastră a contribuit la bunul 
mers al negocierilor de dezarmare și la efor
turile îndreptate spre realizarea unor acor
duri privind măsuri de întărire a încrederii. 
România se numără printre puținele state 
care au propus o formulă grin care Uniunea 
Sovietică și Statele Unite să poată relua 
dialogul de la Geneva în cadrul negocierilor 
privind rachetele cu rază medie de acțiune 
care au fost întrerupte".

Apreciere căreia îi putem alătura declara
țiile pe care ni le-a făcut scriitorul britanic 
Robert Govender, autorul volumului „Nicolae 
Ceaușescu — Destinderea și dezarmarea — 
punctul de vedere românesc" : „Acțiunea po
poarelor pentru pace beneficiază de șansa 
ca, în rindul promotorilor ei, să se afle unul 
din cei mai iluștri oameni de stat ai epocii 
noastre, președintele României. Dacă astăzi 
manifestăm optimism în ce privește posibili
tățile unei mai bune înțelegeri între marile 
puteri, aceasta se datorează și faptului că 
sint țări, ca România, care nu iau parte la 
conflictele din viața internațională, aflin- 
du-se. constant, In slujba, cauzei păcii, care 
exprimă în mod clar, la cel mal înalt nivel 
aspirațiile. a milioane de oameni sțțnplL.dC 
pretutindeni, la pace pe pămînt, la' Infele- 
gere și bunăvoință între oameni și popoare. 
Sînt convins că, pentru istoricii viitorului, 
președintele Nicolae Ceaușescu va reprezen
ta unul din titanii care au jucat un rol de 
frunte în statornicirea unei păci nu tempo
rare, care nu este altceva decît o pauză între 
două războaie, ci o pace durabilă, o pace te
meinică, menită să asigure omenirii pro
gresul material, spiritual, educațional".

Pentru autorii și editorii lucrărilor consa
crate, în lume, realităților românești de as
tăzi, operei de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, politicii externe 
de pace și colaborare a României socialiste, 
numele țării noastre se îngemănează cu nu
mele conducătorului politic ce se află de 
două decenii în fruntea destinelor naționale 
și care întruchipează in chip strălucit nă
zuințele și aspirațiile cele mai ardente ale 
poporului nostru de a trăi într-o lume care 
să-și poată consacra toate resursele, toate 
energiile, construcției pașnice, progresului și 
bunăstării. „Președintele Nicolae Ceaușescu 
— ne declara publicistul francez Michel P. 
Hamelet, autorul volumului „Adevărata 
Românie a lui Ceaușescu" — întruchipează 
strălucit .voința poporului roman de a-și 
clădi o viață nouă, voința sa de pace și co
laborară. Există momente istorice cînd po
poarele doresc să fie încorporate, ca intr-un 
simbol in personalitatea și opera unui om. 
O asemenea personalitate și un asemenea 
om este pentru România de azi președintele 
Nicolae Ceaușescu".

Cornelia Vlad

Am această fericire
Trăiesc și învăț . —
în anotimpul Ceaușescu 
Și-s înflorit, vestind belșug.
Am această fericire 
pe care o țin în inimă 
ca pe-un tezaur neprețuit, 
și pe care o voi duce cu mine, 
toată,
în țara străbunilor 
unde-mi voi aminti mereu 
de un țărm de basm, 
cu oameni frumoși și buni 
cîrmuiți în veacul lor minunat 
de cea mai vie conștiință 
a secolului : Ceaușescu.

Hussein Jasser (Kuweit)
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Lui Nicolae Ceaușescu, 
președinte al păcii
Românie, care cu vocea ta 
de puternici eroi ce au căzut știind 
să rămînă în picioare !
veșnică cinstire 
Burebista și Decebal !

De la est la vest !
Românie, conștiință vie a Europei 
pace e pace, un cuvînt latin.
I

Aici la noi, mulți se înșală,
tovarășe președinte, 

chiar oamenii cumse.cade ; e o eroare 
„besser rot als tot“, „mai bine 
roșu decît mort" ; e o eroare ! 
Spune-le tu, Nicolae Ceaușescu, 

socialismul 
nu anulează viața, socialismul 
este istorie, e viață socialismul, 
nu anulează viața, socialismul 
dispută, luptă, învinge 
în pace, și nu în moarte 
socialismul nu crește 
la Hiroșima.
Nicolae Ceaușescu. dă-mi mîna 
pescarului din Tulcea 
a metalurgistului din Cluj, 
a ciobanului din Maramureș, 
dă-mi mîna curată a douăzeci de 

milioane de români !
Fă-mă să aud vocea 
fluviului tău, la fel 
ca-n ziua aceea pe care 
n-o voi uita, la Timișoara : 
„Vom munci și vom lupta" ! 
Nicolae Ceaușescu, tu care vii 
din adîncul istoriei 
ca un frate de singe, 
să-i chemăm pe toți ceilalți 
sub drapelul onoarei, 
să pregătim pacea în pace : 
„Vom munci și vom lupta" ! 
Nicolae Ceaușescu, președinte al păcii !

Giuseppe Gaizzone (Italia)

Epoea Ceaușescu

Numele Său 
este perfect traductibil 
în toate graiurile Pămîntului, 
și adevărații oameni 
îl rostesc cu entuziasm.
El înseamnă, mai presus 'de toate 
ieșirea din ignoranță, 
instaurarea unei noi ordini 
încetarea conflictelor armate 
dezarmare și pace mondială.
Și mai înseamnă că, 
dacă toate acestea într-o bună zi 
vor deveni aevea ieșind din starea 

de vis, 
umanitatea se va întoarce în Eden.
Iar Epoca Ceaușescu 
nu va cunoaște sfîrșitul.
Să-i urmăm drumul 
deplin încrezători 
în zodia deplină a planetei.

Sabah Baghdadi (Irak) 
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