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Tirani deputati tn divanul ad-hoc al Moldovei

QNTENARUL
da praf. Ion CMANGA
rectorul UnivaniMtii din loji

UNIRII
ctul Unirii, Îndeplinit de
finitiv la București la 
24 ianuarie 1859 prin ale
gerea aceluiași domnitor 
Alexandru Ioan Cuza, care 
fusese ales și la Iași la 
5 ianuarie 1859, este capă
tul unui lanț de fapte și 
frămîntări, izvorîte din ne
cesitatea dezvoltării isto

rice a poporului nostru.
Secolele al XVIH-lea și al XlX-lea au 

fost secolele în care s-au format majoritatea 
statelor naționale în Europa. Situația, par
ticulară din punct de vedere politic, eco
nomic și geografic, a poporului nostru, a 
făcut ca această unitate do stat național să 
sufere. întîrziere. Forțele reacționare dina
fară și dinăuntru, rămășițe ale vechii socie
tăți feudale, împiedicau unirea, care trebuia 
să fie însoțită de transformări progresiste, 
revoluționare. Desigur, acest eveniment, is
toric pentru poporul nostru, a depins de 
conjunctura internațională din acel timp, de 
interesele statelor capitaliste deja consolidate 
și de imperiile cu structură reacționară. 
Astfel Anglia, Austria și imperiul otoman 
au fost net împotriva înfăptuirii unirii, în 
timp ce Rusia și Franța au sprijinit-o. Rusia 
a susținut chiar de Ia începutul secolului 
trecut necesitatea unirii Țărilor Romîne și 
primul pas concret de unire l-a realizat 
Regulamentul Organic. De altfel, însuși po
porul rus, prin reprezentanții lui progresiști 
N. Cernîsevski și N.A. Dobroliubov, a expri
mat înțelegere și a salutat cu căldură înfăp
tuirea unirii.

Actul Unirii a fost pregătit de oameni 
înaintați și luminați pentru acele vremuri, 
progresiști, animați încă de ideile revoluțio
nare ale anului 1848; întregul popor romîn, 
nare năzuia de mult la unitatea și indepen-. 

dența lui politică, a susținut cu toată energia 
unirea și, pînă la urmă, populația largă, a 
celor de jos, a celor ce muncesc, a impus să 
se facă acest act, împotriva forțelor reacțio
nare, antiunioniste.

Din păcate, însă, unirea înfăptuită n-a 
putut urma atunci o linie progresistă și 
democratică, deoarece păturile muncitoare 
de la noi nu erau organizate.

Burghezia, slabă și lașă s-a înțeles cu 
marea moșierime reacționară și retrogradă 
și, într-un scurt interval-de timp, au folosit 
unirea Țărilor Romîne numai în scopurile 
lor meschine de clase dominante.

După eliberarea țării noastre, tn anul 1944, 
cu sprijinul direct al glorioasei Armate Sovie
tice, și după luarea puterii de către clasa 
muncitoare, se consolidează, și se desăvîr- 
șește unirea moral-politică a poporului nos
tru în noua orientare a statului de demo
crație populară, pe drumul luminos al con
struirii socialismului. Ceeacearămas, decenii 
de-a rîndul după unire, doar un deziderat 
al maselor — democrația adevărată — s-a 
înfăptuit abia în zilele noastre.

Elaborînd hotărîrea cu privire la pregă
tirea și sărbătorirea Centenarului Unirii, 
partidul și guvernul arată cît prețuiesc și 
cttă importanță dau evenimentelor istorice 
care au dus la dezvoltarea poporului nostru.

Această hotărîre este bine cunoscută și a 
fost primită cu toată mulțumirea și satis
facția de muncitorii din fabrici și uzine, 
de țăranii muncitori, de intelectuali.

Ca cetățean al lașului, nu mă pot reține 
de a nu arăta că ieșenii s-au bucurat nespus 
de mult la apariția acestei hotărîri, în care 
se prevede ca în vechea capitală a Moldovei, 
care a fost una dintre scenele importante 
pentru înfăptuirea unirii, să aibă loc acțiuni 
deosebite.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și sfet

nicul său Mihail Kogălniceanu și-au dai 
seama că lașul a fost sacrificat pe linie 
politică și economică, prin fixarea capitalei 
la București. Drept compensație, ei s-au gîndit 
să-i rezerve o activitate nobilă și demnă: să 
fie lașul un centru de cultură și știință.

Astfel se înființează, un an după unirea 
Țărilor Romîne primul for de mare cultură 
și știință din țara noastră, Universitatea 
din Iași. In anul 1960 se va sărbători și 
centenarul primei universități din țară ; pre
gătirile pentru acest centenar, prin grija 
partidului și guvernului, au și început.

Totuși, tn timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc, după plecarea lui Al. Ioan Cuza din 
țară, lașul a început să fie uitat, și el mergea 
spre o decădere economică și culturală gravă. 
Un suflu nou de viață i s-a dat lașului numai 
tn anii regimului democrat-popular. S-au 
alocat fonduri mari pentru refacerea și re
construirea orașului. S-a acordat o grijă de
osebită reînvierii vechii tradiții de cultură 
și știință. Acum, tn lași stnt patru institute 
de tnvățămtnt superior, o filială a Acade
miei și multe școli medii și școli tehnice. 
Pe Ungă vechile instituții de cultură, cum 
este Teatrul Național, tn anii de democrație 
populară s-au înființat Filarmonica și Opera 
de Stat.

Dar nu numai attt; tn Iași înfloresc astăzi 
industrii noi — cum este fabrica de anti
biotice — prin care i se creează o bază eco
nomică trainică.

Centenarul Unirii, care găsește întreaga 
noastră țară în plin avtnt al construcției 
socialiste, a aflat și lașul tn plină recon
strucție. Și fără îndoială că oamenii progre
siști din Iași care au votat pentru unire 
atunci, la 5 ianuarie 1859, ar fi fost cu totul 
mulțumiți să vadă progresele realizate tn 
acești ani în vechiul lor oraș, fosta capitală 
a unui principat mic și subjugat.



Al. ANDRIfOIU

Centenarul Unirii
Trec peste Milcoo. Trenul se resfrtnge 
Pe ape, ca un fulger pămtntesc.
Bogată, Iarna diamante strtnge, 
Argintării din cer se risipesc.
Sub gheată, oalul murmuri-n cociaur, 
Si otntul ctntă n trtmbitt St-n oiori. 
luna si-a-ntins afișele de aur 
tn cinstea așteptatei sărbători.
CI, să-mi răspundă deci natura toată
Pe cine priznulm 7 Si a sosit
Din urmă cu un secol Mos fon Roată 
Ca dintr-un mit frumos, ca dintr-un mit.
Purta, semeț, căciulă astrahani, 
Pieptar cu flori si împletit chimir, 
Aoea lulea de os, aliotmani, 
Parei sosea la Cuza, mosafir.
Pouestea cu o piatră mare foarte 
Pe care singur s-o clintești nu poli 
Sosește cu Ion Roată, de departe, 
Către cei oii, din lumea celor morti.
Unire 1 Cit de limpede răsuni, 
E o lumini de mijloc de zi. 
Sorbit-am Milcooul deci, împreună/ 
Ca n oersurile lui Alecsandrl-
Si-abia zofcnlri, tn unire, anii 
Pini ce iataganul s-a topit. 
La Pteona si la Grlotta, curcanii, 
ti puseră si birului sfirsit.
Si iarăși anii trec cu sacadați
Măsuri pe un oast cadran solar.
Mult mai ttrxiu cătușa fu sfirmati, 
Mult mai tlrxiu din oeac lumini răsar.
Dar lată-le-s puternice eterne, 
Crescute la Bicaz si la Borzesti 
Solia lor ca aurul se cerne, 
Peste ctmpiile motdooenesti.
Vezi Ion Roată, tu nu al nici umbri 
Atlt de multe-s marile lumini.
Jur împrejurul nostru se preumbli 
InaltU oolti, de parcă strălucim.
Noi tnsine părem lumini oie
Si mișcătoare pe acest pămtnt.
Bine-ai oenlt din ois si oesnicle 
Mos Ion Roată, -n oersurl să te etnt.
Am să-ti arăt un oeac de la unire, 
Si am si-ti etnt prezentul meu major 
Din care pot si tind spre nemurire 
Alături de întregul meu popor.

Ion BRAD

..... «I noi mat nici de unele bu
nuri ale tarii nu ne-nm Îndulcit...''

(Din Jalba clftcașllor 
din divanul moldovean)

Pe-al unei oisati si ooi 
Si fie o tari — 
Nu ctmpuri de cucuti 
Cu-of rana lor amari, 
Doar pentru ooi, amarnic, 
Si amăritl s-o beți. 
Sub boiereasca sili 
Si-al biciului județ i
Un ctmp al fiecărui 
Cum oi l-a spus Bătcescu, 
Inmormtnttnd serbie, 
Moșia, boierescul.
Si inima-nsetirii
Prin oeacuri si-st aline 
Arsurile c-un sipot 
De ape reci si line.
Să fie o grădini 
în care Un si culce 
Aromele pe fruntea 
Sirati o boare du.'ce, 
O dimineață- n care 
Spinarea si n-o-ndoil. .
Visati, tara-aceea 
Am făurit-o noii

rintre atîtea tablouri, stampe, arme 
A și documente, printre atttea obiecte 

MF și veșminte cobortte dintr-un secol 
Ip trecut — tn tăcerea acestor săli de 

muzeu, aud glasul Înaintașilor. Ca 
L~yS tntr-un miracol, chipurile lor prind 
jyHll viață pe neașteptate și Îmi vorbesc, 

l impul se răstoarnă și mă aflu cu o sută 
de ani în urmă și mă plimb cu Raffet sub 
cerul unui ev dispărut. Din stampe, ca pe 
un ecran, apar Galații cu portul din acele 
vremuri, un bîlci din Țara Romtnească, in
fanteria valahă defilînd tn pas alergător, 
apar zeci de chipuri care vorbesc despre 
viața unor timpuri de zbucium și frămlnt.

0 după-a miază petrecută tntr-un muzeu 
ca cel ieșean al Unirii, Înseamnă o călătorie 
— instructivă și pasionantă totodată — tn 
istorie.

Muzeul fiind conceput tntr-un spirit ana
litic, primele documente expuse stnt din 
anul 1829, data Tratatului de la Adriano- 
pole. Unirea se va desăvîrși abia peste trei
zeci de ani de la această dată, dar mlădițele ei 
cresc în anii premergători. „Regulamentul 
Organic** — expus tn muzeu — a asigurat celor 
două principate o dezvoltare similară prin 
organizarea administrației și a armatei. Un 
document din 1846 arată proiectul de învoire 
pentru desființarea vămilor, iar altele vorbesc 
despre convențiile încheiate între Moldova și 
Valahia în dnii aceia.

Activitatea revoluționarilor romîni ocupă 
trei săli. Demne de remarcat, pentru ideile 
pe care le vehiculează, stnt „Dorințele Par
tidei Naționale din Moldova**, redactate de 
Kogălniceanu, care, în urma tnfrîngerii miș
cării din martie 1848, din Moldova, se afla 
refugiat în Bucovina, Vorbind despre insti
tuțiile capabile să regenereze patria, Ko^ăl- 
niceanu scria: Partida Națională mai

Ordinul de zi către armată dat
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propune una ca cunună tuturor, ca cheia 
bolței fără care s-ar prăbuși tot edificiul 
național: aceasta este Unirea Moldovei cu 
Țara Romînească...**

Drumul spre Unire a fost plin de lupte.
Documente care poartă patina vremii ates

tă lupta dusă între unioniști și antiunioniști 
în divanurile ad-hoc din Moldova. In „Pro
testația locuitorilor din Moldova în contra 
modului de aplicare a firmanului pentru con
vocarea divanurilor ad-hoc“, se protestează 
împotriva mașinațiunilor Înaltei Porți, ară- 
tîndu-secă: „Caimacamia de trei membri ce 
ar fi putut păstra ordinea și menținerea stării 
legale, se înlocuiește de caimacam ii de-a dreptul 
numiți la Constantinopole, în contra drep
turilor străvechi ale Principatelor și în contra 
stipulațiilor Tratatului de la Paris, carele 
voia suspendarea iar nu urmarea sub o altă 
formă a puterilor Domnești**.

Pictori și sculptori ieșeni contemporani 
s-au inspirat din epoca frămîntată a diva
nurilor ad-hoc. Sălile muzeului slnt îm
podobite cu pictura „Divanului ad-hoc al 
Moldovei** de Dan Hatmanu, „Moș Ion Roată 
și divanul ad-hoc al Moldovei**, basorelief 
de E. Bîrleanu șl VI. Florea, „Adunarea Elec
tivă din ȚaraRomlnească**, de Eugen Ispir etc.

...La 5 ianuarie 1859 adunarea deputa- 
ților din Moldova îl alege ca domn pe colo
nelul Alexandru Ioan ( uza. La 24 ianuarie, 
deputății din Muntenia le urmează pilda.

Un entuziasm rar întîlnit cuprinde masele: 
Unirea, vis atît de mult dorit, se înfăptuise.

Numeroase stnt obiectele și documentele 
aflătoare în muzeu care oglindesc aceste 
timpuri și scurta domnie a lui Alexandru 
Ioan ( uza. O înșiruire a lor ar fi prea puțin 
edificatoare, Ele trebuie văzute.

I. COMBAN

la 88 Ianuarie 1868 (stingă) și divanul ad-hoc al Țării 
Romtnești (dreapta).



IN INTIMPINAREA CELUI DE
AL XXI LEA CONGRES AL PC.U’

Congresului Partidului scump — muncii noastră 
însuflețită!

POfM ffîPfâ OAMENI J7 UNIVOC 
de Radu BOUREANU

Afl» d» V. SURIANINOV

Nu există poem mai Inimos despre oameni 
și univers, decît însăși poezia oamenilor, 
a vieții și poezia lucrului care-1 înfăptuiesc 
oamenii in univers.

Uneori șl cifrele, statisticile închid în ele 
sau exprimă o potențată poezie. Acesta e fe
nomenul „Cifrelor de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 1959-1965“. 
Ele vorbesc despre hotărîri grandioase, despre 
perspectivele de muncă eroică, despre abne
gație și despre marea răsplată a rezultatelor 
la capătul celor șapte ani și încă mai devreme. 
Ele vorbesc de ridicarea buneistări a oamenilor 
muncii, despre o parte a lumii care caută 
și va izbuti, într-o nouă perioadă a dezvoltării 
sale, să ridice la scară uriașă un „tournoi", 
o întrecere, pe calea pașnică a dezvoltării 
economice și a îmbunătățirii neostoite a 
mijloacelor de trai ale oamenilor muncii.

Ce spune marele poem realist al planului 
de șapte ani? Ascultă-i muzica cifrelor, des
prinde-! marile și limpezile înțelesuri... Este 
oare o îngîmfare? Este oare lăudăroșenie? 
Nu! fiindcă nu e vorba de un om care să-și 
trîmbițeze genialitatea, este vorba de geniul 
unui popor uimitor de harnic, care înfăp
tuiește lucruri mari cu o nemăsurată modestie. 
Este vorba de înfăptuiri care nu urmăresc 
cîștiguri din pofta de cîștig care sufoca de-a 
lungul Istoriei omenirii, care înăbușea ra
țiunea și omenia, ci pentru cîștigul marilor 
mase, cîștigul care aduce liniște și belșug.

Din planul de șapte ani, din cîmpul cifrelor 
de control ale dezvoltării economiei U.R.S.S., 
ca dintr-o hartă grăitoare, ca dintr-un tablou 
ce prinde viață, noțiunile se preschimbă în 
realități, în materie, în fontă, în oțel, în 
minereu, în petrol, gaze, energie electrică, 
ciment, lapte, ouă, carne și toate se așază 
ordonat și strălucitor în uriașele rafturi ale 
anilor.

Poporul sovietic, prin planul de șapte ani, 
pășește în „etapa hotărîtoare a întrecerii cu 
lumea capitalistă, cînd practic trebuie înde
plinită sarcina istorică de a ajunge din urmă 
și a întrece cele mai dezvoltate țări capitaliste 
în ce privește producția pe cap de locui
tor". Și le va întrece. N-am stat noi pri
vind, cum din largile și încordatele rit
muri de muncă poporul sovietic a pregătit 
drumul sputnicilor și al rachetei de azi, ce 
a trecut de Lună? N-a întrecut știința și 
tehnica sovietică pe cea mai înaintată țară 
capitalistă în această cale?

„Uriașa forță vitală a orînduirii sovietice

1) Brigada minerului 
Nikolai Mamai, Erou al 
muncii socialiste, de la 
mina „Severnaia-2“ (Don
bas), și-a luat angaja
mentul sS dea pînă în 
ziua deschiderii Congre
sului, 11.500 tone cărbune 
peste plan. Angajamentul 
a fost îndeplinit cu mult 
mai înainte,la G ianuarie.

„Darul brigăzii lui Ma
mai celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S.!“ — 
era scris cu creta pe va- 
gonetele încărcate cu căr
bune peste plan.

2) Angajamentul luat 
de colectivul Uzinei de 
automobile de mic litraj 
din Moscova: „Vom da în 
dar celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S., 2.050 
automobile „Moskvici“ 
peste plan" — a fost în
deplinit.

In fotografie : cîteva 
din cele 2.050 de mașini 
produse peste plan. 

Cînd istoricii vor scrie despre 
anii strălucitelor victorii ale so
cialismului în U.R.S.S. și despre 
începutul perioadei de intensă 
construire a societății comuniste, 
ei vor consemna la loc de cinste 
evenimentele ce s-au petrecut la 
sfîrșitul anului 1958 și începutul 
anului 1959, apreciindu-le în
treaga hor măreție și adînca lor 
semnificație.

Este o fericire pentru noi, oa
menii sovietici, că sîntem martori 
și participant la aceste eveni
mente. Trăim zile cu adevărat 
istorice, zile în care poporul 
nostru întîmpină cu izbînzi epo
cale cel de-al XXI-lea Congres 
al iubitului său Partid Comunist.

Tezele raportului care va fi 
prezentat de N. S. Hrușciov la 
Congres cu privire Ia planul de 
șapte ani, ca și legea privitoare 
la reorganizarea sistemului în- 

vățămîntului public continuă să 
fie pe larg dezbătute de întreg

s-a manifestat în mod vădit în faptu 
poporul sovietic, învingînd toate greut 
șî obstacolele din calea sa, a creat o ecom 
socialistă, puternică și înfloritoare".

Uriașa forță vitală a poporului soviet 
geniul său au învins barierele spațl 
cosmic, ca să-i cunoască tainele. Ca în bas 
cînd buzduganul lui Făt-Frumos lovea 
rînd vămile văzduhului, în porțile de ara 
de fier, de oțel ale împărăției zmei 
sputnicii și planeta artificială au sfîșiat t 
vălurile nopții eterne, toate rebusurile nei 
legate ale spațiului cosmic. Sau dacă 
încă pe toate, le vor dezlega pe rînd, fi< 
vor trebui să bată și la porțile Infinity 
Buzduganul acesta al cuceririi cu întîie 
a cerului și adîncului acestui cer idea 
schimbător ia culoare, n-a bătut numai 
porțile simbolice, n-a străbătut numai ne 
blatele căi, a bătut cu zvon de spaimă 
conștiințele nu prea limpezi nici nepătate 
zmeilor imperialismului, a trecut prin i 
inimilor reci, care bat în ritmul răzb 
lui rece.

Buzduganele acestea cosmice au fost 
tute și modelate pe nicovalele mari ale 1 
dării și puterii de brațele vînjoase ale 
porului, călite în flăcările creatoare ale ger 
lui și poleite de marea lumină a desăvîrși 
De aceea ele sînt neîntrecute și întrec, 
aceea ele bat cu atîta putere și la atîta dej 
tare, seoțînd și crescînd un zvon pe care 
aude toată omenirea, pe care-1 aud spaț 
interplanetare și poate legendarii, fantast 
oameni din planetele închipuite cu vlați

Nu există poem mai frumos, mai străbă 
de uriaș fior poetic despre zbonH acesta 
spații, în adîncurile cosmosului, decît poen 
adevărat al zborului rachetei care a trecut 
Lună, care a devenit unul din locotenen 
Soarelui.

Noi sîntem datori să-l cîntăm, totuși, fii 
prin acest mărunt zvon al viersului nost) 
părtași la marea sărbătoare a geniului ums 
a geniului poporului sovietic. Ne alăturăm fii 
vul nostru sunet la marea simfonie cosmi 
pe care o cîntă coardele imateriale ale uh 
torului zbor. Sînt puține cuvinte și puți 
imagini care să cuprindă' uriașa imagine 
nemaipomenitei călătorii șl a drumului d« 
chis oamenilor pentru zonele pe care naiv 
tatea bigotismului mistic le popula, le țin 
deschise doar siluetelor de îngeri și heruvii 
sau zeilor și umbrelor anticei viziuni 
Olimpulul și ’CîmpIilor Elizee.

NĂVALN/CUL MERS:
de K IGNATIEV

maistru principal la Uzina de 
mașini de rectificat din Moscova

poporul sovietic, dornic de 
munci mai bine, de a-și dăr 
toate forțele, toată energia, î 
făptuirii grabnice a mărețul 
plan.

Forțele creatoare ale țăi 
noastre sînt inepuizabile. Pe t 
cuprinsul ei se desfășoară la 
întrecerile socialiste, munci toi 
vin cu nenumărate propuneri • 
raționalizări, cu noi angaj 
mente prețioase, cu noi și n 
depășiri de plan. Iar racheta cu 
mică sovietică ce s-a transfc 
mat în prima planetă artificială 
sistemului solar constituie un 
din cele mai mari succese a 
științei și tehnicii sovietice 
totodată un minunat dar ofei 
de poporul nostru Congresul 
P.C.U.S.

în aceste zile de puternic avî 
patriotic și de muncă se mani te 
tă cu o deosebită forță unitati 
de nezdruncinat dintre Partid 
Comunist și poporul sovietic.
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„Marea inițiativă** — pri
ma pagină din manu
scrisul lui Lenin — lu
crare închinată subot- 
nleelor comuniste, în 
care genialul conducător 
al statului sovietic vedea 
..mugurii comunismului'*.

în depoul Moscova-Trlaj 
pe linia de cale ferată 
Moscova-Kazan, la su- 
botnieu] din 1 Mai 1920, 
se realizează un lueru 
pe care obiectivul foto
grafie nu-1 poate reda, 
dar pe care îl consem
nează istoria: reabilita
rea muncii, transforma
rea ei dintr-o povară umi
litoare Intr-o chestiune 
de onoare. De aici a por
nit „marea inițiativă*1 a 

anului 1919. -4

Bucuria pe care o pro
duce cuvîntui aprobativ 
și entuziast al tovarășului 
de departe e profundă și 
dătătoare de elan. Prima 
brigadă a muncii comu
niste citește telegramele 
de salut trimise de tine
retul colhoznic și cel din 
uzinele de pe întregul 

pămînt sovietic.

LORILE COMUNISMULUI



tirea cuprindea nu
mai zece rinduri. Era 
publicată cu caracte
re mici pe o singură 
coloană în „Pravda" 
din 23 mai 1919: „La 
17 mai a avut loc pe 
linia ferată Aleksan- 
drovskaia primul „su- 
botnic“ comunist. 98 
de oameni, comuniști 
și simpatizanți, au 

lucrat conform hotărîrii adunării 
generale 5 ore suplimentare în 
mod gratuit..."

în aceeași zi, Lenin a decupat 
știrea din ziar și, lipind-o pe 
una din paginile manuscrisului 
său „Marea inițiativă", a adău
gat pe margine o indicație pentru 
tipografi: „Literă groasă".

Se înscria astfel, în cartea con
struirii socialismului în Uniu
nea Sovietică, germenele unei 
mișcări patriotice de masă cum 
nu mai cunoscuse istoria. „Subot- 
nicele comuniste — spunea Le
nin — sînt începutul unei revo
luții mai grele, mai esențiale, 
mai radicale, mai hotărîtoare 
decît însăși răsturnarea burghe
ziei, căci ea înseamnă victoria 
asupra propriei noastre rutine, 
asupra desmățului, asupra egois
mului mic-burghez, asupra aces
tor deprinderi pe care capitalis
mul blestemat le-a lăsat moșteni
re muncitorului și țăranului".*)

*) V. I. Lenin, Opere alese, vol. 11 
pag. 477

Subotnicele (cuvînțul vine 
de la numele zilei de sîmbătă, zi 
în care a avut loc prima acțiune 
de acest fel) aveau să transforme 
munca, dintr-o sarcină grea și 
umilitoare, într-o chestiune de 
onoare, de merit și eroism. Deci, 
pentru istorie — literă groasă.

Era încă proaspătă cerneala cu 
care se tipărise litera roșie a re
voluției. înscris tot cu literă groa
să, preludiul ei: jertfa masacra- 
ților în „duminica sîngeroasă", 
gestul potemkiniștilor, lupta 
drujinelor din „Krasnaia Pres- 
nia“,apoi eroismul înfăptuitorilor 
lui Octombrie Roșu și al învin
gătorilor contrarevoluției, albi
lor și intervenționiștilor stră
ini, germina acum o inițiativă 
grandioasă — aceea a reabili
tării muncii. 17 mai 1919 sta
bilea, prin primul subotnic co
munist la depoul Moscova-Triaj, 
de pe linia de cale feratăMoscova- 
Kazan, punctul de pornire al 
acestui început de o neobișnuită 
importanță. în subotnicele care 
au cuprins atunci toată Țara So
vietelor, a apărut fenomenul 
întrecerii socialiste, care, prin 
extinderea sa furtunoasă în anii 
primelor cincinale, prin îmbina
rea cu cel mai înflăcărat patrio
tism în timpul Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei și prin 
caracterul său larg popular în 
anii de reconstrucție de după răz
boi, a constituit izvorul puternic 
al creșterii productivității muncii 
și înfloririi forței productive a 
U.R.S.S.

La aproape 40 de ani de la 
primul subotnic comunist, în 
cinstea celui de-al XXI-lea 
Congres al P. C.U.S., muncitorii 
depoului Moscova-Triaj au dat 
ființă unei noi „mari inițiative". 
Se află acolo fiii și nepoții celor 
care cu patru decenii în urmă 
luau cu asalt trecutul, realizînd 
reabilitarea celei mai creatoare 
forțe omenești, munca socială. 
Sînf ei înșiși sau fiii lor — Kor- 
ceaghinii care atunci au călit 
oțelul în focul luptei pentru pu
terea sovietică și au străbătut cu 
glorie drumul de la asaltul Pala

tului de iarnă pînă la asaltul 
cosmosului. Sînt Davîdovii, care 
atunci au desțelenit pămîntpl 
înțepenit de haturile micii pro
prietăți, iar mai tîrziu au răstur
nat brazdele stepelor virgine pe 
o suprafață de 33 milioane de 
hectare. Sînt romanticii care au 
construit Komsomolskul pe 
Amur, entuziaștii din Tînăra 
Gardă, reclăditorii Stalingradu- 
lui, constructorii Canalului Vol- 
ga-Don și ai Kuibîșevului, cei 
care prin munca lor unită cu a 
oamenilor de știință, au realizat 
sputnicii și racheta lansată în 
cosmos.

Ca și în 1919, cînd depoul Mos
covei marca punctul de pornire 
al subotnicelor, astăzi la enun
țarea și punerea în practică a 
grandiosului plan de construcție 
desfășurată a comunismului, 
noua „mare inițiativă" a apărut 
tot aici și cuprinde întreaga 
Țară a Sovietelor.

A învăța să muncești și să tră
iești în stil comunist, a justifica 
prin fapte înaltul titlu de con
structor activ al noii societăți! 
Cu această lozincă și-au început 
iința brigăzile muncii comu

Brlgada șl-a luat angajamentul să califice ÎS lăcătuși dintre 
elevii școlilor medii din Moscova. Amatorii n-an întîrzUt să se pre 
zinte. Bucuria eu care vin ei să-și însușească meseria se poate eiti 
pe fețele celor doi elevi de la o șeoală învecinată cu depoul-Triaj. 

pe care îi pregătește meșterul lăcătuș Anatoli Lisițki.

niste, subotnicele de astăzi ale 
poporului sovietic. Un suflu nou 
a străbătut lumea Korceaghinilor, 
a Davîdovilor, a desțelenitorilor 
stepelor sălbatice siberiene, din 
nou o „mare inițiativă" cuprinde 
masele și primii care îi răspund 
sînt tinerii. Pornită de acolo, 
din locul unde s-a ținut primul 
subotnic, ideea brigăzilor muncii 
comuniste a străbătut întinsul 
pămînt sovietic de la un capăt 
la altul, căpătînd în noua etapă 
din viața statului sovietic o dez
voltare uluitor de rapidă. A trăi 
în stil comunist — iată ce-și 
propun fiii celor care cu patru
zeci de ani în urmă luptau pentru 
a schimba o viață cîinească pen
tru un trai omenesc.

în fotografiile de acum patru
zeci de ani părinții tinerilor din 
brigăzile muncii comuniste de 
astăzi, participanții la primele 
subotnice comuniste ne apar 
rupți, storși de oboseală și de 
inaniție. Hainele lor păstrau încă 
noroiul tranșeelor; încă nu le 
fuseseră țesute găurile făcute de 
gloanțe; mîna abia trecuse de pe 
patul armei pe coada lopeții.

Fiii lor aparțin țării cu cel 

mai mare număr de ingineri ș 
savanți, cu o formidabilă puter 
economică, prima care a lua 
cu asalt cosmosul, cea dinții con 
structoare a comunismului. î 
vedem astăzi viguroși, plini d( 
sănătate, veseli, entuziaști. 
Exemplul părinților a dat roade 
bune și bogate. Ștafeta eroiloi 
participanți la primele subotnice 
comuniste, care cu prețul unor 
eforturi nemaivăzute au ridicat 
Țara Sovietică din ruine, a celor 
din brigăzile de șoc ale primelor 
cincinale, care au construit cu 
abnegație bazele industriei sovie
tice, a fost preluată de înfăptui
torii de azi ai comunismului. O 
nouă „mare inițiativă" se înscrie 
cu literă groasă în istoria statu
lui sovietic.

între uluitoarele cifre ale pla
nului de șapte ani privitor 
la construirea desfășurată a 
comunismului, ideea brigăzilor 
muncii comuniste e adusă de 
poporul sovietic ca răspuns că 
tot ce prevede planul șeptenal e 
viabil și pe deplin realizabil. La 
sarcinile de acum 40 de ani, 
subotnicele comuniste au dat un 
răspuns pe care viata La confir-



Pe frontul macaralei a 
apărut o inscripție care 
«haboilseasă e etapă is 
tortei: „Atelierul eoni 
somoiist de tineret, a! 

muneti comuniste '.

mat pe deplin. La cele actua
le, care cifric pot fi exprimate 
prin mai mult cu 65-75% la 
fontă, 56-65% la oțel, 52-64% 
Ia laminate, 100-120% la ener
gie electrică, 100% la extracția 
țițeiului, 23% la cărbune, 400% 
la gaze naturale, 1.100-1.300% la 
fibre sintetice, și în medie pe 
toată industria, la 80% — bri
găzile muncii comuniste răs
pund: realizabil!

„A trăi în stil comunist*1 e li
tera groasă a prezentului. Tra
dusă în fapte, aceasta înseamnă 
sporirea continuă a productivi
tății muncii, însușirea tehnicii 
moderne, a tehnologiei înaintate, 
asimilarea de cunoștințe, ridica
rea măiestriei profesionale. în 
plus, se adaugă ajutorul reciproc 
între membrii brigăzilor la învă
țătură, la asimilarea tuturor 
comorilor culturii, respectarea 
riguroasă a moralei socialiste, 
lupta neîncetată împotriva rămă
șițelor trecutului.

Pornită din mijlocul muncito
rilor creatori ai primului subot- 
nic comunist, „marea inițiativă'* 
a anului 1958 a stîrnit ecouri la 
Leningrad și Kiev, în Estonia 
și Sahalin, în Caucaz și Ural, 
pe țărmurile Baikalului și Cas- 
picei, în taiga și stepa kazahă. 
Ea a fost materializarea felu
lui entuziast în care poporul 
sovietic a primit tezele ce vor fi 
prezentate de N. S. Hrușciov la 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S.

De bun augur, noua „mare ini- 
țiativă** a tineretului sovietic — 
întrecerea pentru crearea de bri
găzi ale muncii comuniste — 
capătă sens istoric.

Despre subotnicele comuniste 
Lenin a spus că ele ar fi „mugurii 
comunismului**. Mugurii s-au 
deschis de mult, au dat crengi 
viguroase pe care astăzi se des
chid flori.

Exigența față de propria muncă a devenit cel mai bun 
verificator. Brigăzile muncii comuniste luptă pentru 
dreptul de a produce detalii industriale eu garanție 
fermă de funcționare, fără a le mai încredința spre 
recepționare verificatorilor. Maistrul Ivan Vetken, 
membru al brigăzii muncii comuniste, și-a cîștigat 

deja acest drept.

Aci, la depoul gării Aleksandrovskaia, azi depoul 
Moscova-Triaj, la 17 mai 1919 a avut loc primul 
„subotnic** comunist. 40 de ani mai tîrzlu, ca răs
puns la pianul de construcție desfășurată a comu
nismului și in cinstea celui de-al XXI-lea Congres 
al P.C.U.S., tot de aici a pornit „marea inițiativă** 

a anului 1958.
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La Cîmpuri m salul Lui
MOS ION ROATA

de Cicerone THEODORESCU

Gospodăria eoleetlvă din comuna Cîmpuri 
poartă numele legendarului țăran luptător 

pentru unire. Ion Roată.

n tot cuprinsul Vrancei" — ob
serva Al. Vlahuță — „cu oameni 
mîndri de graiul și de portul 
lor rornînesc, de doinele și de 
legendele lor“... „e un farmec 
care ne spune că am pășit pe 
pragul unei alte lumi"...

Sîntem chiar aici, la pragul 
Vrancei, în comuna Cîmpuri- 
Panciu, pe valea Sușiței care în 

leatul 1.500 despărțea munții Tudorei Vrîn- 
cioaia de ai hotarnicului său Pătru Ru
gină. Ne aflăm, așadar, în plin farmec al 
acestei „alte lumi" de care vorbea vremii 
sale autorul „Romîniei pitorești".

Și ne aflăm, totuși, în plin farmec al 
unei „alte lumi" care este, foarte mult și 
foarte limpede, a vremii noastre.

Aici unde răzeșilor, aduși în sapă de 
lemn, dajdia le-o plătea mărinimos boierul, 
care le lua, în schimb, pămîntul; și unde, 
pe vreme de foamete, arendașul, ca om de 
omenie, le dădea iarna un căuș de mei 
pentru mămăligă, iar Ia capătul celălalt al 
anului le lua pămîntul; și unde boierul 
pentru o datorie neplătită, arendașul pentru 
șindrila nelucrată, vechilul pentru finul 
nedat, le lua pămîntul; — aici înțelegi mai 
bine cîtă suferință biruitoare strălucește 
dinăuntru și cîtă îndreptățire stă cuprinsă 
în aceste litere:

„Gospodăria colectivă Moș Ion Roată" 
sau.

„Căminul cultural Moș Ion Roată" 
sau pur și simplu: 
„Casă memorial»", 
„Dispensar", 
„Casă de nașteri", 
„Magazin universal", 
„Bibliotecă", 
„Restaurant"...

Din Cîmpuri era cel care, la 26 octombrie 
1857, semna — prin punere de deget căci 
nu știa carte, dar în fruntea tuturor, căci 
îl recunoșteau toți ca pe sfetnicul lor de 
nădejde — propunerea deputaților săteni în 
divanul ad-hoc, după secole de rășluire a 
drepturilor și jefuire a pămînturilor:

„...noi trimișii deputați săteni din partea 
lăcuitorilor pontași a patruspredece ținuturi 
ale Moldovei. întrunindu-ne ca să rostim 
dorințele treptei noastre în privirea noului

Școala elementară.

— Cuvinte și fapte de-un secoi, 
imagini și oameni de azi —

aședămînt și a nouei orînduieli ce are a se 
pune în țeară, și chibzuindu-ne noi în de 
noi despre nevoile și durerile a douăspredece 
sute de mii de suflete, care ne-au trimes 
să fim răsunetul gemetului lor la marea 
adunare alcătuită din toate treptele țerii, 
în numele acelora glasul nostru slab rădi- 
cîndu-1, adevărul ca înaintea lui dumnedeu 
mărturisim..."

Ce mărturiseau ei rezumînd geamătul a 
douăsprezece sute de mii de suflete?

Să urcăm cîteva clipe în bolta timpului 
lor, să ștergem cu palmele calde colbul 
strîns al sutei lor de ani, și ca din două
sprezece sute de mii de turle să ascultăm 
bronzul acestor clopote de revoltă și luptă:

„Nu facem înfruntare nimărui și să avem 
iertare... spuind adevărul."

„Dorim ca tot poporul romîn să se înfră
țească și să trăiască în pace..."

„Treapta lăcuitorilor pontași cere ca pen
tru viitorime săteanul să fie și el pus în 
rîndul oamenilor, să nu mai fie plnă acum 
asămăluit cu dobitoacele necuvîntătoare."

„Bătaia care atîta amar ne-a umilit și 
ne-a ovilit; biciul și varga care de multe 
ori au batjocorit părul cel alb al părinților 
noștri și au făcut pe femeile noastre să-și 
peardă pruncii din pîntecele lor; să se rădice 
pentru totdeauna..."

„Nu voim drepturile nimărui, dar nici al 
nostru să nu se întunece!"

Jalea și forța acestor cuvinte mi se par 
mai expresive decît orice tălmăcire, decît 
orice adaus.

★
Le-am căutat, mi-au trebuit, am recitit 

cu înfrigurare, cu inima strînsă dar și cu o 
nouă bătaie a inimii, slovele acestui zgu
duitor document al istoriei luptelor țără
nești din vechea Romînie. Pentru că în 
cimitirul din Gura Văii, satul de sus din 
cele șapte ale comunei Cîmpuri, în fața 
crucii albe pe care scrie: „Aici odihnește 
Moș Ion Roată, deputatul țărănimii în diva- 
nurile ad-hoc din 1857, decedat la 20 februa
rie 1882, în etate de 76 ani; această cruce 
s-a ridicat spre veșnică amintire în anul 

1909 — Țăranii din Cîmpuri...", mi-au colin
dat în auz multă vreme frînturi sfîșiate, 
glasuri abrupte, reînviate ecouri dintr-o bu
buitoare cascadă de lacrimi:

„ispravnicul ne-a bătut...
privighitorul ne-a bătut...
jandarmul ne-a bătut...
zapciul ne-a bătut...
vătășelul ne-a bătut...
vechilul ne-a bătut...
boierul de moșie ne-a bătut..."

Ce-au răspuns atunci în întîmpinarea lor 
la divanul ad-hoc marii proprietari? Se 
cuvin reamintite, în litera lor, acele opinii 
de gheață, acele răstălmăciri meștere și 
ipocrite, ale Comitetului marilor proprietari:

La casa de nașteri.

„lj această propunere... introduce princi
piile unei teorii subversive și ațîță discordia 
și ura între proprietari și țărani...

2) nici stilul nici tendințele comunistice 
(textual!—n.r,) din citata tînguire, nu se 
pot imputa deputaților săteni care se văd 
subscriși în ea rămîiad răspunzători numai 
compuitorii ei!“



Casa în care a trăit și a murit Ion Roată.

V

Căminul cultural din Rotilești-Cîmpuri

In concluzie, adică acolo unde se dă întot
deauna arama pe față, marii proprietari 
cereau ca:

..Relațiile dintre proprietarii și țăranii lu
crători de pămint... să se reguleze prin - 
alcătuiri de bunăvoie!“

★
La mărturiile istoriei, oamenii de azi - 

care trăiesc sau au trăit vreme îndelungată 
în Cîmpuri, ca fostul învățător GA. VlUu. 
pensionar în vîrstă de 79 de ani — aduc 
completările tradiției orale:

„Cînd se discuta, în divanul ad-hoc din 
lași, chestiunea împroprietăririi țăranilor 
prin exproprierea moșiilor și în legătură cu 
aceasta despăgubirea boierilor, adică plata 
de către țărani a pămînturilor ce vor primi, 
unul dintre deputății boieri potrivnici aces-

Aieî doarme somnul de veci Moș Ion Roată.

tui proiect, întrebă cu glas tare ca să fie 
bine auzit:

— Dacă se dă pămîntul la țărani, cu ce-1 
vor plăti aceștia? că nu au bani...

Atunci se scoală Moș Ion Roată și ridicînd 
brațele deasupra capului strigă:

— Cu iestea!...
Și arătă tuturor palmele sale bătătorite 

de coada sapei și înțepate de pălămidă. 
Alexandru Ioan Cuza, boierii tineri și toți 
deputății săteni, l-au aprobat."

Dumitru Năstase Roată ne înfățișează ima
ginea morală a strămoșului său:

„Măcar că de la Cuza încoace era om văzut, 
moșu Ion n-a vrut să facă avere și curți 
mari, ci numai să fie pomenit cu cinste.

El și la divanul ad-hoc, și cînd cu unirea, 
și după aceea cît a trăit, încotro a apucat 
a avut inimă slobodă pentru fapte bune..."

Toți bătrînii satului păstrează cu adîncă 
recunoștință amintirea înaintașului, confir- 
mînd și îmbogățind imaginea creată în popor 
de pana lui Ion Creangă, de altfel singurul 
scriitor —în afară de Kogălniceanu— carene 
certifică existența acestui personaj de legendă.

„Cînd eram eu copil — povestește Ion 
Berdei din Gura Văii, născut în 1872 — l-am 
auzit adesea pe Moș Ion Roată stînd de vorbă 
între oameni și sfătuind cu ei... Eu aveam 
zece ani pe-atunci...

Acum, cînd iacă adunăm suta de ani de 
la unire, vedem chiar și în satul nostru, în 
stările și faptele noi de-aci, urmarea și îm
plinirea la ce gîndea el cînd se înfrunta cu 
boierii care nu ne voiau uniți.

Eu am citit într-o carte unde s-au păstrat 
îndemnuri și vorbe de-ale lui. Așa scria 
acolo că a zis Moș Ion Roată: Să unim Mol
dova cu Munteneasca. Să tragem ca împre
jurul unui loc sterp, un gard mare și zdra
văn. Locul numai să fie închis și vom avea 
o livadă mare și frumoasă și în copaci vor 
cînta păsările și la umbră se vor veseli 
oamenii...

După mine unul, să credeți, chiar așa a 
ieșit în multe privințe — și așa ne silim 
să fie și de aci înainte, și chiar mai mult 
de cum a zis el..."

Ștefan Nistor ni-1 descrie „cum arăta":
„Un om așa, stator potrivit... cărunt era, 

chiar aproape alb; căciula rotundă cu colac 
în cerc cum se purta, și mare; el cu ochinci, 
cu sarică, cum se purta la noi. Subțire de 
felul lui, nu voinic, gras nu; barba mări- 
șoară, mustățile aduse în jos... Așa l-am 
apucat eu. Eram de șase-șapte ani pe-atunci. 
Noi aveam pămîntul la un loc, aproape, că 
treceam peste pămîntul lui la al nostru...

Stăm și la bordei la el, acolea pe-aproape, 
cum eram, cu vitele. Sta de vorbă cu mine, 
ce eram eu: un țînc, și eu îl întrebam, că 
multe nu știam dar tot prindeam calul..."

Ion Oreșteanu scormonește departe prin 
amintire:

„Eu eram băiat de școală. Știu că umbla 
cu prăjinile de făcea măsurători; avea patru 
copii, doi băieți — Năstase și Niculai, 
două fete — Maria și Zoița, dar pentru toți 
ai lui nu și-a lăsat decît patru fălci la un 
loc; pămîntul l-a împărțit pe dreptate și mai 
mult altora... De aceea a și fost deputatul 
nostru, cînd a fost de s-a unit Moldova cu 
Muntenia."

Arghir Biteă, 72 de ani, istorisește mai 
pe larg ce s-a ales din strădania luptătoru
lui țăran al unirii și din drepturile clăcașilor 
după el:

„Ca să scape de prigoană, de ura boie 
rilor Asanache Dan și a ginerelui acestuia 
Ștefan Dăscălescu, el a trebuit să-și pără
sească vatra părinților săi, Constantin și 
Măriuța, mutîndu-se din Cîmpuri la Gura 
Văii. L-au urmat acolo și alții ca: Ion, Gheor
ghe și Constantin Măgdălinoiu, Ion Vlad, 
Ilie Roată, Constantin Manole, Sandu Miro- 
nică, Vasile Parașchivoiu, Ștefan Ursu, Năs
tase Avram.

După ce a venit de la divan, numai de 
ponos a avut parte. Ba zic eu că de-ar fi 
știut boierii ce șfichi le va da peste obraz 
și acolo, patru mii de ani nu l-ar fi primit 
ca deputat între ei...

Faptele lor răii nu s-au oprit la Moș Ion 
Roată.

In 1864, pe timpul lui Ioan Cuza Vodă, 
s-au făcut unele împroprietăriri, dar numai 
cu ce a fost mai rău din pămînturi, nu cu 
pămînturi bune să te poți hrăni. Dre ,t e

Constantin Roată, nepot al Iul Moș Ion Kou

Ștefan Nistor, care l-a cunoscut pe Ion Roai 
în anul 1907, în timpul răscoalelor țărăneș 
moș Ștefan a fost rănit grav de Pătrășcan 

vechilul boierului Guriță.
Stoica Streșină, socotitorul gospodăriei e 

lective.



„L-am auzit adesea pe Moș Ion Roată 
povestește Ion Berdel.

că s-a ajuns la si’nta unire; dar ca viața 
să se ușureze, nici atunci nu s-a făcut mare 
lucru. Satele au rămas și după aceea, tot 
sub stăpînirea boierească; la noi la Cîmpuri, 
in locul lui Ștefan Dăscălescu, a venit boie
rul Guriță, tot un drac și acela: avea un 
conac la intrarea în satul Ciuruc, celălalt 
în Cîmpuri de sus, aici unde avem astăzi 
gospodăria colectivă.

Apoi, ne-arătară dumnealui Guriță cum 
știa să te lege și de mîini și de picioare...

Iar noi n-aveam încotro.
N-aveam cine ne învăța, cine ne sfătui 

și cine ne face dreptate.
Așa, cu răscoala, în 1907, s-au strîns oa

menii din sat, de-au sunat clopotele la bise
rică și au pornit la curte să se tragă în 
chiepturi cu boierul; dar boierul șmecher o 
ștersese și lăsase pe credinciosul său vechilul 
Pătrășcanu. Acesta, cînd s-a văzut încon
jurat, a tras cu pușca și l-a împușcat în 
umăr pe tovarășul Ștefan Nistor cu care 
vorbeați adineauri. Dar nici lui nu i-a fost 
moale. S-au dus surorile lui Ștefan Nistor 

Maria Năstase, nepoata lui Ion Roată.

ioș Argblr Biteă își amintește și el de ță
ranul moldovean intrat in legendă.

Tovarășul Mlhăiuc. directorul școlii.

cu parii și l-au răzbit de l-au bătut pe vechil 
pînă l-au luat cu țoala și l-au dus la spital 
la Vidra...

Noi ne-am luat plata, că armata a venit 
la comandă..."

Alexandrina Mărăscu, născută în Cîmpuri 
și mulți ani învățătoare aici, azi pensio
nară, ne înfățișează direct și simplu gîndu- 
rile sale, ca o încheiere la șirul povestirilor 
dinainte:

„Astăzi țărănimea nu mai este singură. 
Nu mai este exploatată. Urmașii lui Moș 
Ion Roată au astăzi alături întreaga clasă 
muncitoare cu sprijinul căreia își clădesc o 
viață nouă.

O parte din această viață nouă este și 
chipul comunei Cîmpuri, cu noile ei așezări 
și cele șase școli...

Despre țărănimea singură, de atunci, de 
care v-au vorbit oamenii din sat, foarte 
potrivit spune cîntecul unirii: „Unde-i unul, 
nu-i putere/ la nevoi și la durere..."

Și parcă anume despre țărănimea de azi, 
care are lîngă ea clasa muncitoare la fel 
de potrivit spune cîntecul: „Unde-s doi pu
terea crește/ și dușmanul nu sporește".

Stoica Streșină, contabilul gospodăriei co
lective, are la rîndul său un cuvînt de spus:

„E vechi satul nostru. El apare în 
hrisoave la 2 iulie 1614... Dar oamenii din 
Cîmpuri nu s-au lăsat cu ce știu și cu ce 
au avut din bătrîni.

Gospodăria colectivă care poartă numele 
lui Moș Ion Roată, lucrînd pe pămîntul 
jefuit de boieri de la vechii răzeși din Cîm
puri, înțelege să ducă mai departe lupta 

pentru ridicarea țăranilor, a fostului deputat 
din divanul ad-hoc, deputatul pontașilor 
din județul Putna.

Tocmai pentru a cinsti memoria sa, noi 
lucrăm astăzi pămîntul în forma superioară 
a gospodăriei colective, sub îndrumarea par
tidului, cu mijloace tehnice înaintate."

Tudorache Bîrlă, președintele sfatului po
pular, în numele celor cu care stăturăm de 
vorbă (mult mai numeroși decît pot cuprinde 
notele de față) ne-a rugat să adăugăm la 
cele de mai sus această firească și legitimă 
propunere:

„Avînd în vedere că la 24 ianuarie 1959 
sărbătorim o sută de ani de la înfăptuirea 
Unirii, noi dorim din toată inima ca pe 
viitor comuna noastră să poarte numele lui 
Moș Ion Roată.“

★
De departe, de dincolo de treptele adinei 

ale veacului 1859-1959, în care alături de 
monumentul Unirii există și osuarele altor 
aspirații, aud o voce neverosimilă și bizară, 

o voce de cobe uitată, care totuși, la 7 oc
tombrie și la 12 noiembrie 1857, a putut să 
sune așa:

„Eu, mare logofăt și cavaleriu Alecu 
Balș, proprietar a 80 mii fălci în Moldova, 
iubita mea patrie în care moșii și strămoșii 
mei și fiii fiilor lor s-au născut, declar... 
că nu pot dori a da în schimb Moldova cu 
privilegiurile ei, ce sînt mai avantagioase 
decît ale învecinatului principat, pentru un 
viitor eventual și necunoscut... și că nu mă 
pot uni cu încorporarea patriei mele în aceea 
a principatului Valachiei.

Dorința subiscălitului se mărginește la 
păstrarea Moldovei, autonomia sa cu toate 
privilegiurile și imunitățile ei, ab antic o I

... Neputînd în contra convicțiilor mele a 
mă împărtăși de lucrările Divanului, depun 
mandatul meu... și mă retrag din misia de 
deputat al ținutului Putna."

★
Le-am căutat, mi-au trebuit, le-am notat 

cu răbdare și dragoste, cuvintele și faptele 
oamenilor din Cîmpuri și ale strămoșilor lor.

Mi le-am amintit, le-am recitit, mi-au 
trebuit și ele, cuvintele și faptele celor care 
le-au amărît viața și le-au stat de-a curme
zișul năzuințelor, ceea ce părea să fie însuși 
„mandatul", însăși „misia" lor.

In aceștia din urmă, văd trena de neguri 
a unei lumi care, vorba cavaleriului Alecu 
Balș, și-a depus „mandatul" și s-a retras 
„din misie"...

în cei dinții, văd un farmec și o lumină 
care, vorba poetului Alexandru Vbhuță, ne 
spun că abia acum, în zilele noastre, am 
pășit în adevăr „pe pragul unei alte lumi..."



are îmi place mie clad un om 
al cifrelor mă convinge ou pro
priile lui cifre. 11 admir cum 
le rînduiește eu meticulozitate 
unele sub altele, cum adună, 
scade, împarte, cum extrage cu 
pasiune cifre din diferite tabele, 
cum le amestecă șl le alege... 
Ce mal! Cred că flecare ați avut 
de-a face eu astfel de oameni

care în sfârșit, subliniază de mai multe ori, 
o cifră și spun cu satisfacție: „Ei vezi, asta e!“ 

Zilele trecute am nimerit la uzina „1 Mai“ 
din Ploești la o ședință în care pe ordinea 
de zi erau cifre. Șl am avut prilejul să pot 
afla și eu „misterul" ce se ascunde în dosul 
cifrelor. Să aflu ce dă viață cifrelor. în foto
grafia 1 îl vedem pe directorul general al 
uzinei, ing. Nicolae Popa, eu creionul în 
mină, subliniind o cifră. în dreapta este 
secretarul comitetului de partid al uzinei, 
Toma Vasile, în stînga ing. Dimitrie Tomo- 
zei, directorul tehnic, în spatele lor, în pi
cioare, inginerul-șef cu producția, Ion Bucur, 
și în fața lor Inginerul Ion Divo, șeful servi
ciului planificare.

Directorul general sublinia tocmai cifra 26. 
„Asta e! Produețla-marfă va crește în 1959 
eu 26% față de 1958!"

Acest 26% este concluzia a nenumărate 
calcule, a cîntăririi cu răspundere a o mul
țime de factori. în acest 26% se împletesc 
experiență, organizare, pregătire tehnică, pre
viziune, muncă politică, colaborare cu alte 
întreprinderi din țară și de peste hotare, 
ajutorul statului și mal ales munca zilnica 
a mil de muncitori conștienți de aportul lor.

Nu este de loc ușir să-ți închipui tot ce 
se înțelege prin mărirea producției unei uzine, 
cu mai bine de un sfert, mai ales dacă-ți 
dai seama de faptul că țări cu veche tradiție 
industrială, ea S.U.A., Anglia, Franța nu 
reușesc să-și mai mărească de mulțl ani 
încoace producția decît eu eîteva procente. 
Unde mai pui că șeful serviciului planificare 
îmi mai arată încă vreo eîteva cifre: produc
tivitatea va crește cu 17,6% șl prețul de 
cost se va reduce eu 11,5%; în 1959 se vor 
produce de 4 ori mai multe instalații grele 
decît în 1958; în 1959 uzina va livra o rafi
nărie pentru India.

Și ce măsuri ați luat pentru a îndeplini toate 
aceste sarcini? — am întrebat foarte curios.

— Venlți cu mine — mi-a spus Ing. Bucur 
— am să vă arăt vreo eîteva.

Fotografia 2. Aci, în această sală de desen 
tehnic, activitatea este acum în toi. Sectorul 
de proiectare al serviciului tehnologie proiec
tează toate dispozitivele, sculele și verifi
catoarele pentru anul 1959.

Fotografia 3. In această hală nou construită, 
goală acum, va intra tn funcțiune sectorul de 
turnătorie de precizie. Grație acesteia se vor 
elimina o serie de prelucrări costisitoare și 
se vor realiza mar’ economii de metal.

Fotografia 4. „Iată o inovație"—ml-a spus 
ing. Bucur, dueîndu-mă la mașina de alezat 
care își va mări randamentul cu 40% prin 
adaptarea unor dispozitive de prelucrare a 
carcaselor de la trollile de foraj.

Fotografia 5. Inovatorul Iosif Lisovski îi 
arată inginerului Bucur rezultatele obținute 
cu Inovația sa, un dispozitiv de danturat 
roți conice cu dinți înclinați. Datorită acestui 
dispozitiv, productivitatea la această opera
ție crește cu 400%.

Fotografia 6. Fe acest loc se va construi 
o nouă hală pentru extinderea cazangerlei, 
ca să se poată face față volumului mărit 
de lucrări.

Fotografiile 7-8. Cît despre organizarea pro
ducției, Ing. Bucur m-a dus la cazangerie (foto 8) 
unde mi-a explicat felul cum se vor forma 
brigăzi complexe care vor prelua operațiile 
din mers la același agregat, de la schimb Ia 
schimb; mi-a vorbit de asemeni despre echi
pele speeializate numai în montajul lucrărilor 
din exterior (foto 7). Prin aeeastă nouă orga
nizare, care va duce la specializarea munci
torilor din brigăzi și echipe, vor crește pro
ductivitatea muncii și răspunderea și se va 
îmbunătăți calitatea.

Fotografia 9. Un alt aspect al măsurilor 
luate: înzestrarea uzinei cu utilaje moderne 
de mare randament. Ing. Bucur discută cu 
maistrul oare montează valțul mare de tablă 
sosit din R.D.G. în cursul anului, vor mai 
sosi și alte multe utilaje mari, comandate în 
țară și în străinătate.

Fotoreportaj de E. 1AROV1CI
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Destinul sau tragic l a adus aci. Avînd aceeași 
soartă eu alte mii șl zeci de mii de oameni fără 
lucru, personajul din fotografie, încearcă să-și as- 
tîmpere foamea „ghicind" pasămite viitorul alto
ra. Cit privește viitorul său și al celor ca el, per
sonajul din fotografie îl cunoaște bine: e viitorul 
pe care 11-1 rezervă orînduirea capitalistă — foa

me, mizerie, grija zilei de mîlne.

Luxul, dasfrful șl... foamea

Vrei să afli ce se întîmplă în 
largul lumii? Nimic mai simplu: 
întorci butonul aparatului de 
radio și asculți.

Anul Nou în Statele Unite. 
Frank Sinatra a clntat pentru 
publicul celui mai elegant local 
din Las Vegas... Nat King Gole, 
clntărețul negru, a distrat înalta 
societate strînsă într-un „Night- 
Club" din Los Angeles. •

Sau: La New York, casa de 
modă canină a doamnei Handi- 
borgh din Manhattan a lansat 
noua modă pentru cățeii ameri
cani cu adevărat șic...

întorci din nou butonul apara
tului. „Parisul" face reclamă nou
lui program de music-hall de la 
Lido. Roma te informează despre 
splendorile balului care a mar
cat a 18-a aniversare a principe
sei Maria Camilla Pallavicini.

Da, așa se înfățișează lumea 
capitalistă dacă te iei după re
clama occidentală.

Aproape că nu-ți vine a crede 
că asemenea „informații" vin 
din Statele Unite, țara în care 
numai în ultimul an șase mi
lioane de oameni și-au pierdut 
posibilitatea de a-și cîștiga pli
nea, sau dintr-o Europă occi
dentală unde se găsesc în aceeași 
situație alte cinci milioane de 
oameni...

Mizeria celor mulți și obidiți, 
pe care reclama capitalistă o 
ignoră sau o camuflează cu fardul 
înșelător al mult trîmbițatei 
„prosperity", există însă la tot 
pasul — și aceasta este o reali
tate evidentă.

„Foame în mijlocul grămezii de 
bani". Acesta este titlul unei infor
mații strecurate la rubrica fap
telor diverse a unui ziar ameri 
can. întîmplarea s-a petrecut la 
Oroville (California).

Un necunoscut, cu mîna dreap
tă înfundată în buzunarul hai
nei, cu degetul pe trăgaciul revol
verului, somează pe casierul unei 
bănci să-i predea imediat toți 
banii. Casierul se execută fără a 
mai sta pe gînduri. Numărase 
aproape 3.000 de dolari — cînd 
gangsterul se prăbușește deodată 
Ia pămînt.

Cîteva clipe mai tîrziu, sosește 
poliția. „Gangsterul" e repede 
identificat. îl chema Timothy 
J. Mahoney, în vîrstă de 49 de 
ani. Era de multă vreme șomer. 
A încercat și el să facă pe „gang
sterul", doar-doar o pune mîna 
pe ceva bani. Dealtfel nici nu era 
înarmat. Simulase... Mahoney nu 
mîncase de trei zile. Leșinase de 
foame.

Citim într-un ziar din Nevada 
(8.U.A.):

Richard S. Glover, în vîrstă de 
37 ani, fost combatant în luptele 
din Pacific, și-a împușcat soția și 
copilul de numai patru ani, iar 
apoi, cu ultimul glonte,, și-a zbu
rat creierii. Victimă a șomajului 
prelungit, Glover nu-și mai putea 
îngriji copilul bolnav de tuber
culoză osoasă...
Un sclav la letarle ..Șl unul cara 

a găsit da lucru
Altă întîmplare americană. 

„Eroul" — tot un șomer, desena
torul W. G. Sorrells, din Tulsa 
(Oklahoma), în vîrstă de 32 ani. 
Vreme de un an încercase zadar
nic să găsească de lucru. Cu banii 
rezultați de pe urma ultimelor 
sale boarfe vîndute, a plătit 
inserarea unei reclame în cîteva 
ziare. Lansa o nouă loterie ine
dită, cu bilete a 10 dolari bucata. 
Un singur premiu: W.G. Sorrells, 
în persoană! Cîștigătorul îl putea 

lua imediat ca sclav pe tim 
un an. Timp în care sclavi 
obliga să îndeplinească t 
muncă, cerînd în schimb 
hrană...

Și în Italia, unde există p 
două milioane de șomeri, 
ușor să găsești de lucru. Aș 
e lesne de înțeles bucuria 
a cuprins, în urmă cu cîteva 
tămîni, pe locatarii unei mod 
căsuțe de pe calea Eleonora d 
borea din Roma, o dată 
vestea că tîmplarul Gius< 
Scavalli găsise, în fine, d 
luni de zile de șomaj, un pos

Scavalli avea 28 de ani. 
căsătorise de tînăr și avea c 
copii. Pe deasupra întreține 
pe bătrînii săi părinți. Era 
muncitor harnic și robust, 
lunile de șomaj suferise Ingi 
tor, fiind nevoit să-și vîndă 
toate lucrurile din casă pei 
a-și putea duce zilele.

Dar, în sfîrșit... Primise 
aviz favorabil la cererea de 
gajare pe care o depusese de r 
tă vreme la atelierele sociel 
de radio și televiziune. în d 
neața cînd trebuia să se prez 
la direcție, întreaga familie 
condus pînă la colțul străzi

Era fericit. Atît de feri 
încît aproape nu-i venea să c 
dă că găsise într-adevăr de lw
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^DANGER F 
IE CHOMAG

Ajunse la serviciu cu mult 1 
intea începerii lucrului. Porn 
într-un vis spre ceasul de pon 
în fața ceasului se mai opri o d 
să citească pe bucata de car 
numele său. Da, era chiar a 
Scria negru pe alb: Giuse] 
Scavalli. Avea de lucru! De 
înainte ai lui nu vor măî înd’ 
foamea... .

își simțea inima zbătîndu 
de emoție. Cu mîna în care ții 
strîns fișa de pontaj își ap; 
partea stîngă a pieptului, ca 
cum ar fi încercat să domoleai 
bătăile puternice ale inimii.

în aceeași clipă însă, se p 
buși ca fulgerat la pămînt. I 
mort!

Citim în cotidianul guven 
mental „II Popolo": „Se pare 
l-a ucis un colaps cardiac, pi 
babil emoția de a fi găsit în sf 
șit de lucru, după o lungă pe 
oadă de șomaj..."

Marțurll* foamei:

Rio de Janeiro. O jumăta 
de milion de oameni sînt am 
nințați să moară de foame în șa 
provincii nordice ale Brazilli 
Cîteva sute de copii au și mur 
Agenția americană „United Pre 
Internațional" precizează că 
parte a populației din aceste i 
giuni s-a deplasat spre sud, un 
Îdantatorii, profitînd de ocazi 
e oferă salarii de mizerie.

Șoselele din regiunile 8; 
Paulo și Parana sînt invadate 
convoaie de oameni flămlnz 
Mulți mor pe drum.
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La Cauinde, înfometații care 
luaseră cu asalt clădirile oficia
le au primit Sn toamnă de lucru 
pe șantierele statului. După 3 
octombrie — data ultimelor ale
geri parlamentare — guvernul a 
refuzat să le mai plătească sala
riul, tnchizînd șantierele.

Cităm dintr-un comentariu 
al agenției U.P.I.: „în cea mai 
mare parte a orașelor, alimentele 
de bază au atins prețuri ex
travagante, iar proviziile tri
mise de la centru pentru a fi 
distribuite Infometaților stnt 
prea des sustrase. în realitate, 
înfometații nu-și împart decft 
puținul care mai rămîne după 
ce politicienii veroși și-au luat 
partea lor.'*

La Fortaleza — capitala pro
vinciei Ceava — „deputății lo
cali se dedau la asemenea jafuri 
înctt întreaga populație s-a ridi
cat împotriva lor“.

Iar agenția „France Presse“ 
adaugă că „autoritățile centrale 
din Rio de Janeiro au luat mă
suri energice. Trupe bine înar
mate sînt îndreptate spre cen
trele amenințate de „marșurile 
foamei**, pentru a reprima orice 
mișcări".

în schimb, la Copacabana — 
faimosul „Monte Carlo al emis
ferei sudice", cazinoul și hote

lurile de lux cunosc o animație 
deosebită. Mulți bogătași ameri
cani își petrec vacanța în acest 
„paradis terestru" al Braziliei...

Abatorul uman

Ce-i drept „vocile" radiofonică 
occidentale cu emisiuni de ex» 
port care nu vorbesc nici de șo
maj, nici de foamete, pomenesc 
cîteodată — foarte rar — de
spre munca și viața celor din 
fabrici și uzine. Dar atunci, în 
termeni care te-ar face să crezi 
că acolo — în lumea capitalistă 
— munca ar fi devenit astăzi 
un adevărat sport pe care bunii 
patroni nu știu cum să-l facă 
mai agreabil pentru prea fericiți) 
lor muncitori.

Confruntăm această imagine 
idilică cu cîteva cifre extrase 
din anuarul Organizației Inter
naționale a Muncii, de pe lingă 
O.N.U.:
• In S.U.A. media anuală a 

accidentelor de muncă se cifrează 
Ia două milioane, din care 15.000 
de cazuri mortale și 90.000 avînd 
ca urmare o incapacitate totală 
de muncă.
• In Germania occidentală 

numărul mediu anual al acci
dentelor de muncă este de un 
milion și jumătate.

Accidentele în minele din Italia se țin lanț. Iată familia unui miner 
italian ucis în mină, jelind la căpăttiul victimei.

• In minele franceze se înregis
trează pînă la 150.000 accidente 
pe an, în cele belgiene 125.000, 
iar în cele britanice 220.000.

Și acum alte detalii. In recenta 
catastrofă minieră din Canada, 
unul dintre puținii muncitori sal
vați împlinise 71 ani de viață 
și peste 40 de ani de muncă în 
subteran.

în porturile britanice există 
astăzi un mare număr de munci
tori în vîrstă de peste 60 de ani, 
iar 600 dintre ei au împlinit 
chiar 70 de ani.

Motors". Lucra la supravegherea 
unei benzi automate.

A venit criza de anul trecut. 
Primii muncitori concediați au 
fost negrii; printre ei, firește, și 
Johnston. Cîteva săptămîni. a 
primit un ajutor modest. Apoi 
n-a mai primit nimic. Cu ultimii 
bani a plecat spre San Francisco, 
unde avea un frate docher. Dar 
acesta era șomer și avea o fami
lie întreagă în sarcina sa. La un 
moment dat a găsit un loc de 
paznic la un parc municipal. Apoi 
și-a pierdut și acest post.

...în lada lui veche avea un 
pistol. Trofeu de război, captu
rat pe frontul italian. Cu mîna 
stîngă și-a descărcat pistolul în 
tîmplă.

Fapt divers, în America...
Despre astfel de fapte de toate 

zilele, ce se petrec în lumea capi
talistă, nu vorbesc și nici nu vor 
vorbi „vocile" radiofonice care 
povestesc zi și noapte despre 
„minunile" orînduirii căreia 
atîtea popoare i-au întors spatele 
pentru totdeauna. Pentru ase
menea realități crude și semni
ficative, posturile occidentale 
de radio „nu găsesc timp!"

A. T. RÂZVAN
In S.U.A.? In Anglia? In Australia? Pretutindeni în lumea capitalistă 
poate îi întîinită această imagine degradantă. Șomerii fac coadă 
pentru un polonic de ciorbă. Cit timp o vor avea și pe aceasta? In 
facsimilul din titlu: „Pericolul nr. 1 — șomajull“ — recunoaște însăși 

presa burgheză îranceză.

De ani de zile docherii brita
nici cer zadarnic înființarea unui 
sistem de pensii.

Soarta sergentului William 
Johnston

William Johnston, sergent în 
armata americană, s-a întors 
din război cu o colecție de meda
lii militare americane și brita
nice, cîștigate în luptele de la 
Monte Cassino, din Italia, și... 
fără o mînă. Mîna dreaptă, pe 
care i-a smuls-o explozia unei 
mine, lîngă Napoli.

Autoritățile militare n-au vrut 
însă să-i recunoască invalidi
tatea. Pretextau fie că acciden
tul avusese loc după terminarea 
operațiunilor militare fie că se 
datorează „neglijenței** milita
rului...

Am uitat să arătăm de la în
ceput că William Johnston era 
american, dar „american de cu
loare".

Pensie nu primea, țar de mun
cit nu mai putea munci ca îna
inte de război, ca tractorist la o 
fermă. Și pe deasupra, în statul 
său natal — Georgia — bîntuia 
furia rasistă. De aceea plecă la 
Detroit, unde camarazii săi de 
arme i-au obținut angajarea în- 
tr-una din fabricile lui „General

Intr-o cutie de conserve i s-a dat 
pomana silnică. Aceasta este răs
plata pe care o capătă, după o 
viață întreagă de muncă, astăzi 

cînd este și șomer, șl bătrîn !->



ÎNTÎLNIREA

■

din romanul
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Alexandru Severin, eroul principal al romanului „Intllnirea“, este un 
muncitor dotat cu un excepțional talent tehnic. Dar dincolo de înzestrarea sa 
naturala, Alexandru Severin s-a străduit ani de zile să-și însușească o riguroasă 
pregătire tehnico-științitică, care-1 situează în rîndurile tehnicienilor de mare 
valoare. Asttel, în ciuda forței sale fizice ieșită din comun, „uriașul Severin" 
apelează In munca sa la resurse tehnice șl științifice care îl scutesc de eforturi 
brute și care au darul să stîrnească nedumerire în capul unor muncitori înapotați. 
O gravă dramă personală — despărțirea de fiul său Lucian — amplifică ciudă
țeniile din firea lui Severin și-1 determină să se refugieze într-o izolare și o mu
țenie care dau naștere la tot felul de interpretări în uzină. Tocmai în momentul 
cînd comunistul lulieș Llvede, secretarul organizației de partid, începe să pătrundă 
tainele vieții lui Severin, apare în ziarul regional un articol despre activitatea 
uzinei, în care autorul articolului, Mihail Nistor, director-adjunct al uzinei, 
omite intenționat șl provocator să vorbească despre Severin. (Fragmentul de mai 
jos îl surprinde pe Severin după apariția articolului). Și Mexandru Severin, și 
lulieș Livede vor avea însă puterea să treacă peste acest hop. Severin își va 
destăinui gîndurlle prietenului său lulieș, care-1 va susține în realizarea lor. 
întreaga organizație de partid va fi alături de Severin: pentru că „uriașul" vrea 
să-și transforme mașina într-o mașină automată.

lexandru Severin avea un respect aproape religios 
pentru cuvîntul scris. Copilăria sa însemnase o ne
curmată luptă pentru a învăța carte. Părinții lui fuseseră 
cei mai săraci oameni din sat. La cinci ani îl lăsaseră 
singur în lume. Scoteau amîndoi lut din spărtura unui 
deal cînd îi prinse cutremurul. Dealul se prăvăli peste 
dînșii, îngropîndu-i acolo pentru vecie. Nimeni nu se 
mai gîndi să-i dezgroape. Un creștin mai de doamne-a- 
jută înfipse deasupra mormanului uriaș de lut două

H bîrne sub formă de cruce, dar și ele se răsvrătiră în 
prima iarnă și alunecară în pămînt. Copilul trăi 

ca un cîine de pripas. Cîte un milostiv îl adăpostea iarna în podul 
hambarului sau într-o șură, iar vara trăia cum putea, prin colibe, la 
grădinării, la harbuzării și la vii.

Pe la șapte ani, satul nu-i mai spunea Sănducu, ci Săndoi. 
Babele își scuipau în sîn cînd îl vedeau, jurîndu-se că în toată viața 
și în toată lumea pe care o bătuseră nu întîlniseră o asemenea dihanie 
care la șapte ani să fie la fel de vînjoasă ca un băiat ieșit din școală. 
Chiar dacă ar fi vrut, n-ar fi avut cu cine să se joace. Cei de vîrsta lui 
fugeau de el, cei pe care-i ajungea în putere nu-1 primeau în joaca 
lor. La școală nimeni nu-1 trimitea. Se rugase de învățătorul satului, 
dar fusese alungat cu tărăboi.

— Ce-ți trebuie ție carte, mă ? Tu peste cinci ani ai să fii bun de 
iarmaroc.

N-avea nici curajul să fugă la oraș. Tot ce exista în afară de satul 
lui era ceva fioros și din altă lume. Copilărie fără părinți, fără oameni 
care să-i istorisească, să-l învețe, să-i vorbească despre lume. La 
doisprezece ani încă nu știa carte, dar numai babele mai aveau în
drăzneala să-l batjocorească. Prinsese o dată un taur scăpat și-l înge
nunchease. Din ogrăzi, oamenii priviseră îngroziți întîmplarea. 
Flăcăii îi fereau calea, iar fetișcanele roșeau cînd îl întîlneau.

Se duse din nou la învățător și se tocmi argat fără simbrie, 
numai să-l învețe carte. Aproape patru ani îl ținuse învățătorul, 
îi dădea carte cu lingurița, ca unui prunc. Dar în cei patru ani, 
gospodăria învățătorului înflorise prima în sat. îi lucra pămîntul 
cît șapte și avea învățătorul pămînt din belșug și-i trebăluia prin curte 
tot cît șapte, că era ograda bogată și întinsă. învățătorul nu se împăca 
cu gîndul să scape din mînă „ditamai mașină" și de aceea îl înfunda 
în socoteli și în tot felul de cărți și se crucea și el de patima cu 
care tînărul dorea totul, dar și de ușurința cu care prindea totul.

La șaisprezece ani se băgă la o moară din megieșie, ca să învețe 
rostul mașinilor, căci asta îl atrăgea pe Severin, dar doi ani de zile 
nu fu folosit decît la cărat saci. Pînă ce, într-o zi, furios că morarul 
îi tot cerea grabă la încărcatul unei căruțe, ridică un sac deasupra 
capului și-l zvîrli cu atîta putere, că rupse căruța în două. îl apucă 
pe morar de piept, îl zgîlțîi de-1 îngălbeni, și-i spuse:

— Matale, nene, o să-mi plătești tot, pînă la ultimul sfanț! 
Doi ani făr-o zi. Aici nu încape tocmeală! Și dacă nu te împotrivești, 
te slujesc mai departe, da’ numai la mașină. Dacă nu, ne-om căta 
fiștecare de treburi. Căruța o s-o treci în seama mea.

Mai mult de frică, morarul îl ținu doi ani la mașini. Severin 
pătrunse rostul lor pînă în cele mai adînci chițibușuri. își făcuse 
o căsuță în sat, luase de cîteva ori drumul orașului și începuse să-i 
placă îmbrăcămintea curată și bună. Strînsese bani buni și de cîte ori 
se ducea în oraș se întorcea cu vrafuri de cărți pe care le cumpăra la 
întîmplare, fără măcar să le citească titlurile. își făcuse rafturi, își 
aranjase cărțile și citea de cu seară pînă după miezul nopții.

Tot ce citea i se părea sfînt și adevărat. Nici nu-și putea închi
pui că vulpea și corbul nu știu să vorbească, de vreme ce astfel scrie 
în cărți, sau că Sfîntul Petru nu umblă pe pămînt ca un moșneag.

„Eu dacă Laș întîlni — își spunea în gînd — i-aș cere să mă 
facă om învățat. Să pot face mașini și să pot scrie cărți".

Trăia singur, vorbea puțin, muncea de spuneau oamenii că nu
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are pereche în lume în putere și fetișcanele tremurau cînd îl vedeau 
în cale, că era voinic și harnic, și frumos. Se întoarse din armată 
cu grad de sergent și cu știința de a desface și reface la loc orice piesă 
de artilerie într-un timp necrezut de scurt. Stîngaci și specios de fete, 
cum era, se însură cu prima care-i aținu calea mai cu îndrăzneală. 
Nenorocul lui fu că fata era pusă la cale de părinții ei, bogătani de 
vază, care voiau să aibe un om de nădejde în ogradă. Cineva-i vorbi 
despre urzeala bătrînilor și chiar simți și dînsul că e ținut în casă ca 
o slugă. Și mai află că fata voise pe un altul și că inima ei tot la 
acela trăgea.

— Eu plec — le spuse el într-o seară — plec la oraș, la fabrică. 
Știu pe unul care lucrează acolo. Tu, dacă vrei, Eleonoro, vino cu 
mine. Ne-om descurca noi.

— Am plod în pîntec — ppă nevastă-sa.
— Alunei e musai să vii.
Părinții fetei se îndîrjiră, dar simțiră că nu mai e nimic de făcut. 

Mai aveau o fată și mai ales mai aveau flăcăi, care nu puteau decît 
să se bucure că sora le pleacă fără zestre.

— Lasă-i! Ducă-se unde vor!
Ajunseră la oraș mai cu nimic. In cîțiva ani își făcură gospodărie 

bună. Severin învățase repede meseria de strungar și muncea cît cinci. 
Lucian creștea lingă el. Și dorea cu patimă ca băiatul lui să ajungă 
om învățat, care să facă mașini și să scrie cărți. Sădea într-însul 
dragostea pentru carte.

Pînă la despărțirea de nevasta lui și de Lucian, Alexandru Se
verin lăsase cărțile și învățătura în seama băiatului. 1 se părea că e 
una cu fiu-său cînd învață și credea că pentru el a trecut vîrsta de a 
mai începe ceva. După ce se despărțiră, însă, după ce fiul său îl bat
jocori, după un timp de la aceste întîmplări se apucă din nou de citit. 
Citea aproape pe ascuns, pătimaș, citea numai anumite cărți și cite- 
odată gîndurile i se păreau nebunești.

★

Alexandru Severin venise acasă cu ziarul în buzunar. Văzuse 
titlul articolului și observase că e scris de fostul său ucenic, de Mihail 
Nistor. Voia să-l citească f>e îndelete, să vadă cum gîndește Nistor 
problemele despre care scrie. Nevastă-sa îi ieși în cale, la poartă. 
Era tînără, înaltă și frumoasă. Se chinuise multă vreme să-și cunoască 
bărbatul și izbutise să-i afle o sumedenie de obiceiuri pe care i le res
pecta cu sfințenie. Știa că nu-i place zgomotul, vorbăria, că-i place 
să mănînce bine, să bea licori tari însă cu măsură, că-i place să fie 
curat îmbrăcat, să nu i se miște cărțile din odaie, să aibă ziarele îm
păturite Ia zi și mai ales știa că n-are voie să se uite o clipă măcar 
la alți bărbați.

Simina ghici dintr-o dată că Severin e preocupat și-l luă de braț 
fără să rostească un cuvlnt. Nici în timpul mesei nu lungi vorba 
peste cele obișnuite.

— Tu ai treabă? — o întrebă dînsul după ce termină de mîncat.
— Cîteva cumpărături... Tu ?
— Eu citesc ceva și pe urmă iar am de citit... A scris Nistor 

un articol... Hm!...
— Atunci du-te înăuntru...
Severin se așeză la masa lui plină de cărți și citi articolul cu luare 

aminte. îl mai citi o dată, apoi își strigă nevasta:
— Simino! Te rog, vino.
Simina știa că orice „te rog“ al lui Alexandru însemna „vino 

și ascultă ceva". Intră în cameră și se așeză pe pat, departe de Se
verin.

— E o bubă mare în articol, măi fată. Sau poate mi-a luat dum
nezeu mințile... Ori i le-a luat lui Nistor ? Răduca... mereu Răduca... 
Și Costinaș... și Vaier...

— Ferește-te, Alexandre. Poate că are dreptate.
— Să mă feresc ?! De ce ?
Simina înțelese că făcuse o greșeală. Dar nu mai putea da înapoi:
— Poate că... poate că... dacă... Nu ești cumva pizmaș?
— Hm... Spui pizmaș!... Pentru ce, Simino? Nu te sfii! Știu 

c-ai spus-o din omenie. Tu nu te pricepi, Simino, la ale noastre. Tu 
știi să faci totul ca să mă simt eu mulțumit. Masă, casă, liniște... 
Totul... Tu ai deschis multă lume în mine... Dar ce știi tu în afară 
de astea ?... Ce știi tu ce-i la fabrică ?...

— De ce nu-mi spui ?
— E de ajuns că știu eu. E greu Simino. Și tare întortocheat.
— Chiar atît de greu ?
Severin o privi gînditor.
— E o bubă... Atunci... la să-mi caut eu de liniște. Nu-i așa?
— Eu nu știu...
- Nu știi... Parcă eu știu ? Hm... Tu faci o faptă mare... Mă 

lași așa cum sînt. Nu-mi dai ghionturi, nu mă oprești, nu mă în
demni... E bine... Dar să-ți spun drept, aș vrea uneori să mă îm
boldească cineva...

— Ce să-ți spun ?
— Fă asa ! Sau f ă asa!
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— Dar de unde să știu eu ce trebuie să faci ? Tu nu-mi spui 
nimic... Ești prea întortocheat. Cînd spun ceva...

— Da... e o bubă... Simino... Niciodată nu m-am împotrivii 
unui lucru scris. Cel puțin atunci cînd citeam... Dar azi... Am gust 
de vorbă azi. Am avut ani de zile în viața mea, cînd n-am scos la 
un loc atîtea vorbe ca azi... Eu am trecut prin viața asta ca nimeni 
altul. N-am avut nimic. Am trecut prin tot ce poate trece un om... 
Tot ce e în lume am pipăit cu mîinile mele... Ai treabă ?

— Nu! Spune!
— Ei, din toate și din toate am învățat, ca să spun drept, 

un singur lucru mare. Că omul n-are dreptul să rămînă nici o zi cum 
a fost cu o zi înainte... înțelegi, Simino ?

— înțeleg... Spune, Alexandre... îmi bate inima de bucurie...
— Pe mine m-a ținut un învățător patru ani ca să învăț carte. 

Am simțit în fiește zi că ceva nou intră în mine. Nu știu în ce 
fel. Poate că-mi creștea ambiția cu-n dram, sau poate mai pri
meam de o para chibzuială... într-o zi și-o noapte ceva, ceva se în- 
tîmplă cu mine. Altădată... doi ani am cărat saci la moară. Asta 
credea morarul. Eu căram în mine hotărîre și curaj. Putere aveam, 
slavă domnului... în fiește zi simțeam că răsuflu mai bine. Pînă am 
ajuns ziua... Tot nu pricepi ce vreau să-ți spun ?

— Nu prea... Alexandre.
— Nu-i de mirare... întotdeauna cînd vorbesc îmi fug gîndurile... 

Nimeni nu m-a învățat să vorbesc... Am gungurit de unul singur 
cum fac păsările... N-am prins obiceiul de a vorbi... Știi ce-i ? Omul 
crește mereu. E ca un copil care crește fără contenire. Azi îl 
cheamă ceva înainte, cum ne chema în copilărie zarea... Cît am 
fugit după ea! Nimeni nu știa că urcam dealurile și cutreieram 
pădurile și coboram văile și treceam șesurile ca să văd cum e zarea, 
cum se ascunde soarele, că nu știu de ce întotdeauna porneam spre 
locul asfințitului...

Simina îl privea speriată... Niciodată nu-i vorbise astfel și atît.
— Facem la fel... Mergem înainte... De la primii oameni... 

Ne-au lăsat menirea asta. Pînă la urmă, cine știe cînd, o să se ajungă 
și acolo. Dar dacă numai unul dintre noi stă pe loc, o să se ajungă 
acolo mai tîrziu. Asta e buba, Simino... Știi cum e în tren ?... întot
deauna crezi că fug copacii. Dar stau pe loc și noi credem că fug.

— Da, Alexandre... Asta am văzut și eu...
— Ei, dar ai putea tu să spui că fug copacii ?... E numai o părere... 

Vezi, e întîia oară cînd vorba scrisă... Nu, Nistor ăsta face... 
el scrie aici că fug copacii... Eu știu că nu fug... Dar de ce scrie el 
atunci așa ?... Tu, Simino, cînd un om în toată firea vorbește ca un 
prunc de țîță, oare înseamnă că e el om ?... Sau, cum să-ți spun eu, 
cînd cu puterea lui de bărbat aleargă după gîngănii sau face aero
plane de hîrtie, oare înseamnă că are putere ?...

Simina se uita la bărbatul ei cu niște ochi care cerșeau mai multă 
limpezime. Nu prea înțelegea ce spune dînsul. Dar simțea că prin 
mintea lui Alexandru Severin trec gînduri înfricoșător de mari.

lulieș Livede intrase în biroul lui Nistor fără să bată în ușă. 
îl găsise pe acesta în picioare, lîngă birou, cu ziarul în mînă. Nistor 
tresări și-l privi pe lulieș ca pe un necunoscut. Se dezmetici, însă, ime
diat, și-i veni în întîmpinare cu un zîmbet forțat pe figură:

— Te așteptam, tovarășe Livede. Articolul ăsta m-a scos din 
minți. Telefoane după telefoane... M-a chemat și Capitala... Mîine 
va apare în presa centrală...

— Atunci de ce-ai spus că mă așteptai ?
Nistor întîrzie răspunsul la întrebarea neprevăzută:
— Stai jos... stai jos... Poate vrei să deschid geamul ?... E un 

fum aici... Mă gîndeamcă oricum o să vii să-mi spui părerea dumitale... 
Țin foarte mult la părerea dumitale... la părerea secretarului 
nostru... și a dumitale... ca om.

— De asta am venit — spuse lulieș uitîndu-i-se în ochi. Nu 
știu dacă te-ai gîndit bine cînd ai vorbit. Dar eu nu obișnuiesc să am 
decît o singură părere.

Nistor se duse să deschidă geamul. Voia să scape de privirea 
lui lulieș. lulieș era singurul om de care avea teamă. O teamă nelă
murită. Uneori credea că-i este teamă de el pentru că-i prea bun.

— Nu pune și dumneata preț pe fiecare vorbă...
— Măi Nistore —îl întrerupse brusc lulieș—eu te cunosc de cînd 

erai ucenicul lui Severin, de cînd ai intrat în fabrică. Tu ai fost 
întotdeauna un om închis. Nu mă gîndesc să-ți descui acum lacă
tele... Dar mie îmi place ca omul să se poarte cum mă port eu cu el. 
Eu sînt deschis să fie și el deschis...

— Dumneata prea complici oamenii...
— Stai că n-am terminat... Eu știu că-mi porți rîcă... De 

cînd m-am opus să fii ales în comitetul de partid. Am făcut asta pen
tru că nu-mi pot închipui ca un comunist care conduce să poată pipăi 
orice om, fără ca oamenii să-l poată pipăi pe dînsul. Asta e o nedrep- 
tate... Oamenii nu te cunosc, nu te-au încercat cu degetele lor...



— Te contrazic, tovarășe lulieș, Sint în fabrică de 16 ani...
— Crezi că daca-i fi de ieri, alaltăieri, aș vorbi așa cu tine '! 

Dar vezi, sînt șaisprezece ani și nimeni n-ar putea să spună cu ochii 
închiși că, uite, dacă mi-ar arde casa, Nistor ăsta ar trece prin 
flăcări să-mi scoată plozii... Rău e însă că nici pe dos n-ar 
putea spune...

Nistor nu știa cum să răspundă. Prefera să-și ascundă capul 
în mîiniși să ia atitudinea unui om care suporta cu greu critica. 
Adîncul lui clocotea .însă, de furie. El, care de mîine va fi cineva în 
țară — și să fie judecat de un bătrîn care cu toți anii lui n-a fost 
în stare să se ajungă!... De ce-i era atunci teamă de el ? Ce să-i 
răspundă ?...

— Am suferit prea mult — se hotărî Nistor. Bătăi, batjocură, 
milă... Mi s-a făcut frică de oameni, tovarășe lulieș...

— Ce spui ? Frică de oameni ? Cine te-a batjocorit în uzina 
asta ? Cine te-a bătut ? Măi Nistore, tu crezi că Severin te-a-mbrăcat 
și te-a ajutat, cînd îi erai ucenic, din milă ?

— Nu, nu-i vorba de Severin... dar înainte de a intra în fabrică...
— Cum ai putut tu să vii în partid dacă ți-i frică de oameni ? 

Frica nu se naște din senin. Cînd erai copil, era altceva, știu, știu. 
Dar acum ? Numai cine se simte vinovat față de oameni are frică 
de ei... Măi Nistore, cînd treci pe lîngă adevăr, greșești totdeauna. 
De aceea-i bine să fii deschis.

Nistor era înfuriat. Ar fi trebuit de la început să evite discuția 
sau s-o oprească printr-o glumă, sau să se considere pur și simplu 
jignit de procedeul lui lulieș. Asta și trebuia să facă.

— De fapt ce vrei dumneata ? Să mă scoți din comitet sau din 
partid, sau să propui eliberarea mea din funcție ?... N-am făptuit 
nimic care să mă aducă în fața judecății!...

— Uite ce-i, Nistore... în partid, oamenii cinstiți, cînd intră... 
Stai... îl știi pe Vaier ? Ai și scris despre el în articol... înainte de 
a da adeziunea, s-a foit o săptămînă în preajma mea... Pînă s-a ho- 
tărît și m-a încolțit într-o seară: „Nea lulieș, vezi — mi-a spus el — 
eu am un păcat. Nu-i cine știe ce... dar... de... Eu am furat o dată 
un miel... Ca să-mi iau cizme... Nimeni nu știe... Nici fetei... adică 
nevesti-mi, nu i-am spus... Se rătăcise de turmă... și... de!... ciz
mele... Crezi că-i grav de tot ?... Eu nu cred că-i cine știe ce...“ Ce 
puteam să-i răspund lui Vaier?... L-am ținut toată noaptea și i-am 
povestit viața mea, cu toate păcatele ei...

— Vrei să-ți spun viața mea ?
— Nu ! N-am venit pentru asta. Viața unui om nu se povestește 

așa cum ai fuma o țigară. Oricînd și oricui. Am venit pentru altceva. 
Cînd ți-am citit articolul, am înțeles că ar putea să se încingă o vîl- 
vătaie mare. Și atunci o să te pască multe ispite... Mi-i frică de tine...

— Frică ? Dar...
— Stai, stai. Mi-i frică de un anumit lucru. Tu încă nu ești 

copt ca om. încă nu te-ai dăruit de tot oamenilor. Nu te-aiames
tecat cu ei. Nu, nu te împotrivi și nici nu te supăra. Ai putea ori
cînd, să te îndepărtezi de ei, în loc să-i tragi dună tine. Ai prea multă 
ambiție și voință... și nu știu cum stai cu sufletul...

— Dac-am intrat în partid, am intrat pentru că-mi erau vii suferin
țele oamenilor...

— Poate că te-a îndemnat numai suferința ta... cea veche... Și 
dacă ea te-a îndemnat, nu-i bine... Nu-i bine... Nistore... Un copil 
poate să sufere cumplit pentru că altul bate mai bine mingea decît 
el, sau pentru că nu are beretă roșie pe cap. Poate să sufere atît de 
mult, încît gîndurile acestea să nu-i mai iasă niciodată din minte. 
La ce duce suferința asta ? La a rîvni. La ispită. Suferința adevărată 
este aceea care izvorăște din nedreptate... Ea nu poate să îndemne 
decît la lucruri bune.

— Eu nu am simțit nedreptatea ? Aici în fabrică n-am văzut ... ?
— De ce te aperi’? Dacă iubești cu adevărat oamenii.... fii liniș

tit. Asta-i poate singura condiție a unui comunist. Dar să știi, 
Nistore, mai devreme sau mai tîrziu oamenii simt dacă-i iubești 
sau nu. De acest lucru nimeni nu poate scăpa... Oricît s-ar feri.

Nistor se mai liniștise. I se părea că lulieș trecuse de la acu
zații directe la sfaturi. Voia totuși să scape cît mai repede dedînsul. 
Poate că Juvară îl așteaptă în anticameră. Deschise ușa biroului și 
într-adevăr îl zări pe Juvară. Spuse cu voce tare, ca să-l audă lulieș:

— Numai un minut, tovarășe Juvară. Imediat...
lulieș nu se clinti de pe scaun.
— Mai este ceva. Articolul tău nu suflă nici un cuvînt despre 

Severin și pentru asta am venit. Poate mai mult pentru asta. Severin 
e un muncitor de prima mînă. Poate chiar mai mult...

— Severin e prea retras... Niciodată n-a intrat în întrecere... 
Muncitorii nu-1 au la suflet...

— Ei și ?... Dacă un pom dă roade bune într-o livadă, trebuie 
neapărat să fie aliniat în rînd cu ceilalți pomi ? Altfel nu-1 culegi ?

— Totuși, față de puterea lui...
— Faci, o greșală pe care am făcut-o și eu, Nistore. La Severin 

nu puterea stă pe primul plan. Ministrul mi-a deschis ochii. La 
Severin e vorba mai întîi de dibăcie tehnică și poate, chiar de o anu
mită îndrăzneală... Severin nu raționalizează ca Răduca...

— N-ai dreptate, tovarășe lulieș. Răduca e un adevărat munci
tor... Lucrează din plin, sigur, fără goluri...

— Știu! Ai toată dreptatea... Severin ,însă aduce ceva foarte 
însemnat: cap.

— Și Răduca... ?
— Și el... Dar în mai mare măsură Severin... Foarte ciudat!... 

O să mă țin de capul lui Severin pînă o să mă limpezesc. Dacă omul 
ăsta a gîndit conștient isprăvile lui!... Foarte rău că n-ai scris și despre 
el. Nu înțeleg de ce. Te-a învățat meserie, știi doar ce poate... Re
zultatele lui în producție vin imediat după cele ale lui Răduca... E 
om serios, așezat... Poate cel mai sigur muncitor din toată uzina...

— Mă gîndeam, să nu creadă muncitorii că... prea slăvim forța...
— Vasăzică te-ai și gîndit!... După, ce ne-a atras atenția minis

trul...
— Articolul era dat dinainte...
— Da, da, da!... Bine... N-aș vrea să mai aștepte Juvară. S-a 

făcut o mare greșeală cu Severin și nu știu cum s-o reparăm... Noroc!...

o Înflorire fara precedent 
a talentelor

Articol scris pentru «Flacăra*

do Boris VOLGHIN

N, » <t)

'ța unu

a ora cînd scriu rîndurile 
acestea, sălile Expoziției 
de artă plastică a țărilor 
socialiste sînt asaltate de 
iniile, de zecile de mii 
de vizitatori din diferite 
colturi ale lumii. Și nu e 
de mirare: ne aflăm în fa- 

i mare eveniment din viața 
artistică a popoarelor noastre; la 
expoziție sînt prezentate lucră
rile celor mai mari maeștri ai 
picturii, sculpturii și graficii — 
și multe din exponate, luate 
fiecare în parte, ar merita mono
grafii.

..Sîntem născuti pentru ca 
din basm să facem fapt aievea-, 
se spune într-unul din cîntecele 
sovietice. între pereții sălii 
centrale de expoziție, basmul a 
devenit acum fapt aievea... 
Este oare cu putință ca în cîteva 
ore. să parcurgi 12 țări ? Expozi
ția vă va ajuta să aflati că lucrul 
acsta este posibil. Fiecare pa
vilion al acestei expoziții, socia
liste în conținut, este profund 
național, el dezvăluie sufletul 
fiecărui popor, arată viața lui 
fericită de astăzi, istoria, aspi
rațiile și visurile lui. ne ajută 
să cunoaștem fiecare țară amplu 
și multilateral.

In prima sală, fiecare țară 
este reprezentrtă printr-o sin
gură operă de pictură, cea mai 
bună, și printr-o singură sculp
tură, cea mai remarcabilă. In 
centrul sălii se vede un tablou 
uriaș, bine cunoscut după nu
meroasele sale reproduceri, cel 
realizat de un grup de pictori în 
frunte cu B. Joganson, „Lenin 
la cel de-al treilea Congres 
al Comsomolului" . E firesc și 
simbolic ca vizitatorii să-și 
concentreze atenția în primul 

rînd asupra figurii marelui con
ducător. care a luminat cu 
făclia ideilor comuniste, calea 
popoarelor.

în prima sală sînt bine repre
zentate toate țările socialiste, 
inclusiv Republica Populară 
Roinînă. Despre indestructibila 
prietenie romîno-sovietică. de
spre internaționalismul proletar, 
vorbește grupul sculptural re
marcabil al Iui Boris Caragea, 
care a fixat emoționant mo
mentul istoric al eliberării Ro- 
mîniei de către Armata Sovieti
că. Alături de această lucrare, 
închinată temei nașterii unei 
vieți noi, Romînia expune pînza 
lui Corneliu Baba „Odihnă Ia 
cîmp-.

Oamenii sovietici au avut și 
înainte posibilitatea de a cu
noaște arta plastică romînească, 
în cadrul unei expoziții speciale, 
organizată mai demult în sălile 
Academiei de Arte a U.R.S.S. 
Lucrările lui Baba au trezit de 
atunci admirația tuturor: în 
cărțile de impresii, el a fost 
numit „unul dintre cei mai mari 
pictori contemporani". Alături 
de pînza „Odihnă la cîmp“, 
cunoscută deja multora dintre 
vizitatori, în expoziția celor 
12 state există și alte lucrări 
ale Iui Baba, noi pentru oa
menii sovietici. Firește că ele 
sînt fatalmente puține la număr 
într-o expoziție de acest fel. 
Ar fi de dorit, însă, să le vedem 
pe toate, și am fi recunoscători 
prietenilor romîni dacă ar or
ganiza la noi, în viitorul apro
piat, o expoziție personală a 
lui Corneliu Baba.

Pavilionul romînesc de la ex
poziția țărilor socialiste a fost 
gata printre primele. Pelerina

jul a început aici 
cel puțin cu două 
săptămîni înainte 
de deschidere șl 
putem afirma fără 
rezerve că 1 ucrările 
expuse au fost 
mult apreciate.

De suflul vieții 
noi sînt încălzite 
și lucrările din 
sălile artei chine
ze. Olga Gluhare- 
va, maestru eme- 
nt al artei, șefa 
secției Orientul u’. 
îndepărtat a Muzeului de Stat 
al Culturilor Orientale, pre
zintă ghizilor exponatele. Ea 
le povestește despre modul cum 
vechea formă tradițională a 
picturii „gohua" este îmbogățită 
In zilele noastre de către ma
eștrii chinezi, care li imprimă 
un conținut nou, socialist. Ai 
putea sta ore întregi în fața 
acestor lucrări de o rară ex
presivitate, retlectînd la trecu
tul, prezentul și viitorul mă
reței țări din Asia, care și-a 
îndreptat umerii o dată pentru 
totdeauna.

în expoziție sînt peste 2.500 
de exponate. Sala centrală a 
expoziției este imensă, dar nici 
ea n-a putut cuprinde tot ceea 
ce ar fi fost de dorit să se exmi nă. 
A trebuit să se comprime 'n rol 
deosebit pavilionul sovietic: fie
care din cele 15 republici unio
nale este reprezentată numai 
prin cele mai caracteristice și 
cele mai semnificative lucrări. 
Aici poate fi văzut „Autopor
tretul" lui S. Konenkov, distins 
cu premiul Lenin, grupul sculp
tural „Cîntecul" al lui M. Ba
burin, tabloul „Bucuria" de N.

P. Korin (U.R.S.S): „Pictorii sovietici Kukrîniksî

Abdulaev. Toate aceste, lucrări 
s-au întors de foarte puțină vre
me de la Bruxelles, unde au fost 
prezentate în cadrul expoziției 
mondiale. Cu interes deosebit 
a fost primit tabloul „Concer
tul" de I. Serebreanîi, (expus 
acum pentru prima dată) care 
imortalizează un concert dat 
la Conservatorul din Leningrad 
in zilele blocadei. Multe lucrări 
vorbesc despre munca construc
tivă a oamenilor sovietici, 
constructorii comunismului.

Șeful pavilionului polonez, 
locțiitorul directorului Muzeului 
Național din Varșovia, Iosif 
Koideț':!, ne lămurește că din 
cele 206 exponate ale țării 
lui, aproximativ 100 sînt lu
crările bătrînului sculptor șl 
pictor Ksaneri Dunikowski și 
ale graficianului Tadeus Kuli- 
siew cz. Kulislewicz are un 
ciclu din anii 1930-1936, în 
rest. însă, toate lucrările sînt 
consacrate perioadei de după 
război, Poloniei Populare. Un 
mare interes îl prezintă frag
mentele monumentului răscu- 
laților polonezi de pe Muntele 
Sfînta Ana din Silezia, la care

Dunikowski a lucrat din anul 
1946 pînă în 1952, precum și 
ultimele portrete lucrate de 
acest maestru în vîrstă de 83 
de ani.

Multe tablouri și sculpturi 
valoroase au venit din mica 
Albanie. în pavilionul Republi
cii Democrate Vietnam, e larg 
reprezentată pictura în lac. 
Pavilioane mari au Ceho
slovacia, Republica Democrată 
Germană, Bulgaria.

Intre pereții sălii centrale de 
expoziție au lucrat cot la cot, 
în aceste zile, pictorul și grafi
cianul chinez Li Tiun și specia
listul în artă. Nora Aradi din 
Ungaria, sculptorul sovietic 
S. Konenkov și colegul Iul bulgar 
S. Todorov, pictorul vietnamez 
Fan Ke-an și graficianul romîn 
Jules Perahim...

Expoziția prezintă înflori
rea fără precedent a talentelor 
în condițiile construcției socia
liste și, comuniste și arată ce 
rezultiĂe cu adevărat mărețe se 
pot obține în toate domeniil? 
de către popoarele care își fău
resc libere , o viață liberă.
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APUSUL SUPREMAȚIEI AMERKANE

sensm

unoscutul comentator politic american Walter Lippmann — 
care și-a cîștigat de-a lungul ultimelor decenii faima de supor
ter principal al antisovietismului — face parte dintre acei zia
riști occidentali, care simt nevoia azi să-și reconsidere vechea 
postură de falși proroci ai imaginarelor „prăbușiri bolșevice'1. 
Ca și alți colegi de-ai săi mai lucizi, Lippmann își împărtă
șește fără ocol părerile revizuite tn lumina schimbărilor inter
venite în arena mondială, insistînd asupra conținutului prin
cipal al epocii noastre, declinul capitalismului și avîntul forțe
lor biruitoare ale socialismului.

Spre deosebire de „politica struțului" practicată de cercurile 
cîrmuitoare din occident, Lippmann încearcă să deslușească 
în care evoluează cursa — ca să folosim termenul său preferat

— dintre Est și Vest. Comentatorul american, impresionat și uluit 
de „progresele rapide ale U.R.S.S." în contrast cu „declinul suprema
ției occidentale" — cere conducătorilor puterilor imperialiste, și în 
primul rînd guvernanților americani, să renunțe la iluziile politicii 
„de pe poziții de forță" și să înțeleagă cel puțin acum, „în etapa hotă- 
rîtoare", că apusul supremației americane este fapt împlinit. Cu atît 
mai mult cu cît grandiosul plan de șapte ani, care va constitui 
obiectul dezbaterilor celui de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S., va 
asigura „superioritatea absolută a sistemului mondial al socialismului 
asupra sistemului capitalist In ce privește producția materială—sfera 
hotărltoare a activității omenești'1 (din tezele raportului ce va fi 
prezentat de N. S. Hrușciov la Congresul al XXI-lea al P.C.U.S.). 

„Cum să trăim cu Rușii", iată cum își intitulează Walter Lip
pmann articolul pe care î-a trimis spre publicare revistei franceze 
„L’EXPRESS", care, ca și ziaristul american, nu poate fi bănuită 
de simpatie față de U.R.S.S. Dat fiind dimensiunile articolului, nu 
ne putem permite să-l reproducem decît fragmentar; dar și aceste 
pasaje — care reprezintă de fapt o bună parte a articolului — con
stituie un tot cuprinzător ce redă pe de o parte recunoașterea 
neechivocă a sfîrșitului supremației mondiale a principalei țări capi
taliste și totodată avîntul uriaș al Uniunii Sovietice, a cărei forță de 
neînvins îl determină și pe Lippmann să pledeze nu pentru „răz
boiul rece", ci pentru coexistența cu U.R.S.S. — ca imperativ im
placabil al vremii. Facem abstracție de faptul că autorul articolu
lui consideră avansul U.R.S.S. ca un „crud adevăr". Nimeni nu 
i-ar putea cere lui Walter Lippmann recunoașterea că tăria și 
progresele Uniunii Sovietice bucură milioane și milioane de oam eni 
de pe întregul glob pămîntesc. Menționăm totodată că articolul a 
apărut înainte de lansarea de către U.R.S.S. a primei rachete cos
mice, care se rotește astăzi, ca planetă artificială, în jurul Soarelui.

„Americanii încep să înțeleagă 
că apariția sputnicilor a marcat 
sfîrșitul supremației noastre in
discutabile și că nu vom putea 
recuceri această supremație ușor 
și rapid. Aceasta nu înseamnă 
desigur că sîntem împinși spre 
un dezastru militar, dar aceasta 
înseamnă că, în raport cu pu
ternicul nostru rival și adversar, 
ne aflăm într-o perioadă de de
clin. Sîntem sfidați chiar în 
domeniile în care multă vreme 
ne-am crezut imbatabili. Și anu
me, în domeniul științei aplicate, 
al tehnicii și al producției indus
triale.

Noi începem să înțelegem că 
această situație impune o recon

siderare temeinică a valorilor 
noastre culturale și a politicii 
noastre. Căci faptul că Uniunea 
Sovietică a lansat sputnicii săi 
înaintea noastră, demonstrează 
în chip spectaculos că Rușii 
progresează mai repede decît noi 
în domeniul militar și industrial.

... Trebuie să admitem acest 
crud adevăr: nu numai că am fost 
depășiți, dar, în actuala stare de 
lucruri, sîntem condamnați să 
fim din ce în ce mai mult lăsați 
în urmă. Rușii vor continua să-'șî 
mărească avansul atîta vreme cît 
nu vom reuși să ne revenim, să 
depunem eforturile extraordi
nare ce vor fi necesare și să mobi
lizăm toată inteligența și toată 

înțelepciunea noastră pentru a 
rezolva problemele ce ni se pun...

Va trebui să ne schimbăm 
radical modul nostru de viață, 
dacă nu vrem ca declinul în care 
sîntem tîrîți să nu devină o pantă 
alunecoasă spre prăbușirea finală 
a Occidentului.

Va trebui să ne schimbăm 
radical sistemul nostru de învă- 
țămînt, moravurile noastre poli
tice, părerea noastră despre ceea 
ce poate îi cheltuit de individ și 
ceea ce poate fi cheltuit de stat, 
va trebui să schimbăm radical 
scara noastră de valori, noțiunea 
noastră despre ceea ce poate fi 
considerat ca un succes, despre 
ceea ce trebuie onorat și recom
pensat...

Dintre domeniile în care se 
impune o profundă revizuire a 
atitudinii noastre, acela al poli
ticii externe nu este cel mai 
puțin important.

Ne aflăm într-o situație cu 
totul nouă, radical deosebită de 
aceea în care ne aflam atunci cînd 
au fost elaborate liniile generale 
ale politicii noastre actuale.

Marea schimbare marcată de 
sputnici constă în aceea că sîn
tem pe punctul de a pierde su
perioritatea noastră aeriană în 
favoarea Uniunii Sovietice. Da
că, așa cum este probabil, Uniu
nea Sovietică ne-a luat-o înainte 
în domeniul rachetelor cu raza de 
acțiune de 2.400 km, înseamnă 
că ea deține de pe acum suprema
ția aeriană atît în Europa cît și 
în Extremul Orient...

...Rușii au de asemenea un 
avans considerabil și în dome
niul rachetelor intercontinentale 
capabile să atingă Statele Unite, 
lansate fiind de pe teritoriul 
U.R.S.S.

Dacă așa stau lucurile, Krem
linul poate spera să-și mențină 
timp destul de îndelungat o su
perioritate militară totală atît 
pe pămînt cît și în aer.

Fără îndoială, aceasta nu în
seamnă că el intenționează să 
lanseze un atac prin surprindere 
împotriva Europei occidentale 
și Americii de Nord pentru a le in
vada. Este evident, însă, că Rușii 
vor avea acum cel puțin tot atî- 
tea atu-uri ca și noi în marele 
joc al politicii mondiale.

Noi nu sîntem obișnuiți să 
trăim alături de un rival tot 
atît de puternic ca și noi. La 
baza politicii noastre externe a 
stat întotdeauna ideea că rapor
turile noastre cu rivalii și cu 
inamicii noștri nu ar putea fi 
reglementate decît prin capitula
rea lor necondiționată...

Este absolut exact că noi am 
adoptat în Extremul Orient, în 
Orientul Mijlociu și în Germania 
o politică, care nu poate avea 
succes decît dacă Uniunea Sovie
tică și China comunistă adoptă 
o atitudine echivalentă cu o capi
tulare necondiționată.

în Extremul Orient, obiecti
vul declarat al politicii noastre 
externe este de a provoca răstur
narea guvernului Chinei conti
nentale

In Orientul Mijlociu diploma
ția noastră se bazează pe ideea 
că întreaga regiune este o zonă 
de influență occidentală și că 
Uniunea Sovietică trebuie înlă
turată și exclusă. Noi putem să 
trimitem arrne cui ne place. Noi 
putem să distribuim dolari. în 
ce-i privește pe Ruși, ei nu tre
buie să ofere nici arme nici aju
tor economic.

Aceasta ar fi o politică exce
lentă dacă ar avea șanse de suc
ces. Dar Rusia este o foarte mare 
putere și Orientul Mijlociu este 
tot atît de aproape de ea pe cît 
sînt de aproape Mexicul, America 
centrală și Antilele de S.U.A. 
Ar fi deci cu neputință să-i exclu
dem pe Ruși din Orientul Mij
lociu...

... Și politica noastră în pro
blema germană ar fi foarte atră
gătoare dacă ar avea cea mai 
mică șansă de succes.

Poziția noastră este că 
U.R.S.S. trebuie să accepte... 
absorbirea Germaniei răsăritene 
de către Germania occidentală. 
Această Germanie reunificată, gu
vernată de dr. Adenauer sau de 
urmsșii săi politici, ar fi autori
zată să rămînă în N.A.T.O. și 
astfel alianța militară occiden
tală ar avea graniță comună cu 
Polonia...

Dar nu este oare evident că o 
asemenea poziție în problema 
germană... seamănă leit cu proiec
tele de construire a unor hoteluri 
turistice în Lună?

Este oare posibilă o altă poli
tică ? Mulți consideră că nu 
există nici o altă cale decît capi
tularea puterilor comuniste, sau 
înfrîngerea puterilor occiden
tale...

Nu cred însă că lumea este 
atît de simplă.

... S-a spus adesea că nu tre
buie să negociem decît de pe o 
poziție de forță. în realitate tre
buie să negociem de pe o poziție 
de egalitate a forțelor.

Cînd afirmăm că trebuie să ne
gociem, nu vreau să spun că 
puterile comuniste vor accepta 
condițiile noastre... nici că noi 
am putea sau ar trebui să le 
acceptăm pe ale lor. E de aștep
tat ca negocierile să fie lungi și 
dificile. Dar oricît de lungi și 
dificile ar fi ele, voința de a ne
gocia trebuie să rămînă princi
piul de bază al diplomației 
noastre...

Nu cred să fie posibilă o altă 
cale. Trăsătura fundamentală a 
situației noastre este că va tre
bui să trăim mulți ani într-o 
lume în care rivalii și adversarii 
noștri vor fi tot atît de puternici, 
dacă nu chiar mai puternici ca 
noi. Nu ne vom putea apăra 
interesele decît dacă diplomația 
noastră va fi tot atît de inteli
gentă și abilă ca a lor".
In facsimil, titlul articolului «Cum 
să trăim cu Rușii" — apărut în zia

rul trancez „L’EXPRESS’ +

-COMMENT VIVRE AVEC LES RUSSES
Hi r WALTER LIPPMANN

। ^ES Am^ricains commen- 

rent k comprendre qne l’apparition des spouț- 
siks a niarqu^ la fin de notre perinde de supre- 
matie indiscutee et que nous ne pourrons recon- 
ptcrir cette supremație facilement ou rapide- 

moina autant d’atouts que nous dans le grand 
jell de ta politique mondiale.

Notts n’avons pas l’iiabitude de vivre avec 
un rival d’tme puissance egale â la notre. Notre 
conception de la politique etrangere a toujour* 

potivons envoyer des artnes ă qui nous j 
Nou* pouvons distribuer des dollar*. I.es Re 
eux. ne doivent accorder ni arme* ni aide 
nomique.

Gc serait une excellente politique si etle



întrebare obișnuită: 
Despre ce o fi vor- 

Oba? Ce înseamnă o
Casă de Cultură a 
tineretului? întreba
re obișnuită atunci, 
la început, cînd se 
auzea că în impună
toarea clădire de pe 

strada ^Cuțitul de argint se fac 
transformări radicale: urma să 
ia naștere aici Casa de Cultură a 
tineretului din raionul ..Nicolae 
Bălcescu". Despre ce o fi vorba? 

Au aflat curînd: aici se vor 
aduna, ei, tinerii din fabricile, 
din întreprinderile și școlile car
tierului,și își vor petrece împreună 
orele libere. Vor putea juca tea
tru, vor face echipă de dansuri 
sau vor deprinde a mînui penelul, 
vor citi la bibliotecă. Vor asculta 
conferințe interesante. E doar casa 
lor, a tineretului.

La început, oaspeții erau în
deosebi „părinții", ca să-i numim 
astfel: tinerii care au construit 
ei înșiși, prin muncă voluntară, 
terenurile de volei, de baschet 
și de tenis, și prin mîna cărora 
a trecut toată „zestrea" casei noi.

Treptat, a început să apară cîU 
un chip nou. într-o zi, noul venii 
se așeza în sala de conferințe 
lingă unul dintre .bătrîni*, care 
nitam-nisam, intra în vorbă cu 
el. Peste o jumătate de oră erau 
prieteni și... colegi de cerc.

Nu demult, într-una din obiș
nuitele joi ale tineretului (ma
nifestări artistico-educative pre
zentate pe rînd de organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile raio
nului) și-au făcut apariția niște 
specimene cu pantalonii bătuți în

Vă prezentăm cîțiva membri al echipei de dansuri a Casei de Cultură a tineretului „Nicolae Băkescu".

\ ist or Florie» — bobinatoare la intre- 
prinderea .Ascensorul*.

Dogarii Georgeta — muncitoare la 
Combinatul de cauciuc „Jilava".

Petrescu Victoria — preparatoare la Ate
lierele de material didactic (A.M.D.)

Neacțu Dumitru — instalator la Statul 
Popular al Capitalei.

Tepurlui Marin — lăcătuș la întreprin- 
fierea „Metalica*’ -

Anastasescu Gheorghe — bobinator la 
întreprinderea ..Ascensorul'®.

Viorea Constantin — tinichigiu-auto ta 
uzina „Tudor Vladimirescu*'. Ciocan Ion — mecanic-auto ta I.A.R.A.



ținte și cu părul răzvrătit în 
creștet, cu țigara lipită de buză 
și cu mîinile băgate în fundul 
buzunarelor. Din prag, au între
bat, scuipînd țigara pe jos:

— Se lasă p’ormă cu pileală?
întrebarea „arătărilor" n-a ră

mas fără răspuns. Li s-a arătat, 
calm și cuviincios, că aici se vine 
decent îmbrăcat și se vorbește 
politicos. Cei cîțiva nou veniți 
au făcut stînga împrejur: în să
lile Casei de Cultură erau vreo 
400 de tineri; ei erau doar 4-5.

Peste vreo două săptămîni, vi
zitatorii inoportuni din acea sea
ră au revenit. Aveau frezele ne
tezite și-și puseseră la gît cravate 
decente. Au spus, ca tot omul, 
bună-seara și au intrat să vadă 
repetiția de teatru.

— Poate ne-o place și nouă, să 
jucăm și noi.

Nimeni n-a părut a recunoaște 
în ei pe „bulevardiștii“ din acea 
seară. Doar cîteva zîmbete au 
spus multe.

I-AM CUNOSCUT PE...
tinerii activiști ai Casei de Cul

tură, ale căror biografii numără 
ani puțini dar pasiuni și, mai 
ales proiecte, sumedenie. Pro
iecte de activitate artistică, pro
iecte de viață și multe, foarte 
multe, proiecte de muncă. Munca 
pe care fiecare o face în felul 

și specialitatea sa, dar pe care 
toți o înțeleg la fel. Faptul 
că tinerii au propus ca teme ale 
conferințelor săptămînale pro
bleme ca de pildă: „Contribuția 
tineretului la îndeplinirea pla
nului de producție" sau „De
spre contribuția tineretului din 
uzină la aplicarea și răspîndirea 
inițiativei lor" — grăiesc de la 
sine. Oameni despre care spațiul 
nu ne permite să spunem decît 
date telegrafice:

DOGARU GEORGETA - 18 
ani (în curînd), șefă de masă la 
Combinatul de cauciuc „Jilava". 
Dansează și în echipa de dansuri 
a Casei de Cultură, și în cea a 
fabricii. Și... cîntăfoarte frumos.

Sau:
CIOCAN ION — 23 ani, me- 

canic-auto (I.A.R.A.); pasiunea 
de bază: automobilismul. Nu e 
sportiv, și nici dansator — zice el. 
Dar în echipa de dansuri face 
treabă foarte bună.

Sau:
„CONU'LEONIDA" cum e po

reclit CIOARĂ ION, tehnician la 
Trustul de construcții hidroteh
nice. Interpretează rolul titular 
în piesa de la care i se trage 
porecla. în afară de aceasta, re
cită (de preferință „Lidice") și se 
pregătește să-l reprezinte pe Pă
cală în spectacolul de estradă 
„Deranjamente muzicale".

ȘI-ACUM, PROIECTELE... 
IN REPETIȚIE

Programele Casei de Cultură 
anunță zilnic manifestările cul- 
tural-artistice: conferințe, schim
buri de experiență cu echipele din 
întreprinderile învecinate, filme, 
tradiționalele joi, sau manifes
tări pentru pionieri și elevi.

Cît despre cele cinci cercuri 
artistice, programul lor îl con
stituie deocamdată... repetițiile. 
Cele 13 perechi de dansatori sînt 
la ultimele repetiții cu tabloul 
coregrafic „în pădure" (după poe
zia lui Coșbuc, „Spinul"), pregă- 
tindu-se în același timp să re
alizeze alt tablou: „Mamele lumii 
vor pace". Orchestra repetă in
tens sub conducerea lui Puiu 
Teodosiu. Cît despre actori, 
nici n-au trecut bine de la reci
tarea simplă la distribuirea în 
roluri, că încep discuțiile. Le
gate de temperamentul fiecăruia, 
de existența sau absența dublu
rilor etc. Spiritele se potolesc 
o dată cu emoția primului rol. 
„Cererea în căsătorie" a lui Cehov 
sau „Conu’ Leonida față cu reac- 
țiunea" de LL.Caragiale, după 
care va urma piesa lui H. Lovi- 
nescu „O întîmplare", le oferă 
doar atîtea posibilității

Brigada artistică e și ea în zor 
mare: se pregătesc o serie de bu
căți de muzică distractivă și 
populară Ia cererea muncitorilor.

„Deranjamente muzicale", 
spectacolul de estradă de care 
pomeneam, îi atrage îndeosebi 
pe tinerii actori. Și, ca să zicem 
așa, nu întîmplător. Scopul spec
tacolului este prezentarea cîtor- 
va... distonări de viață, disto- 
nări care formează gama deran
jamentelor.

★
Concluzii la această activitate 

care întregește și îmbogățește ac
tivitatea zilnică a tinerilor veniți 
aci, se pot trage la fața locuim. 
Așadar, pe cînd la Casa de Cul
tură a tineretului?

Marin PREDUȚ

Și ta stirșitui repetiției, o hor®.

Fotografii de E. SAROViCi



mi spunea prietenul meu, medicul: 
— Politețea e mai puțin o pro
blemă de educație cît una de re
zistență și maleabilitate a sistemu
lui nervos.

Probabil că am făcut o mutră 
mirată, căci reluă:

— Individul care e nervos din 
fire și care de cu seară, nu a dige

rat bine mîncarea, este a doua zi irascibil, 
arțăgos, provocator chiar.

Amicul meu, profesorul, este însă cu totul 
de altă părere:

— Oricît am voi s-o justificăm medical, 

nas și-ți pretinde grap- 
pefruit; dacă zărește 
ouă de găină în lăzi, 
precis că te-ntreabă: 
„Dar de rață le-ați ter

inexistența sau slaba bunăcuviință se dato- 
rește în primul rînd celor șapte ani de acasă, 
de la creșă, de la cămin dacă vreți, și mai cu 
seamă influenței hotărîtoare a mediului în 
care trăiește și se dezvoltă un individ.

Vechea mea cunoștință, filozoful, afirmă 
însă că:

— Lipsa politeței nu-i decît up simptom 
al faptului că pentru individul respectiv 
civilizația se află în „relache". Ea nu se-nvață, 
nu se capătă, ci se moștenește.

Vecinul meu, locotenentul de artilerie, e 
hotărît împotriva acestei „teorii":

— Am exemple în cazarmă, cu recruții care 
vin din medii diferite. Reușim să-i educăm — 
pe cei care au nevoie — asupra modului de 
a se comporta în societatea noastră nouă. 
Asta, prin disciplină. Disciplină care, după 
terminarea serviciului militar, devine un 
bun personal de care cu greu se mai poate 
despărți fostul ostaș.

Și acum, cîteva păreri culese direct de pe 
teren.

Taxatorul I.T.B:
— Da, îmi pare rău că l-am repezit pe călă

tor. Dar cînd mai mulți călători vin cu 
bani mari, și tot atunci trebuie să trec în 
carnet seria biletelor, stația, să răspund la 
trei persoane deodată asupra legăturilor de pe 
traseu și să fac semn prin fereastră unui ins 
năbădăios care-mi bate în ușă ca să-i deschid 
|a stop, atunci... Ei, da, atunci m-am dat

Hurtroții de Tio PELTZ

la cel care mă sîcîia. I-am zis: „N-ai ochi, 
tovarășe ? Pune-ți ochelari ca să vezi restul 
la leu pe măsuță! Doar n-ai vrea să ți-i bag 
și-n buzunar!“

Vînzătorul de la ,.Textila*:
— Nu. Aseară am băut o cafea cu lapte și 

am mîncat un corn cu unt. De ce să am ar
suri ? Despre ce fel de digestie e vorba ? 
A...! Exact! I-am spus: „Dumneata ai venit 
să cumperi, cucoană, ori să te-ncălzești pînă 
intri la cinema?" Cum „nepoliticos"?! 
Mi-a răscolit trei rafturi căutînd o stofă a 
cărei culoare nu și-o amintea, dar susținea 
că avea un desen interesant pe care l-a văzut, 

nu știe precis unde, dar 
fiind sigură că țin me
trajul ascuns sub tejghea, 
ca să-l vînd cu supra- 
preț...

Gestionarul de la „A- 
limentara":

— I-am zis foarte 
bine: „Dacă nu-ți place, 
poftește în altă par
te!" Clientul este ca un 
copil. Totdeauna îți cere 
ce nu ai. Dacă-i oferi 
portocale, strîmbă din

minat ?“ Și dacă... Nu. Dacă-1 răsfeți, cum
părătorul ți se urcă-n cap. Și cum am destule 
în „sectorul" ăla, nu mai e loc și pentru dum
nealui. Lămurit ? Altceva, tovarășe?

Pasagerul din tramvai:
— De acord: m-am urcat prin față. Iarăși 

exact: am cerut să mi se ia din mînă în 
mină un bilet, zicînd că-i pentru o femeie 
gravidă. După care am ocupat locul rezer
vat pentru bătrîni și femei cu copii în 
brațe și... Lăsați-mă să explic! Și-apoi... 
Dă-mi voie să te lămuresc...! Și, la urma 
urmei, ce te bagi dom’le unde nu-ți fierbe 
oala ? Ia te uită la el! Ce? Tu... Cum ? Tu am 
zis. Tu nu te-ai urcat niciodată prin față ? 
Tuxina ție, că nu mi-oi fi naș, ca să-ți zic 
cu dumneata! Etete! N-ați-o acuma și cu 
dumnealui!

Funcționarul cu ochelari aflat în spatele 
ghișeului:

— Trebuie să respecte instituția. Și func
ția mea. Mai întîi a intrat cu șapca pe cap. 
Apoi și-a scuturat-o de zăpadă în fața ghișeu
lui. Mai departe: n-a stat la rînd. Și, dacă-i 
vorba pe adicătelea, ce mă privește pe mine 
că are doar o oră liberă de la slujbă și-i tre
buie chiar azi certificatul ? L-am pus eu să 

se nască, să-nvețe carte, să se-nsoare și să 
facă copii ? Ăsta și cînd o să închidă ochii 
tot la mine o să trimită familia după act 
de deces! Nervos ? Nebun am să devin. Nici 
tihnă la mîncare n-am, nici somn, cînd mă 
gîndesc că în timp ce dorm ori stau la masă, 
un cetățean, cinci, o sută, scriu chiar atunci 
cereri și ne dau de lucru...

„Domnul" de la coada casei de bilete:
— Erai după mine! Inutil să-mi demon

strezi. Am venit de la opt dimineața. Am 
fost doar să-mi iau zece Carpați! Ce spui ? 
O să mă oprești dumneata să fumez ? Dă-te la 
o parte, pînă nu schimb calimera! Ai să vezi 
tu cînd o s-o schimb că n-are să-ți mai meargă 
cu una cu două! Ce ? Am s-o schimb cînd oi 
vrea eu și-o să am poftă, mitocanule! Ai 
părul alb și vii la cinematograf ca să faci 
scandal. Mahralagiule! Jur că stai în Obor! 
Te-am văzut eu... Poți să taci cît oi vrea, că 
tot nu-ți răspund! Care aveți un bilet în 
plus ?

Mica galerie a nepoliticoșilor s-ar putea 
continua. Dar în intenția noastră nu este să 
facem un manual de politețe, cu toate că 
uneori n-ar strica dacă unii ar avea în buzunar 
o asemenea cărțulie.

Căci, oricum, nepolitețea, chiar dacă nu e 
nici pe departe o maladie de care suferă 
toată lumea, totuși, ea se face simțită în des
tule locuri și, din păcate, are un complice: 
nepăsarea. Nepăsarea celor care privesc im
pasibili și se amuză de bădărăniile unora

... Scriind acest foileton, am întîrziat peste 
miezul nopții și, punîndu-mi pentru o clipă 

plaivazul pe hîrtie am adormit... Se făcea că 
mă plimbam prin oraș: printr-un oraș în 
care și taxatorul de tramvai, și gestionarul 
de la „Alimentara", și ceț de la „Textila", 
și funcționarul cu ochelari, erau extrem de 
amabili' Nimeni nu făcea scandal, nimeni nu 
îmbrîncea, nici un cetățean nu se amuza pros
tește cînd un oarecare tinerel insulta cu 
obrăznicie o tovarășă mai în vîrstă. Și zăpă
cit de această miraculoasă schimbare, am 
alergat repede acasă. „Ce rost mai are foile
tonul pe care l-am scris"? — îmi ziceam. Dar, 
vai, în clipa aceea, m-am trezit. Așadar, 
trebuie,totuși, să termin foiletonul. Oricum, 
cîtorva tot s-ar putea să le folosească!

... Dacă îl vor citi!...
Anton ALEXE



[SCRIITORI^ CÂRTI J
„DRUMUL SPRI OCEAN

e-a lungul veacu
rilor, mulți scri
itori au încercat, 
să deslușească în 
negura vremuri
lor viitoare con

tururile acelei ere de ferici
re a omenirii în care să-și 
găsească împlinirea năzu
ințelor și idealurilor ei cele 
mai mărețe, visurile și spe
ranțele ei cele mai îndrăz
nețe. De la Ovidiu la Cam
panella și de aici la Cer- 
nîșevski, cînd întrezărit în 
haina mitului, cînd cobo- 
rît pe pămînt și legat de 
ideea luptei pentru elibe
rarea maselor înrobite, a- 
cest vis de fericire al ome
nirii s-a întrupat în ima
gini diferite, după concep
țiile și idealurile de viață 
împărtășite de respectivii 
scriitori.

Numai literatura sovie
tică a putut da un tablou 
concret și științificește în
temeiat al acestui viitor, 
văzut ca o adevărată „ceta
te a soarelui" a civilizației, 
ca un triumf al idealului 
comunist. Printre operele 
care ne îngăduie o minu
nată călătorie spre hota
rele acestei lumi noi, dez
văluind în imagini de o 
înaltă valoare artistică ori
zontul măreț al zilei de 
mîine a omenirii, se situ
ează, în primul rînd, ro
manul lui Leonid Leonov 
Drumul spre ocean, recent 
apărut în tălmăcire romî- 
nească.

Drumul spre Ocean scris 
între 1933-1935, a apărui 
cam în aceeași vreme cu 
romane ca Energia de Fe
dor Gladkov, La Răsărit 
de Pavlenko, Răpirea Eu
ropei de Fedin, Petrolierul 
Derbent de Krîmov, Oameni 
dintr-un fund de țară de 
Malîșkin și altele care afir
mau, fiecare în felul și cu 
specificul său, ideea luptei 
pentru o lume nouă, pen
tru relații noi între oa
meni, pentru afirmarea u- 
nei conștiințe noi, socia
liste a oamenilor. Succe
sele hotărîtoare dobîndite 
de Țara Socialismului pe 
frontul economic, politic 
și cultural, dădeau imbold 
scriitorilor să facă tot mai 
dese și mai îndrăznețe ex
plorări ale viitorului, care 
se profila în linii tot mai 
precise.

„Drumul spre Ocean" a 
fost tocmai drumul explo
rării întreprinse de Leonid 
Leonov pentru cunoașterea 
acestei lumi noi. Acest 
drum duce spre „Ocean" 
— viitoarea capitală a lu
mii și în același timp 
simbol al vieții libere, fe
ricite, însuflețite de spirit

*) Roman de Leonid Leonov 
—E.S.P.L.A.—Cartea Rusă,19S8. 

de creație, pe care ome
nirea o va cunoaște în co
munism, și deci, în ultimă 
instanță, simbol al vi
itoarei societăți comuniste.

„Drumul spre Ocean"este 
drumul de viață al oame
nilor celor mai înaintați 
ai epocii, ce năzuiesc și 
luptă pentru înrădăcinarea 
unei filozofii și morale noi, 
comuniste.

Scriitor cu înclinare spre 
adîncirea filozofică a pro
blemelor vieții, spre dise- 
carea atentă a psihologiei 

umane, iscusit făuritor de 
tipuri umane viguroase, Le
onov a dat și în Drumul 
spre Ocean un roman com
plex, cu numeroase și in
teresante conflicte, cu o 
problematică actuală și ori 
ginală, cu o bogată galerie 
de personaje.

Desigur că problema ma
joră a romanului e aceea 
a construirii lumii noi și 
a formării unei noi conști
ințe, dar ea implică și pre
zentarea luptei împotriva 
dușmanilor Puterii Sovie
tice, și discutarea rolului 
artei în noua societate, și 
abordarea problemei dra
gostei și a familiei de tip 
nou, și înfățișarea atitu
dinii noi față de muncă.

Fidel unei tradiții afir
mate în romanele sale an
terioare, Leonov a dat și 
în Drumul spre Ocean o 
operă străbătută de un a- 
dînc spirit polemic. Auto
rul polemizează și cu te
oriile celor ce puneau în 
acei ani la îndoială posi
bilitățile de construire a 
socialismului, și cu filo
zofia „cultului suferinței" 
a lui Dostoievski, și cu 
ideologii reacțiuniicareaf ie
rnau pesimismul și neînv«v 
derea în om, ca legi de viață.

„Drumul spre Ocean" se 
desfășoară sub semnul op
timismului, al încrederii 
în om, în puterile lui, în 
măreția idealurilor lui, în 
posibilitățile lui de a-și 
construi un viitor fericit.

Numeroasele și foarte 
variatele personaje ale ro
manului se împart în gru
puri antagonice, determi
nate de atitudinea pe care 
o au față de „Ocean". Dacă 
Gleb Protoklitov, Dudni- 
kov, Pohvisnev, spirite mic- 
burgheze ce urăsc lumea 
nouă și Puterea Sovietică, 
dușmănesc și „Oceanul" și 
resping calea spre el, co
munistul Kurilov, luptă
tor pentru viitorul măreț 
și fericit al omenirii, în
deamnă pe cei mai buni 
dintre contemporanii săi să 
meargă spre „Ocean". Ast
ei își găsesc „drumul spre 

Ocean" Liza, Saifulla, Ma
rina. Ilia Protoklitov. Dru
mul spre Ocean, spre idea
lul comunist, devine sim
bolul vieții omului înaintat 
al zilelor noastre, simbolul 
călirii și transformării sale 
într-un cetățean al societății 
noi. Și acceptarea sau res
pingerea idealului comunist 
— a „Oceanului" — hotărăște 
succesul sau eșecul în viață 
al omului din epoca noastră.

Apărut în limba romînă 
în preajma Congresului al 
III-lea al scriitorilor so
vietici, pe care-1 așteptăm 
cu toții cu o legitimă ne
răbdare, romanul lui Leonid 
Leonov este încă o dovadă a 
înălțimilor artistice pe care 
le-a cucerit literatura re
alismului socialist, a varie
tății de expresie, de pro
cedee ce caracterizează me
toda realist-socialistă, a a- 
dîncimii de concepție și a 
măiestriei de realizare pro
prii artei sovietice.

Tatiana NICOIESCU

ACTUALITĂȚI LITERARE 
w

SOVIETICE
• v. I. NEM1ROVICI - DAN- 

CENKO este îndeobște cunoscut, 
alături de Stanislavski, ca unul 
dintre marii militanți pentru un 
teatru cu un bogat conținut de 
idei și o interpretare realistă. O 
latură mai puțin cunoscută a 
acestui animator este aceea de 
prozator și dramaturg. Lucrările 
sale literare apar acum în Edi
tura de Stat din Moscova. în 
volumul recent editat sînt cu
prinse nuvelele Revizia gureina- 
torului și Drama din culise, iar 
dintre piese, Prețul vieții.
• REVOLUȚIA culturală 

sovietică va cunoaște un nou 
avînt în cadrul septenalului. 
Conform cifrelor de control se 
vor produce pînă în 1995 un 
număr de 1200 de filme artistice 
și vor fi tipărite 1.900.000.000 
de exemplare de cărți. In 1959 
vor funcționa 500 de expoziții 
volante, iar în următorii 7 ani 
vor fi construite numai la Mos
cova 80 de muzee, biblioteci și 
cinematografe.
• UN DEOSEBIT INTERES a 

trezit în Uniunea Sovietică apa
riția cărții lui D. Pavlov: Lenin
gradul în blocadă. Alături de 
nenumărate pagini care evocă 
apărarea legendară a orașului

0 PICĂTURĂ DE CERNEALA 
__________________________________________________________________________ I

Cea mai măreață melodie

de Mihu DRAGOMIR
în fiecare dar adus celor iubiți se închide 

un simbol. Floarea sau volumul de poeme 
inchid înțelesuri care transforma darul în 
cuvinte mai grăitoare decît cele rostite.

După ce au trimis în oceanul cerului cer
cetatii celor trei sputnici, oamenii sovietici 
au închinat Congresului al XXI-lea al Parti
dului Comunist din Uniunea Sovietică un 
dar pe care mințile cele mai agere ale tre
cutului nu l-au putut întrevedea. Construita 
de mîna lor dibace și răbdătoare, ei au adaugat 
sistemului solar o ulanetă. Simplu, ca șl cînd 
ar fi sădit o floa>e.

Descoperirea unei noi stele a fost întotdeauna un eveniment știin
țific de mare răsunet. Am invidiat, simțindu-i dimensiunile, bucuria 
ec-1 cuprindea pe savantul care reușea să mai înscrie pe harta ceru
lui un astru nou, nou numai pentru noi, deoarece el se rotea în eter 
de puzderie de ani-lumină. Dar cit de plăpîndă este această fericire 
față de aceea de a construi tu însuți un corp ceresc! Mă gîndesc la 
mina care a așezat fanionul roșu pe care cineva a scris: „Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste. Ianuarie 1959". Mină care, fără 
să atingă clapele unui pian, a clntat cea mai măreață melodie a 
omenirii. Ziarele comentează lansarea uriașei rachete drept o victorie 
a științei sovietice. Este, însă, mult mai mult decît atît. Este o vic
torie a poeziei sovietice, o victorie a comunismului. In limba ei 
grea de sensuri, noua planetă ne spune:

comunismul a eliberat o mare parte a omenirii; comunismul 
eliberează astăzi forța omului din încătușarea ei solară;

comunismul, după ce a redat omului demnitatea jinduită, îi 
creează o nouă demnitate, de stăpln al Universului;

comunismul transformă munca în poezie, și poezia într-o reali
tate copleșitoare prin frumusețea ei;

comunismul lasă în urmă visele cele mai îndrăznețe, cere omului 
mereu alte vise, pe măsura adevăratei lui puteri;

comunismul trece dincolo de timp și spațiu, tocmai pentru că 
le pune în mîna omului, supuse și folositoare;

comunismul nu cunoaște stăvili, și noi vom trăi ziua cînd îl 
vom vedea împlinindu-se în perfecta lui armonie;

comunismul înseamnă rațiune și vis, migală și cîntec.
Ce poate fi mai grăitor decît un Congres deschis sub asemenea 

semne? In timp ce Congresul va dezbate nenumăratele aspecte ale 
muncii de înaintare vijelioasă spre comunism, în spații se va roti 
planeta construită de ei, de comuniști, de oamenii sovietici. Darul 
adus Congresului măsoară și realizările de pînă acum, chemînd în 
același timp spre realizări șl mai grandioase. Congresul care adună 
asemenea oameni va intra în istorie cu aceeași simplă și tulbură
toare inscripție cu care omul a pătruns pentru prima oară în cosmos: 

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Ianuarie 1959". Noi, 
contemporanii lui, avînd certitudinea unor și nmi mari izbînzi 
viitoare, înțelegem să cinstim acest istorie Congres îaehinînd toate 
energiile noastre supremului scop: comunismul.

lui Lenin, asediat zadarnic timp 
de aproape trei ani de hitleriștf, 
cartea lui Pavlov dezvăluie as
pecte ale luptei cu un dușman 
tot atît de nemilos ca și fascis
mul: foamea. Autorul acestei 
evocări a îndeplinit funcția de 
împuternicit al Comitetului de 
aprovizionare a trupelor și popu
lației din Leningrad; el a fost 
deci un martor ocular al acestei 
mari bătălii. Cartea impresio
nează prin sobrietatea și veridi
citatea ei, calități care au con
tribuit la epuizarea tirajului ei 
în scurtă vreme după apariție.
• O CONTRIBUȚIE SERIOASĂ 

la istoria literară a veacului al 
XIX-lea o constituie monogra
fia „Viața și creația lui Cemt- 
fevAi“ de V. Șulghin. Autorul nu 
se ocupă decît de o anumită pe
rioadă a vieții marelui democrat 
revoluționar și anume aceea din
tre detențiunea acestuia In por
tul Alekseev și anii petrecuți la 
Astrahan și Saratov, adică pe
rioada în care Cernîșevsks a 
scris romanele Ce-i de făcut și 
Prologul. Critica literară sovie
tică apreciază studiul lui V. 
Șulghin drept o contribuție din 
cele mai serioase pentru cunoaș
terea activității lui Cernîșevski.

• LITERATURA BURIATĂ 
a înscris în ultimii ani o serie de 
succese importante, printre care 
se numără și romanul Ploaia de 
aur al Iui 3. Tumunev, o evocare a 
vieții poporului buriat în timpul 
Marelui Război de Apărare a Pa
triei. Romancierul C.Țidemlam- 
baev a publicat partea a doua a 
trilogiei sale închinate învăța
tului buriat Dorji Banzarov. 
Printre ultimele apariții literare 
remarcabile se înscriu romanele 
Fericirea furată de D. Batojbai 
și Vecinii noștri de R. Beloglazo
va.
• PRINTRE PIESELE DE 

SUCCES publicate în almanahul 
„Dramaturgia contemporană", ca
re editează cele mai valoroase 
piese sovietice se află Zdri ne
mărginite de N. Virta , Prietenii 
rămîn prieteni de N. Bejenov și 
Ului diavolului de L. Agranovici.
• ÎN COLECȚIA „MOȘTENI

REA LITERARĂ", editată de 
Academia de Științe a Uniunii 
Sovietice, a apărut cel de-al 
95-lea volum avînd titlul Nou
tăți despre Maiakovsăi. Sînt cu
prinse aici numeroase materiale 
inedite, o serie de discursuri pe 
care poetul le-a rostit la diferite 
mitinguri între 1920-1930, scri
sorile trimise Intre 1917-1930 
prietenei sale Lilli Brik și care 
toate sint însoțite de numeroase 
schițe făcute de poet. Volumul 
se încheie cu reproducerea unui 
număr de fotografii inedite pînă 
acum, reprezentlnd pe poet îm
preună cu prietenii lui.



CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

ORIZONTAL: 1) Flata unei care constituie o pirghie impor-
retribuții regulate a cărei va- tanta pentru perfecționarea teh
loare reală a fost în 1958 eu 80% 
mai mare decît In 1950. 2) în eco
nomia noastră înseamnă partea 
din venitul național destinată 
lărgirii producției și poate fi ob
ținută pe baza creșterii produc
tivității muncii și a scăderii pre
țului de cost. 3)...național este 
fn ortnduirea socialistă suma 
totală a mijloacelor de consum 
și de producție destinate satis
facerii nevoilor societății și lăr
girii producției socialiste; în 
acest an se prevede o creștere a 
sa cu 13% față de 1958 — Veche 
nniune a mai multor porturi ger
mane. 4) Ață— Construit (fig.). 
5) Scăderea celor de consum spe
cific Ia materii prime duce la 
reducerea prețului de cost— An
ton Barbu. 8) Ene Niculai — 
Măsură de timp — Pasăre ce 
trăiește tn ținuturile calde. 7) 
Săpătură In lucrările de hidro- 
ameliorație— într-un cuvtnt, uti
laj pentru industria petroliferă, 
autocamioane, tractoare, locomo
tive Diesel etc., ce se fabrică la 
noi fn țară (sing.). 8) Dialect 
francez. 9) Introducerea unor 
factori noi în producție, avînd 
ca rezultat îmbunătățirea cali
tativă și cantitativă a muncii,

nică — Afirmație. 10) Unul din 
indicii sintetici cei mai Impor
tanți în economia noastră, a că
rui reducere asigură creșterea 
acumulărilor socialiste (3 cuv.).

VERTICAL: i) Localitate tn 
care se construiește o nouă fa
brică de fire sintetice, cu o capa
citate de 5.000 t/an rolan. 2) Pro
dus pe care combinatul chimic 
de la Borzești îl va produce tn- 
tr-o cantitate de 11.000 tone pe an 
—Pepene! 3) Salariu ce se plătește 
în fiece lună—...mark, localitate 
în Finlanda. 4) Prieten din Paris 
—Cauze. 5) Tractor construit spe
cial pentru tracțiunea pe șosele 
— întins. 6) Pronume — Posed 
— Traian Dumitriu. 7) Produs 
alimentar al cărui import va fl 
lichidat tn următorii ani dato
rită tn bună măsură noilor inves
tiții ce se fac tn industria alimen
tară — Suprafață. 8) Lac în 
U.R.S.S.—Sînt. 9) Produs obținut 
cu un consum specific de materii 
prime redus și la un preț de cost 
scăzut. 10) Eroul romanului „Stră
inul" de Titus Popovlci — Dese! 
11) Așezare rurală ce prosperă 
fn anii regimului nostru — Ex
cavat.

NURCILE URILOR ROffiJUE
„Capul de bour" al Moldovei și „Vulturul" Munteniei 

simbolizează, în cea de a treia emisiune de mărci poștale 
romînești, Unirea celor două Țări Romine. Sînt primele 
mărci care circulă pe teritoriul Munteniei, căci, după 
eum se știe, mărcile „Cap de bour" au avut putere de 
francare numai pe cel al Moldovei.

Administrațiile poștale se unifică de-abia în 1862, 
moment care prilejuiește emiterea mărcilor consacrate 
sub denumirea de „Principatele Unite" (foto 3, 4, 5).

Referitor la desen, subliniem faptul că greșala exis
tentă în legenda mărcilor anterioare este îndreptată, tre- 
eîndu-se deci corect „Franco Scrisorel" în loc de „Porto 
Scrisorei".

Emisiunea „Principatele Unite" are trei valori: 3 parale 
(culoare galbenă), 6 parale (culoare roșie) și 30 parale 
(culoare albastră). Prima reprezenta taxa pentru ziare și 
imprimate, cea de a doua pentru scrisori loco și cea de 
a treia pentru scrisori expediate pe întreg teritoriul țării.

Aceste mărci sînt înlocuite în 1864 cu altele, impri
mate prin galvanoplastie. Formatul, desenul, culorile și 
valorile au rămas aceleași. Cea de a doua emisiune „Prin
cipatele Unite" este cunoscută eu mențiunea „tipografică".

0 altă emisiune care amintește de actul Unirii o 
constituie cea pusă în circulație în 1865. Stema princi
patelor este înlocuită cu efigia domnitorului Al. I. Cuza, iar 
în legendă apare inscripția ,.Poșta Română" (foto 2).

Mărcile „Cuza" au valorile 2 parale (culoare galbenă) 5 
parale (culoare albastră) și 20 parale (culoare cărămizie).

în mărcile romînești. Unirea Țărilor Romîne mai este 
oglindită și printr-o emisiune din 1843, cind s-au sărbă-, 
torit 90 de ani de ia acest eveniment. Este vorba de o
marcă de 10 iei (culoare albastră) al cărei desen 
zează Hora Unirii cîntată de Vasile Aleesandri 

Centenarul Unirii Țărilor Romîne prilejuiește 
unei emisiuni jubiliare.
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CIOBANU NICOLAE — Cîmpulung, reg. Pitești. 
Cauzele căderii părului sint multiple. Mai toate, 
Insă, au la origine dereglarea funcțiilor glan
dulare — și în special a glandei tiroide. La 
analiză s-a constatat că firul de păr conține — 
printre altele — patru minerale de bază, care re
prezintă următoarele procente din masa firului: 
20% siliciu, 5% sulf, 10% fier șt 10% magneziu. 
Pentru ca firul de păr să rămînă sănătos, aceste 
minerale trebuie să se găsească In păr In canti
tățile amintite —lucru asigurat prin activitatea 
glandei tiroide. Firește că mai contribuie Ia că
derea părului și mediul fn care se dezvoltă — 
seboreea, mătreața, transpirația, grăsimea sau 
uscăciunea epidermei etc. Problema fiind atit de 
complexă, nu vă putem da rețete. E necesar să 
consultați un medic dermatolog, care să nu se 
limiteze Ia o rețetă superficială de loțiune, ci 
să cerceteze și să combată cauza căderii părului.

MIOARA ROCHI ANU — T. Severin, reg. Cra
iova. Doctorul Alexeeviei și doctorița Siniakova, 
despre care ați eitit, n-au făcut decît să cerceteze 
și să confirme tn mod științific efectul trata
mentului cu venin de albine fn anumite cazuri 
de reumatism — tratament de altfel aplicat empi
ric din cele mal vechi timpuri. Reumatismul 
fiind o boală ce apare din cauze multiple (uneori 
e produs pînă și de o amigdalite sau de exis
tența unui granulom dentar), nu vă putem spune 
dacă e sau nu cazul să aplicați și dv. acest 
tratament. Credem c-ar fi mai indicat să vă a- 
dresați unei clinici reumatotogice — cum ar fi 
acera de ia Spitalul Brîncovenesc — sau Insti
tutului de seruri $1 vaccinuri Pasteur, din 
București, șos. Giulești iii.

SERGIU CAZAN — Pașcani, reg. iași. Dacă e 
adevărat că Jules Verne a trăit... trei vieți? Da. 
ceva e adevărat tn ceea ce ați auzit dv. E 
vorba probabil de cartea lui Kirll Andreev consa
crată operei marelui scriitor francez și in care 
autorul susține că eroul său a trăit de trei ori: 
o dată In existența lui reală, a doua oară în ima
ginația contemporanilor săi și a treia oară în 
visurile operelor lui materializate. Da, visurile 
lui au fost mai tfrziu materializate. Savanți celebri 
ca Mendeleev, Jukovski. Tiolkovski au recunoscut

INSTANTANEE

si in boii 
(foto 1). 
apariția

V. T.

LEI M

fim
Rimară romasa

Reporterului fotograf care ur
mărește prinderea instantaneelor 
mai puțin obișnuite din viața 
oamenilor sau a animalelor, 
ii trebuie uneori o mare doză de 
răbdare, iar alteori muhă pre
zența de spirit. Ca să nu mai vor
bim și de cazurile In care I se 
cere să aibe un curaj nemaipo
menit, cum ar fi atunci cînd fr‘ * 
grafiază o explozie atomică,
vas care se scufundă, o inunda
ție catastrofală sau chiar o încăie
rare provocată de demența rock- 
and-roll-ului.

Instantaneele pe care le publi
căm, deși n-au cerut reporteru
lui dectt prezență de spirit, re
prezintă, totuși, momente rar 
prinse pe pelicula aparatului fo
tografic, fapt pentru care au și 
fost premiate la diferite expoziții.

Iată, de pildă, o poză care ne 
înfățișează momentul rar înttl- 
nit pină și de ochiul cercetătoru
lui zoolog, tn care un șarpe Iși 
leapădă vechea piele. E cu atit 
mai greu de prins acest instanta
neu, cu cit șerpii aflați tn liber
tate se ascund întotdeauna etnd 
simt că trebuie să-și primeneas
că pielea.

Un alt instantaneu ne înfă
țișează ieșirea unui boboc de 
gtseă din ou. Și această imagine 
e rară, deoarece ea n-a fost prinsă 
la un incubator, ci tntr-un cui
bar natural clocit de o giscă. 
unde e greu să pindești momen
tul apariției puiului, fără să 
riști răcirea ouălor.

în silrșit, iată și un instantaneu 
care ne prezintă o imagine a- 
muzantă. unică fn felul ei. Este 
vorba aici de o maimuța care,
văztnd-o pe stăpîna ei cum ju
mulește o găină tăiată — ca orice 
maimuță care se resfectă a vrut 
să facă și ea la fel. A prins un 
cocoș din curte și a început să-l 
jumulească de viu. Moment pe 
care fotograful a avui șansa și 
prezența de spirit să-1 Înregistreze 
pe pelicula aparatului său.

că s-au inspirat tn unele lucrări ale lor din opera 
lui Jules Verne. De altfel, întreaga lui operă 
urmărea să cultive ideile îndrăznețe și ambiția 
realizării lor, ambiția omului de a triumfa asu
pra forțelor potrivnice ale naturii. Lucru pe care-1 
vedem realizat din plin astăzi și tn eare-l ve
dem pe Jules Verne trăind cea de a treia viață 
a lui — cum spune Kiril Andreev.

R. BROASCA — Suceava. Nu aveți eum să 
îndepărtați masa de păr alb care crește pe capul 
copilului dv., dectt controltnd prin analize funcțiu
nile organice ale corpului și tratind cauza. Altfel, 
tunztnd părul pină Ia piele, el va crește din 
nou, tot alb. Noi credem, totuși, că e prea devre
me, la vtrsta de ctteva săptămtni, să vă dați 
seama dacă părul are tendința să rămtnă așa 
sau e vorba numai de o decolorate produsă prin- 
tr-o tulburare trecătoare.

G.U. IUGLIȘ — str. Olteniei 3. București. Sin
gurul mijloc de a feri cărțile de mucegai este acela 
de a Ie păstra tntr-un loc uscat. Dacă au apucat 
Insă să prindă mucegai, le puteți curăța cu clor. 
Clătiți după aceea locul cu un tampon de vată 
înmuiat tn apă rece și uscați imediat eu o hlrtie 
sugătoare, fn ceea ce privește boala lui Bazedov. 
ceea ce vă putem spune tn cadrul acestei rubrici, 
este doar că se datorește unei proaste funcțiuni a 
glandei tiroide și că se manifestă prin formarea 
gușei și prin bulbucarea exagerată a ochilor, în
soțite de stări nervoase, nevralgii, insomnii, tran
spirații și chiar urcări de temperatură. Un trata
ment eficace nu poate fi aplicat decît de către 
un medie specialist în endocrinologie, după ana
lizele de rigoare.

ELISABETA VERGU — B-dul Tolbutitn, Bucu
rești. 1) Obiectele de argint nu se înnegresc dacă 
sint păstrate învelite in hlrtie neagră. 2) Petele 
roșii care apar pe față tn timpul iernii, se în
lătură prin aplicarea unor comprese calde și 
reci alternativ. 3) Cifra a doua din paranteză care 
apare pe coperta noastră și care vă nedumerește, 
indică numărul revistei tncepînd de la prima 
apariție. Vă mulțumim pentru aprecieri și promi
tem că vom căuta să fim totdeauna Ia înălțimea 
tor.



CAMPIONATELE 
internaționale 

de ienis de masă ale m.
trăvechîul oraș de 
pe țărmul Pontului 
Euxîn, atît de ani
mat și solicitat în 
zilele de vară, iarna 
este de nerecunos
cut.

Faleza și plaja sînt 
pustii.

De ani și ani. con- 
stănțenii s-au obișnuit 
ca în zilele de iarna 
să-și petreacă timpul 
liber în casă. Stră
zile nu cunosc ani
mația estivală. Din 

cînd în cînd doar, se zărește pe 
faleză cite un bătrîn lup de mare, 
care, chemat de mugetul și învol
burarea întinsului apei, își re
trăiește amintirile tinereților 
sale.

Pe linia de fund, Berczik este 
excelent. Iată-1 Intr-o poziție 
caracteristică In meciul susținut 
cu iugoslavul Markovic II în 
finala probei de simplu bărbați.

Cuplul nostru Maria Biro-Geta 
Pitică, cîștigătorul probei de 

. dublu-femel.

Și iată că liniștita viața a 
orașului a fost tulburată de un 
eveniment deosebit: campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale R.P. R.

Așteptate cu nerăbdare, cam
pionatele au cunoscut un succes 
de public deosebit. Pînă seara 
tîrziu, frumoasa Sală a Sportu
rilor din localitate era asaltată 
de cei ee nu au reușit să-și pro
cure bilete. Fără îndoială că 
interesul manifestat de constăn- 
țeni era justificat. In sală au 
evoluat jucători cu renume mon
dial. Dar constănțenii doreau 
să-i vadă „la lucru" și pe tinerii 
noștri reprezentanți, care la recen
tele campionate internaționale ale 
Scandinavici au reușit să se afirme 
și chiar să cîștige proba de dublu- 
mixl. La Constanța, tinerii noștri 

Campioana europeană Eva Koczian cîștigâtoarea probei de simplu 
temei, în plin atac.

Au sosit ziarele de dimineață

nu au dezamăgit. La dublu fete, 
finala s-a disputat între repre
zentantele noastre, fiind cîști- 
gată de cuplul Maria B i r o - 
Geta Pitică. Și fiindcă e vorba 
de tinerii noștri jucători, este 
cazul să consemnăm și apariția 
unei speranțe. E vorba de tînă- 
rul A. Rethi, care în timpul 
concursului a demonstrat reale 
calități tehnice și frumoase pers
pective în sportul pe care-1 în
drăgește.

Fostul campion mondial F. 
Sido era mereu în atenția spec
tatorilor deoarece declarase că 
este pentru ultima oară cînd vine 
la noi în calitate de jucător. 
După campionatele mondiale de 
la Dortmund, ce vor avea loc 
anul acesta, intenționează să se 
retragă din viața competițională.

Dar și apariția celorlalți ju
cători nu era mai puțin aștep
tată. Este cazul iugoslavului Mar
kovic II, a maghiarilor Berczik, 
Eva Koczian și Făldy, ca și a 
numeroși alți jucători din R.P. 
Bulgaria, R.D. Germană, R.P. 
Polonă, Suedia, Belgia și Franța.

Spre orașul portuar romin — 
în care altă dată în acest anotimp 
domnea calmul hibernal, iar 
acum a fremătat o vie activi
tate sportivă — s-a îndreptat, în 
ultima săptămînă, atenția iubi
torilor de tenis de masă din țară 
și din multe alte țări ale lumii.

Don BlRLĂDEANU
Fotografiile autorului

I
„Cred ici tînărul jucător 
romin Rethi este cel mai 
bun jucător de 15 ani pe 
core l-am văzut în viața 
mea". (Din declarația lui 
Hamerlund, conducătorul 
lotului sportivilor suedezi).

înainte de concurs, mingea 
trebuie aleasă cu multă a- 
tenție Jucătorii F. Sido 
(R P. U.) și Markovic II 

(R.P.F Iugoslavia) sînt exi- 
genți din acest punct de ve

dere.

Speranța suedezilor, Borg, fina
list la proba de, dublu-mixt, a 
fost învins de tînărul nostru 
reprezentant, A. .Rethi, cu 3—0.
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- Azi, sîmbătă 24 ianuarie 1959 orele lo se deschi
de sesiunea jubiliară a Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
închinată Centenarului Unirii Țărilor Romîne.

»
- Ziarele semnalează noi succese în transformarea 

socialistă a agriculturii. Raionul Ceacova, regiunea Ti
mișoara, a fost complet colectivizat. De asemenea în ra
ioanele Cristurul Secuiesc din Regiunea Autonomă Maghiară 
și Bîrlad din regiunea Iași a fost terminată cooperativi
zarea agriculturii.

- In zilele de 13 și 14 ianuarie a avut loc la Di
recția de Propagandă și Cultură a C.C. al P.M.R. o con
sfătuire cu privire la problemele politice și culturale 
de masă.

- In întreaga țară se desfășoară adunările generale 
ale gospodăriilor colective pentru discutarea dărilor de 
seamă pe anul 1958 și alegerea noilor consilii ce condu
cere.

- In București a avut loc constituirea Comitetului 
Național ae pregătirea tineretului din țara noastră în 
vederea participării sale la cel de al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților pentru pace și pri
etenie. care va avea loc la Viena între 26 iulie și 4 au
gust 1959. Președinte al Comitetului a fost ales acad. 
Cezar Petrescu (foto 1).

- Zilele acestea s-a împlinit un an de la punerea 
în funcțiune» la Institutul de Fizică Atomică al Acade
miei R.P.R., a ciclotronului furnizat țării noastre de 
către Uniunea Sovietică.

- Chemarea adresată de studenții ieșeni către stu
denții din toate centrele universitare, pentru ca în 
cinstea celei de a doua Conferințe pe țară a U.A.S.R. să 
se prezinte la examene cît mai bine pregătiți, a găsit 
un larg răsunet în rîndurile studenților. Iată un aspect 
din sala ce lectură a Institutului de Petrol și Gaze din 
București, care în aceste zile cunoaște o mare animație 
(foto 2).

- In sala Ateneului R.P.R. a avut loc un recital 
extraordinar consacrat comemorării a 2oo de ani de la 
moartea marelui compozitor G.F.Haendel.

- S-a anunțat că în acest an rețeaua de înaltă ten
siune din țara noastră va xi extinsă cu peste lloo kilo
metri.

- Se extinde acțiunea tineretului de creștere a 
păsărilor și iepurilor de casă. Numai în regiunea Iași 
tinerii din G.A.S., G.A.C. și din școlile cu internate 
vor crește anul acesta 4o.ooo de pasări.

- Sîmbătă 17 ianuarie și-au început lucrările con
ferințele regionale de partid Cluj, Craiova, Iași, Ora
dea» Ploești, Regiunea Autonomă Maghiară, Suceava și Ti
mișoara.

- Taberele de schi pentru elevi și școlari și-au* 
început din plin activitatea. In fotografie un aspect 
de la tabăra de schi din Predeal a elevilor și școlari
lor (foto 3).
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La 26 ianuarie, po
porul indian sărbăto
rește nouă ani de la 
fproclamarea Republicii 
ndla. Publicăm cu a- 

cest prilej cîteva ima
gini din India prietenă.

1. O contribuție de 
seamă la Întărirea prie
teniei romîno - indiene 
a constituit-o vizita in 
India a tovarășului 
Chlvu Stoica* pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.RO și a 
altor conducători al 
tării noastre.

2. Calcutta. Sediul 
Înaltei Curți.

3. Tabloul de co
mandă al centralei e- 
lectrlce de la Bokaro.

4. Dans indian.
5. New Delhi. Clă

direa Parlamentului.
6. Noul pod peste 

riul H irak ud.
7. Sculptură din peș

tera tlefanta — vechi 
monument al culturii 
indiene.

8. Aspect din Bom
bay.
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