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S
ărbătorile noastre au, toate, o 
durată care depășește, spațial 
și intensiv, locul rezervat în 

calendare. Ele încep cu mult înainte, 
încep în efervescența acelui minunat 

fenomen nou pe care-1 numim între
cerea socialistă. Sărbătoarea se anun
ță, larg, prin emulația generală care 
cuprinde, chiar dincolo de formele or
ganizate, o imensă mișcare ascen
dentă a producției economice și spiri
tuale, întru întîmpinarea și oma
gierea marilor zile.

23 August are, însă, fără îndoială, 
o durată aparte. E o sărbătoare care 
începe cu însăși ziua intrării ei în 
istorie. Sărbătoare a libertății poporu
lui nostru, care numărase anul trecut 
un deceniu, anul acesta 11 ani, peste 
365 de zile 12 ani. Conștiința noastră 
are neîncetat, la fiecare 23 August, 
prezența duratei crescînde a acestei 
sărbători. Nu o zi — aceea a demon
strației —, nu două — cele trecute 
în calendar —, nu cîteva săptămîni 
— cele ale întîmpinării eî —, ci toți 
anii de la eliberare. Va avea, sărbă
toarea aceasta, un sfert de veac, ju
mătate, un veac întreg, veacuri, un mi
leniu... Niciodată nu se va încheia 
sărbătoarea adevăratei noastre inde
pendențe naționale, niciodată nu se 

va șterge din memorie și niciodată 
nu se va banaliza amintirea zilei în 
care poporul nostru a cunoscut coti
tura spre o viață nouă, liberă. An de 
an, de la 23 August la 30 Decembrie, 
vom retrăi, ■— cu aceeași plenitudine 
a bucuriei de a fi liberi și de a con
strui o viață socialistă, — drumul isto
ric al descătușării, al desăvîrșirii unei 
revoluții — visate cîndva în țara 
noastră de mintea luminoasă a Iui 
Bălcescu — și al trecerii la glorioasa 
revoluție socialistă...

însăși istoria pat-'ei se precizează 
și se luminează cu prilejul sărbătorii 
lui 23 August. Mergem în coloane ne- 
sfîrșite ale demonstranților și cunoa
ștem, an de an, aceeași emoție neștir
bită. Așteptăm mereu să ni se desco
pere o bucurie nouă. Așteptăm, de 
fapt, să ni se comunice rezultatele 
examenului pe care-1 dăm, zi de zi, 
prin munca noastră constructivă. De 
aceea smulgem cu nerăbdare foile 
„Scînteii" cînd, pe marginea coloane
lor de demonstranți, apar vînzătorii 
de ziare. Citim în mers. învățăm în 
mers, așa cum am învățat mereu, de 
11 ani încoace. Revoluția nu ne 
așteaptă. Aflăm în „Scînteia" zilei de 
23 August notarea precisă a efortu
lui nostru creator și, chiar din clipa 
aceea, trebuie să ne pregătim pentru 
examenul viitor. Fără rămînere în 
urmă și fără toceală mecanică. Orice 
slăbire a conștiinței noastre are ecou 
în bilanțul general. In bilanțul istoric 
al iui 23 August.

Iată în mina noastră, bilanțul în
cheiat în ajunul Iui 23 August 1955. 
Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Def. Romînia, pe drumul socialismu
lui, la jalonul al 11-lea...

Desigur, siderurgiștii se grăbesc să 
citească, în primul rînd, cele privi
toare la eî: în cursul primului cinci
nal, o producție de fontă crescută cu 
peste 80 la sută și una de oțel cres
cută cu 42 la sută; o oțelărie nouă în 
curs de construcție, cu o capacitate 
de producție care aproape va dubla 
actuala producție a noastră; o nouă 
uzină cocso-chimică; două noi fur
nale și încă unul aproape în stadiul 
final de construcție, de o capacitate 
cum n-a avut nicicînd țara noastră 
și cum nu s-ar fi putut construi fără 
ajutorul tehnic al Uniunii Sovietice. 
Se vor grăbi, desigur, siderurgiștii, 
să se gîndească, în primul rînd. la 
problema de bază a ramurii lor, aceea 
a necesităților mereu crescînde de 
fontă și oțel, care încă nu sînt satis
făcute pentru că, mereu nesătulă, cre
ște în ritm socialist tînăra noastră 
industrie producătoare de mașini, fac
tor de bază al industrializării.

Desigur, ca și siderurgiștii, caută 
cu înfrigurare deosebită cele privitoare 
la munca lor muncitorii, tehnicienii^și 
inginerii uzinelor de mașini, ai uzine
lor chimice, constructorii din toate 
domeniile, feroviarii și textiliștii, ca 
și țăranii muncitori, ca și intelectualii 
activînd în diversele ramuri ale știin
ței noastre contemporane.

Insă oamenii de artă, ca și activiștii 
de partid — și ca activiști de partid 
ei înșiși — n-au de ce să caute cu 
privirea nerăbdătoare anumite pasaje. 
Ii privește totul. Bilanțul lui 23 Au
gust le stă înainte ca un întreg. Carte 
deschisă a istoriei noi a patriei noa
stre. Imagine complexă și vastă a 
vieții noastre actuale. Și verificare de 
ansamblu a creației lor, pusă față în 
față cu realitatea pe care trebuie s-o 
oglindească. Poate, pentru artiștii cu- 
vîntului, pentru cei care re-creează cu 
aceleași mijloace de comunicare între 
oameni imaginea artistică a adevăru
rilor istorice cuprinse în cuvîntările 
de 23 August, toate acestea au o pre
zență amplificată.

Văd în cuvîntarea de 23 August a 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej liniile 
unei grandioase noi cîntări a Romî- 
niei, a unei cîntări a Romîniei noi: 
liniile unei mari epopei a epocii noa
stre, a țării noastre în contempora
neitate. O mare epopee despre război 
și pace în zilele noastre, pentru. po
porul nostru. Epopee pe care trebuie 
s-o pregătească și s-o realizeze ma
rele colectiv al scriitorilor noștri, prin 
creația lor.

_ Văd capitole monumentale — epice, 
lirice și dramatice — despre ofensiva 
victorioasă a glorioasei armate sovie
tice intrînd ca eliberatoare pe terito
riul țării noastre. Despre puternicul 
avînt pe care l-a luat lupta forțelor 
patriotice, conduse de eroicul nostru 
partid comunist, în urma victoriilor 
obținute de coaliția antihitleristă îm
potriva dușmanului comun, fascismul. 
Despre insurecția armată și răsturna-

Savin Bratu
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Luni după-amiază a avut loc în sala 
Teatrului de Operă și Balet al R.P.R. 
adunarea festivă consacrată zilei de 
23 August 1955, a 11-a aniversare a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist.

Marea sală e plină pînă la refuz. La 
adunare participă înalți demnitari de 
stat, conducători ai instituțiilor cen
trale, economice și culturale, generali 
activi și de rezervă și ofițeri ai forțe
lor noastre armate, oameni ai științei, 
artei și literaturii, conducători ai or
ganizațiilor de masă, activiști de par
tid, oameni ai muncii din întreprinde
rile Capitalei care s-au distins prin 
succesele obținute în cinstea zilei de 
23 August.

In loji au luat loc membri ai corpu
lui diplomatic: ambasadorii extraordi
nari și plenipotențiari ai R.P. Mongole 
— Dașiin Adilbiș, R.P.D. Coreene — 
Den Em, R.D. Germane — W. Egge- 
rath, R.P. Ungare — L. Pataki, R. Ce
hoslovace —• J. Sedivy, R.P.F. Iu
goslavia — N. Vujanovic, R.P. Bul
garia — S. Pavlov, R.P. Albania — 
M. Lako, R'.P. Chineze — Ke Bo-nian, 
R.P. Polone — J. Izydorczyk, Uniunii 
Sovietice — A. A. Epișev, trimișii ex
traordinari și miniștrii plenipotențiari 
ai Statelor Unite ale Americii — Ha
rold Shantz. Italiei — Francesco lo 
Faro, însărcinații cu afaceri ai Bel
giei — Joseph de Bruyn, Israelului — 
Zev Argaman, însărcinații cu afaceri

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov
Tovarăși,

Astăzi se împlinesc 11 ani de la eli
berarea Romîniei de sub jugul fascist.

23 August 1944 a avut loc în condi
țiile ofensivei victorioase a glorioasei 
armate sovietice care, dînd lovituri ni
micitoare armatelor fasciste, a intrat 
ca eliberatoare pe teritoriul țării noa
stre.

Lupta dusă de coaliția antihitlei istă. 
Uniunea Sovietică, Statele Unite ale 
Americii, Anglia, Franța, împotriva 
dușmanului comun — fascismul — a 
dat un puternic avînt luptei forțelor 
patriotice conduse de eroicul nostru 
partid, Partidul Comunist din Ro
mînia.

Sub conducerea partidului, forțele 

patriotice sprijinite de masa poporu
lui, în sînul căruia se coceau de 
mult mînia și revolta împotriva dic
taturii militaro-fasciste și criminalei 
sale politici antipopulare și antina
ționale, au organizat insurecția ar
mată și au răsturnat guvernul fas
cist.

Printr-un apel adresat tuturor ce
tățenilor Capitalei, tuturor romînilor 
patrioți, partidul a chemat poporul 
la arme.

In noaptea de 23 August gărzile 
patriotice organizate de partid au 
arestat guvernul fascist, au ocupat 
principalele instituții publice, și-au 
asumat apărarea ordinei în Capitala 
țării, au organizat împreună cu 
unitățile armatei dezarmarea trupelor 
fasciste și respingerea atacurilor în
treprinse de hitleriști împotriva ora
șului București. Unitățile armatei au 
asigurat apărarea zonei petrolifere 
din Valea Prahovei. împiedicînd re
tragerea organizată a trupelor hit- 
leriste.

Insurecția populară s-a împletit 
cu acțiunea forțelor patriotice din 
armată, inițiată de partid, acțiune 
datorită căreia întreaga armată ro- 
mînă a întors armele împotriva tru
pelor hitleriste chiar din prima zi a 
răsturnării dictaturii fasciste.

In armată clocotea de mult ne
mulțumirea adîncă împotriva arma
telor hitleriste și împotriva guver
nului trădător, care transformase 
armata rcmînă într-un instrument 
al țelurilor criminale ale hitleriștilor.

Acțiunea coordonată a forțelor 
patriotice și a soldaților, ofițerilor 
și generalilor . patrioți din armată 
care a dus la răsturnarea dictaturii 
fasciste și ieșirea Romîniei din răz
boiul hitlerist, este opera forței con
ducătoare a Frontului patriotic anti
hitlerist — Partidul Comunist din 
Romînia. 

ad-interim aî Turciei — Saffet Urfi 
Betin, Argentinei — J. Medoro Del- 
fino, Danemarcei — A. C. K. Wright, 
Egiptului — Salaah Saber, Marii Bri
tanii — Henry C. Hainworth, Elveției
— Marcel Luy, Franței — Jean De- 
ciry, Finlandei — Matti Pyyko; Fr. 
Kiinzel — gerant al afacerilor curente 
al Austriei, colonel Albert W. Ward — 
atașat militar al Marii Britanii, colo
nel Quintin S. Lander — atașat mili
tar al Statelor Unite ale Americii, grp. 
cpt. Joseph S. Kennedy — atașat âl 
aerului al Marii Britanii, colonel V. I. 
Perepelița — atașat militar ad-inte
rim al Uniunii Sovietice, locotenent 
colonel Milan Alinic — atașat militar 
și al aerului al R.P.F. Iugoslavia, lo
cotenent colonel Ferdinando di Lauro
— atașat militar naval și al aerului 
al Italiei, locotenent colonel Mei Iun- 
șîe — atașat militar al R.P. Chineze 
și alții.

In sală se află de asemenea nu
meroși oaspeți străini sosiți în țară 
pentru a participa la sărbătorirea zilei 
de 23 August.

Asistența, în picioare, a salutat cu 
căldură sosirea conducătorilor parti
dului și guvernului, a lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, oaspete scump al 
țării noastre, a delegațiilor guverna
mentale străine.

In prezidiul adunării festive au luat 
loc: Gh. Gheorghiu-Dej, N. S. Hruș
ciov, dr. Petru Groza, Paul Scholz,

15 divizii ale armatei romîne au 
luptat cot la cot cu trupele sovie
tice, săvîrșind fapte de arme eroice 
în operațiunile de zdrobire a trupe
lor fasciste din Transilvania, din 
Ungaria și Cehoslovacia.

Vitejia ostașilor noștri s-a bucu
rat de înalta prețuire a Comanda
mentului Suprem al armatei sovie
tice. Pentru faptele sale de arme, 
Divizia „Tudor Vladimirescu” a pri
mit denumirea „Debrețin” și a fost 
decorată cu Ordinul „Drapelul 
Roșu”. Alte unităfi ale armatei ro- 
mîne au fost citate în mai multe 
rînduri în ordinele de zi ale Coman
damentului Suprem Sovietic.

Prețuind actele de bărbăție ale 

ofițerilor și ostașilor romîni, Coman
damentul Sovietic a decorat mii de 
soldați, ofițeri și generali ai arma
tei romîne cu ordine, iar alte zeci 
de mii cu medalii.

Prin lupta ei eroică, armata noa 
stră a meritat dragostea și încre
derea poporului, care a sprijinit cu 
toate forțele sale lupta pentru zdro
birea definitivă a hitlerismului.

In bătăliile războiului antihitlerist 
s-a reînnodat tradiționala frăție de 
arme romîno-rusă, care are rădăcini 
în luptele comune ale romînilor și 
rușilor duse în decursul veacurilor, 
și îndeosebi în războiul din 1877, 
cînd armatele rusești au ajutat po
porul romîn să-și cucerească inde
pendența de stat.

23 August 1944 a constituit expre
sia hotărîrii neclintite a poporului 
de a lua în propriile mîini soarta 
sa și viitorul patriei.

După 23 August, poporul nostru 
muncitor și-a manifestat voința ne
strămutată de a nu permite întoar
cerea la vechile rînduieli, de a asi
gura progresul social și economic 
al patriei, dezvoltarea ei democratică 
și socialistă, independența ei poli
tică și economică.

Conduși de partid, oamenii mun
cii au pornit bătălia pentru un re
gim democratic. In această bătălie, 
eroica noastră ciasă muncitoare, 
care în decursul istoriei a înscris 
pagini glorioase de luptă împotriva 
exploatării și asupririi capitaliste, 
s-a dovedit la înălțimea misiunii sale 
istorice. Ea s-a unit în jurul parti
dului comunist, strîngîndu și rîndu- 
rile în puternice organizații. Clasa 
muncitoare a dat un sprijin frățesc 
țărănimii muncitoare, chinuite de 
veacuri, asuprite și jefuite de către 
moșieri și chiaburi, în lupta ei pen
tru pămînt, neutru exnronrierea mo- 
șierimii în folosul țăranilor munci
tori. In focul luptei pentru înfăptui

Gh. Apostol, I. Chișinevschi, M. B. 
Mitin, Ke Bo-nian, Franciszek Joz- 
wiak, dr. Vaclav Skoda, general de 
armată I. Mihailov, Hidas Istvan, Rita 
Marko, He Den Suk, Tegib, Al. Mo- 
ghioroș, Chivu Stoica, Miron Constan- 
tinescu, general de armată Emil Bod- 
năraș, C. Pîrvulescu, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, Petre Borilă, colonel 
V. I. Perepelița, D. Coliu, Al. Drăghici, 
I. Fazekaș, Constanța Crăciun, L. 
Răutu, acad. I. Murgulescu, Stelian 
Moraru, ing. Șt. Bălan, Stela Enescu, 
general de armată în rezervă V. Ata- 
nasiu, general locotenent I. Tutovea- 
nu, general maior Al. Vasiliu, Tiberiu 
Torok, Ștefan Lungii, Costache Anto- 
niu, acad. Mihai Beniuc, Ana Velea, 
Ion Bogdan, Al. Ene, Luiza Farkaș, 
Magdalena Zorea, Milutin Podoabă, 
Gh. Doicin.

Se intonează Imnurile de Stat ale 
R.P.R. și U.R.S.S.

Adunarea este prezidată de tova
rășul dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. Deschizînd adunarea festivă el 
a spus :

La 23 August, poporul nostru săr
bătorește a 11-a aniversare a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist.

Sărbătorind ziua de 23 August, noi 
cinstim memoria curajoșilor patrioți 
căzuți în lupta pentru doborîrea ju
gului fascist, pentru fericirea poporu
lui.
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rea reformei agrare s-a închegat a- 
lianța de nezdruncinat între clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare.

Cele mai largi mase populare de 
la orașe și sate s-au pus în mișca
re, luînd parte activă la lupta pen
tru reforme democratice, pentru pă
mînt, pentru putere populară.

In lupta împotriva reacțiunii coa
lizate, forțele populare au ieșit vic
torioase și au instaurat un guvern 
democratic, avînd drept temelie po
litică alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, sub hegemo
nia proletariatului.

în locul „democrației” burghezo- 
moșierești — caracterizată prin îm
pușcarea în masă a muncitorilor și 
țăranilor, prin regimul stării de ase
diu, prin torturarea democraților și 
antif puriștilor, în beciurile Siguran
ței, închisori și lagăre, prin răpirea 
dreptului de vot marii majorități a 
populației — în țara noastră s-a 
instaurat pentru prima oară un re
gim de largi libertăți democratice și 
drepturi cetățenești.

Marile prefaceri săvîrșite de popor 
in viața de stat, cit și reformele 
democratice înfăptuite pe tărîm eco
nomic, politic, social de noua pute
re populară, și-au găsit consacrarea 
în rezultatele alegerilor din noiem
brie 1946. Blocul Partidelor Demo
crate împreună cu Uniunea Popu
lară Maghiară a obținut 79,6% din 
totalul voturilor exprimate.

Partidele reaefiunii au suferit o 
zdrobitoare înfrîngere în ciuda asa
sinatelor, incendierilor de localuri de 
vot, atacurilor cu focuri de mitra
liere, răpirilor de urne pe care le-au 
organizat. Voința poporului mani
festată prin alegerile din noiembrie 
1946 a constituit sentința definitivă 
a istoriei împotriva reacțiunii hur- 
ghezo-moșierești din țara noastră.

După înfrîngerea suferită în ale
geri, partidele reacțiunii, jalnice^ in
strumente ale unor cercuri străine, 
au încercat prin acte de violență șt 
provocări să răstoarne guvernul d» 
mocratic legal.

Dar încercările lor au fost zădăr
nicite. Partidele reacționare, izolate 
de masele populare, urîte de popor, 
au fost definitiv zdrobite.

Politica justă și fermă dusă de 
partid, abnegația cu care muncitorii, 
țăranii, intelectualii romîni și cei 
aparținînd minorităților naționale au 
pornit la opera de refacere econo
mică a țării și de consolidare a cu
cei irilor democratice obținute, marele 
ajutor economic, tehnic, cultural, 
acordat tării noastre de Uniunea 
Sovietică în condițiile grele ale pe
rioadei postbelice — toate acestea 
au permis trecerea într-un termen 
istoricește scurt de la etapa de de- 
săvîrșire a revoluției burghezo-demo- 
cratice la o etapă nouă, socialistă, 
a revoluției populare. Răsturnarea 
monarhiei și proclamarea Republicii 
Populare au însemnat trecerea la 
construirea socialismului în patria 
noastră.

Aceasta a fost o victorie istorică 
a clasei muncitoare aliată cu țără
nimea muncitoare, o victorie istorică 
a luptei unite a poporului romîn și 
a minorităților naționale

In alegerile din martie 1948 în
tregul popor a votat pentru repu
blică, pentru noua constituție a Re
publicii Populare Romîne. nentru 
socialism, demonstrînd din nou că 
regimul democrat-popular din țara 
noastră este emanația voinței ^mase
lor populare. In aceasta constă forța 
lui de nezdruncinat. Acesta este iz
vorul principal al succeselor și rea
lizărilor sale.

Regimul nostru democrat-popular 
este rodul unor necesități obiective 
ale vieții sociale, rodul evoluției 
istorice a poporului nostru.

Marile realizări dobîndite de po
porul nostru în anii regimului de
mocrat-popular au devenit cu pu
tință numai datorită transformărilor 
revoluționare înfăptuite în patria 
noastră de oamenii muncii. De ace
ea, poporul muncitor este unanim în 
atașamentul și dragostea lui pentru 
regimul de democrație populară.

Tovarăși,
Bilanțul realizărilor de pînă acum 

al primului plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale arată efor
tul pe care l-au făcut oamenii mun
cii din tara noastră pentru construi
rea bazei economice a socialismului 
și ridicarea nivelului lor material și 
cultural.

In îndeplinirea sarcinii fundamen-
(Continuare in pag. 3-a)

Cinstim memoria ostașilor și ofițe
rilor armatei romîne care, luptînd 
eroic cot la cot cu armatele sovietice, 
după 23 August, și-au dat viața pen
tru eliberarea pă'mîntului scump al 
țării noastre și definitiva zdrobire a 
hitlerismului.

Cinstim lupta comună a popoarelor 
țărilor coaliției antihitleriste, Uniunea 
Sovietică1, Statele Unite ale Americii, 
Anglia, Franța, dusă împotriva forțe
lor negre ale hitlerismului.

Cinstim eroismul ostașilor șl ofițe
rilor armatei sovietice eliberatoare, 
care și-au vărsat sîngele pentru eli
berarea patriei noastre și a altor țări 
din Europa, pentru libertatea și pacea 
omenirii.

După aceea, dr. Petru Groza a sa
lutat delegațiile prezente și pe condu
cătorii lor în frunte cu N. S. Hrușciov.

Ia cuvîntul tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., care vorbește 
despre marea sărbătoare a eliberării 
patriei noastre. Cuvîntarea este subli
niată de aplauzele entuziaste ale asis
tenței.

Se dă apoî cuvîntul tovarășului 
N. S. Hrușciov, reprezentantul 
U.R.S.S., prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., membru în Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. care este în- 
tîmpinat cu îndelungi aplauze de adu
nare. Ovațiile care răsună în marea 
sală exprimă dragostea fierbinte a po

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi ca, în numele Prezi

diului Sovielului Suprem al U.R.S.S., 
al Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sov:etice Socialiste, al 
Comitetului Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice și în 
numele întregului popor sovietic, să 
vă salut călduros și să vă transmit 
dumneavoastră, și în persoana dum
neavoastră, întregului popor romîn, 
un salut frățesc și cordial cu prile
jul sărbătorii naționale — a 11-a 
aniversare a eliberării Romîniei de 
sub jugul cotropitorilor fasciști.

In cei 11 ani care au trecut de la 
eliberare, în viața poporului romîn 
s-au produs schimbări profunde. In 

țară au fost înfăptuite radicale trans
formări democratice și socialiste, au 
fost obținute mari succese în dezvol
tarea industriei și agriculturi’, în 
construcția culturală, în opera de 
făurire și întărire a statului demo
crat-popular iiber și independent.

Sub conducerea avangărzii sale 
încercate — Partidul Muncitoresc 
Romîn, -— înarmat cu atotbiruitoarea 
învățătură marxist-leninistă, poporul 
romîn pășește cu încredere înainte 
pe calea progresului și înfloririi, 
construiește cu succes bazele socia
lismului în țara sa.

Astăzi, în ziua sărbătorii voastre 
naționale, putem spune cu deplin te
mei că în îndeplinirea acestei sarcini 
istorice în ceea ce privește dezvolta
rea economiei sale naționale și a 
culturii, poporul romîn a obținut re
zultate cu adevărat remarcabile.

in prezent oamenii muncii din Ro
mînia termină cu succes îndeplinirea 
primului plan cincinal de dezvoltare 
a economiei lor naționale. Sute de 
întreprinderi, precum și ramuri in
dustriale întregi au și. îndeplinit sar
cinile planului cincinal. Remarcabil 
este faptul că ramuri atît de impor
tante. ale economiei naționale ca in
dustria constructoare de mașini și in
dustria de prelucrare a metalelor, 
create în anii puterii populare, au 
îndeplinit sarcinile planului cincinal 
încă la începutul lunii august a.c. In 
toate ramurile industriei și transpor
turilor au crescut mii de inovatori și 
fruntași în producție, care muncesc 
cu abnegație pentru binele patriei.

Ca urmare a muncii eroice depuse 
de clasa muncitoare romînă, Romî
nia de azi are o industrie dezvolia- 
tă, care este în stare să satisfacă 
într-o măsură tot mai mare necesi
tățile crescînde ale economiei națio
nale în necontenită dezvoltare.

Succesele obținute de poporul ro- 

porului nostru față de gloriosul Par
tid Comunist al Uniunii Sovietice, față 
de marea țară a socialismului, elibe- 
ratoarea țării noastre.

Au luat apoi cuvîntul Rita Marko, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, conducătorul delegației 
guvernamentale a R.P. Albania, gene
ral de armată Ivan Mihailov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
rnembru în Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Bulgaria, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a R.P. Bulgaria, dr. Vaclav Sko
da. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru supleant al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a R. Cehoslovace, Ke Bo-nian, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, în numele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez și al guvernului 
R.P. Chineze,'He Den Suk, ministrul 
Culturii și Propagandei, membră a 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
conducătoarea delegației guvernamen
tale a R.P.D. Coreerte; Paul Scholz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației guver
namentale a R.D. Germane; Tegib, 
vicepreședinte al Prezidiului Marelui 
Hural Popular, conducătorul delega
ției guvernamentale a R.P. Mongole; 
Franciszek Jozwiak, vicepreședinte al 
Consiliului de AAiniștri, membru în 
Biroul Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, conducă

mîn în dezvoltarea unei industrii 
pi oprii sînt cu adevărat istorice și 
constituie o dovadă a posibilităților 
inepuizabile ale regimului democrat- 
popular. Se știe că sub. sțăpînirea 
moșierilor și capitaliștilor, industria 
din Romînia era foarte slab dezvol
tată, cea mai mare parte a . ei fiind 
în mttnile Capitaliștilor străini, care 
exploatau îrr'mod crunt oamenii mun
cii din Romînia. Romînia a fost de 
fapt o țară semicolonială. Acum, cînd 
poporul romîn a devenit stăpîn pe 
soarta lui, Romînia a obținut o ade
vărată independență și într-o perioa
dă scurtă a devenit un stat puternic, 
cu o industrie dezvoltată.

Succesele obținute în opera de in

dustrializare socialistă a țării au 
creat premizele necesare pentru dez
voltarea continuă și mai rapidă a 
agriculturii, pentru transformarea a- 
cesteia pe baze socialiste.

Marele Lenin ne învață că „marea 
industrie mecanizată și introducerea 
ei în agricultură este singura bază 
economică a socialismului, singura 
bază a succesului în lupta pentru iz
băvirea omenirii de sub jugul capi
talului”. Partidul Muncitoresc Romîn 
se călăuzește permanent după aceste 
indicații ale lui Vladimir Ilici Lenin, 
ținînd seama de faptul că numai pe 
baza mecanizării multilaterale a pro
ducției agricole poate fi ușurată mun
ca țăranului, poate fi ridicată pro
ductivitatea muncii lui, poate fi ri
dicat nivelul său material și cultu
ral. Cele 220 de stațiuni de mașini 
șî tractoare, care au fost create în 
tară, constituie o expresie materială 
a grijii Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului Republicii Populare 
Romîne pentru interesele fundamen
tale ale. țăranului muncitor.

Noi, oamenii sovietici, știm foarte 
bine că transformarea socialistă a 
agriculturii este un proces complex 
și anevoios.. A transforma satul pe 
baze socialiste înseamnă a săvîrși 
o revoluție de o mare însemnătate 
istorică.

La chemarea Partidului Muncitoresc 
Romîn țărănimea muncitoare din ta
ra dumneavoastră trece treptat de la 
gospodăria individuală la cea obștea
scă. Pînă în prezent 360.000 de gos
podării țărănești din Romînia au in
trat în cooperativele de producție. 
Acest lucru înseamnă că sectorul so
cialist crește și se dezvoltă neconte
nit și în agricultura Romîniei, că 
alianja dintre muncitori și țărani, 
sub conducerea clasei muncitoare, se 
întărește tot mai mult. Țărănimea 
muncitoare din Romînia, alături de 

torul delegației guvernamentale a R.P. 
Polone; Hidas Istvan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, membru în 
Biroul Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria, condu
cătorul delegației guvernamentale a 
R.P. Ungare.

Cuvîntările au fost subliniate de vii 
aplauze.

S-a dat apoi citire textului scrisorii 
pe care președintele R.P.F. iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a adresat-o în nu
mele Vecei Federative Executive a 
R.P.F. Iugoslavia și al său personal 
președintelui Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Gh. Gheorghiu-Dej. cu prilejul 
zilei de 23 August 1955.

De asemenea, s-a dat citire unei 
telegrame de salut adresate tovară
șilor dr. Petru Groza, Gh Gheorghiu- 
Dej și Simion Bughici de către pre
ședintele R.D. Vietnam, Ho Și Min și 
Fam Van Dnng, ministrul Afacerilor 
Externe al R D. Vietnam, cu prilejul 
marii sărbători naționale a poporului 
romîn.

Cu ovații, participanțiî la adunarea 
festivă au adoptat un mesaj de salut 
adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și Consiliului de Miniștri al U.R.S S. 
Textul mesajului a fost citit de Iov. 
C. Pîrvulescu, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R.

In încheierea adunării a avut loc un 
concert festiv. (Agerpres) 

clasa muncitoare, este un reazim de 
nădejde al noului stat democrat-popu
lar și acordă un sprijin efectiv gu
vernului său popular și Partidului 
Muncitoresc Romîn.

împreună cu dumneavoastră, dragi 
tovarăși, ne bucurăm de succesele 
obținute de agricultura din Romîma. 
In acest an țara dumneavoastră strîn- 
ge o recoltă bogată. Pe ogoarele ei 
lucrează circa treizeci de mii de trac
toare, peste o mie de combine. Gos
podăriile colective, prin buna orga
nizare a muncii lor. prin veniturile 
lor mari, prin aplicarea tehnicii noi, 
arată în mod concret oamenilor mun
cii de la sate avantajele gospodăriei 
obștești.

Concomitent cu avîntul economiei 
se dezvoltă cu succes știința, litera
tura și arfa din Romînia democrat- 
populară, crește necontenit bună sta
rea oamenilor muncii de la orașe șî 
sate. Grija pentru nevoile oamenilor 
muncii a fost și este sarcina primor
dială șl o datorie de onoare a Par
tidului Muncitoresc Romîn și a gu
vernului popular al Romîniei. In cei 
11 ani care au trecut de la elibera
re, comuniștii romîni au dovedit din 
nou prin fapte că ei nu au și nu 
pot avea un alt tel decît de a sluji 
fără preget poporul lor. In această 
perioadă, oamenii muncii din Romî
nia s-au convins încă odată că în
treaga activitate a Partidului Munci
toresc Romîn este îndreptată spre 
binele poporului.

Oamenii sovietici urmăresc cu o 
atenție prietenească lupta plină de 
abnegație a oamenilor muncii din Ro
mînia, care construiesc bazele socia
lismului în țara lor, și se bucură 
sincer de minunatele victorii ale po
porului romîn, considerîndu-le ca o 
contribuție de preț la cauza comună 
a lagărului democratic în lupta sa 
pentru pace, democrație și socialism.

Relevăm -cu o satisfacție profundă 
consolidarea continuă a prieteniei în
tre Republică Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică și țările de demo
crație populară. Cu fiecare an ce 
trece se întăresc relațiile frățești în- 
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă. Se lărgește cola
borarea reciprocă dintre țările noas
tre în toate domeniiie vieții politice, 
economice și culturale.

Oamenii muncii din Romînia pot 
fi siguri că poporul sovietic a fost, 
este și va fi un prieten credincios, 
de nădejde al poporului romîn și îî 
va acorda un ajutor și sprijin multi
lateral în lupta pentru construirea 
socialismului, pentru întărirea conti
nuă a statului democrat-popular. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Datoria noastră sfîntă este de a 
întări permanent prietenia frățească 
și colaborarea reciprocă între țările 
noastre, între toate țările lagărului 
democratic, deoarece atîta timp cît 
dăinuie și înflorește această prietenie 
nu ne este teamă de nici un fel de 
greutăți care ar putea să împiedice 
înaintarea noastră pe calea construi
rii unei vieți libere și fericite. (A- 
plauze).

Tovarăși 1

. Popoarele din Uniunea Sovietică, 
din Republica Populară Chineză, d'n 
Republica Populară Romînă, din toa
te țărije lagărului socialist, care des
fășoară o muncă pașnică constructi
vă, sînt vital, interesate în menține
rea și consolidarea păcii generale și 
a securității popoarelor. In această 
problemă de importantă vitală pen
tru întreaga omenire sînt interesați, 
împreună cu noi, oamenii progresiști 
din întreaga lume.

In ultimul t’rnp s-a produs o slă
bire a încordării internaționale, ce 
se crease în relațiile între state după 
terminarea celui de-al doilea răz
boi mondial. Putem constata cu 
satisfacție că conferința de la Ge
neva, a șefilor guvernelor celor patru 
puteri, s-a desfășurat în spiritul înțe
legerii reciproce. Această conferință 
a arătat că șefii guvernelor Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale Americii, 
Marii Britanii și Franței au năzuit 
spre, slăbirea încordării internaționale, 
exprimîndu-și dorința de a găsi căile 
spre crearea unor condiții în care 
problemele litigioase să fie rezolvate 
pe calea tratativelor, pentru a nu 
admite un nou război. Conferința de 
la Geneva a șefilor guvernelor celor 
patru puteri a justificat speranțele $i

(Continuare în pag. 4-a)
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Personalitatea unui poet militant

D
imos Rendis scrie despre nă
zuințele contemporaneității și, 
deși își sprijină ades lira pe 
simbolurile mitologiei, scrie 

după gusturile epocii noastre. Iată în 
poezja „Despre dragoste", ei mili
tează pentru pace, el omagiază pa- 
S'.unea luptei pentru libertate. Revine 
d s in poezia sa tema comuniștilor 
g v'ej osi.e-și pn.inejdoresc viața pen
tru idealul unui viitor fericit; în poe
ma „Vise moștenite", poetul ne chea
mă să dezvoltăm și să împlinim vi

sele avansate ale unor eroi sau ale 
unor oameni anonimi căzuți victimă 
conflagrațiilor imperialiste, iar în 

,adres<2tă fabricanților de arme 
am S.U.A., Anglia și Franța" sînt 
vizați cu sarcasm ațîțătorii la război. 
Saura și duioșia își cedează pe rînd 
locul, pentru a afirma împreună mari 
adevăruri ale vremii noastre. Este 
prezentă credința că forțele războiu
lui nu sînt capabile de a rezista pînă 
la sfîrșit neadeziunii oamenilor simpli. 
Chiar atunci cînd avem de-a face cu 
o epopee ce-și trage subiectul din 
mitologie,. întîlnim peste tot semnifi
cații sociale moderne. ,, Argonauții" 
sînt înțeleși ca niște oameni ce caută 
fericirea pentru a o dărui poporului 

lor. Aluziile -la evenimentele ul fim iilor 
ani.tiră'ți rite moi sîinit străveziii și bine 
venite. Deci ne bucurăm de prezența 
unui poet care-și află centrul intere
selor sale în plina luptă a societății 
contemporane.

Dimos Rendis cîntă floairea candidă 
a lămîilor și sîngele eroilor comuniști 
ai Greciei, așa cum folclorul grec 
cîntă aceleași flori de lâmîi și sacrul 
sînge ai liuii Leonida, ercuil ide la Ter- 
mopile. Este edificator poemul „Des
pre dragoste", undle Tirteiu și .Ana
creon își concordă seninătatea pură 
și cizelată, spre a cîntă marea iubire 
a ciatmeniloir — id.air a o amenilor care c 
trăiesc în epoaa. aceasta, cînd în Gre

cia patrioții mor pe baricade, afir- 
mînd iubirea și bucuriile constructive 
ale vieții. Poemul este însuflețit de 
generoase idealuri omenești și toate 
versurile sînt îmbibate de o aromă 
plăcută, întrucîtvia exotică. Poetul 
își vede iubirea oglindită în flori și în 
cînitecuil păsărilor, elemente ale na
turii care și-ar pierde farmecul dacă 
iubirea poetului n-ar exista. Cînd 
poetul afirmă imposibilitatea de a 
exprima intensitatea dragostei sale, 
nu vibrează strigătul nervos al ro
manticului, ci constatarea emoțio
nată dar calmă a clasicului. Nu 
sînt găsite cuviințe directe care să 
arate că poetul și-ar da și viața pen
tru iubirea lui ci se întreprinde o fru
moasă asociație alegorică: un patriot 
grec nu putuse spune cit de mult 
își iubește patria pînă în clipa cînd, 
aruneînd o grenadă și murind pe ba
ricadă, a rostit: „iată cît o iubesc". 

Iubirea este văzută de Dimos Rendis 
ca o parte fermecătoare din viața 
omului luptător.

In poemul „Visuri moștenite", este 
cîntată răspunderea de a moșteni și 
împlini visurile generațiilor anterioa
re. In cele două coloane ale poemului, 
victimele asuipriitorilar popoiaralcir .sânt 
descrise cu multă știință a tragismu
lui. Micuțul Lambros privește cum îi 
arde casa, regretînd la Început ipier- 
dorea trotinetei aflâită în casă, apoi 
pi ivind cu mirare și curiozitate de co
pil .acest spectacol — orfouim, inte
resant pentru el. Pe Acropole bubuie 
tunurile englezești, ceea ce dă mi- 
csțului Lambros viziuni luminoase: 
vn cerc mare, învăpăiat, care să-și 
împartă ina.zeile unai lumi fericite.

Ideea întregului poem este conden
sată într-o strofă ale cărei elemente 
revin cu insistență pe parcurs:

„Căci așa se tnttmplă uneori cu 
visurile

Unii visează, alții le înfăptuiesc.
Iar generațiile care vin 
Le dau suflet și trup, 
Le dau viață."

Publicată în paginile revistei „Con- 
temiparainull", „Nota adresată fabrican
ților de arme din S.U.A., Marea Brita- 
nie și Franța" scoate în evidență noi 
laturi ale personalității lirice a poetu
lui. Gum nu credem că satina este în
totdeauna omorîtoare de lirism, așa 
cum1 s-a susținut de către unii, am 
avut plăcerea degustării unui fruct 
deosebit, oferit de poet. In acest 
poem, calmul caracteristic de care 
vorbeam are altă semnificație și alt 
re-azim. Aici Dimos Remriis polemizea
ză cu ideile ațîțătorilor la un nou ma
sacru. Tema este de primă importan
ță, răspunderea cetățenească o impu
ne fiecărui poet, iar Dimos Rend.is o 
însuflețește cu procedee și versuri pli
ne die sevă. Ampllia țesătură a imagi
nilor este deschisă cu o ironie subțire
— fabricanții de arme îi pregătesc 
poetului o moarte frumoasă, îneîntă- 
toare, moartea în cel de .al treilea răz
boi mondial. Poetul se preface a se 
bucura, este plin de recunoștință, ba 
chiar regretă că n-a murit în războa
iele mondiale precedente. O mîhnire 
pare a-1 mai întuneca: se teme că bi
nefacerea pe care i-o pregătesc război
nicii nu va fi posibilă. Tonul ironic 
este părăsit, timbrul poemei căpălînd 
o impresionantă gravitate : Raymonde 
Dien nu se va bate cu mama Zoiei și 
Henri M'artin nu va porni împotriva 
Mării Negre.

In versuri sarcastice este demasca
tă adevărata f.ață a cercurilor impe
rialiste războinice. Cei care scot țin
tele de la cizmele soudațilar, o fac 
nu pentru a le „ameliora" militarismul 
ci pemt.ru ca acestea să poată invada 
cu mai puțin zgomot. Cînd se încheie 
tratate argresive, se discută despre 
popoarele ce sînt astfel primejduite 
așa cum discută fermierii despre mar
fa lor — mieii ce vor trebui tăiați în 
abatoare. Uneltirilor demascate, Di
mos Rendis le opune liniștea sa sufle
tească și umorul să frust; în defini
tiv el nu dorește să moară într-un 
război mondial, el nutrește „meschi
na" aspirație de-a muri de bătrinețe. 
Pentru aceasta el își va iua măsurile 
pe care și le ia gospodarul ca să-și 
apeire viața și avutul de fiare și de 
intemperii.

Fără a-și știrbi unitatea interioară, 
poemul cuprinde, printre sonurile sar
castice sau umoristice, laude largi și 
senine închinate frumuseții vieții 
pașnice. Rafalelor și canonadelor, poe. 
tul le preferă plimbările prin crîngu- 
rile înmiresmate ide lămîi, lovitu
rile ciocanelor -care repară gardurile 
dărîmate de război; îi place să .asude 
aplecat deasupra uneltelor agricole 
și să-și încerce tăria privirilor cu in
candescența oțelului care sfîriie în 
furnale, îi pla.ee „să-și îmbrace ideile 
în ritmuri și rime, așa cum se îm
bracă o fată pentru prima ei întil- 
nire", îi place viața și e „mîhnit" că 
nu se potrivește la gustițri cu parti
zanii războiului.

Buhele păreri ce le avem despre 
Dimos Rendis cresc prin cercetarea 
fragmentelor .clin partea a Iha a epo
peii Argonauților, publicate în „Ga
zeta literară". Aici umanismul cald 
al poetului e mai evident și mai fruc
tuos decît ori unde. Suflul eroic ai 
epopeii amintește pasaje din Odiseea. 
Reînviind mitul antic, poetul nostru 
ii acordă semnificații noi. Sirenele în
cearcă sa-i ademenească pe argonauți:

„Unde-ațl pornit-o voi, flăcăi cuminți, 
pe valurile ne-mblînzite?
V-așteaptă frați acasă și părinți, 
și dalbele iubite...

la caire Orfeu, răspunde:

— ,,Ne-așteaptă frați acasă și părinți 
și dalbele iubite...
Dar toți sînt istoviți de suferinți 
Și de nevoi cumplite".

Argonauții caută lîna de aur pentru 
a oferi, cu ajutorul ei, bunăstare și 

feriedre poporului lor. Sirenele însă 
își continuă ispitirile:

„Fă-(i dulce traiul, după voia ta, 
trăiește și te-nfruptă.
E scurtă viața spre-a te desfăta, 
Cărarea-i întreruptă !..."

prilejuiindu-i lui Orfeu frumoasa-i fi
lozofie militantă:

„E scurtă viața spre a te desfăta, .
Cărarea-i întreruptă...
Pornește deci, flăcău voinic, nu sta, 
grăbește-te la luptă l"

Simbolurile antice se înfierbîntă ra
diind idei moderne, de importanță vi
tală. Stihiile dezilănțuiesc o urgie, 
oare simbolizează de fapt nenorocirile 
războaielor moderne. lasou trimite 
porumbelul păcii care va duce, dea
supra acestui potop de lave distrugă
toare, vestirea bună a unei vieți fe
ricite. Toate acestea sînt expuse cu 
forța elementară împrumutată de la 
epjicii antici, combinată cu eleganța 
poeților grecii mai noi. Considerați 
această contemplare virilă a mării :

„Dar Marea, ostenită, cade moale 
uitind pricina supărării sale. 
Privirea ei e iarăși ca-nainte, 
albastră, drăgăstoasă și cuminte. 
De vas, lascivă-șt scarpină spinarea 
și cere mingîieri — înșelătoarea! — 
Să zici că adineauri nici cu gîndul 
n-a vrut să-nghită cerul și pămîntul! 
Acum e răsfățată și nurlie, 
iar tu o ierți! Și boarea cînd adie 
te lași purtat pe sinii ei ca neaua 
căci știe să-i dezvăluie, cățeaua!..."

Evident, traducerea lui Ioanichie 
Olteanu e admirabilă și versurile păr 
a fi scrise direct în romînește.

Am putut citi recent traducerea 
poemului „Chemare", distins cu pre
miul al 11-le.a la concursul literar or
ganizat în cinstea Festivalului de la 
Varșovia. Versurile fluente și pigmen
tate de imagini frumoase țes o che
mare patetică la destinderea inter
națională, la înfrățirea între popoare. 
Poetul imaginează ruguri uriașe în 
care să ardă condeele plătite să sa- 
meme dușmănia, spinii care sugrumă 
ogoarele, hainele vărgate de pușcă
riaș, batista care leagă ochii justiției 
și protezele pe ca.re le pregătește răz
boiul. Art.a lui Dimos Rendis se si
tuează pe coordonatele luptei pentru 
pace și luptă pentru libertatea și in
dependența oamenilor ce sînt încă în
cătușați. Această atitudine este dic
tată de dragostea adîncă de om a 
poetului.

11 cunoaștem pe Dimos Rendis: 
scund, cu fața negricioasă și ascu
țită, desenată parcă fără curburi, din 
linii drepte, cu ochii vii și puternici, 
cu un zîmbet cînd binevoitor, cînd 
ironic, pe buze. L-am auzit rar vor
bind despre poezia sa și cu atît mai 
rar despre sine. Numai cîteodată, în 
ceasurile cînd sufletele se apropie 
inexplicabil de mult, el povestește a- 
mintiri din țara sa îndepărtată. In 
rest, își păstrează impresiile, pentru 
poezie.

Trăiește, ca om modern, toate fră- 
mîntările evului nostru și, ca poet 
sensibil, le trăiește cu atît mai mult. 
Cu toate acestea, în sufletul lui vi
brează apa limpede a marilor tradiții 
clasice, surîzătoare și calme. Poezia 
lui zîmbește uneori ca un copil, a- 
cuză alteori cu violența eroică a ado
lescentului, afirmă alteori adevăruri 
implacabile, cu seriozitatea omului 
cărunt. Poezia lui Dimos Rendis cu
prinde toate vîrstele, unindu-le în- 
tr-una singură, vîrsta clasică, sojară, 
cu gîndurile căreia poetul judecă e- 
venimentele contemporaneității, în- 
cadrîridu-se în luptele ei.

Nicolae Lablș

Noul roman 
al lui Mitchell Wilson

omancierul american Mitchell 
Wiilson e cunoscut publicului 
cititor din țara noastră prin

volumul său „O rază de lumină", a- 
părut recent în traducere romîneas- 
că.

De curînd, în vitrinele librăriilor 
americane .a apărut cel de al doilea 
roman semnat de Mitchell Wilson, și 
care poârtă titlul „Fratele meu, duș
manul meu“ (My brother, my 
enemy).

Trei orfani, Ren, Davy și Margot 
Mallory sînt crescuți la ferma unui 
unchi, a cărui brutalitate și lipsă 
de omenie îi determină să fugă și 
să pribegească prin mai multe sate 
și orășele americane. In cele din 
urmă, Ken și Davy ajung într-un 
oraș unde, cu ajutorul lui Norton 
Wallis, un bătrîn inventator, izbutesc 
să deschidă un mic atelier de repa
rat automobile. Dar marele vis al 
celor doi frați e să realizeze un apa
rat cu ajutorul căruia să transmită, 
Ia mari depărtări, imagini. Nesfîrși- 
tele peripeții ale tinerilor inventa
tori, cărora capitaliștii de tot soiul le 
pun piedici peste piedici, sînt poves
tite cu o uimitoare vioiciune.

Dacă, la început, invenției celor 
doi frați i se arată o oarecare aten
ție, ceii doi tinerii își dau curînd sea
ma că nu dragostea pentru știință 
și dorința de a pune la îndemînâ oa
menilor un aparat menit să le facă 
viața mai bună și mai frumoasă 
sînt cele care provoacă acest interes 
din partea unui oarecare Brock, di
rector al băncii din localitate, sau 
din partea milionarului Douglas 
Volilnath; acești rechini ai capita
lului văd în noua invenție numai 
un mijloc de cîștigurt mai mari.

Așa cum sugerează și fitilul roma
nului, scriitorul a intenționat să pre
zinte ciocnirea surdă dintre cei doi 
frați — zugrăviți cu o puternică 
artă portretistică — drept conflictul 
central al cărții (Ken și Davy iu 
besc aceeași fată, pe nepoata lui 
Wallis). Dramatismul adevărat a' 
acțiunii <e generat însă de lupta pe 
care o duc inventatorii cu ostilitatea 
„sltîlpiilbr societății". Așa cum re
marcă criticul sovietic V. Rubin, 
„cartea a depășit intențiile autorului 
ei". Societatea capitalistă nu aș
teaptă de la oamenii de geniu „un 
mijloc de a înfrumuseța viața po
porului", așa cum socoiate Davy Mal
lory că e invenția sa, ci numai un 
izvor mai bogat de venituri obținute 
comod.

Cartea prezintă o galerie de por
trete, realist conturate, proiectate 
toate pe fondul întunecat al socie
tății burgheze; Davy, entuziast, în
suflețit de dragostea pentru știință, 
de ura pentru sistemul care tinde să 
prefacă orice sforțare omenească în 
bani; Ken, cu o inteligență scăpă
rătoare, dar în același timp cu un simț 
practic foarte dezvoltat, opus întru 
totul naivei încercări de izolare în 
lumea științei, manifestată de fratele 
său; Vicky Wallis,, fata pe care o 
iubesc cei doj tineri, o gingașă fi-, 
gură feminină; Norton Wallis, pro
tectorul celor doi orfani, a cărui e- 
nergie pare să fi fost roasă de 
anii îndelungați de luptă cu osten
tativa nepăsare a celor care l-ar fi 
putut finanța; Douglas Vollrath, 
personaj odios care, în spatele unei 
vigori aparente, ascunde o completă 
neputință de creație și al cărui unic 
ideal în viață sînt banii. Prin an
samblul problemelor sociale pe care 
le ridică, prin realismul realizării 
unor figuri tipice realității vieții 
Americii de astăzi, romanul lui 
Mitchell Wilson este menit să ocupe 
un loc însemnat între operele lite
raturii progresiste americane con
temporane.

Dan Grigorescu

■iaa-TTiir-' jiri..ii»i. ■—

f
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•) B. Elvin : Geo Bogza, E.S.P.L.A., 1955.
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ară a fi prin excelență un 
scriitor „dificil", așa cum 
sînt considerați mulți pro
zatori și poeți care au de

butat și s-au făcut cunoscuți publi
cului cititor încă din epoca dintre 
cele două războaie mondiale, Geo 
Bogza — ca orice artist autentic — 
pune cercetătorului multiple proble
me de natură estetică, deloc ușor 
rezolvabile. Poate tocmai de aceea, 
in afara cronicilor și recenziilor pri
lejuite de apariția ultimelor sale 
scrieri, el nu s-a bucurat pînă în 
prezent decît de două studii critice 
de dimensiuni mai mari, îndrăznețe 
prin însăși intenția lor de a apre 
cia, în sinteză, totalitatea activității 
literare a lui Geo Bogza. (Judecind 
comparativ, alți scriitori nu au avut 
parte nici măcar de atît). Cel din
ții, axat cu deosebire pe evidențierea 
artei reportajului, este semnat de 
Ion Vlad și a apărut, în iarnă, în 
două numere ale revistei Steaua. Cel 
de al doilea, semnat de B. Elvtn. 
a văzut lumina tiparului la E.S.P.L.A. 
într-o colecție de studii literare.

Nu intră în intenția noastră de 
a discuta acum ambele studii — in
teresante și instructive fiecare, — 
deși operațiunea e tentantă și-ar pu
tea duce la unele concluzii fructuoa
se, privind atît metoda de cerceta
re, cit și elementele relevate, de cei 
doi critici, ca esențiale în opera 
lui Geo Bogza. Ne vom opri, su
mar, numai asupra lucrării lui B. 
Elvin, întrucît aceasta, tipărită fiind 
in volum, e mai la îndemînâ citito
rilor.

Concepîndu-și studiul după formu
la monografică, dîndu-i însă, de la 
început, o vizibilă ținută eseistică, 
B. Elvin caută să evidențieze, mul
tilateral, principalele aspecte și trăsă
turi ale creației lui Geo Bogza. Pen
tru realizarea unui atare obiectiv, 
criticul a urmărit mai întîi „drumul 
sarjitoiruilui" de la primele sale tipă
rituri pînă la Tablou geografic, a 
dezbătui apoi problema reportajului 
ca specie literară (făcînd și unele 
referințe la punctele de vedere ale 
lui Geo Bogza), a analizat modali
tatea sub care apare munca și na
tura în opera scriitorului, a schițat 
chipul omului așa cum ni se înfăți
șează el în reportajele lui Bogza, a 
subliniat atenția de care se bucură 
in scrisul acestui mare artist pro
blematica anilor noștri — pacea și 
războiul — și a încercat. în cele din 
urmă, să desprindă cîteva din trăsă
turile specifice ale stilului său.

Dotat cu o remarcabilă putere de 
analiză, B. Elvin izbutește aproape 
în fiecare capitol al lucrării sale 
să reliefeze coordonatele caracteris
tice viziunii artistice a lui Geo 
Bogza. Vrednice de semnalat sînt pa
ginile închinate „muncii și maturii" 
și „orizontului vieții", așa cum apar 
acestea în opera lui Geo Bogza. In- 
cereînd să surprindă mereu genera
lul în particular, criticul relevă și 
aici că una din trăsăturile de sen 
mă ale artei bogziene este aceea de 
a-l defini pe om, îndeosebi tn func
ție de noțiuni, fenomene sau ima
gini care trezesc, sentimentul mo
numentalului. Ideea (formulată, ae 
altfel, și de alți cercetători, inclusiv 
de Ion Vlad) e reluată, apoi, tn 
multiplele ei realizări și în alte ca- 
pdole ale studiului. Apreciind însă 
din acest unghi opera lui Bogza, se 
naște ispita de a-l defini pe scriitor 
nu prin sine însuși, ci prin compa
rație. De obicei, Bogza era descins 
din Calistrat Hogaș. Păstrînd ter
menul de raportare și adîncind pa
ralela, B- Elvin lărgește însă sfera 
comparației, prelungind lista pînă la 
antici. Pe de altă parte, tot pentru 
a contura mai bine profilul artistic 
al lui Bogza, e adusă în discuție atlt 
opera de reporter a celebrului Egon 
Erwin Kish, cît șl minunatele de
scrieri de natură ale maestrului Sa-

lui Geo Bogza* 1
doveanu. Paralelele, judicios concepu
te, l-au ajutat pe cercetător să relie
feze. în această ambianță de iluștri 
artiști ai cuvîntului, ceva din per
sonalitatea lui Geo Bogza. Față de 
Kish, el aduce, între altele „o li
niște care trezește fiori", un tempe
rament meditativ, o „acută percep
ție de sine", un stil ușor sarcastic, 
dar întotdeauna solemn și o accen
tuată predispoziție lirică; față de 
Hogaș, care găsea în natură „re
creații intime", Bogza e urmărit ne
încetat „de o concepție asupra na
turii în care problema spațiului și a 
timpului ocupă un loc central" și de 
conștiința că „omul este un al pa
trulea regn, um imperiu în alt im
periu, între care pot fi stabilite ui
mitoare corespondențe"; față de M. 
Sadoveanu, care receptează fenome
nele „prim cumulare de detalii pline 
de seminrifioație", Geo Bogza, folo
sind „notația sintetică", duce imagi
nile, prin amplificare, la „proporții 
simbolice", manifestînd adesea „o 
înclinație vădită spre antropomorf i- 
zarea naturii". Sus(inîndu-și afirma
țiile cu citate grăitoare, B. Elvin 
argumentează convingător și cu sub
tilitate varietatea, de forme pe care 
o capătă în . scrisul lui Geo Bogza 
această viziune fundamentală asupra 
sensului vieții, naturii și omului.

Se pare însă că analiza nu e 
dusă întotdeauna pînă la concluziile 
ei firești. Raportlndu-l, stilistic vor
bind, pe Geo Bogza la Calistrat Ho
gaș, criticul ar fi putut conchide, dez- 
bățînd sumar, natura viziunii pe care

cei doi scriitori o au asupra rela
ției dintre om și natură. Se știe că 
suportul viziunii lui Hogaș e vasta 
iui cultură clasicistă. De aici și spe
cificul imaginii sale artistice. Prefe
rința pentru monumental e prezentă 
și la Hogaș și la Bogza. Dar, oare, 
suportul lor e același ? Elvin însuși 
recunoaște că, prin concepție, cei 
doi scriitori sînt profund deosebiți. 
Care ar putea fi atunci izvoarele uni
versului de imagini al lui Geo Bogza 
și natura viziunii sale ? Care este, 
în fond, suflul artistic al operei sale? 
Cu toate că B. Elvin îl opune, la un 
moment dat (referindu-se la „jurna
lele de călătorii") romanticilor (e 
drept, pasivi), totuși, după părerea 
noastră, natura viziunii artistice a 
lui Geo Bogza și suflul său creator 
sînt profund romantice. De la pre
ferința pentru eroi prometeici, pînă 
la efuziunile lirice care transformă 
reportajul în poem în proză, și de 
la interesul pentru imaginea hiper
bolică, monumentală, antitetică, pînă 
la surprinderea macrocosmosului în 
microcosmos, totul ne îndrumă spre 
romantism. N-avem de-a face, fi
rește. cu vechiul romantism activ, ci 
cu unul nou, revoluționar, înrudii 
în esență cu acela al lui Gorki. 
Byron, Mickiewicz. Lermontov sau 
Eminescu îl cîntau pe titanul mito
logic și vedeau în el un simbol, 
Bogza descoperă titanii nu pe stîn- 
cile Caucazului și nici în legenda
rele lupte ale lui Prometheu cu Ju
piter, ci între oameni. Prometheu a 
devenit Danko, romanticul, activ ajuns 
revoluționar, iar utopicul a devenit 
posibilitate în orînduirea socialistă 
Umanitarismul romanticilor de altă
dată a primit, în viziunea lui Bogza. 
trăsăturile realismului socialist. Ex 
clusivismul romantic de altădată a 

fost înlocuit printr-o îmbinare armo
nică a dragostei și a urii, senil- 
mente întemeiate pe o concepție des
pre lume și viață calitativ superioa
ră. Receptiv înainte vreme mai cu 
seamă la aspectele ce vorbeau despre 
drama cotidiană a oamenilor muncii, 
despre Prometheii înlănțuiți, ce se 
zbateau s-ajungă la porțile feri
cirii, Geo Bogza înalță azi imnuri 
de slavă oamenilor noi ai epocii 
noastre, Prometheilor eliberați, ce pă
șesc triumfători, din victorie în vic
torie, prin „porțile măreției" anilor 
socialiști. Cosmosul însuși se pleacă 
în fața puterii excepționale a acestor 
noi Promethei.- zeci de mii de oa
meni care, asemenea lui Danko, își 
dăruiesc totul pentru realizarea feri
cirii colective.

Din aceleași regiuni romantice pro
vine, se pare, și arta, satirei bogzie
ne. Din păcate, Elvin insistă prea 
puțin asupra acestei dimensiuni a 
scrisului lui Bogza, apreciindu-l mai 
cu seamă pe reporter și pe poet și 
neacordîndu-i atenția cuvenită pam
fletarului. (Capitolul intitulat Pacea 
și războiul e cel mai puțin consis
tent în complexul volumului). Gro
tescul, sarcasmul, ironia de un anu
me sens particular, ne amintesc de 
grotescul, sarcasmul și ironia roman
tică. De altfel, suflul satirei bogziene, 
corosivitatea ei, universul ei de ima
gini, ne îndrumă spre aceleași po-_ 
menite regiuni. Poate că la atari 
concluzii ar fi ajuns și Elvin dacă ar 
fi folosit și de data aceasta com
parația. Raportind schița satirică la
I. L. Caragiale sau G. Topîrceanu, 
iar pamfletul la N. D. Cocea, la Za- 
haria Stancu, Tudor Arghezi — cer
cetătorul ar fi găsit mai ușor ele
mentele care formează și această va
loroasă dimensiune a talentului lui 
Geo Bogza. Concluziile n-ar fi fost 
deloc îndepărtate de cele consta
tate cu prilejul analizei reportajelor 
sau poemelor în proză: suportul lor 
e, în fond, același: viziunea roman- 
tic-revoluționară. Viziunea aceasta e 
comună aproape tuturor scrierilor tui 
Geo Bogza (avem în vedere pe ace
lea care depășesc faza „avangardis
tă"). Bineînțeles, pe măsură ce con
cepția artistică a scriitorului evolua 
pozitiv, suflul romantic revoluționar 
se întemeiază pe perceperea, în _ e- 
sență, a metodei realist-sociallste. 
Dar pentru a ajunge aci, Geo Bogza 
a trebuit să urmeze un drum mu? 
mai puțin neted, decît apare el tn 
studiul lui B. Elvin. Drumul acesta 
e frămîntat de contradicții de neg- 
tură ideologico-artistică, și e presă
rat cu succese dar și cu dese reve
niri la recuzita „avangardistă". Din 
păcate, neadîncirea suficientă a unor 
atari probleme răpește eseului lui 
Elvin posibilitatea cercetării istorico- 
literare a evoluției artistice a scriito
rului și, prin urmare și a elemen
telor fundamentale ale viziunii aces
tuia.

Fără îndoială, dacă B. Elvin ar fi 
încercat, în finalul studiului său, să 
sintetizeze datele la (.are a ajuns 
(prin analiza judicioasă și meritorie 
a operei lui Bogza) și să ne ofere, 
în medalion, profilul artistic al scrii
torului, — problema esenței viziu
nii estetice bogziene era mai complet 
și mai profund rezolvată.

Rindurile acestea nu vor să aibă 
aerul unui reproș, întrucît observa
țiile au fost prilejuite de premize ce 
ființează în însuși eseul lui Elvin. 
De altfel, una din marile calități ale 
acestui eseu este invitația la medi
tație creatoare pe care fi-o sugerea
ză aproape fiecare pagină. înzestrat 
cu un simț al analizei vrednic de 
prețuire, B. Elvin ne-a oferit, prin 
volumul său, ceasuri de instructivă 
zăbavă.

Aurel Martin

I
n articolul pe care-1 scria cu prilejul 
apariției volumului „Mo’rmîntul unui 
copil", publicat în „Viața romînească" 
din 1906, Ibrăileanu caracteriza astfel 
operele de început ale iscusitului maestru 

al prozei romînești : „D. Sadoveanu e cel 
dintîi cîntăreț al pământului țării sale, — 
vreau să zic că nimeni nu e iegat ca dîn- 
sul prin atîtea fibre temeinice cu sufletul 
acestui pămînt, cu cîmpiile lui, cu apele lui, 
cu oamenii lui, — și deci cu cei mici, — 
cu tragedia lui..."

Criticul „Vieții romînești" releva în a- 
ceste rînduri lapidare trăsături specifice 
creației sadoveniene, care se afirmau cu tărie 
chiar de la primele volume de nuvele și 
povestiri. Poet al naturii și al sufletului 
omenesc mai mult decit oricare din contem
poranii lui, Sadoveanu s-a apropiat cu dra
goste de oamenii de la țară și din uitatele 
tîrguri de provincie, cărora le-a pătruns 
și le-a înțeles viața trudnică, bîntuită de 
răul asupririi sau măcinată de mediocri
tate și rutină. Continuînd tradiția realistă 
a nuvelisticii romînești, ridicată la treapta 
ei cea mai înaltă de Caragiale și Slavici, 
scriitorul se impune de la început printr-o 
puternică personalitate artistică, ce va im
prima un sunet unic operelor sale.

Este știut că eroul preferat al Iui Sa
doveanu a fost din totdeauna țăranul obi
dit, cu inima grea de suferința veacurilor, 
de asuprire și împilare. Către el s-a îndrep
tat scriitorul cu toată ființa sa, cunoscîndu-i 
în profunzime viața și obiceiurile, bucuriile 
și amarurile, însoțindu-1 la oaste, și ascui- 
tîndu-i istorisirile din vechime la focuri de 
seară, îndurerindu-se împreună cu el în 
fața samavolniciilor și nedreptăților, izbuc
nind aprig atunci cînd răbdarea seculară 
era adusă pe marginile ei, cerîndu-se plă
tită. Deși același țăran romîn ca al balade
lor sau al lui Creangă, ca al lui Rebreanu 
și al operelor realiste mai noi, țăranul 
zugrăvit de Sadoveanu are înfățișarea și 
psihologia sa proprie, în care autorul 
și-a încrustat pecetea originalității, inir-un 
chip deosebit de autorii amintiți. Explicația 
nu e greu de găsit, și ea a lost dată de 
vechea critică progresistă (Ibrăileanu), care 
a observat o trăsătură dominantă a artei 
lui Sadoveanu și anunțe atitudinea lirică a 
autorului față de realitate, față de 
oameni și natură. Mai ales de aici 
trebuie să pornim pentru a înțelege 
modul în care scriitorul descrie sin
gurătatea și tristețea ostașilor Citi „Amin
tirile Căprarului GHeorghiță", eroismul și 
omenia luptătorilor de Ia 1877, ca și ura 
mocnită a lui Marin, tatăl și soțul înșelat 
de boier din nuvela „Păcat boieresc".

Flăcăii din „Amintirile Căprarului Gheor- 
ghiță" se arată niște oameni înapoiați, sau 
mai degrabă ținuți în stare de înapoiere, 
care se conduc numai după bunul sirr.ț și 
după o străveche înțelepciune. Ei n-au cu
noscut încă bucuria culturii, orbecăiesc în 
întunericul neștiinței, oferind astfel un te
ren prielnic vagmiștrilor regimentului care-i 
brutalizează „din datorie" sau din sadism. 
Oameni ai muntelui și cîmpiilor, tinerii ve- 
niți la oaste, în afara umilirilor pe care 
ie înfruntă, sînt lipsiți și de singura alinare
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Cronica literară

LIRISMUL POVESTITORULUI"
ce o găseau în înfrățirea cu natura, unicul 
prieten și ajutor în vremuri de restriște, Ra
rele marșuri la marginea orașului constituie 
o adevărată evadare din atmosfera cețoasă 
și rece a cazărmii. Ajungînd în apropierea 
unui sat,..ostașii parcă se înviorează: „Gîn- 
duri, doruri, le luaseră sufletele spre alte 
locuri : mirosul umed al lanurilor aducea 
uitarea cazărmii pentru o clipă. Iată o cum
pănă de fîntînă... lată o podișcâ de bîrne, 
mai încolo lingă un ochi luciu de apă, o 
moară neagră ; pilcuri de sălcii și un drum 
de costișe, care urcă pe sub maluri rîpoase..."

Sentimentul de înstrăinare al ostașilor 
nu-și află motivarea, așadar, într-o presu
pusă aversiune a acestora peritru oraș, așa 
cpm s-a spus uneori, și nici intr-o miste
rioasă comuniune cu natura, ci în însăși 
concepția lor de viață, determinată de anu
mite condiții social-culturaie. Cazarma bur- 
ghezo-moșierească e un loc de supliciu, 
sumbru și îngrozitor, care în loc să-i 
ridice pe ostași din condiția lor îna
poiată, le adîncește mizeria, abrutizîndu-i 
prin cele mai odioase metode de educație 
militară. Neacomodarea tinerilor țărani la 
modul de viață cazon este fireasca și nu 
trebuie etichetată neapărat ca poporanistă.

Lirismul scriitorului în înfățișarea țăra
nului ni se pare și mai evident în „Poves
tiri din război". Subliniind eroismul țărani
lor care fac minuni de vitejie în tradiția 
strămoșilor, Sadoveanu se apleacă asupra 
unor cute mai adinei ale sufletului lor, des
coperind fiorul cald al unei omenii emoțio
nante prin simplitatea și firescul ei : „Ser
gentul Savin făcu două țigări. Pe una o 
dădu prizonierului. — Na și ție, ți-o fi 
fiind poftă!" („Moara părăsită").

Alteori, inima deschisă, ferită de ură șo
vină, a omului din popor, umanitatea lui, 
se exprimă cu un umor specific ce produce 
veselie deopotrivă în rindurile învinșilor și 
învingătorilor :

„Un căprar bălan, cu ochii foarte vioi, 
strigă :

— Effendi ! hei, effendi!
— Evăla ! zise, de dincolo, un turc înalt 

și bărbos.
— Moclis hacană 1 vorbi foarte serios că

prarul. Ghel burdâ ? Perpelița hacană, țan- 
găr mangăr berlengher buf!

Turcul rămase cu ochii holbați, fără să 
priceapă.

— Nu priceput ? întrebă căprarul. Și flă
căii prinseră a rîde. Turcul își întinse^ și el 
gura cu dinții albi, într-un rîs fericit, își 
scoase pipa din tunică și o zvîrli căprarului".

Dorul și grija pentru cei de acasă nu-i 
slăbește pe ostași nici sub ploaia de foc 
a șrapnelelor. Noaptea, în ceasuri de veghe, 
se string să-și povestească năcazurile în
durate din partea boierilor . Istorisirile se dea
pănă domol, fără gesturi grandilocvente, 
ascunzînd suferințe și umiliri, care pînă la 
urmă sînt plătite cu asprimea cuvenită. „Și 

la noi s-a înttaplat de mult așa ceva — 
spune cu glas molcom un oștean. Au răbdat 
oamenii zece ani încheiați, pe urmă l-au 
prins pe boier și l-au rupt în bucăți". In 
genere cam pe această linie evoluează per
sonajul : acumulările sînd îndelungi, iar iz
bucnirile, năpraznice și pe neașteptate.

O asemenea evoluție îi este caracteristică 
și lui Marin vînătorul, care-i descoperă 
tainele bălții tînărului boier Niculiță, din 
nuvela „Păcat boieresc". Acest personaj ce 
se autodefinește într-o formulă extrem de 
concisă: („Eu mai mult tac, eu sînt fire 
închisă... Vai de sufletul meu... ce am pă
timit numai Dumnezeu de sus știe") mi se 
pare cel mai reprezentativ, referindu-ne la 
volumul îri. discuție, pentru psihologia țăra
nului zugrăvit de Sadoveanu. Veșnic tăcut, 
ascunzînd în suflet o veche durere și ură, 
Marin este tipic pentru revolta individuală 
a țărănimii. El denunță sentențios asupri
rea moșierească :

— Nu, ia noi nu-i 
chip să mai trăiască 
rumînul 1 Pe mine m-a 
sărăcit boierul ăl de-a 
murit, și ăsta care a 
venit m-a afundat și 
mai râu în necăZ... 
Am rămas numai cu 
casa, atît, — și Cu 
pușca...

înșelat și de stăpî- 
nul cel tînăr care-i 
necinstește fiica, Marin 
va încerca să-și facă 
singur județul, așa 
cum procedează în ul
tima instanță mulți 
din eroii lui Sadovea
nu. Scena în care cere 
socoteală boierului, în- 
dreptîndu-și „mîinile 
noduroase cu vinele 
ca frînghii grămădite" 
spre gîtul vinovatu

lui, capătă semnificația unui simbol al lup
tei pe care a dus-o veacuri de-a rîndul țără
nimea de la noi. Cuvintele lui Marin cad 
grele în urechile ciocoiului, dînd glas unei 
nesfîrșite dureri ce nu se poate ostoi decît 
în sînge. „— Boierule!... Ciocoiule! Și _ tu, 
mă, ai făcut ca ălălalt, ca ăl de a murit!... 
El mi-a rușinat muierea, m-a sărăcit,m-a 
prigonit, — și acuma ciocoiul iar s-arată I... 
Iar s-arată 1 Ce-ai făcut, cîine! Spune cîine, 
de ce mi-ai rușinat copila ? De ce ai ucis-o, 
de ce m-ai otrăvit ?“

Ca să relevăm și mai departe atitudinea 
lirică a scriitorului față de eroul său pre
ferat trebuie să ne întoarcem la „Povesti
rile din război". Observînd că în războiul 
pentru independență au participat două ca
tegorii de ostași, unii „feciori de negustori 
cu dare ele mînă", despre care „se va scrie 
prin gazete, iăudîmdu-se dragostea lor de 
țară", — și alții care vor fi uitați deoarece

n-au lăsat „averi și bine", scriitorul se 
oprește asupra celor din urmă. Relatarea 
acestei diferențe sociale, specifice societății 
burgheze, îi da prilej să Închine un adevă
rat imn de dragoste și de slăvire omului 
simplu. Evocarea vieții călărașului necunos- 
cut, căzut in război, este pătrunsă de un 
patetism sobru ce se exprimă cu o mare 
căldură.

Panegiricul începe prin chemarea anilor 
copilăriei eroului: „Tatăl tău o viață s-a 
luptat cu nevoile și rareori rîdea. Cînd era 
mînios batea pe maică-ta; dacă te vedea 
plîngînd răcnea și te pleznea și pe tine..." 
Se evocă apoi tinerețea copilului, care creștea 
în mijlocul cîmpiilor, unde „a învățat a 
cîntă din fluier și a chiui strigăte de horă"; 
unde împreună cu tovarășii de joacă stătea 
la povești „în lumina rumănă", „pe cînd 
piedicile cailor sunau sec îm tăcerea cîm
piilor".

Fraza se desfășoară în respirații largi, 
cu solemnitatea acor
durilor de orgă, elo
giul ridieîndu-se pînă 
la o adevărată apoteo
ză a omului.

„Și a răsărit deo
dată din tine un flă
cău mîndru, nalt și 
vînjos. Puterea steja
rilor era și în tine, 
murmurele apelor și 
freamătele pădurilor 
erau cîntecc pe care tu 
demult le cunoșteai, 
nemărginirea zărilor 
îți pătrundea sufletul".

In fața unei aseme
nea imagini, nu știi ce 
să admiri mai întîi : 
tonurile majore ale 
simfoniei sau specta
colul superb al naturii 
viguroase, pe care o- 
mul le absoarbe în 

ființa sa de proporții legendare.
Cu aceleași înalte vibrații sînt evocate, 

rînd pe rînd, diferitele etape ale vieții erou
lui, fiecare vîrstă constituind parcă un alt 
verset al unei mai păminîești „Cîntări a 
Cântărilor". Este în această poemă ceva din 
tristețea psalmi stului, dar și ceva din pato
sul marilor epopei care au cîntat faptele 
eroice ale omenirii. Poetul, de obicei sobru, 
abia își reține durerea atunci cînd aruncă 
o uitimă lumină asupra virtuților morale 
ce au împodobit sufletul eroului:

„Iată, s-a făcut noapte; pescărușii și na- 
gîții au făcut... Tu ai murit, ți o inimă 
dreaptă s-a stîns cu tine. In viața ta, n-ai 
răcnit zadarnic, n-ai năpăstuit pe vă'uvă 
și pe orfan, n-ai lovit în aproapele tău. Ai 
avut un suflet limpede și ai murit cu cinste".

Elogiul umanității capătă semnificația u- 
nei pilde cetățenești pe care autorul pare a 

o impune cu stringență urmașilor. Ultimele 
acorduri coboară cu un ton mai jos, lăsînd 
să se întrevadă o umbră de mîhnire ce 
învăluie ca într-o pînză transparentă finalul, 
totuși apoteotic :

„Numai cîteodată, în nopțile de iannă, la 
vetrele cu jar, oameni cu sufletul curat îți 
vor pomeni numele, măi frate Vasile, și vor 
vorbi cu glasuri potolite despre tine, ca 
despre un stejar mîndru pe care l-a prăvă
lit furtuna".

Emoționante prin simplitate și măreție, 
așa cuin sînt cele mai frumoase pagini din 
opera scriitorului, aceste adevărate versuri 
în proză ne confirmă încă odată ideea că 
Sadoveanu este un mare poet al sufletului 
omenesc, pe care-1 cîntă într-un chip atît 
de original.

Participarea afectivă a autorului la ac
țiunile eroilor săi se concretizează în chiar 
faptul că Sadoveanu povestește în majori
tatea cazurilor la persoana întîia, sirhțin- 
du-se în felul acesta mai aproape de oameni 
și de natură. Atitudinea specială a scriito
rului reclamă procedee speciale, o anume 
tonalitate, pe care — după cum am văzut 
— el nu se sfiește să le împrumute de la 
arta poetică. Viziunea lui Sadoveanu asupra 
realității, în care el se integrează cu trup 
și suflet, determină acea caldă poezie ce se 
desprinde din povestirile sale, acea ardență 
romantică ce creează uneori o atmosferă cu 
totul transfigurată, pe cît de strălucitoare, 
pe atît de reală.

Natura cu „tainele" și frumusețile ei, dar 
mai ales cu bogatele semnificații umane pe 
care le descoperă scriitorul, ar putea fără 
îndoială să fie socotită eroul principal aj 
operei lui Sadoveanu. Nu intenționăm să 
facem o metaforă cînd afirmăm acest lucru. 
Imaginea om-natură este atît de organică 
în opera scriitorului, îneît e greu să afli 
o descripție care să nu fie raportată la om. 
Eroii lui Sadoveanu se oglindesc perfect în 
natura descrisă de pana maestrului: tăcuți, 
singuratici, mîhniți, purtînd taine și dureri 
vechi, — arareori aprigi, viforoși, pătimași. 
Măreția și simplitatea Ie sînt comune de-o 
potrivă omului și naturii, precum soarele 
și furtuna. Evident, exemplele cele mai grăi
toare ar trebui căutate în afara volumului 
pe care-1 discutăm, în operele de maturitate 
ale scriitorului. Dar nu este mai puțin a- 
devărat că această unitate om-natură se 
cristalizează încă de la început în opera 
lui Sadoveanu.

In „Păcat boieresc", singurătățile Bă
răganului, de pildă, își găsesc în sufletul po
vestitorului un ecou de tristețe și melancolie. 
Multă vreme ochiul său plictisit nu înregi
strează decît o „nemărginire de zăpadă sub 
care zac, triste și rare, sate zvîrlite în întin
dere"; iar vara, „pămînturi goale, ori lanuri 
tnari în care soarele varsă aur topit, în 
care oameni lucrează din greu, încovoiați 
ca sub poveri dureroase." Peisajul hirsut, 
chinuit ca și sufletul eroului, capătă o altă 

înfățișare odată cu dragostea pătimașă ce 
pune stăpînire pe inima tînărului. „Totuși, 
în aceste locuri zgîrcite în obicinuite fru
museți am simțit fiorii zărilor fără sfîrșit, 
cînd calul mă ducea în zbor vulturesc pe 
întinderi fără drumuri, și melancolia amurgu
rilor m-a pătruns cu adînca taină a neștiu
tului, a unei mări fără hotar. Și încet, cu 
tinerețea și cu dorul, am început a vedea 
frumuseți nehăinuite".

Sadoveanu, percepe natura cu ochi me
lancolici sau plini de mulțumire, așa după 
cum starea sufletească a eroilor îi impune 
E în această armonizare parcă ceva din 
însăși armonia naturii, pe care autorul se 
teme să n-o jignească, punîndii-și eroii în 
contratimp cu înfățișările ei. Că lirismul 
joacă aci un rol de seamă, ne demonstrează 
și un al citat, de astădată din „Floare ofi
lită": „Din livezile înmugurite, din grădinile 
cu flori, veneau adieri pline de mirezme. 
Pretiitmdenea, pe drum, tremurau lumini 
sfioase ca niște stele, se mișcau, se apropiau. 
Lunecau umbre, se auzeau glasuri bucuroase și 
tinerii mergeau strîns alăturați, fără de 
nici o vorbă, cu luminările pîlpîitoare în 
cîte o mînă. Se simțeau bine alături și 
noaptea de primăvară avea um farmec pe 
care niciodată nu-1 încercaseră ei".

Noaptea aceasta în care se înfiripează 
dragostea lui Vasile Negrea cu Tincuța este 
o noapte unică și trebuie să fie așa, pentru că 
suavitatea sentimentului pe care-1 încearcă 
cei doi face ca ei să n-o poată vedea 
în alt chip. Mai tîrziu, cînd cenușia viață 
de provincie îi va trage pe tinerii căsătoriți 
în apele ei tulburi, natura se va schimba 
și nu întîmplător atunci va fi iarnă: „Zilele 
erau mohorîte, cu cerul căptușit de zăpada 
norilor. Uneori se pornea ninsoarea în ful- 
guiri liniștite, ori cerneri grăbite. Venea șl 
vîntul cîte odată, cu învăluirile viscoloase, 
cu tristele-î plîngeri, sara cu tristele-î po
vești de șoapte la geamurile negre, în tă
cerea odăii, pe cînd Ținea și Vasile stăteau 
alături1, cu lampa neaprinsă, negri, în fața 
focului pîlpîitor".

tăt
încercarea noastră de a releva una din 

trăsăturile dominante ale artei lui Sado
veanu, evident că nu se poate epuiza în 
limitele cronicii de față și nici pe baza unui 
singur volum. Lirismul scriitorului va con
tinua să învăluie cu și mai multă insufle- ' 
țire pe oamenii simpli a căror viață dra-1 
matîcă legată în permanență de natură va 
afla imagini fermecătoare în opera lui M. 
Sadoveanu.

Eroii volumelor ce vor urma, țărani obi
diți sau sărmani tîrgoveți, vor întîlni în 
persoana marelui scriitor, din ce în ce mai 
mult, un prieten care să le asculte cu 
emoție durerile și care sâ le povestească 
înfiorat în dulcea limbă ă letopiseților, 
spre pilda viitorimii.

Al. Săndulescu

pemt.ru


Sărbătorirea celei de a 11-a aniversări a eliberării Romîniei
(Urmare din pag. 3-a)

tale a primului nostru plan cincinal, 
un rol deosebit de important îl are 
industrializarea socialistă a țării, 
bazată pe creșterea rapidă a pro
ducției ramurilor din industria grea 
și în primul rînd a industriei construc
toare de mașini.

Lenin arăta că „subdiviziunea pro
ducției sociale care produce mijloace 
de producție trebuie să crească mai 
repede decît subdiviziunea care pro
duce mijloace de consum". Această 
indicație leninistă a stat la baza 
elaborării planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale a Republicii 
Populare Romîne.

Dintre ramurile de bază ale pro
ducției, o deosebită dezvoltare a 
luat industria construcțiilor de ma
șini și de prelucrare a metalului, 
care va încheia anul 1955 la un nivel 
de peste 280% față de 1950, industria 
chimică peste 300%, industria mate
rialelor de construcție cca. 240%, in
dustria metalurgiei neferoase aproa
pe 230%,

Volumul total al producției indus
triale prevăzut în planul cincinal va 
fi îndeplinit Integral înainte de sfîr
șitul acestui an, ținînd seama că 
principalele ramuri industriale și-au 
îndeplinit planul înainte de termen.

Tn țara noastră industria mijloa
celor de producție pe întreaga pe
rioadă a primului cincinal s-a dez
voltat într-un ritm mai accelerat de
cît industria bunurilor de consum, 
respectînd legile reproducției socia
liste lărgite, formulate de Lenin.

Călăuzindu-se după experiența con
struirii socialismului în Uniunea So
vietică, partidul nostru a elaborat 
planul de electrificare a țării pentru 
perioada 1950—1960.

Pe baza planului de electrificare 
a țării s-a creat în anii puterii popu
lare o puternică bază energetică. 
Producția de energie electrică se 
află cu un pas înaintea dezvoltării 
restului industriei și asigură în pre
zent dezvoltarea rapidă a tuturor ce
lorlalte ramuri ale acesteia.

_ Creșterii puterii instalate în cin
cinal cu aproape 75% îi corespunde 
o creștere a producției de energie 
electrică de peste două ori față de 
anul 1950, iar față de anul 1938 de 
3.8 ori.

Datorită muncii însuflețite a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
și cu ajutorul frățesc al U.R.S.S., 
prevederile planului cincinal în in
dustria petroliferă au fost depășite, 
ajungîndu-se în 1955 la o producție 
de peste două ori mai mare decît 
în 1950 (peste 10.500.000 tone). 
(Aplauze).

în această ramură de bază a eco
nomiei naționale s-au investit în 
cursul cincinalului 26,4% din totalul 
fondurilor investite în industrie.

în industria siderurgică, în 5 ani, 
producția de fontă crește cu peste 
80%, cea de oțel cu 42%. Este în 
curs de construcție o oțelărie nouă, 
a cărei capacitate de producție va fi 
rproape egală cu întreaga produc
ție de oțel actuală a țării noastre. 
In •această ramură s-au investit în 
primul cincinal 9.5% din totalul in
vestițiilor făcute în industrie, fiind 
în cms de reconstrucție la capaci
tate mărită combinatele siderurgice 
din Hunedoara și Reșița. S au con
struit și pus în funcțiune o uzină 
cocso-chimică, o instalație de semi- 
CoCS, două furnale noi, (din care 
unul de 450 m.c.) și este în sta 
diul final construirea unui furnal 
de 700 m.c. Furnale de asemenea 
mărime, realizate cu ajutorul tehnic 
al U.R.S.S., se construiesc pentru 
prima oară în țara noastră. (Aplauze)

Cu toate rezultatele însemnate ob
ținute, capacitatea de producție a 
industriei siderurgice nu asigură încă 
în întregime metalul necesar ramurii 
construcțiilor de mașini.

Creșterea într-un ritm accelerat în 
cursul cincinalului a industriei con
strucțiilor de mașini a fost unul dir, 
factorii de bază ai industrializării 
țării noastre.

Aceasta a permis treptata înnoire 
$i modernizare a utilajelor în multe 
ramuri ale industriei, reducerea _im- 
poriurilor de utilaj și posibilități 
sporite pentru export.

In anii 1951—1955 industria noas
tră de mașini a asimilat , și pus în 
fabricație peste 250 mașini, utilaje 
și aparate noi mecanice și electrice, 
realizînd un însemnat progres teh
nic

Dintre produsele însușite șî puse 
în fabricație de serie în anii pri
mului cincinal sînt de relevat tur
binele de 3000 k.W., motoare Diesel 
și cu explozie pînă la 1000 c.p., cazane 
de aburi de mare presiune, compre- 
soare de aer. tipuri noi de mașini- 
unelte. rulmenți, utilaj minier, petro
lifer, mașini agricole și tractoare cu 
roți și cu șenile, utilaj pentru con
strucții și pentru transport.

Un mare avînf a luat în această 
perioadă industria chimică, care a
realizat o creștere a producției de
peste 3 ori în 1955 față de J950.

Existența în țara noastră, a unor 
bogate zăcăminte de materii prime 
pentru industria chimică deschide po; 
sibilități largi de dezvoltare acestei 
ramuri de producție.

Pentru înfăptuirea planului .de con
strucții industriale, agricole și. social- 
culturale, în cursul cincinalului a fost 
nevoie de cantități din ce în ce mai 
mari de materiale de construcție.

Față de anul 1950, producția pre
văzută a se realiza în anul 1955 
va fi aproximativ de 2 ori mai. mare 
la ciment și de peste 2 ori mai 
mare la materiale de zidărie și var.

Industria construcțiilor a progresat 
considerabil, îndeplinind an de an 
sarcini tot mai mari; dar meca
nizarea și industrializarea, construc
țiilor, introducerea prefabricatelor de 
beton și beton armat, precum, și mon
tajul blocurilor mari de. zidărie s-au 
făcut în măsură insuficientă ; lucră
rile de finisare se tărăgănează multă 
vreme Tn această privință, trebuie 
făcută în scurt timp o cotitură ho- 
tărîtă

Tn cursul cincinalului și mai cu 
seamă după Hotărîrea Plenarei lăr
gite din august 1953 a C.C. al P.M.R., 
industria noastră a . asigurat clasei 
muncitoare și țărănimii muncitoare 
o cantitate din ce în ce mai mare 
de bunuri de consum, stabilind o 
legătură strînsă între dezvoltarea 
crescîrdă a forțelor productive și îm
bunătățirea continuă a traiului celor 
ce muncesc. Producția bunurilor de 
consum s-a dublat în 1955 față de 
1950 Această îmbunătățire s-a fă
cut simțită în circulația mărfurilor, 
în comerțul socialist.

Transporturile au făcut față în cea 
mai mare rnăsură creșterii produc
ției industr'ale' și agricole.

în anul 1955 se prevede un volum 
al transporturilor de aproximativ 65 
milioane tone transportate, renre- 
zentînd cca. 175% față de anul 1950.

Sarcina fundamentală a planuiiii 
cincinal de industrializare socialistă 
a țării putea fi îndeolinită numai 
prin executarea unor investiții ma
sive, ținînd seama și de nivelul 

foarte scăzut al Industriei romîneștî, 
moștenit de la regimul burghezo- 
moșieresc.

In~ linii mari, volumul de Investiții 
prevăzute de legea planului cincinal 
va fi îndeplinit pînă la sfîrșitul aces
tui an. Din totalul fondurilor alocate 
pentru investiții, 57,7% au fost des
tinate dezvoltării industriei și mai 
ales industriei mijloacelor de produc
ție, ceea ce arată că direcția efortu
lui principal a fost dezvoltarea . in
dustriei grele (aproape 50% din to
talul investițiilor economice și social- 
culturale).

în primul cincinal au fost date în 
funcțiune: 79 de noi întreprinderi din 
toate ramurile economiei naționale, 
iar alte 94 au fost dezvoltate și 
înzestrate cu utilaj modern. Au in
trat în funcțiune, total sau parțial, 
8 termo și hidrocentrale.

Statul nostru democrat-popular a 
urmărit în toată această perioadă 
dezvoltarea tuturor regiunilor țării 
și repartizarea forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, construind 
industrii noi în regiunile pe care 
burghezia le lăsase în înapoiere și 
sărăcie. Astfel, în perioada primului 
cincinal . s-au dezvoltat în diferite 
regiuni industria minieră, energetică, 
industria metalurgică, stațiunile de 
mașini și tractoare, s-au construit 
locuințe și așezăminte culturale în 
Moldova, Dobrogea, Oltenia, Transil
vania de nord-vest, Regiunea Auto
nomă Maghiară.

Toate aceste însemnate realizări 
se datoresc clasei muncitoare, oa
menilor muncii din țara noastră, care 
în această perioadă au muncit cu 
abnegație, și-au ridicat calificarea, 
și-au însușit tehnica nouă, introdu
ced în producție pe scară largă 
metode înaintate de muncă și făcînd 
numeroase inovații și raționalizări.

Pe întreaga industrie, productivi
tatea muncii va crește pînă la finele 
cincinalului față de 1950 cu cca. 40%. 
Cu toate acestea, productivitatea 
muncii nu a crescut în măsura po
sibilităților create în întreprinderile 
noastre.

In anii primului cincinal, acțiunea 
de reducere a prețului de cost al 
producției nu s-a desfășurat în con
diții satisfăcătoare. Reducerea prețu
lui de cost rămîne o sarcină prin
cipală. Fără aceasta nici nu se 
pot. concepe reducerea prețurilor și 
ridicarea nivelului de trai.

Făcînd bilanțul dezvoltării indus
triei, transporturilor și construcțiilor 
din Republica Populară Romînă, se 
constată progresul rapid pe care l-au 
făcut aceste ramuri ale economiei 
naționale în ultimii ani.

Față de progresele însemnate rea
lizate în ramurile industriei mijloa
celor de producție, în industria pe
trolului, în industria construcțiilor de 
mașini și metalelor neferoase, există 
o oarecare rămînere în urmă în in
dustria oțelului, cărbunelui, precum 
și în industria materialelor de con
strucții.

In sectorul producției bunurilor de 
consum se constată că față de pro
gresul industriei țesăturilor, industriei 
încălțămintei și industriei alimentare 
există unele locuri înguste la ca
pacitățile filaturilor, la finisaj șl în 
cîteva subramuri ale industriei ali
mentare.

Cu toate succesele importante ob
ținute în introducerea tehnicii noi, 
într-o serie de ramuri ale economiei 
naționale sînt încă în această pri
vință serioase rămîneri în urmă.

Profilarea și specializarea între
prinderilor, mal ales în industria 
constructoare de mașini, nu au fost 
urmărite cu perseverență. Fabrica
rea multor produse a fost trecută 
adesea de la o uzină la alta, ceea 
ce a influențat atît asupra prețului 
de cost și calității, cît și asupra 
organizării procesului de producție.

De asemenea există tendința unor 
întreprinderi și direcții generale din 
ministere de a nu folosi pe scară 
largă cooperarea cu alte întreprin
deri. Cooperarea ar duce la o mai 
bună folosire a fondurilor fixe și la 
economisirea volumului de investiții.

Serioase prejudicii a adus econo
miei naționale aprovizionarea tehnico- 
materială defectuoasă a multor în
treprinderi.

Lipsurile constatate vor trebui în
lăturate cu toată hotărîrea în cursul 
celui de-al doilea plan cincinal.

Tn cursul primului plan cincinal, 
în agricultură au fost realizate pro
grese însemnate.

Sub îndrumarea partidului, un nu
măr tot mai mare de țărani munci
tori au pornit pe făgașul socialis
mului, unindu-se în gospodării agri
cole colective, întovărășiri și asociații 
simple.

In prezent există în țara noastră 
5.600 gospodării agricole colective 
și întovărășiri, cuprinzînd un număr 
de cca. 360.000 familii de țărani; 
2.700 asociații simple și cca. 3.200 
stîne cooperatiste. Creșterea număru
lui de gospodării colective, întovără
șiri, grupe de într-ajutorare și alte 
forme de cooperare a țăranilor mun
citori arată interesul crescînd al ță
rănimii muncitoare pentru unirea 
gospodăriilor lor individuale în mari 
gospodării socialiste — singura cale 
spre belșug și bună stare, arată 
procesul de treptată dezvoltare și în
tărire a sectorului socialist din agri
cultură. (Aplauze).

Pe ansamblu, sectorul socialist al 
agriculturii reprezintă aproape 26% 
din suprafața arabilă a țării, în care 
sînt cuprinse întreprinderile agricole 
de stat, gospodăriile agricole colec
tive și întovărășirile.

In anii cincinalului partidul și 
guvernul au dat o deosebită atenție 
mecanizării agriculturii; în prezent 
există în agricultură 29.500 tractoare 
(exprimate în tractoare conventio
nale), 24.200 pluguri de tractor, 12.000 
semănători cu tracțiune mecanică, 
peste 6.000 secerători-legători, peste 
15.000 batoze de cereale, 1.500 auto- 
combine și alte mașini și unelte 
agricole. Au fost create 220 de 
S.M.T.-uri.

Partidul șî guvernul au luat o 
serie de măsuri economico-organiza- 
torice de stimulare și cointeresare 
materială a producătorilor agricoli în 
vederea sporirii producției agricole. 
Astfel s-a îmbunătățit sistemul de 
contractare și achiziții, s-au aprovi
zionat cooperativele sătești cu mai 
multe mărfuri industriale necesare 
producătorilor agricoli, s-au acordat 
credite, s-au creat puncte agricole, 
s-a acordat sprijin tehnic din partea 
S.M.T.-urilor și altele.

In ultimii ani, investițiile în sec
torul socialist al agriculturii și credi
tele de investiții date țărănimii mun
citoare au reprezentat cca. 7 mi
liarde lei.

Ca uimare a măsurilor luate de 
Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
august 1953, a eforturilor depuse de 
oamenii muncii din agricultură, în 
anii planului cincinal producția to
tală agricolă a crescut, mai ales 
prin sporirea producției medii la hec
tar. în anii 1954 și 1955 s-a îndrep
tat greșeala făcută în primii ani ai

Cuvintarea tovar asului Gh. Gheorghiu-Dej
planului cincinal de a subestima în
semnătatea culturii porumbului în 
țara noastră, obținîndu-se recolte de 
porumb din ce în ce mai bune.

Datorită muncii rodnice a țărănimii 
muncitoare și sprijinului pe care 
l-au dat S.M.T.-urile și organizațiile 
economice de stat, anul acesta cul
turile se prezintă bine. Recolta de 
grîu și secară, a cărei strîngere s-a 
încheiat cu succes, este bună. Re
coltele de porumb, cartofi, sfeclă de 
zahăr, struguri și fructe se anunță 
foarte bune.

O însemnătate deosebită va avea 
recolta de porumb care va înregistra 
o producție mare la hectar, depășind 
recolta bună de porumb din anul 
1954. Recoltele de cereale vor permite 
o și mai bună aprovizionare cu pîine 
și mălai a populației, vor asigura 
materii prime pentru industria ali
mentară și posibilitatea măririi canti
tăților destinate exportului.

Recolta excelentă de porumb va 
influența simțitor creșterea vitelor și 
păsărilor, ceea ce va însemna mai 
multă carne, mai multe grăsimi ani
male, mai mult lapte, mai multe 
ouă pentru populația țării noastre.

Legea planului cincinal prevedea 
pentru anul 1955 o producție de 9.040 
mii tone cereale, producție care 

a fost depășită de agricultura noastră 
încă în anul 1954-

S-a îmbunătățit considerabil apro
vizionarea populației din orașe și 
centre muncitorești cu mărfuri ali
mentare: pîine, carne, preparate de 
carne, grăsimi și altele, lărgindu-se 
în același timp și sortimentele la 
diferite mărfuri.

Cantitatea mereu crescîndă de măr
furi alimentare și industriale și va
rietatea sortimentelor desfăcute prin 
comerțul socialist în ultimii ani au 
influențat în mod pozitiv piața ță
rănească, determinînd o aprovizio
nare mai bună și la prețuri mai 
scăzute a oamenilor muncii, în com
parație cu anii anteriori.

In anul 1955 populația primește 
prin comerțul socialist de aproape 
1,5 ori mai multă carne, de 2,2 ori 
mai multă slănină și ulei, de 2,8 
ori mai mult unt, de 2,9 ori mai 
mult pește ca în 1950; de aseme
nea, cantități mai mari de produse 
industriale: țesături de bumbac de 
aproape 2 ori, țesături de lînă de 
aproape 2,7 ori, țesături de mătase 
de 1,6 ori, încălțăminte de peste 
2,1 ori. De asemenea, sînt satisfă
cute într-o măsură tot mai mare 
cerințele populației la aparate, de 
radio, articole electro-tehnice, articole 
metalice de uz casnic, biciclete.

In cursul cincinalului, aprovizio
narea populației de la sate prin re
țeaua comerțului socialist din mediul 
rural a înregistrat o creștere de 2 
ori mai mare față’ de realizările anu
lui 1950.

O sarcini principală prevăzută în 
planul cincinal — desființarea regi
mului de aprovizionare pe bază de 
cartele -S» a fost îndeplinită cu suc
ces.

Astăzi, la 8 luni după desființarea 
sistemului de aprovizionare pe bază 
de cartele și rații, putem afirma că 
această mare acțiune politico-econo- 
mică a reușit pe deplin, aducînd o 
considerabilă îmbunătățire a apro
vizionării oamenilor muncii și avînd 
efecte pozitive asupra întregii eco
nomii naționale. (Aplauze).

In anii cincinalului s-au construit 
noi locuințe în Valea Jiului, Valea 
Trotușului, în regiunile Stalin, Hu
nedoara. La București, Iași, Baia 
Mare, 'Bîrlad, Roman, Galați șl alte 
orașe s-au construit cartiere înzes
trate cu amenajări edilitare. Ca ur
mare a creșterii veniturilor țărănimii 
muncitoare, în întreaga țară se des
fășoară cu sprijinul statului construi
rea de locuințe și așezăminte cultu
rale la sate.

lotuși, față de creșterea populației 
urbane — ca urmare a ritmului rapid 
de industrializare a țării — fondul 
de locuințe este nesatisfăcător, iar 
în construirea de noi locuințe^ avem 
o serioasă rămînere în urmă. Pe 
drept cuvînt, oamenii muncii adre
sează critici organelor noastre de 
stat ca Ministerului Construcțiilor, Mi
nisterului Gospodăriilor Comunale, co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare pentru încetineala cu care 
lucrează la construirea de noi lo
cuințe și la repararea celor existente. 
Acestei stări de lucruri trebuie să î 
se pună capă’ în cît mai scur’ timp.

în cursul primului plan cincinal 
s-a desfășurat o vastă activitate pen
tru ridicarea nivelului cultural șî 
ocrotirea sănătății maselor munci
toare. An de an au crescut fondurile 
alocate în acest scop, a crescut 
numărul medicilor și personalului sa
nitar, s-au înființat noi spitale, sa
natorii, policlinici și alte unități sa
nitare și s-a îmbunătățit aprovizio
narea populației cu medicamente, ceea 
ce a dus la scăderea mortalității ge
nerale cu cca 8»/o și a mortalității 
infantile cu cca. 24% în 1954 față de 
anul 1950.

Cheltuielile bugetare (în afară de 
investiții) pentru acțiunile social-cul- 
turale, alocate ne anul 1955 (în 
preturi comparabile) însumează 6.375 
milioane lei.

Construcția socialistă cere formarea 
de noi cadre calificate pentru toate 
ramurile economiei naționale. Tn 
cursul primului cincinal s-au pregătit 
13.400 ingineri, 4.500 economiști, 
7.000 agronomi.

Numai în perioada 1948—1955 nu
mărul unităților școlare din învă- 
tămîntul general a crescut cu peste 
600. în anul școlar care se va des
chide în curînd, numărul elevilor 
în școlile de 7 ani va fi în comparație 
cu perioada dinainte de război de 
aproape 4 ori mai mare, al elevilor 
din școlile medii și profesionale de 
3 ori mai mare și al studenților din 
institutele de învățămînt superior de 
3 ori mai mare.

Sub regimul burghezo-moșîeresc, 
minorităților naționale le era răpit 
dreptul la școală în limba maternă.

Consecvent politicii leniniste în 
problema națională, partidul a dat 
atenție dezvoltării învățămîntului în 
rîndul minorităților naționale. în anul 
școlar 1954—1955 din 16.500 unități 
școlare, 2.250 unități au funcționat 
pentru minoritățile naționale, cuprin
zînd un număr de peste 234.000 elevi 
și studenți.

în acțiunea de culturalizare a ma
selor s-au construit și amenajat noi 
cămine culturale și case de citit, nu
mărul lor fiind la sfîrșitul planului 
cincinal aproape de 2,5 ori mai mare 
fată de numărul existent în anul
1948.

O importanță deosebită a fost a- 
cordată în această perioadă măririi 
numărului de cărți și de ziare, ceea 
ce a contribuit la creșterea nivelului 
politic, profesional și cultural al ma
selor.

In domeniul făuririi bazei mate

riale pentru dezvoltarea culturii; în 
cursul primului cincinal s-au pus 
temelii puternice și trainice în cine
matografie, radio, editură, poligra
fie, ceea ce va permite în al doilea 
cincinal lărgirea și îmbunătățirea 
activității culturale de masă.

In anii puterii populare au luat 
un mare avînt creația literară, tea
trală, muzicală, plastică; se reedi
tează operele progresiste ale trecu
tului, se tipăresc și difuzează lucră
rile de valoare ale tinerilor literați, 
compozitori, artiști, sculptori, pictori. 
Niciodată artele n-au cunoscut o ast
fel de înflorire în țara noastră.

înfăptuirea cu succes a primului 
plan cincinal va crea premiza unei 
dezvoltări crescînde a economiei 
noastre în perioada celui de-al doilea 
plan cincinal, la a cărui elaborare 
se lucrează în prezent.

Sprijinindu-se pe realizările do- 
bîndite, datorită hărniciei și price
perii clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare, ale oamenilor de știință 
și cultură, valorificînd experiența acu
mulată în decursul primului plan cin
cinal, dezvoltînd colaborarea multi
laterală cu Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară, poporul 
nostru muncitor,condus de partid, tre
buie să lupte pentru noi succese în 
dezvoltarea economiei naționale, pen
tru victoria deplină în munca de 
făurire a bazei economice a socia
lismului. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Sarcinile mari care ne stau în 

față cer întărirea continuă a statu
lui nostru democrat-popular, dezvol
tarea funcțiilor sale economico-or- 
ganizatorice și cultural-educative,_ îm
bunătățirea organizării și activității 
aparatului nostru da «stat.

Este cert că noi am obținut o serie 
de succese în îmbunătățirea muncii 
aparatului nostru de stat, în întă
rirea legalității populare, în redu
cerea cheltuielilor administrative. Cu 
toate acestea, aparatul de stat mai 
este greoi, rutina și birocratismul 
încă nu au fost dezrădăcinate, ini
țiativa organelor de jos este adese
ori înăbușită, controlul executării 
hotărîrilor nesatisfăcător. Este ne
cesar să ne preocupăm de asigura
rea unui înalt nivel de organizare 
a aparatului nostru de stat.

Trebuie să veghem ca aparatul 
nostru de stat să aplice în mod nea
bătut politica partidului și guvernu
lui, să slujească cu devotament in
teresele oamenilor muncii, să fie vi
gilent față de dușmanii poporului 
muncitor și ai regimului democrat- 
popular.

Partidul și guvernul acordă șl va 
acorda și pe viitor atenția cuvenită 
armatei noastre populare, care se 
bucură de dragostea fierbinte a în
tregului nostru popor ca apărătoare a 
păcii, securității patriei și cuceririlor 
revoluționare ale poporului. (Aplauze).

O mare însemnătate pentru întă
rirea statului democrat-popular în 
îmbunătățirea activității noastre 
economice, culturale și administra
tive are activitatea organelor locale 
ale puterii de stat — sfaturile popu
lare. Lenin spune că puterea munci
torilor și țăranilor are „un mijloc 
miraculos pentru ca dintr-o dată, 
dintr-o lovitură să înzecim aparatul 
nostru de stat, mijloc de care nici 
un stat capitalist n-a dispus vreo
dată și nici nu poate dispune. Acest 
mijloc miraculos este antrenarea oa
menilor muncii, antrenarea sărăci
mii în munca zilnică de conducere 
a statului”.

In condițiile țării noastre, pîrghia 
de atragere a maselor muncitoare la 
conducerea treburilor obștești sînt 
sfaturile populare.

Rolul sfaturilor noastre populare 
a crescut mult în ultimii ani. în 
focul luptei cu greutățile ele au 
dobîndit o experiență bogată, și-au 
format cadre pricepute. Multe din 
ele desfășoară o fructuoasă activi
tate în domeniul dezvoltării econo
mice a regiunilor, raioanelor, orașe
lor și comunelor patriei noastre, al 
folosirii rezervelor locale, al ridică
rii nivelului de trai material și cul
tural al populației.

Cu toate acestea, sfaturile popu
lare nu sînt încă la nivelul marilor 
lor sarcini. Activitatea multor sfa
turi încă nu corespunde cerințelor 
oamenilor muncii. Adeseori sfaturile 
nu folosesc pe deplin posibilitățile 
largi locale pe care le au la dispo
ziție, dau dovadă de insuficientă 
inițiativă gospodărească, nu activizea
ză pe toți deputății pentru rezolva
rea sarcinilor economice, adminis
trative și culturale.

Apropiatele alegeri pentru sfatu- 
rile populare locale trebuie să ducă 
la întărirea și îmbunătățirea muncii 
lor, la alegerea ca deputați ai sfa
turilor populare a celor mai destoi
nici și respectați oameni ai muncii, 
buni gospodari și organizatori, lup
tători activi pentru politica parti
dului și guvernului.

Sfaturile populare sînt o întru
chipare a alianței de nezdruncinat 
între clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, sub conducerea clasei 
muncitoare, temelia regimului de 
democrație populară.

îmbunătățirea activității sfaturilor 
populare, întărirea continuă a legă
turii lor cu masele largi ale popu
lației sătești, studierea atentă a ne
cesităților ei și luarea de măsuri 
practice, concrete, în vederea satis
facerii acestor necesități joacă un 
mare rol în consolidarea continuă a 
alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare.

Un factor de seamă al tăriei re
gimului nostru democrat-popular 
este frăția între poporul romîn și 
minoritățile naționale. Animate de 
ideile nobile ale internaționalismului 
socialist, partidul și guvernul duc 
o politică națională consecventă, 
bazată pe deplina egalitate în drep
turi a minorităților naționale. Rodul 
acestei politici este conviețuirea fră
țească a oamenilor muncii romîni, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, care muncesc neobosit 
umăr la umăr pentru înflorirea 
patriei.

Sarcina noastră este de a munci 
și pe viitor pentru consolidarea uni 
tații și frăției între poporul romîn 
și minoritățile naționale, luptînd cu 
hotărîre împotriva oricăror manifes
tări de 'naționalism și șovinism și 
educind oamenii muncii în spiritul 
ideologiei frăției între popoare 

u Realizările obținute de noi pe toate 
tărîmurile se datorează înainte de 
toate politicii juste a partidului no
stru, unității de nezdruncinat a rîn- 
durilor sale muncii politice și or
ganizatorice desfășurate de organiza
țiile noastre de partid.

Sarcinile mărețe ale construcției 
socialiste cer o grijă deosebită pen
tru îmbunătățirea activității organi

zațiilor noastre de partid, întărirea 
rîndurilor lor prin îmbunătățirea 
compoziției sociale a partidului, 
creșterea și întărirea activului de 
partid, ridicarea la un nivel supe
rior a muncii de educație marxist- 
leninistă. Organizațiile noastre de 
partid trebuie să întărească rolul lor 
mobilizator, să-și lărgească legătura 
cu masele, să exercite în permanen
ță controlul asupra activității orga
nelor economice și de stat.

In toate domeniile comuniștii tre
buie să fie în frunte, organizațiile 
de partid trebuie să fie motorul 
mersului înainte, spre victoria so
cialismului.

în munca de dezvoltare a econo
miei, de ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, de educare în 
spirit socialist a masei celor ce 
muncesc, un rol de cea mai mare 
importanță îl au sindicatele.

Organizațiile de partid trebuie să 
întărească conducerea de partid a 
organizațiilor sindicale, să le în
drume pe calea desfășurării tot mai 
largi a întrecerii socialiste, pe calea 
extinderii experienței -fruntașilor în 
producție, pe calea îmbunătățirii 
muncii educative desfășurate de sin
dicate în rîndurile oamenilor muncii.

Organizațiile de partid trebwe să 
dea o permanentă atenție muncii de 
educare a maselor de tineri, de mo
bilizare a întregului lor elan tine
resc pentru ca, înfruntînd cu curaj 
greutățile, să dea o contribuție tot 
mai mare Ia opera de construire a 
socialismului în fabrici, în uzine, în 
mine, pe șantiere, pe ogoare, în in
stituții de cultură.

Organizațiile de partid trebuie să 
asigure o permanentă conducere și 
îndrumare a activității organizații
lor Uniunii Tineretului Muncitor.

Femeile muncitoare sînt o forță 
uriașă în opera de construcție so
cialistă. Organizațiile de partid tre
buie să îmbunătățească munca lor 
organizatorică și educativă în rîn
durile femeilor, mobilizîndu-le la 
participare activă în munca de ridi
care a economiei, de dezvoltare a 
culturii, de creștere a tinerei genera
ții, de apărare a păcii.

Tovarăși,
Recentele evenimente internațio

nale se află în centrul atenției po
porului romîn, ca și a tuturor po
poarelor lumii. Succesul conferinței 
de la Geneva a șefilor de guverne 
ale celor patru mari puteri a fost 
primit cu adîncă satisfacție și însu
flețire de poporul romîn. Așa cum 
a relevat pe bună dreptate tovară
șul Bulganin în declarația făcută la 
încheierea conferinței, hotărîrile ei 
constituie începutul unei noi etape 
în relațiile între marile puteri și 
vor avea o însemnătate pozitivă și 
pentru celelalte țări, pentru cauza 
consolidării păcii generalei

„Dacă noi toți vom da dovadă de 
același spirit de colaborare, care s-a 
manifestat aci la Geneva, atunci a- 
ceasta va fi garanția sigură că 
scopul nobil al menținerii păci' va 
fi atins și popoarele vor fi liniștite 
pentru ziua lor de mîine".

Aprecieri asemănătoare ale rezul
tatelor conferinței de la Geneva au 
fost făcute și de conducătorii celor
lalte mari puteri participante.

„Primejdia unei tragedii imense — 
a războiului contemporan, a spus 
președintele Eisenhower, s-a micșo
rat”. Primul ministru aj Angliei. 
Eden, și-a exprimat de asemenea 
părerea că „acum sînt mai multe 
șanse ca oricînd în toată perioada 
după terminarea războiului, pentru 
a începe să muncim asupra propu
nerilor' practice, pentru a pune ca
păt divergențelor care au creat sci
ziunea în Europa în toți acești ani".

Rezultatele Conferinței de la Ge
neva contribuie la crearea unui cli
mat de încredere și înțelegere re
ciprocă între state. Directivele șefilor 
de guverne ale celor patru mari 
puteri către miniștrii de externe cre
ează premize pozitive pentru ca la 
conferința miniștrilor de externe ai 
U.R.S.S., S.U.A., Franței și Angliei 
fixată pentru data de 27 octombrie 
a. c., să se continue munca începută 
la consfătuirea șefilor de guverne.

Conferința de la Geneva a demon
strat că războiul rece nu poate servi 
drept temelie relațiilor internațio
nale în lumea contemporană. Tn a- 
ceastă privință este demnă de rele
vat declarația primului ministru al 
Franței, Faure, care a spus: „A 
pune capăt războiului rece. A orga
niza pacea și colaborarea pașnică a 
statelor. Acestea sînt cele două mari 
aspecte în lumina cărora apar astăzi 
în fața noastră problemele și sar
cinile".

Conferința de la Geneva a însem
nat un succes al ideii de coexisten
ță și conviețuire pașnică a tuluror 
țărilor, fără deosebire de sistem so
cial sau formă de guvernămînt Spi
ritul care a domnit la Geneva arată 
posibilitatea stabilirii de relații de 
pace și prietenie între popoare cu 
orînduiri diferite și a rezolvării paș
nice a tuturor problemelor litigioase 
ce există între ele.

Factorul fundamental, care a de
terminat rezultatele pozitive ale con
ferinței de la Geneva, este voința 
neclintită de pace a popoarelor, care 
se manifestă tot mai activ și sub 
forme felurite în ultimii ani și care 
nu poate fi ignorată de oameni de 
stat, și de guverne. Mai mult ca 
oricînd în conștiința straturilor ex 
trem de largi din toate țările lumii 
s-a înrădăcinat înțelegerea faptului 
că politica de pregătire a războiului 
constituie o gravă primejdie pentru 
viitorul omenirii. Popoarele resping 
încercările de a prezenta războiul 
drept o necesitate inexorabilă, sau 
drept o „binefacere" pentru omenire, 
iar goana înarmărilor — drept leac 
universal împotriva dificultăților 
economice.

Dimpotrivă popoarele văd în înlă
turarea primejdiei războiului și mic
șorarea poverii înarmărilor o cale 
sigură pentru eliberarea de mari re
surse materiale, care ar putea fi 
folosite pentru dezvoltarea economi
că pașnică a popoarelor, pentru ri
dicarea standardului lor de viață.

Un factor hotărîtor al slăbirii în
cordării internaționale l-au constituit 
inițiativele luate în ultima vreme de 
U.R.S.S. Aceste inițiative s-au bu
curat de un profund răsunet și de 
o caldă aprobare a tuturor popoare
lor iubitoare de pac*e.  Ele au con 
fribuit în măsură însemnată la de
plasările adinei petrecute în opinia 
publică mondială în favoarea des
tinderii internaționale și a relațiilor 
de pace între popoare.

Ne referim la astfel de acțiuni ale 
guvernului sovietic ca : propunerile 
sovietice de la 10 mai 1955 cu pri
vire la reducerea înarmărilor, inter
zicerea armei atomice și cu hidrogen

și înlăturarea primejdiei unui nou 
război; încheierea tratatului de stat 
cu Austria; îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-iugoslave; vizita în U.R.S.S. 
a primului ministru al Indiei, Ja
waharlal Nehru; propunerea sovie- 

Federale 
la stabilirea 
comerciale și

tică adresată Republicii 
Germane cu privire 
relațiilor diplomatice, 
culturale și altele.

Trebuie 
valoroasele inițiative 
Populare Chineze în

menționate de asemenea 
ale Republicii 

vederea întări
rii păcii în Asia.

Spiritul care a domnit Ia confe
rința de la Geneva confirmă că 
există posibilitatea de a înlătura di 
ficultățile ce stau în calea destin
derii în relațiile internaționale și 
asigurării unei păci îndelungate 
pentru omenire.

Consfătuirea șefilor guvernelor ce
lor patru mari puteri a constituit un 
rodnic început în această privință. 
Dar acesta nu este decît un început. 
Vor fi necesare eforturi perseverente 
ale popoarelor în lupta pentru pace. 
Acțiunile pe care le întreprind și le 
vor întreprinde desigur și pe viitor 
acei ce nu se împacă cu slăbirea 
încordării internaționale între po
poare nu permit o atitudine de au- 
toliniștire și legănare în iluzii. Po
poarele iubitoare de pace trebuie să 
păstreze neslăbită vigilența și ferma 
hotărîre de a zădărnici uneltirile 
îndreptate împotriva păcii și destin
derii internaționale.

Eforturile popoarelor iubitoare de 
pace se îndreaptă în prezent spre 
rezolvarea unor probleme internațio
nale fundamentale, care încă nu au 
putut fi soluționate la conferința 
de la Geneva — problema securității 
colective în Europa, problema ger
mană, problema dezarmării și a in
terzicerii armei atomice, problemele 
păcii în Asia.

In ceea ce ne privește, poporul 
romîn și guvernul Republicii Popu
lare Romîne sînt pătrunse de hotă
rîrea de a-și aduce contribuția la 
rezolvarea acestor probleme, cît șl 
a altor probleme internaționale. Con- 
știenți de răspunderea deosebită 
care revine marilor puteri în opera 
de consolidare a păcii, noi conside
răm că fiecare țară, mare sau mică, 
este în măsură să-și dea contribuția 
la atingerea acestui scop.

Crearea. unui sistem de securitate 
colectivă în Europa, cu participarea 
Statelor Unite ale Americii, este o 
problemă primordială pentru asigu
rarea unei păci durabile. De aceea, 
guvernul Republicii Populare Romîne 
sprijină cu fermitate proiectul Tra
tatului general pentru securitatea 
colectivă în . Europa, prezentat de 
LTniunea Sovietică, cît și noile ei 
propuneri făcute la conferința de 
la Geneva, care pornesc de la exis
tența în Europa a unor grupări de 
state opuse unele altora.

Țara noastră face parte din orga
nizația tratatului de la Varșovia. Ne
cesitatea acestui tratat și a măsu
rilor pe care le stipulează a fost 
determinată jle situația nouă creată 
în Europa în urma ratificării acor
durilor de la Paris, care au deschis 
calea refacerii militarismului german, 
creînd o amenințare pentru pacea 
și securitatea Europei. în împrejură
rile actuale internaționale, tfat itul 
de la Varșovia constituie un garant 
puternic al securității statului ro
mîn democrat-popular. Caracterul 
profund defensiv al acestui tratat se 
vădește atît din faptul că el este 
deschis și altor țări, cît mai ales 
din faptul că textul tratatului pre
vede că el își va pierde valabilitatea 
în cazul încheierii unui tratat de 
securitate colectivă în Europa.

Noi considerăm deosebit de valo
roasă propunerea realistă, făcută de 
Uniunea Sovietică, ca pînă la fău
rirea unui sistem de securitate colec
tivă în Europa să se cadă de acord 
asupra încheierii unui tratat între 
statele participante la grupările exis
tente în Europa, prin care aceste 
sțate să renunțe la aplicarea forței 
ȘÎ. să se angajeze de a rezolva liti
giile prin mijloace pașnice.

Poporul romîn este vital interesat 
ca . problema germană să găsească 
o justă rezolvare, corespunzător cu 
interesele securității colective în Eu
ropa și ale poporului german însuși. 
Experiența dureroasă a propriului 
nostru trecut ca și a trecutului ță
rilor vecine și prietene demonstrează 
pericolul pe care-1 reprezintă pen
tru pacea și libertatea popoarelor 
Europpi renașterea militarismului ger
man.

Drumul cel mai sigur către o Ger
manie unita, pașnică șî democratică 
este crearea sistemului de securitate 
colectivă cu participarea, cu drepturi 
egale, la acest sistem a ambelor părți 
ale Germaniei pînă la unificarea lor.

°poIu! r°mîn și guvernul Repu
blicii Populare Romîne sprijină în 
c tu‘ Propunerile făcute de Uniunea 
Sovietica CU" privire la reducerea 
înarmărilor, ^interzicerea armei ato
mice și înlăturarea primejdiei unui 
nou război.

Noi considerăm că pentru stabili
rea unui _ climat de pace în lume 
este esențial să se pună capăt goanei 
înarmărilor, care mai continuă încă 
in unele state. Sîntem de părere de 
asemenea" că o premiză importantă a 
unei păci trainice o constituie lichi
darea bazelor militare de pe teri
torii străine, dintre care unele se 
afla, precum se știe, în apropierea 
țarii noastre.

_ O însemnătate mare pentru întă
rirea păcii ar avea retragerea tuturor 
trupelor străine de pe teritoriile sta
telor europene și restabilirea în a- 
ceastă privință a situației ce a exis
tat înainte de cel de-al 2-lea război 
mondial. O astfel de acțiune — așa 
cum a subliniat la Geneva tovarășul 
BulganiU" — „ar avea prin ea însăși 
°„rP.are însemnătate pentru întărirea 
păcii," aP" îmbunătăți în mod radical 
situația în Europa și ar înlătura una 
din principalele"" surse, dacă nu chiar 
su.rsa„ principală, a neîncrederii care 
există în prezent în relațiile dintre 
state".

_ Hotărîrea recentă a Uniunii Sovie
tice de a-și reduce efectivul armatei 
cu 640.0J)0 a produs un puternic 
ecou în întreaga lume. Această hotă
rîre, contribuție prețioasă Ia destin
derea internațională, demonstrează 
din nou deplina concordanță ce 
există" între declarațiile guvernului 
sovietiC" și acțiunile lui. Hotărîrea gu
vernului sovietic constituie un exem
plu demn de urmat pentru celelalte 
mari puteri, precum și pentru alte 
state.

Noi considerăm că propunerile gu
vernului Chinei populare cu privire la 
încheierea unui pact pentru pace 
colectivă în Asia, cît și pentru 
convocarea unei conferințe în vederea 
examinării problemei coreene, con
stituie un aport real la rezolvarea 
problemelor păcii în Asia.

Principiile fundamentale ale po
liticii externe a statului nostru de
mocrat-popular coincid întocmai cu 
cele 5 principii asupra cărora au 

căzut de acord India șî China cu 
prilejul tratativelor între Ciu En-lai 
și Nehru, principii adoptate ca bază 
a relațiilor între U.R.S.S. și India, 
între India și Iugoslavia, precum și 
între alte state: respectarea reciprocă 
a integrității teritoriale șl a suvera
nității ; neagresiunea ; neamestecul in 
treburile interne ale țărilor; egalitate 
și avantaje reciproce; coexistența 
pașnică.

Politica externă a statului nostru 
are ca scop principal promovarea și 
apărarea acestor principii.

Noi ne călăuzim în politica noas
tră externă tiupă învățătura lui Le- 
nin cu privire la coexistența pașnică 
a sistemelor sociale diferite. Ca și 
Uniunea Sovietică, ca și celelalte țări 
de democrație populară, noi conside
răm că coexistența pașnică a socia
lismului și capitalismului este cu 
putință și, după cum a spus tova
rășul Hrușciov, „întrucît aceste două 
sisteme există, este necesară întă
rirea legăturilor de afaceri între 
ele, și nu ațîțarea vrajbei și urii re
ciproce. Popoarele înseși își determină 
atitudinea față de rînduielile exis
tente în țările lor".

Noi nu ne amestecăm în treburile 
interne ale nici unui stat și sîntem 
fermi în hotărîrea noastră de a nu 
permite vreun amestec în treburile 
noastre interne (Aplauze puternice).

Poporul nostru a vărsat în decmsut 
istoriei sale mult sînge pentru a-ș£ 
cuceri independența. Dar cîtă vreme 
în Romînia a dăinuit vechiul regim 
social, cîtă vreme economia romî- 
nească era dominată de monopoluri! 
străine, iar la putere s-au perindat 
partide aflate în slujba imperialis
mului, independența Romîniei era căl
cată în picioare, interesele ei națio
nale nesocotite, suveranitatea ei dis
prețuită. Lecțiile istoriei au învățat 
poporul romîn să prețuiască adevă
rata independență și suveranitate 
națională — cucerită după eliberarea 
țării noastre de sub jugul fascist — 
și regimul democrat-popular, apără
tor neclintit al independenței și su
veranității naționale.

Aportul țării noastre la opera de 
consolidare a relațiilor de pace și de 
dezvoltare a legăturilor economice 
și culturale între popoare ar fi de
sigur mai bogat, dacă țării noastre 
nu i s-ar refuza dreptul ei legitim 
de a face parte din Organizația 
Națiunilor Unite. De altfel, absența 
din Organizația Națiunilor Unite a 
unui număr însemnat de țări, prin
tre care și tara noastră, absenta din 
rîndurile Organizației Națiunilor 
Unite a uneia dintre cele cinci mari 
puteri — China populară — nu face 
decît să slăbească prestigiul Orga
nizației Națiunilor Unite și eficacita
tea măsurilor pe care le întreprinde. 
De aceea, ideea de universalitate a 
Organizației Națiunilor Unite găsește 
tot mai multă aprobare în diferite 
țări ale lumii.

Poporul nostru, care a participat 
la înfrîngerea hitlerismului și care 
contribuie activ la întărirea păcii în 
Europa, își revendică dreptul de 
a-și căpăta locul ce i se cuvine în 
Organizația Națiunilor Unite. (Aplau
ze puternice).

Un factor care poate exercita a 
puternică influență în direcția lichi
dării încordării internaționale este 
dezvoltarea relațiilor economice sl 
culturale între țări, fără deosebire 
de regim social sau orînduire de stat. 
Se știe că la conferința de la Ge
neva s-a adoptat hotărîrea de a da 
sarcina miniștrilor de Externe să stu
dieze măsurile pentru treptata înlă
turare a barierelor care împiedică li
bera comunicare și comerțul pașnic 
între popoare, cît și realizarea da 
contacte și legături libere, reciproc 
avantajoase, pentru țările și popoa
rele interesate.

Republica Populară Romînă esta 
doritoare să contribuie activ la dez
voltarea legăturilor multilaterale, eco
nomice și culturale între țări. Tn ce 
privește relațiile economice, noi sîn- 
fem împolriva oricărei discriminări, 
considerînd de vitală importanță pen
tru economia tuturor țărilor, cît șî 
pentru ansamblul economiei mon
diale. înlăturarea opreliștilor puse în 
calea comerțului între țări, restabili
rea si dezvoltarea legăturilor comer
ciale tradiționale, intensificarea 
schimburilor între toate țările.

Republica Populară Romînă îșî 
dezvoltă an de an legăturile cu alte 
state. Tn 1950, țara noastră făcea 
comerț cu 29 state, iar în 1955 cu 55 
de țări, volumul schimburilor sporind 
cu 88.8% Odată cu creșterea comer
țului nostru cu U.R.S.S. și țările de 
democrație populară, schimburile co
merciale ale Republicii Populare Ro
mîne cu alte țări au sporit de peste 
2% ori. Nu încape îndoială că dacă 
s-ar fi înlăturat cunoscutele condiții 
neprielnice pentru dezvoltarea legă
turilor noastre comerciale cu statele 
occidentale, creșterea aceasta ar fi 
fost mult mai mare.

Datorită unei economii stabile, lip
site de zguduiri economice, datorită 
succeselor economice și unei recolte 
bune țara noastră oferă un debușeu 
avantajos pentru desfacerea utilaje
lor și altor produse industriale, de 
care aven, nevoie pentru satisface
rea. cerințelor economiei noastre în 
continuă dezvoltare, cît și pen’ru 
produsele necesare cerințelor cres
cînde ale consumului popular, iar 
odată cu aceasta sîntem în măsură 
să furnizăm în cantități sporite pro
dusele noastre pentru export.

O mare însemnătate pentru des- . 
tinderea internațională are intensi
ficarea relațiilor cultural-științifice, 
artistice, sportive între diferite țări.

Țara noastră depune eforturi per
manente pentru lărgirea relațiilor 
culturale cu alte țări. Numai în 
cursul acestui an. tara noastră a 
fost vizitată de 13.000 persoane din ;• 
48 de țări, printre care deputați ai 
parlamentelor, aparținînd diferitelor 
partide, numeroși reprezentanți ai 
cultelor, oameni de afaceri, reprezen
tanți ai diferitelor organizații obștești, 
ziariști, sportivi ș.a.m.d.

Noi sperăm că atmosfera interna
țională mai favorabilă va contribui 
la dezvoltarea relațiilor culturale ale 
tării noastre cu țările străine, pe bază 
de reciprocitate. Un schimb mai activ 
de vizite și de informații în scopul1 
unei mai bune cunoașteri a realiză
rilor pe care le are fiecare tară în 
domeniul științei, tehnicii, artei, în- 
vățămîntului, ocrotirii sănătății, nu 
poate decît să servească cauza păcii 
și a progresului.

" Avem o țară minunat de frumoasă 
și un popor ospitalier. Dorim să dăm 
extindere călătoriilor turistice în țara 
noastră și vizitării altor țări de către 
turiști romîni; de asemenea socotim 
utilă lărgiiea legăturilor sportive in
ternaționale care se dezvoltă conti
nuu în ultimii ani.

Tovarăși și tovarășe,
Obiectivul politicii noastre externe 

?ste activa participare la lupta pen
tru o pace durabilă, pentru dezvolta-

(Continuare tn pag. 4-a)



E
ra în zori. Primele raze să
getau bolta înaltă a cerului. 
Lîngă rîul pitic, sub umbra 
unui boabab uriaș, erau așe
zate roată șîteva colibe. Intr-una din 

ele se născuse un băietei mic și ne
gru, cu nas turtit și părul creț. Co
liba era de lut și se răsfăța în ea 
sărăcia. Dar copilul s-a născut toc
mai cînd la răsărit prindea să se 
înalte soarele, ca un copac uriaș 
cu ramuri de lumină. S-a născut 
odată cu acea minune, care prin 
strălucirea ei preface culmile mun
ților în aur topit, apele în șerpi de 
argint zvîrcolindu-se în văi, iar pi
căturile de rouă de pe vîrful firu
lui de iarbă, în nestemate. S-a năs
cut odată cu cel care prin căldura 
lui coace grîiele, umple fructele de 
dulceață și florile de miresme.

Bătrînii spun că băieții născuți 
în astfel de clipe păstrează în ei 
un grăunte din puterea nemărginită 
a soarelui Pentru asta, băieții aceia 
trebuie să-i poarte numele; așa că 
Nvanine î-a zis copilului ei Ngio, 
adică Soare.

La vremea cuvenită, tînăra mamă 
a chemat o moașă, vrăjitoare iscu
sită, care a azvîrlit oscioarele de 
capră, a ars într-o tingire bucăți de 
piele de elefant, de șerpi veninoși, 
de leopard, tinînd copilul cu gura 
și cu nasul deasupra fumului. După 
plînsetul lui Ngio, I-a prevestit că 
Ja vîrsta bărbăției va fi un voinic 
neînfricat și un conducător pe care 
oamenii îl vor urma cu supunere 
și încredere; că va călca pe urmele 
jivinelor fără să pățească nimic și 
că nu se va teme de viclenie nici 
de puterea dușmanului. Toate aces; 
tea au făcut ca Nvanine să-și mai 
uite durerea pricinuită de moartea 
bărbatului ei, împușcat de englezi, 
pentru că îndemnase satele la răs
coală. II avea acum pe fiul Iui, 
născut odată cu soarele și vrăji
toarea îi prezisese o viată așa cum 
fusese și cea a tatălui. Credința mai 
spunea însă că un copil căruia îi 
este hărăzită o soartă atît de fru
moasă, e pîndit de toate primejdiile 
pînă la vîrsta bărbăției. Ea era da
toare să-l păzească, să-l apere cu 
prețul vieții ei. Trebuia să facă 
asta în amintirea bărbatului, în amin
tirea marii lor iubiri.

Numai că Nvanine era prea tî- 
nără, necoaptă încă pentru a fi 
mamă. Toate născocirile auzite de la 
vreo babă vrăjitoare, le lua în 
seamă, cheltuindu-și puținul ei cîștig 
în descîntece pentru Nglo. Pînă și 
femeile începură să rîdă de dînsa. 
Dar ei nu-î păsa de ce vorbește lu
mea. Trăia numai pentru Soarele 
ei. Tatane, bătrînul șef al satului, 
care-i era și bunic, socotea purtarea 
ei nechibzuită. Uneori o privea cu 
milă. Micuță șî slabă, păstrîndu-și 
încă neatinse frumusețea și gingă
șia, alerga toată ziua cu copilul în 
spinare, muncind voinicește ba la 
cîmp, ba în ogradă, ba pregătind 
mîncare.

— Ești numai suflet, te zbați prea 
mult pentru Ngio, îi spuse Tatane 
într-o zi. Te-ai gîndit că odată șî 
odată va trebui să te desparți de 
dînSul ? Ce-ai să faci atunci ?

Nvanine credea că asta . se va 
fntîmpla mai tîrziu, cînd Ngio va 
fi atins vîrsta bărbăției. Dar neno
rocirea veni mai curînd chiar decît 
s-ar fi putut gîndi înțeleptul și 
prevăzătorul Tatane.

Era noapte. Se întorseseră toți de 
Ia munca grea a cîmpului. Bărbații 
se odihneau sporovăind, iar femeile 
trebăluind de zor, mai trăgînd și 
cîte o chelfăneală copiilor pentru is
prăvile de peste zi. Deasupra focu
rilor atîrnau ceaunele în care clo
cotea fiertura aromită de mei. în 
spuză se coceau cartofii dulci șî 
bananele pufoase.

— Hei, toate-s bune, dar ați uitat 
friptura, glumi unul din bărbați.

— Să ne dea carne, așa nu mai 
merge — strigară laolaltă cîtiva flă
căi poznași.

Femeile îșî fluturară palmele goale 
în semn că „nu e — ce să-i faci 1“

Oamenii îșî aduseră aminte că 
putinele vite pe care le mai aveau 
trebuiau să fie date aproape toate 
ca să-și plătească impozitele. Ca și 
cum gîndul lor ar fi chemat nă
pasta, se auziră deodată bubuind 
undeva departe bătăile joase și re
pezi ale unui tamtam. Li se da 
de veste că englezii au fost „pe-acolo 
și că se va întîmpla ceva rău. Apoi 
bătăile se auziră din altă direcție, 
de data asta mai apropiate. Spuneau 
același lucru. Oamenii începură să 
se neliniștească. Bătăile se repetau 
într-una. Vroiau tocmai să trimită 
pe cineva să afle ce s-a întîmplat, 
cînd dinspre deal răzbătu duduitul 
unei mașini. în întuneric se văzu o 
pereche de faruri galbene ca ochii 
unui leopard.

Camioneta aducea un sergent șl 
șase soldați cu uniformele boțite și 
cu căștile albe date pe ceafă. Sol- 
datii țăcăniră închizătoarele încăr- 
cîndu-și puștile si se apropiară așe- 
zîndu-se în front. Sergentul rămase 
în spatele lor, lîngă mașină, și de 
acolo anunfă :

— Pentru că nu ați plătit impo
zitele la vreme, o parte din voi va 
pleca mîine în zori la oraș. O 
să lucrați acolo la construirea unei 
șosele. Vorbea tărăgănat, tinînd în 
coltul gurii o țigarilă. Avea mutra 
unui om plictisit de viață, căruia 
nu-i e frică de nimic. Dar deodată 
boababul uriaș șî scutul vopsit atîr- 
nat de una din ramuri îi amintiră 
ceva care se întîmplase maî de 
mult. Da aici, chiar sub copacul 
acesta, un negru „îl pălmuise „în fata 
tuturor pentru că se apropiase de 
o negresă. Tot negrul acela î-a 
atîtat ”pe toți să se răscoale, atunci 
cînd se apucase el, . Jimmy Hardt, 
să strînrră vitele din „proprie iniția; 
tivă“. Pînă la urmă l-a prins șî 
i-a împușcat pe negru, dar boababuj 
șî oamenii aceștia care, de bună 
seamă, erau neamurile „ celuî ucis., 
au rămas. I se păru că nu numai 
negrii, dar pînă șî copacul' îșî 
bate joc de el. înălțîndu-se în același 
loc, la fel de măreț șî puternic ca 
atunci. în mintea-î înmuiată de 
alcool dospi iar gîndul răzbunării.

— Mîine dimineață plecați toți cîțj 
sînteți din colibele acestea. Și.copiii 
trecut! de zece ani. Pe ceilalți, mai 
mici, îi lăsați în sate. Să nu-mi ve„- 
niți cu vreun sugaci în spinare,, că 
pun soldații să tragă în el la țintă 
si la fel va păți oricare din voi va 
îndrăzni să nu mă asculte. Avem 
nevoie de muncitori, nu de dădace 
sau de răsculati. Cuvintele din urină 
le zbierase, uitînd de. aerul plictisit 
și flegmatic pe care și-l lua de obi
cei

Dună plecarea lor, oamenii se. 
strînseră să se sfătuiască. Veniră și 
cei care locuiau în alte sate. Din 
cătunul vecin cu ei veni socrul Nva- 
Tiln-i să-' ceară pe Ngio, Tatane 
hotărî că așa este drept, nu numai 
pentru cu sergentul îi amenințase, 

dar șl pentrți că legea strămoșească 
cerea ca băiatul să rămînă în fami
lia tatălui, atunci cînd acesta din 
urmă moare.

Acum cînd Nvanine pleca departe, 
șî nu se știa cînd se va mai în
toarce, copilul nu mai putea rămîne 
la dînsa, decît dacă ar fi răscum
părat darurile cu care fusese cum
părată de la părinții ei. Nvanine 
n-avea cu ce să se răscumpere și 
nici Tatane n-o putea ajuta. Dimpo
trivă. El îi ceru să-și dea copilul 
chiar sub ochii lui. In loc să se 
supună fără murmur, tînăra mamă 
începu să plîngă, rugîndu-se de toți, 
deși știa că obiceiurile din bătrîni 
nu puteau fi nesocotite, maî ales 
atunci cînd pentru îndeplinirea lor 
veghea un bătrîn dîrz ca Tatane. 
Socru-său îi luă copilul și bunicul 
o mustră supărat:

— E mai bine așa. Tu nu știi să 
fii mîndră, să ții capul sus cînd. te 
lovește o nenorocire. Ce-ar fi învățat 
copilul tău de la tine ?

Femeile i-au mai ținut parte, dar 
pînă la urmă toți începură să se 
uite la ea cu neîncredere.

După ce puseră la cale treburile 
care se puteau face, așa la repe
zeală, într-o singură seară, oamenii 
se culcară. Nvanine rămase singură. 
Soarele ei plecase departe, în altă 
colibă. Se gîndea că la socrii ei 
murise cu un an în urmă băiatul 
cumnatului el. Copilul se chinuise 
mult, ros de o boală grea șl după 
cîte i se păruse, bătrînii nu l-au 
îngrijit așa cum ar fi trebuit. Chiar 
și în seara aceea socrul îl trimisese 
pe Ngio cu altcineva, în loc să fi 
avut el singur grijă de asta. Și 
apoi cum putea ea să calce jură- 
mîntul.față de bărbatul ei? Cum să-l 
lase pe Ngio singur și să plece? 
Putea oare să-1 apere cineva cu 
mai multă strășnicie decît dînsa ? 
Așteptă încordata, pîndind ca toată 
lumea să adoarfnă, apoi se sculă bi
nișor și se strecură afară. Drumul 
mare către satul vecin era foarte 
lung. Se hotărî să meargă de-a drep
tul prin pădure. Calea era primej
dioasă, dar mai1 scurtă. Aprinse o 
creangă la focul din fața colibei 
făcîndu-și din ea făclie șî porni. 
In pădure o cuprinse frica. I . se 
năzărea mereu că deslușește sclipind 
prin frunziș ochi de leopard sau de 

pisică sălbatecă, i se părea că aude 
răcnetul fiarei pornită după pradă. 
Nu mai putea măsura timpul. Pote

cile î se deschideau în față fără 
sfîrșît. Speriată, cu inima bătîndu-i 
să-i spargă pieptul, ajunse într-un 
tîrziu în satul socrilor ei. Era liniște. 
Se vedea bine că toți se culcaseră,. 
Se strecură tiptil, plină de grijă. să 
nu răstoarne ceva, în coliba femeilor 
bătrîne, unde ar fi trebuit , să. fie 
Ngio. II găsi adormit și simți cu 
palmele lacrimile neuscate pe obrajii 
fragezi. II luă repede și se furișă 
afară. Copilul se lipi de pieptul ei, 
mîngîind-o cu mînuțele, gîngurind 
fericit. Tot zbuciumul îi era răsplă
tit.

Acum însă nu se mai putea în
toarce prin pădure. In brațe avea 
comoara ei neprețuită. După stră
lucirea și așezarea stelelor, se vedea 
că nu mai e mult pînă în zori, Dacă 
ar fi întîrziat, totul ar fi fost pier

dut ; soldați! și oamenii din sat Dar 
fi luat copilul, dîndu-1 pe mîini 
străine. Porni pe drumul mare aler- 
gînd din toate puterile și ajunse în 
sfîrșît la timp, chiar în clipa cînd 
soseau militarii. Se ascunse în co
libă, îl înfășură pe Ngio ca pe 
o boccea, pe care și-o așeză pe cap.
Toate femeile purtau bocceîe cu me

rinde pentru, drum.
Convoiul porni prin pădure.„ Mai 

mare peste soldații care-i păzeau, 
era sergentul Jimmy Hardt, cu țiga- 
rila de foi în colțul gurii și„ cu 
veșnica-î mutră plictisită, nepăsă- 
toare. Bombănea fără încetare „ceva 
nedeslușit, iar banda lui alcătuită 
din cîfiva gradați lingușitori se pre
făcea că se prăpădește de rîs, știind 
că lui Jimmy îi place să treacă drept 
un mare mucalit. Ca răsplată pentru 
hohotele lor, primeau din cînd în 
cînd învoirea să tragă cîte-o dușcă 
din sticla sergentului, așa că în cu- 
rînd îșî deteră căștile pe, ceafă; îșî 
puseră mîinile în șolduri și, înce
pură să-și bată joc de oameni, cău- 

tîndu-Ie pricină.
In vremea asta Tatane descoperi 

fapta Nvaninei. Pentru că „nu mai 
avea cum s-o pedepsească altfel, 
porunci pe furiș, ferindu-se.de sol„- 
dați, ca nimeni să n-o ajute, să 
n-o bage în seamă, ca și cum, n-ar fi 
fost un om de-al Ion Ceilalți.îi as
cultară, socotind hotărîrea lui înțe
leaptă.

Pe măsură ce înaintau, drumul era 
maî anevoios. Copacii uriași îșî pur
tau falnic coroanele bogate împle
tite într-o boltă înaltă prin „care 
cu greu se strecura cîte o rază de 
soare. Căldura era înăbușitoare, mat 
ales din cauza umezelii. Apa picura 
într-una în stropi mari și calzi, de 
pe fiecare rămurică, de pe fiecare 
frunză. Printre trunchiurile vînjoase 
se întindeau lianele încolăcite . și 
groase ca niște șerpi. Soldații croiau 
drum tăind cu toporiști împletitura 
deasă. Dar șî așa drumul era ane
voios din cauza rădăcinilor și a fe
rigilor înalte care se frîngeau sub 
cizmele grele ale colonialiștilor, dar 
tăiau pînă la sînge cu tulpinile, lor 

ascuțite șî mari tălpile oamenilor. 
Și apoi, de sub orice plantă putea 
oricînd să țîșnească un șarpe veni
nos. Ca să se mai păzească într-un 
chîp, negrii îșî înveliră picioarele în 
frunze. Totuși, nu erau așa de .bine 

scotociți ca soldații care aveau cizme 
groase, înalte pînă deasupra genun
chiului.

Nvanine mergea foarte , greu din 
cauza poverii de pe cap. Ii era frică 
mereu să nu se împiedice șî să-și 
răstoarne copilul.

Numai banda lui Jimmy „petrecea 
de minune. Whisky-ul îi făcea tot. 
maî veseli șî se întreceau care mai 
de care să născocească ceva de care 
să se facă haz.

Ajunseră într-un lumînîș ș! se 
opriră pentru un scurt popas. Nvani
ne căută să se ascundă. Voia să-și 
scoată copilul din boccea și să-î dea 
să mănînce. Deodată se trezi cu 
Hardt în fata ei:

— Băieți, nu vi se pare că boc
ceaua ei e prea mare?

— Ba da I răspunse banda în 
cor.

— Asta înseamnă că are prea 
multă mîncare. Ce-ar fi să le dăm 
șî, șerpilor s-o guste. Să vedem, lor 
le place ce mănîncă pocitaniile as
tea ?

Banda aprobă hohotind zgomotos.
— Ia stai. Am făcut șî o desco 

perire, continuă sergentul. Asta e 
femeia negrului aceluia răsculat. Aha, 
ce bine îmi pare că mi-ai căzut în 
mînă, puiculițo 1

— Eeeh, parcă poale să țină minte 
cineva mutra unui negru, comentă 
unul din „băieți".

— Lasă mutra. Uite-i semnul, de 
pe braț. Cred că-1 are de la mine. 
Cînd să-l împușc bărbatul, mi s-a 
repezit în față urlînd, așa că î-am 
dat un ghiont cu baioneta.

Banda socoti și relatarea asta 
drept o glumă reușită și izbucni iar 
în rîs.

— Ia desfă bocceaua, porunci ser
gentul.

Nvanine se apropie tremurind din 
tot trupul.

— Hai repede, repede, desfă zdren
țele.

Biata femeie se supuse. Ngio își 
scoase capul zîmbind, dar cînd îi văzu 

pe albi se lipi speriat de pieptul 
mamei lui. Nvanine, pierzîndu-și 

cumpătul, se aruncă îngrozită „la 
picioarele sergentului, rugîndu-1 să-i 
lase copilul. Negrii se repeziră s-o 
ridice, dar Hardt comandă soldaților 
să pornească din loc convoiul. Ta
tane, ridieîndu-și sus fruntea, porni 
primul. Nvanine se umilise în fața 
unui netrebnic, în fața ucigașului 
bărbatului ei. El n-o putea ierta. 
Oamenii îl urmară, deși știau că 

nu va ieși nimic bun, dar era șeful 
lor și trebuiau să-1 asculte.

Banda rămase pe loc, așteptînd să 
vadă ce va , hotărî Jimmy.

— Dau ca premiu o jumătate de 
sticlă de whisky celui ce inventează 
ceva nou, așa, deosebit. Și ca șă 
nu credeți că vă mint, uite sticla. 
Maî e o jumătate și încă un deget 
pe deasupra.

— Să tragem la țintă în el, cum 
ați spus dumneavoastră, își dădu 
cu părerea unul din bandă.

— Ei ași 1 Ești un prost, dragul 
meu. N-aî imaginație.

— Să-1 spînzurăm, zise altul.
— Asta se face în America. Alt

ceva.
Lîngă el se afla un soldat bătrîn. 

cu o uniformă roasă, care privea 
speriat la cele ce se petreceau. Ser
gentul îl observă șî-I spuse:

— Hei, banană clocită! Tu, ăla 
de colo, ce zici?

— Eu ? eu ? se bîlbîi bătrînul, 
zic să-î lăsăm în nădure.

Banda izbucni în rîs.
— Ia tăceți. Bună invenție. Se 

premiază, dar cu o mică schimbare, 
așa că împărțim, eu beau un sfert 
și tu restul. Țîncul să rămînă în 
pădure că doar noi hotărîsem să 
dăm șerpilor de mîncare numaî ce 
era în boccea, iar pe mă-sa o ducem 

legată cu noi. Hai, dațl-î drumul.
Bătrînul se retrase, speriat că toc

mai el dăduse îdeea. Ceilalți înce
pură s-o lege pe Nvanine, care amu
țise de groază șî nu mai avea pu
tere nici să se împotrivească. Cînd 
văzu însă că o tîrăsc mai departe 
și Ngio rămîne în pădure, începu 
să se zbată nebunește îneît cu greu 
o puteau duce patru soldați. Pentru 
că strigătele ei puteau fi auzite de 
negrii porniți înainte, îl puseră un 
căluș în gură.

— Mai știi ? Te pomenești că se 
răscoală și cu toate puștile noastre 
rămîn hrană pentru șerpi cîțiva din
tre! noi, îi lămuri Hardt.

Soldatul bătrîn, cu uniforma roasă, 
rămase în urmă prefăcîndu-se că-șî 
leagă șireturile la cizme. Se apropie 
de Ngio care plîngea și striga din 
răsputeri după maîcă-sa.

— N-am vrut asta, murmură el. 
Scotoci prin buzunare căutînd ceva. 
Găsî un briceag de fildeș, cumpărat 
pentru nepotu-său rămas în Anglia. 
1-1 puse în mînă, dar copilul îl 
zvîrli numaidecît șl agățîndu-i-se de 
reverele uniformei striga într-una: 
Mamă 1 Mamă 1

— E mic șl fără apărare, dar dacă 
îl iau cu mine, nepotul meu o să 
moară de foame, gîndi el. Se ridică 
să plece. Făcu cîțiva pași, apoi se 
întoarse, îmbiind copilul cu voce 
domoală :

— Hai, vino după noî, după ma- 
mă-ta. Au legat-o, nu se maî în
toarce. Eu nu pot să te Iau. Hal, 
vino 1 vino!

Copilul porni după dînsul. Pute
rile îl părăsiră însă repede șl Izbucni 
în plîns.

Se auzi fluierul. II chemau pe 
soldatul rămas în urmă. Trebuia 
să se ducă.

Bătrînul englez plecă tîrîndu-șî 
pașii obosiți, purtîndu-șî umerii în

covoiat! ca și cum l-ar. fi zdrobit 
o greutate. Ngio a rămas în mijlocul 
pădurii.

Cînd convoiul a ajuns la șoseaua 
pe care trebuia s-o construiască, Nva
nine purta în locul copilului ei un 
ghemotoc de cîrpe, despre care po
vestea rîzînd în neștire că e ursit 
să ajungă un bărbat voinic șî neîn
fricat, pentru că s-a născut odată cu 
soarele. .

Kalanga Abdalla

„Interogatoriul" de AL Jar 
tradus în limba franceză
Ziarul belgian „Le Drapeau Rouge" 

publică o recenzie elogioasă asupra 
volumului „Interogatoriul" de scriito
rul romîn Alexandru Jar, tradus re
cent în limba franceză. In această 
carte, scrie ziarul, Alexandru Jar de
scrie lupta de rezistență fără nici un 
lirism, ci simplu șl într-un mod foarte 
viu.

CEL DE AL IV-LEA CONGRES 
AL SCRIITORILOR GERMANI

Prezidiul Uniunii scriitorilor ger
mani a hotărît ca între 20 și 24 no
iembrie 1955 să aibă loc la Berlin 
cel de al IV-lea Congres al scriito
rilor germani.

Principalul punct de pe ordinea de 
zi a congresului va fi raportul scrii
toarei Anna Seghers, președinta Uniu
nii scriitorilor germani, laureată a 
Premiului Internațional Stalin „Pen-

Cîntarea 
Romîniei noi 

(Urmare din pag. l-a, 

rea guvernului fascist al lui Antones
cu. Despre întoarcerea armelor împo
triva hitleriștilor, despre apărarea 
Bucureștiului și a Văii Prahovei. Des
pre vitejia celor 15 divizii ale arma
tei romîne, care au luptat cot la cot 
cu trupele sovietice în Transilvania, 
Ungaria și Cehoslovacia; și despre 
reînnodarea în luptă a tradiționalei 
frății de arme romîno-ruse, întemeiată 
în secole, de la vremea lui Nicoară 
Potcoavă pînă la aceea a lui Mitrea 
Cocor.

Văd fresca uriașă a transformări
lor revoluționare care au schimbat în 
cîțiva ani viața poporului nostru. Aud 
chemarea partidului către scriitori 
pentru oglindirea în literatură a înal
tei semnificații a Iui 23 August 1944 
ca „expresia hotărîrii neclintite a po
porului de a lua în propriile mîini 
soarta sa și viitorul patriei". Bilanțul 
lui 23 August cere reflectarea artisti
că a luptei oamenilor muncii conduși 
de partid pentru cucerirea unui regim 
democratic, pentru instaurarea Re
publicii Populare Romîne, pentru fău
rirea socialismului.

Eroii și faptele marii epopei a e- 
pocii noastre freamătă în rîndurile 
cuvîntării de 23 August. Principalul 
erou al vremurilor noastre, clasa mun
citoare, unită în jurul partidului, 
ocupă locul central în istoria nouă a 
patriei. Eroul principal al luptelor 
victorioase, cîștigate prin alianța de 
nezdruncinat dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, dintre po
porul romîn și minoritățile naționale.

Văd conflicte epice și dramatice, 
efuziuni lirice militante, izbucnite din 
viața epocii noastre, din transformă
rile revoluționare ale orașului și ale 
satului, ale muncii și ale gîndirii. 
Văd un nou roman al „Aurului ne
gru", scos din ghiarele capitaliștilor 
străini și redat poporului. Un roman 
al marilor lumini care se aprind dea
supra țării noastre, despicînd bezna 
în care s-au dezlănțuit atîtea neștiute 
drame din satele sadoveniene și con- 
cretizînd în desfășurare epică viziu
nea grandioasă a poemului de acum 
cîțiva ani al lui Geo Bogza „Pentru 
electrificarea satelor". Un roman sau 
o piesă de teatru sau un mare repor
taj care să reia, în 1955, viața „vier
milor pămîntului", a „oamenilor și a 
cărbunilor din Valea Jiului", a „Mi
nerilor" lui Davideglu. O carte a con
strucțiilor care acoperă pămîntul pa
triei, înfăptuind un vis pe care Bor- 
deenii nici n-au îndrăznit vreodată 
să-1 aibă. 0 carte a luptei pentru 
belșug, pentru uitarea groaznicelor 
istorii ale foametei lui Darie cel des
culț și a atîtor mii și sute de mii ca 
el. O povestire a noilor legături între 
oamenii din cele mai îndepărtate col
țuri ale țării, care cunosc fenomenul 
nou al schimburilor de experiență în
tre diferite orașe și sate, ale excursii
lor muncitorești și țărănești, — care 
au rupt cu tradiția „Proștilor" lui 
Rebreanu, rămași însîngerați în urma 
trenului disprețuitor. O cîntare bog- 
ziană a înfloririi tuturor regiunilor 
patriei. O nesfîrșită creație lite

rară a transformării socialiste a agri
culturii, adăugind „Nopților de iunie" 
și „Desfășurării" imaginea mersului 
înainte al satului nostru azi, în 1955 
și mîine în 1956... O înaltă producție 
literară care să opună șabloanelor 
proletcultiste vigoarea adevărată a 
imaginii schimbate a ogorului străbă
tut de tractoare și combine. Un ro
man al patosului luptei pentru re
coltă, pentru creșterea intensivă a va
lorii hectarului în țara noastră altă
dată vestită pentru cultura ei exten
sivă. Cărți, mereu cărți noi despre 
viața nouă a patriei. Despre conducă
tori locali cu spiritul gospodăresc al 
Popei Tanda și cu energia Vittoriei 
Lipan, dezvoltate pe o treaptă supe
rioară în noile condiții istorice, de 
participare a poporului la treburile 
obștești. Despre un medic Ulieru în 
satele noastre bucurîndu-se de grija 
orînduirii populare pentru sănătatea 
oamenilor. Despre „domnii Trandafir"
— și despre „Domnu’ Ion Creangă"
— al zilelor noastre. Despre aminti
rile unui nou căprar Gheorghiță. Și 
despre mînuiforii condeiului, în Repu
blica noastră Populară, luptînd nu cu 
mizeria șl nerecunoașterea de care au 
avut parte clasicii noștri, cl cu recru
descențele vechii ideologii șî cu năra
vuri literare străine epocii noastre de 
liberă dezvoltare a talentelor crea
toare.

Tovarășul Gh. Gheorghîu-Dej a spus 
că „niciodată artele n-au cunoscut o 
astfel de înflorire în țara noastră". E 
un înalt omagiu, aici adus epocii noa
stre, și expresia unei înalte exigențe 
pentru creatorii de astăzi care trăiesc 
în această epocă a celei mai intense 
înfloriri culturale.

Tovarășul Nikita Sergheevici Hruș- 
cioy, în numele marelui popor sovie
tic eliberator, ne-a spus: „Permi
teți-mi, în ziua glorioasei voastre săr
bători naționale, să urez poporului 
romîn frate, harnic și talentat, noî și 
mari succese în construirea socialis
mului în minunata voastră țară", 
Scriitorii romîni, parte integrantă a 
poporului romîn, trebuie să sintetizeze 
în opera lor și prin propriile lor cali
tăți, hărnicia și talentul poporului no
stru, făuritor de-a lungul veacurilor 
al Mioriței și al cusăturilor națio
nale, al Doinei și al cîntecelor haidu
cești, — făuritorul de astăzi al uzine
lor și șantierelor socialiste, al noii 
culturi naționale, al vieții socialiste 
care încolțește și rodește în orașele 
și satele noastre.

Savin Bratu

tru întărirea păcii între popoare" și 
laureată a Premiului Național. Ra
portul se va ocupa în mod amănun
țit atît de problemele politice cît și 
de problemele ideologice ale muncii 
scriitorilor.

Raportul de activitate va fi prezen
tat de Eduand Claudius, prim-secretar 
al Uniunii scriitorilor germani, lau
reat al Premiului Național.

Cuvînfarea tovarășului Gh. Gheorghîu-Dej
(Urmare din pag. 3-a) 

rea legăturilor de pace șî prietenie 
între popoare.

La baza politicii noastre externe 
stau legăturile de strînsă prietenie 
frățească cu popoarele puternicului 
lagăr al socialismului, în frunte cu 
eliberatoarea noastră, prietenă și 
sprijinitoare fermă a poporului nos
tru — marea Uniune Sovietică. (A- 
plauze prelungite).

Relațiile care s-au închegat între 
țările lagărului socialist, relații ba
zate pe comunitatea scopurilor șl in
tereselor vitale ale acestor țări, pe 
deplina egalitate și respect reciproc, 
sînt relații de tip nou, superior, a 
căror trăinicie constituie chezășia ta
liei țărilor noastre.

Noi trimitem de la această adunare 
un înflăcărat salut poporului sovietic, 
care construiește în mod victorios 
comunismul în țara sa și care se află 
în fruntea forțelor ce luptă pentru 
un viitor de pace și prosperitate a 
omenirii. (Aplauze).

Transmitem salutul nostru glorio
sului Partid Comunist al Uniunii So
vietice, Comitetului său Central, pri
mului secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, tovarășul Nikita Serghee
vici Hrușciov. (Aplauze puternice; a- 
dunarea se ridică în picioare) care ne 
face marea cinste de a lua parte la 
sărbătoarea noastră, guvernului so
vietic și președintelui său, tovarășul 
Bulganin. (Aplauze puternice; adu
narea se ridică în picioare).

Noi trimitem de aici un mesaj de 
salut marelui popor chinez, care con; 
struiește cu succes socialismul și 
luptă cu fermitate și consecvență pen. 
tru consolidarea păcii în Asia și în 
întreaga lume; Partidului. Comunist 
Chinez și guvernului Chinei populare, 
președintelui Republicii Populare Chi
neze — tovarășul Mao Țze-dun. (A- 
piauze).

Noi salutăm frățește popoarele ță
rilor de democrație populară, împreu
nă cu care mergem mînă în mînă 
pe calea construirii socialismului și 
apărării păcii; guvernele prietene ale 
acestor țări, partidele comuniste și 
muncitorești frățești. (Aplauze).

Partidul nostru și guvernul Repu
blicii Populare Romîne, întregul nos
tru popor, au primit cu adîncă satis
facție rezultatele tratativelor sovieto- 
iugoslave de. la Belgrad și îmbunătă
țirea relațiilor între U.R.S.S. și 
RP.F.I.

Cuvînfarea tovarășului N. S. Hrușciov
(Urmare din pag. l-a) 

năzuințele popoarelor Iubitoare de 
pace; ea a exercitat o influență po
zitivă asupra relațiilor dintre state 
și„ a. întărit și mai mult voința șî 
năzuința popoarelor de a asigura o 
pace îndelungată și trainică.

Uniunea Sovietică, Republica Popu
lară Chineză și țările de democrație 
populară, care au adus o contribuție 
uriașă la slăbirea încordării interna
ționale și au contribuit într-o mă
sură însemnată la succesul conferin
ței de la Geneva, oferă, după această 
conferință, noi dovezi ale politicii lor 
externe de pace. Propunerile Uniunii 
Sovietice în problemele dezarmării, 
hntsrîrea guvernului sovietic de a 
reduce, pînă la 15 decembrie 1955, 
efectivul trupelor sovietice cu 640.000 
de oameni sînt salutate de opinia 
publică mondială și apreciate ca o 
nouă contribuție Importantă a Uniunii 
Sovietice la cauza păcii și securității 
popoarelor.

Guvernul sovietic, promovînd con
secvent politica externă de pace, por
nește de la posibilitatea coexistenței 
pașnice îndelungate între state cu 
sisteme sociale și economice diferite. 
Noi vom promova cu perseverență și 
în viitor politica de pace și colabo
rare internațională, căutînd să obți
nem stabilirea încrederii între state, 
în interesul rezolvării pașnice a ce
lor mai importante probleme interna
ționale pe calea tratativelor. O astfel 
de politică externă corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale și nă

Șarjă la furnal
Tăcuți lîngă furnal stau topitorii 
cînd orbitor țîșnește fonta vie, 
ca aurul amurgului, cînd norii 
de soare-aprinși, au fața purpurie.

In jurul fontei fumegînd în jgheaburi 
a ten ți veghează să-și urmeze drumul; 
arși de dogoare și cuprinși de aburi, 
nu-i înspăimîntă arșița șl fumul.

Și cum lucrează, stăpînind urgia 
metalului ce-și taie drum în jos 
par uriași ce-au potolit mînia 
unui năvalnic monstru fioros

Sfîrșită-i șarja. Arșița s-a stins, 
ttn gest alungă urmele sudorii...
A fost o bătălie, șî-au învins 
Așa înving într-una, topitorii.

V. Felea

După Geneva
— In loc de cronică internațională —

— Un ziar 1 repede! foile încă sînt ude. 
întreb vînzătorul din ochi: ce e nou ? 
In inîma mea eu știu ce s-aude.
Dar inima mea are-n lume ecou?

Citesc. Merg pe stradă citind. Doar norocul 
De stîlpî mă ferește, în drumuri.
Să vedem oameni buni, de s-a stins bine focul. 
N-or mai fi rămas niște jar, niscai fumuri?

...Ultima pagină. Titlul pitic mai că-ți scapă: 
I se-mprumută Italiei o pînză de Giorgione.
Prost secretar de redacție! Prost! Un șablon 
Eu știrea aș fi dat-o c-o literă de-o șchioapă !

...Dincoace ? Conferința despre atom. 
Savanții prezintă comunicări științifice.
Deci graiurîle lumii pot să se unifice 
In limba unită a dragostei de om.

...Șase sute patruzeci de mii de ostași 
Se-ntorc voioși la pașnice unelte.
Bat orele păciî-n orologiul uriaș 
Din turnurile Kremlinului, zvelte.

...Iugoslavii la Stalingrad merg prin muzee. 
Ingîndurați semnează în cartea de impresii 
Și-o frunză de laur, pentru îndoita epopee, 
Se-nscrie adînc, ca-n miezul unei gresii. Citesc. Merg pe stradă citind. 

Nu, nepăsarea-n suflet nu se
...Colhoznicii, fermierilor li-s oaspeți. Șî pe-un necunoscut îl opresc,
Fermierii-americani vin — oaspeți — în colhoz. Problemele politicii externe.

Noi sîntem animați de dorința ca, 
în ce ne privește, să facem tot ce este 
necesar pentru a lichida urmările ne
faste ale ruperii legăturilor de prie
tenie între țara noastră și Iugosla
via. In tot cursul istoriei noastre, 
popoarele romîn și iugoslav au fost 
prietene. Cu atît mai firesc este ca 
popoarele noastre să trăiască în strîn
să prietenie acum, cînd ele sînt în
suflețite de năzuințe comune de a 
apăra pacea, securitatea șl indepen
dența lor națională și de a asigura 
patriei lor un viitor. socîalist.„ De a- 
ceea sîntem doritori să întărim și 
să dezvoltăm legături prietenești 
multilaterale' cu Iugoslavia vecină, 
legături bazate pe prietenie, frăție și 
intefese reciproce.

Noi transmitem urări de noi suc
cese și realizări frățescului popor iu
goslav, guvernului Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, Uniunii 
Comuniștilor Iugoslavi și președinte
lui R.P.F.I., Iosip Broz-Tito.

Noî urăm poporului german succes 
deplin în lupta pentru o Germanie 
unită, democratică și pașnică. Urăm 
Republicii Democrate Germane noi 

realizări și succese. Trimitem salutul 
nostru guvernului Republicii Demo
crate Germane și Partidului Socialist 
Unit din Germania. (Aplauze).

Socotim că stabilirea de relații di
plomatice, economice șî culturale în
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Federală Germană ar servi 
intereselor păcii în Europa.

Poporul nostru manifestă o caldă 
simpatie pentru marele popor indian 
șî își exprimă satisfacția pentru sta
bilirea de relații diplomatice între 
India și Republica Populară Romî
nă. (Aplauze).

Poporu] și guvernul nostru do.resc 
dezvoltarea legăturilor prietenești cu 
India, Egiptul, Pakistanul, Indonezia., 
Birmania, Siria și alte țări ale Asiei 
și Africii.

Socotim că există largi posibilități 
pentru dezvoltarea legăturilor între 
țara noastră și țările Americii latine„.

Așa cum am mai avut prilejui să 
declar, guvernul romîn dorește îm
bunătățirea relațiilor cu Turcia în 
interesul ambelor țări, cît și în in
teresul păcii în această parte a Eu
ropei.

Guvernul romîn dorește de aseme
nea normalizarea relațiilor cu Gre
cia, restabilirea relațiilor diplomatice 
și dezvoltarea legăturilor economice 
și culturale între cele două țări.

zuințelor oamenilor muncii spre pace 
șl prietenie între popoare.

Uniunea Sovietică consideră lupta 
pentru consolidarea păcii drept prin
cipalul său scop pe arena internațio
nală. Popoarele din toate țările glo
bului pămîntesc văd că guvernul so
vietic nu-și precupețește eforturile 

pentru apărarea păcii, că el tinde 
sincer spre continua slăbire a încor
dării internaționale. Adevărul des
pre politica noastră externă de pace 
este mult mai puternic decît minciu
nile ziarelor reacționare care conti
nuă cîntecele lor vechi despre „ame
nințarea sovietică". Adevărul este 
mai luminos decît soarele și el își 
va croi drumul spre inimile tuturor 
oamenilor dornici de pace I (Aplauze 
prelungite).

Tovarăș! I
Succesele obținute pe calea însă

nătoșirii situației internaționale șî 
slăbirii încordării în relațiile dintre 
state sînt incontestabile. Trebuie însă 
să apreciem în mod lucid aceste suc
cese. Vor mai exista numeroase greu
tăți. In lume sînt forțe care împie
dică și vor căuta să împiedice atin
gerea acestui scop măreț. Sînt nece
sare uriașe eforturi, e nevoie de per
severență șî de dîrzenie în lupta pen
tru cauza păcii și securității popoare
lor. Toate acestea ne obligă să con
tinuăm lupta pentru întărirea forței 
țărilor noastre, să nu precupețim for
țele și mijloacele pentru dezvoltarea 
și întărirea economiei noastre, să 
luptăm cu energie neobosită pentru

Pămîntul nu s-a colorat în roz
Și totuși zorii zilei sînt ne-ncetat mai proaspeți

— Deschiși rămîn ochii! Se-agită Li Sîn Man. 
Albania-ntinde mîna, dar Grecia n-o strînge. 
Par unii c-au dormit mai bine de un an 
Somn tulbure — șî-n vis văd încă sînge.

Dar omenirea n-a dormit o clipă.
Pleoapele ei sînt roșii de-ndelungata veghe 
Pe zeci de meridiane, pe mii și mii de leghe 
O răsuflare-egală se-nfirîpă.

e ’ Să puhoiască-n ziare știrile :
Călătorii, (recepții, prietenești discuții. 
Ca la-ntîlnîrHe-acestea, nici la-ntîlnirile 
Cu cea mai dulce dintre fete nu ții!

...Ce mai citesc azf? Iată, un articol
Asupra nașterilor fără de dureri.
Da, pătimaș cred azi în ceea ce mai ierî 
Crezusem că e vrednic de ridicol.

Nu-i va fi dat ca-ntr-un război să piară 
Copilului pe care ai să-1 naștî.
Femeie, așa dar să nu te doară...
— Dar n-o s-o doară, oameni entuziaști ’

Vechi legături de prietenie leagă 
poporul nostru de popoarele francez 
și italian. Noi sîntem pentru strîn- 
gerea și dezvoltarea legăturilor prie
tenești cu popoarele francez și ita
lian, pentru lărgirea schimburilor e- 
conomice și culturale cu Franța și 
Italia.

Poporul nostru este pentru priete
nie cu popoarele american și englez. 
Sîntem convinși că victoria spiritu
lui de pace și colaborare între po
poare va înlătura piedicile în calea 
întăririi legăturilor economice și cul
turale între țara noastră, Statele U- 
nite și Anglia.

Politica noastră de strîngere a le
găturilor de prietenie și frăție cu 
țările lagărului socialist, de dezvol
tare a relațiilor de pace cu toate ță
rile, de apărare a suveranității na
ționale a patriei noastre, de vigi
lență față de uneltirile dușmanilor 
păcii, politică călăuzită de grija con
tinuă pentru întărirea puterii patriei 
noastre, se bucură de sprijinul însu
flețit al întregului nostru popor. A- 
ceasta este cea mai bună garanție 
a continuității și consecvenței poli
ticii noastre externe.

Tovarăși și tovarășe,
Poporul nostru condus de partid, 

însuflețit de succesele pe care le-a 
obținut, luptă cu avînt sporit pentru 
noi succese în domeniul dezvoltării 
economiei naționale și al ridicării ni
velului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii, pentru construi
rea socialismului și apărarea păcii.

Pe acest drum luminos ne că
lăuzește nemuritoarea învățătură a 
lui Marx, Engels, Lenin, Stalin.

Trăiască 23 August, ziua eliberării 
de sub jugul fascist a patriei noastre 
scumpe 1

Trăiască eroica noastră clasă mun
citoare! Trăiască harnica noastră ță
rănime muncitoarei Trăiască intelec
tualitatea noastră muncitoare I

Trăiască alianța frățească între cla
sa muncitoare și țărănimea munci
toare — temelia trainică a regimului 
democrat-popular I

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
între poporul romîn și poporul sovie
tic 1 Trăiască prietenia între poporul 
nostru, popoarele Chinei populare 
și a-le celorlalte țări de democrație 
populară I Trăiască pacea și colabo
rarea între popoarele lumii 1 (întrea
ga adunare se ridică în picioare și 
ovaționează timp îndelungat).

îndeplinirea șî depășirea planurilor 
noastre de producție.

Dragi tovarăși și prieteni 1
Permiteți-mi să-mi exprim deplina 

încredere eă oamenii muncii din Ro- 
mînia populară vor obține în viitorul 
apropiat noi succese remarcabile în 
construirea socialismului, în lupta 
pentru ridicarea necontenită a nive
lului lor material și cultural, în lupta 
pentru victoria socialismului. Cheză
șia în această direejie este inepuiza
bila energie creatoare a poporului ro
mîn, alianța tot mai puternică dintre 
clasa muncitoare și țărănime, condu
cerea înțeleaptă și încercată a Parti
dului Muncitoresc Romîn, prietenia șî 
ahanța frățească cu popoarele Uni
unii Sovietice și ale celorlalte țări ale 
lagărului democratic.

Permiteți-mi, în ziua glorioasei 
voastre sărbători naționale, să urez 
poporului romîn frate, harnic șî ta
lentat, noi și mari succese în cons
truirea socialismului în minunata 
voastră țară. (Aplauze prelungite).

„Trăiască Republica Populară Romî
nă liberă și independentă 1

Trăiască guvernul popular al Ro
mîniei 1

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn — organizatorul și inspiratorul 
tuturor victoriilor poporului romîn 1

Să se întărească și să înflorească 
prietenia de nezdruncinat între po
porul romîn și poporul sovietic! (în
treaga adunare se ridică în picioare 
și ovaționează puternic. Minute în 
șir asistența aclamă în cinstea Uni
unii Sovietice).

Astea paterni ! 
poate-așterne. 
să dezbatem

Ștefan Iureș

se.de


Discutînd despre esenfa epocii hoastre z)ntr~o fostăcelatecle scaun
og pe cititori să-mi îngăduie 

ca să povestesc subiectul a 
două schițe.

PRIMA SCHIȚĂ. Intr-o 
barcă, pierdută în largul mării, trag 
la vîsle doi pescari, unul tînăr și al
tul bătrîn. Trag din greu, căci barca 
e plină de pește — au avut o zi 
bună — și zoresc să ajungă mai re
pede la mal, căci deasupra lor se gră
mădesc amenințători norii furtunii. 
Autorul îi lasă cîtva timp să vîs- 
lească, pentru ca el să poarte pe citi
tori în trecutul celor doi eroi ai săi. 
Aflăm astfel că bătrînul este un a- 
var, un lacom de cîștig, un egoist și 
că el a ajuns la o astfel de fire din 
cauza condițiilor în care a fost silit 
să trăiască, în vremea cit trebuia să 
ducă veșnic război cu cherhanagiii 
hrăpăreți. Altfel, bun pescar, deși om 
închis în el. Tînărul e, dimpotrivă, 
un om deschis, larg la suflet. Pe el 
n-au avut cînd îl întina și înnegura 
vremurile grele ale regimului bazat 
pe exploatare.

Cît au ținut aceste destăinuiri ale 
autorului, barca a mai înaintat către 
tșrm-w Dar și furtuna a izbucnit, fu
rioasă. Cei doi luptă să-și salveze 
rodul muncii și, mai ales, viețile. Pri
mejdia^ e mare și într-o parte și în 
cealaltă. Cîteva paragrafe bine alcă
tuite ne sugerează tăria împotrivirii 
celor doi în fața naturii dezlănțuite; 
prilej pentru autor să dezvăluie și 
mai clar deosebirile dintre firea unuia 
și a celuilalt.

Momentul culminant al schiței vine 
abia acum: prin mugetul furtunii, 
răzbate pînă Ia ei un strigăt de aju
tor. Cineva se îneacă ! Cineva nu mai 
poate ține piept valurilor răscolite ! 
Tînărul vrea să pornească numaidecît 
într-acolo. Inima lui generoasă nu stă 
o clipă la îndoială în fața acestei che
mări. Doar acolo e în joc viața unui 
om! Insă bătrînul se împotrivește. 
Egoist, el e preocupat numai de viața 
lui, numai de peștele pe care l-a 
prins. Dacă s-ar apuca să-l salveze 
pe cel ce-i cheamă în ajutor, las-că 

• și-ar primejdui și ei viețile, dar pe 
deasupra barca s-ar încărca prea 
mult. Ar trebui să arunce peștele. Așa 
că, mină spre mal și lasă-1 pe acela 
în grija domnuluiI Cum i-o fi soarta, 
că nici lor, nimeni, nu le bagă în bu
zunar, dacă nu-și agonisesc singuri 
cîștigul.

Alte paragrafe bine alcătuite mar
chează dramatismul acestui moment 
de intensitate maximă a conflictului 
dintre cei doi eroi ai schiței. Indîr- 
jirii bătrînului, tînărul îi răspunde cu 
o îndîrjire sporită. El îl silește pe 
bătrîn să întoarcă barca, să alerge 
în ajutorul celui primejduit. împotri
virea bătrînului egoist se fringe în 
fața tăriei celuilalt. Acesta culege 
din valuri, mai mult mort decît viu, 
pe un pescar care cade sfîrșit pe 
fundul bărcii. Bătrînul are o zguduire 
supremă: cel salvat e chiar fratele 
hi! ! Fără intervenția aproape brutală 
a tînărului, el și-ar fi lăsat pradă 
morții chiar pe fratele lui de sînge.

In finalul schiței, barca ajunge la 
mal, purtînd cu ea trei oameni: unul, 
ce! salvat de la înec, e încă leșinat; 
tînărul vîslește neostenit, pe cînd bă
trînul se tînguie, încetișor, cu spatele 
aplecat ca de o mare nenorocire: 
„boje moi, boje moi, boje moi..." I

A DOUA SCHIȚA. Ne aflăm într-o 
secție a unei mari fabrici de mobile. 
F ultima zi a întrecerii și frămîntarea 
oamenilor e lesne de înțeles, cu atît 
mai mult cu cît brigada la care se 
oprește autorul și care e pînă acum 
fruntașă e gata să fie ajunsă de ur
mătoarea. Ritmul muncii lor e deose
bit de viu, graficul se ridică mereu, 
dar oamenii sînt neliniștiți din cauza 
șefului brigăzii, Dumitru. Acesta își 
tot părăsește secția și merge la alte 
brigăzi, la cele mai din coadă, pen
tru a le da ajutor.

Asistăm chiar la o scenă în care 
membrii brigăzii își spun de-a drep
tul nemulțumirea și-i cer lui Dumitru 
să se lase de colindat alte secții, că 
uite, ai lui Ciobanu se apropie.

înfruntarea nu e dintre cele mai 
ușoare și supăratul Ianoș, care-i in
terpretul celorlalți, nu-și cruță cuvin
tele. Dar Dumitru vede mai clar și 
mai departe decît Ianoș. Intre dorința 
de a ieși victorios, el cu oamenii săi, 
și conștiința datoriei de a sprijini pe 
ceilalți, pentru ca nici o brigadă să 
nu fie codașă, Dumitru a ales încă 
demult. El socoate că n-ar cîștiga 
întrecerea decît pe jumătate, dacă alte 
brigăzi ar rămînea sub normă. Acest 
lucru se străduiește el să-l sădească 
și în sufletele oamenilor din brigadă.

Și nu s-ar spune ca nu izbutește. O 
dovedește între altele faptul că fie
care membru al brigăzii cunoaște 
bine nu numai specificul muncii sale, 
ci și pe al tovarășilor săi, și oricare 
dintre ei poate oricînd să conducă 
brigada, în locul lui Dumitru. Căci 
Dumitru i-a făcut să treacă de la con
siderarea procesului de muncă drept 
îndeplinirea mecanică a unor gesturi 
mereu aceleași, către o înțelegere 
mai înaltă. In timp ce brigada își con
tinuă munca în același ritm viu, au
torul ne poartă pe urmele lui Dumi
tru și ale lui Ianoș, la alte brigăzi, 
pentru a ne arăta chipuri deosebite 
de felul cum muncesc oamenii. înțe
legem cu acest prilej că locul de 
fruntaș al lui Dumitru se datorește 
faptului că el și oamenii lui au în
vățat să cumpănească intensitatea 
efortului fizic, îmbinîndu-1 cu o bună 
cunoaștere a mașinilor și materiale
lor și sprijinindu-1 cu participarea 
continuă a gîndirii. Ei ridică astfel 
munca la rangul de creație, de artă.

Finalul schiței arată că nu brigada 
lui Dumitru, ci a lui Ciobanu, a fost 
cea care a cîștigat drapelul de frun
tașă pe fabrică. Dar eforturile și 
schimbul de experiență ale brigăzii 
lui Dumitru, ajutorul pe care l-a dat 
celor rămași mai în urmă, au rodit în 
alt chip: întreaga fabrică a dobîndit 
drapelul de fruntașă în întrecerea cu 
alte întreprinderi.

A cestea sînt cele două schițe. Nu 
stă în intenția noastră să dis

cutăm mai pe larg procedeele folosite 
de autori, nici calitățile stilistice ale 
fiecăruia. Cititorii vor fi observat sin
guri analogii în construcția schițelor; 
le-am ales înadins, iar povestind am 
și urmărit să punem în lumină cîteva 
din acele analogii, tocmai pentru ca 
să apropiem cele două schițe cît mai 
mult una de alta, în vederea între
bării pe care o punem acum: cînd 
s-au petrecut, cînd s-au putut petrece 
întîmplările istorisite mai sus ? Se 
petrec ele în vremea noastră, sau 
puteau avea loc și cu sute de ani în 
urmă ?

Răspunsul se Impune de Ia sine 
chiar dacă, prin povestire, am căutat 
să eliminăm unele elemente, de na

tură să situeze explicit întîmplările 
în timp și spațiu. Este neîndoios că 
o împrejurare ca a bătrînului pescar 
s-a putut și se poate petrece oricînd, 
începînd din clipa cînd a început pes
cuitul cu barca în largul mării și 
mergînd pînă în zilele noastre, cînd 
încă dăinuie rămășițe ale mentalității 
moștenite de la regimul bazat pe ex
ploatare. Și tot atît de neîndoios e 
că a doua împrejurare, aceea a mun
citorilor care pierd drapelul pe bri
gadă ca să cîștige drapelul pe între
prindere, nu se poate ivi decît în e- 
poca noastră, și anume, într-o între
prindere socialistă. Căci altfel, dacă 
ar fi vorba de muncitori dintr-o în
treprindere capitalistă, problema în
săși ar dispărea. Ce interes ar avea 
muncitorul ca fabrica unde lucrează 
el să fie fruntașă față de altele, să 
producă mai mult decît altele ? Cîști
gul ar fi tot al patronilor 1

Din capul locului, aici trebuie să 
distingem un lucru de importanță ca
pitală : despre schițe ne place să a- 
firmăm, cît mai des, că alcătuiesc 
(pentru proză) specia literară cea mai 
operativă, cea mai aptă să răspundă 
imediat la problemele realității în 
transformare, să surprindă fenome
nele și trăsăturile noi care se ivesc 
în viață; dar acceptăm mai greu că 
în construirea schițelor există con
flicte care aparțin în mod special 
epocii noastre, sînt generate de ea; 
însă există și conflicte care persistă 
în epoca noastră din epoci anteri
oare, conflicte care s-au pus și se 
pun în toate orînduirile sociale.

Pentru că ghicim întrebarea care 
vine oricui pe buze în acest moment 
— o și formulăm : Oare pot fi tra
tate tot atît de bine în schițele noas
tre de azi conflictele și împrejurările 
specifice epocii noastre, ca și acelea 
aparținînd altor epoci și altor orîn- 
duiri ?

Chiar riscînd să ni se atribuie in
tenția de a îngrădi libertatea scrii
torului în alegerea temelor sale, vom 
întîrzia puțin răspunsul la această în
trebare. Mai întîi e necesar să re
aducem în discuție o chestiune pe care 
o socotim de asemenea, cu toții, atît 
de bine știută, îneît nici nu mai ți
nem seama de ea. Arta în genere și 
ca atare și literatura, nu sînt indife
rente față de istorie, nu acționează la 
fel în diferite epoci istorice, nu dau 
același tablou despre lume și viațăjn 
secole diferite. Dacă doi și cu doi 
făceau patru și acum două mi
lenii și tot atîta fac și azi — și 
nici descoperirea Americii, nici inchi
ziția n-au izbutit să modifice acesț 
adevăr elementar — nu tot același 
lucru se întîmplă cu condițiile în care 
se desfășoară dragostea, de pildă în 
„Vedele" indice, în „Iliada" și „Odi
seea", în „Cidul", în „Romeo și Ju- 
lieta" sau în „Ana Karenina".

Fiecare epocă aduce răspunsul ei la 
marile probleme ale societății și ale 
sufletului uman, iar literatura ne-a 
consemnzt aceste răspunsuri, lăsînd 
generațiilor Următoare mărturii ne
pieritoare despre om. Atunci cînd am 
pus întrebarea de mai sus, n-am obiec
tat împotriva problemelor, a ~ conflic
telor, ci am avut în vedere răspunsul 
la aceste probleme și conflicte. AltfeJ 
e condiționată dragostea astăzi, față 
de felul cum era' în trecut. Cerem ier
tare memoriei marelui Shakespeare — 
a cărui operă e o strălucită oglindă 
a timpului său — dar dacă ne închi
puim în vremea noastră un conflict 
ca acela al lui Romeo și al Julieței, 
nu putem să nu recunoaștem că nu 
mai există cauzele care au dus la 
tragicul deznodămînt. Altfel se rezol
vă asemenea întîmplări azi — iar dacă 
am întîlni totuși o situație analoagă, 
atunci nu putem să nu spUnem că 
ea nu este tipică vremurilor pe care 
le trăim. Are „dreptul" un scriitor de 
a pune astăzi într-o operă literară ve
chiul conflict al lui Romeo și al Ju- 
lietei. Nu numai că are — dar acest 
conflict a și fost pus în atîtea opere, 
îneît nici nu e cazul să exemplificăm. 
Numai că despre acest conflict au 
fost date răspunsul și aprecierea epocii 
noastre, au fost arătate împrejurările 
în care el se desfășoară și se rezolvă 
azi.

Prin urmare — și aici răspundem la 
întrebarea pusă anterior — a arăta 
esența unei epoci nu înseamnă nu
mai a oglindi noile conflicte, generate 
de această epocă, nu înseamnă numai 
a releva noile trăsături și perspective 
ale omului noii epoci, ci și a vedea 
cum se manifestă vechile trăsături ale 
caracterului omenesc, vechile menta
lități și conflicte — confruntate, in
fluențate, întrepătrunse cu noile trăsă
turi, mentalități și conflicte.

Din acest punct de vedere, ni se 
pare că nu e deloc de prisos și nici 
nu operăm schematic, dacă facem 
următoarea constatare, rezultată atît 
din cercetarea schitelor apărute în 
ultimii ani în diferite publicații și vo
lume, cît și din experiența pe care 
am adunat-o din munca în redacții. 
Socotim că în trei despărțăminte prin
cipale se pot grupa schițele, din punc
tul de vedere al conflictelor și pro
blemelor pe care le abordează, al tră
săturilor de caracter și mentalităților 
pe care le reliefează.

Mai întîi sînt schițele care povestesc 
despre întîmplări petrecute în trecut, 
situate precis în orînduiri bazate pe 
exploatare, legate de oameni specifici 
acelor vremi. Aceste schițe sînt destul 
de numeroase și nu e un secret că ti
neri1 autori se îndreaptă adesea în 
această direcție, pentru că au modele 
tari, calea este bătută de înaintași 
străluciți. începînd, să zicem, cu Cos- 
tache NegtuZzi și mergînd, de pildă, 
pînă la Mihail Sadoveanu. Atunci cînd 
scrii despre chinul unui biet om în 
anii dintre cele două războaie, primej
dia de schematism e mai mică, socot 
ei, decît atunci cînd scrii despre un 
vestit oțelar sau un țăran colectivist. 
Nu vom discuta aici despre greu
tățile pe care le prezintă inspirația 
din cărțile altuia și nu direct din 
viată, reconstituirea unei epoci din 
documente și mărturii, redarea esen
ței unei epoci si a unor fenomene pe 
care le cunoști numai din citite și 
auzite. Se pare că e totuși mai ușor, 
de vreme ce și scriitori cu experiență 
au succese mai numeroase și mai 
mari în redarea epocilor, oamenilor 
și conflictelor vechi, decît în redarea 
conflictelor, problemelor și "chipurilor 
specifice epocii noastre.

Al doilea despărțămînt îl formează 
schițele care abordează cu curaj toc
mai aceste conflicte, probleme și chi
puri ale vremii noastre. Aici încadrăm 
cea de a doua schiță pe care am po
vestit-o, aceea despre brigada care, 
prin sprijinul pe care-1 dă celor ră
mași în urmă, contribuie di,n plin la 
victoria fabricii lor în întrecerea cu 

alte întreprinderi. Schița se întitulează 
„Teleormăneanul" și aparține unui 
tînăr autor, Al. Popescu. Despre pro
blema pe care o tratează această 
schiță spuneam că e nouă, că ea a- 
parține numai epocii noastre. Nu atît 
faptul că între membrii unei brigăzi se 
stabilesc relații tovărășești de muncă, 
începînd de la disciplină și mergînd 
pînă la critică și autocritică, nu astfel 
de fapte dau în primul rînd noutate 
schiței, deși contribuie din plin la a- 
ceasta. Schița aduce și promovează 
noul, în primul rînd pentru că Du
mitru e un om care s-a ridicat —■ și 
a ridicat și pe tovarășii săi — la în
țelegerea superioară a interesului în
tregului colectiv, a faptului că, spriji
nind victoria colectivului mare, al fa
bricii, ei aduc o contribuție mai însem
nată, decît urmărind interesul lor per
sonal, sau chiar al brigăzii lor. In 
Dumitru, mai ales — dar și la alți 
membri ai brigăzii lui, educați de dîn- 
sul — se manifestă puternic noul: 
spiritul colectiv, determinat de con
știința sa socialistă. In fond, Dumitru 
are și scăderi în activitatea sa — el 
putea tot atît de bine să sprijine alte 
brigăzi, dar în același timp să-și ducă 
munca în așa fel, îneît nici brigada 
sa să nu piardă steagul. Nu e deloc 
o incompatibilitate între una și alta, 
dar se vede că Dumitru a mai și 
greșit în munca de conducere și edu
care a brigăzii sale. Dar prin aceasta 
eroul nu e mai puțin un erou pozitiv, 
un exemplu, prin dragostea sa pentru 
colectiv, pentru socialism.

Va să zică, autorul a adus aici 
aspecte, probleme și trăsături .de ca
racter tipice vremii noastre, condiții
lor noastre. El a contribuit prin schița 
sa Ia cunoașterea esenței vremii noas
tre. Promovînd astfel de atitudini, 
cum sînt dragostea pentru colectiv, 
pasiunea pentru munca liberă, care 
caracterizează eroul său, el. a urmărit 
educarea cititorilor săi în acest spirit.

Să subliniem aici că de-a lungul 
întregii noastre discuții prezente, nu 
ne preocupăm de mijloacele artistice 
ale autorilor, de valoarea artistică a 
realizărilor lor literare. Observațiile 
noastre se poartă exclusiv asupra ele
mentelor de bază ale schițelor, și a- 
nume asupra conflictelor și proble
melor abordate, deoarece, în primul 
rînd acestea sînt hotărîtoare în ce pri
vește dezvăluirea esenței unei epoci, 
unor fenomene sociale și unor carac
tere umane. Schițele de acest fel. 
care adUc conflicte, probleme și ati
tudini ce pot fi întîlnite numai în e- 
poca noastră, ca rezultat direct al 
înaintării socialismului, sînt încă des
tul de puține față de nenumăratele 
exemple din viața reală și mai ales 
față de sarcina pe care o au scriitorii 
de a oglindi în primul rînd vremea 
contemporană lor.

Mult mai numeroase sînt schițele 
pe care noi le încadrăm în al treilea 
despărțămînt și despre care vom face 
aici o discuție mai amplă. Sînt acele 
schițe care plasează în epoca noastră 
conflicte, probleme și mentalități po
sibile și în alte epoci. Este cazul pri
mei dintre cele două schițe, pe care 
le-am povestit la începutul acestor 
rînduri și care aparține lui Simion 
Pop și a fost publicată în „Scînteia 
tineretului". Afirmăm că răspunsul 
pe care l-a dat autorul, conflictului 
tratat de el, s-a mai dat în literatură 
încă de nenumărate ori, că autorul 
nu a adus un răspuns, pe care să 
nu.l fi putut da decît epoca noastră-

In această schiță nu avem o înfrun
tare dintre o atitudine veche, caracte
ristică în capitalism, și una caracte
ristică omului socialist, ci între e- 
goism și spirit umanitar în general
— oricît tînărul pescar ar fi utemist 
sau comunist, oricît el și bătrînul 
lui tovarăș ar fi membri într-o gos
podărie piscicolă. Dar, prin aceasta 
se micșorează oare valabilitatea ge
nerală a răspunsului ? Nicidecum 1 
Și nici o clipă nu ne-a stat în inten
ție să negăm sau măcar să micșorăm 
valoarea schiței, importanța mesaju
lui ei de caldă generozitate și uma
nitate.

Ceea ce vrem să constatăm este 
însă că în privința dezvăluirii esen
ței epocii noastre, a esenței caracte
rului omului acestei epoci, schița de 
mai sus nu aduce o contribuție. Ceea 
ce nu înseamnă cîtuși de puțin că ea 
n-are drept la existență, că ea nu 
contribuie în felul ei la educarea în 
spirit larg, umanitar, a cititorilor.

Dar ceea ce trebuie să preocupe în 
primul rînd pe scriitori este ca, atunci 
cînd tratează conflicte și probleme 
care s-au pus în viața oamenilor și 
în trecut, ei să se străduiască să afle 
și să dea răspunsul nostru, vechilor 
conflicte și probleme. Tot astfel, scri
ind despre epoci anterioare, nu este 
suficient pentru scriitor să zugră
vească pur și simplu oameni și fapte, 
ci el trebuie să dea despre acești oa
meni și fapte aprecierea noastră, de
terminată de ideologia și condițiile 
de viață ale epocii noastre.

Atunci cînd Mihail Sadoveanu a 
rescris după 50 de ani povestea lui 
Nicoară Potcoavă, el a urmărit să 
dea acelei împrejurări dramatice a 
istoriei și legendei, aprecierea deter
minată de înțelegerea sa nouă, izvo- 
rîtă din cunoașterea ideologiei mar- 
xist-leniniste și din participarea sa Ia 
construirea socialismului. Această 
nouă viziune nu i-o puteau oferi epoca 
și societatea de acum jumătate de 
veac.

Astfel, deci, problema principală a 
scriitorului realist-socialist este nu de 
a da încă o ilustrare unei drame con
sumate în diferite timpuri, tot cu alți 
interpreți, ci de a afla și transmite 
modul nou cum privește și rezolvă 
societatea nouă întrebări care s-au 
mai pus umanității. Scriitorii realis
mului socialist nu se pot mulțumi să 
repete ce au spus scriitorii altor e- 
poci, nici doar să adauge pur și sim
plu piese de același fel vechiului do
sar al investigării sufletului uman. 
Noi avem altfel de soluții pentru 
multe din vechile probleme — noi 
avem răspunsuri chiar acolo unde 
înaintașii noștri nu izbuteau decît să 
formuleze întrebări. In aceasta stă 
tma din laturile esenței epocii noas
tre, față de epocile anterioare. A dez
vălui deci esența epocii noastre, în
seamnă nu numai a găsi noile con
flicte și probleme, ci și a dezvălui 
ceea ce aduce ea nou în rezolvarea 
problemelor și conflictelor care s-au 
mai pus.

*

Viața oferă asemenea împrejurări
— de bună seamă amestecate, în
trepătrunse cu altele. Sarcina scriito

rului este de a alege și reda acele 
împrejurări — și în așa fel — îneît 
esența epocii noastre să se reliefeze 
din plin, larg, concret. In aceasta 
stă rolul activ al scriitorului, parti
ciparea sa nu numai la oglindirea, 
ci și la rezolvarea problemelor socia
lismului, nu numai la alcătuirea unui 
tablou despre sufletul uman în ge
nere, ci la făurirea sufletelor con
temporanilor noștri, la educarea lor 
în spiritul socialismului.

Este vorba, cu alte cuvinte, nu 
numai de a reda vechile conflicte 
între oameni, problemele care s-au 
pus și în alte epoci,—ci felul cum se 
împletesc Și se confruntă ele cu noile 
conflicte și probleme, felul cum se 
rezolvă în raport cu acestea. In pro
movarea noilor probleme și conflicte 
socale care apar, în zugrăvirea fe
lului cum vechile probleme și con
flicte se transformă prin înfruntarea 
cu cele noi, în redarea aprecierii 
noastre despre alte epoci, ■— aici 
se manifestă în primul rînd situa
rea scriitorului cu un pas înaintea 
vieții, aici se afirmă rolul educativ, 
îndrumător și transformator al litera
turii. Aici sînt cele mai largi cîm- 
puri de activitate pentru fantezie, sti
luri literare, modalități și procedee, 
și mai ales aici se relevă pasiunea 
scriitorului pentru nou. Căci, dacă 
ridicăm acum această probler 
mă, e tocmai pentru că, mai 
ales tinerii scriitori, vădesc o pre
ferință către calea, mai ușoară, a 
abordării vechilor conflicte și proble
me. Pericolului alcătuirii unui tablou 
necorespunzător despre viața noastră 
în ansamblul ei, i se adaugă peri
colul deloc mai mic al sugerării 
că epoca noastră rezolvă probleme 
și conflicte care s-au mai pus, — 
ca și epocile trecute.

Pentru a ilustra predilecția tineri
lor autori față de astfel de rezol
vări, vom mai da cîteva exemple, 
care să sporească înțelegerea acestei 
probleme. In „lașul nou“ nr. 7/1955 
a apărut o destul de amplă nuvelă, 
semnată de Georgeta Sauciuc. De
parte de noi gîndul de a nega valoa
rea nuvelei „Inimi tinere". Tot atît 
de departe gîndul de a afirma că 
Valentina, eroina nuvelei, nu s-ar 
bucura de simpatia cititorului pentru 
drama pe care ea o străbate, atunci 
cînd i se pare că prietena ei cea 
mai bună, Lența, i-a furat dragostea, 
pe Mihai. Dimpotrivă, trebuie să spu
nem că frămîntarea Valentinei e rea
lă, mihnirea care o cuprinde e sub
til redată de autoare. Dar... există 
acest dar! Cum răspunde epoca 
noastră de construire a socialismului 
problemei care o agită pe Valen
tina ? Ea a fugit din sat atunci 
cînd a crezut că Lența i l-a furat 
pe Mihai; s-a făcut muncitoare în 
fabriță, a ajuns fruntașă, iubită, res
pectată — dar neîncrederea în oaj 
meni i-a rămas, în sufletul ei altă 
dragoste nu-și mai găsește loc, cu 
toată frumusețea grijii cu care o în
conjoară Dumitrache.

Și iată că o împrejurare lămu
rește totul : în clina cînd primește 
steagul întrecerii tocmai din mina 
Lentei, muncitoare acum și ea, Va
lentina primește și uii bilet prin care 
fosta prietenă îi dezvăluie că, de fapt, 
Mihai rămăsese statornic în dragos
tea lui pentru Valentina, că o cău
tase nebun. In sufletul Valentinei se 
revarsă deodată o lumină pe caro 
de mult nu o mai simțise: încre
derea în oameni — în Lența, poate 
și în dragostea lui Dumitrache.

Toate bune, dar oare viața Va
lentinei în fabrică, legătura ei cu 
colectivul, cu oamenii care constru
iesc. socialismul, — dintre care fă
cea și ea parte, — aceștia nu și-au 
spus în nici un fel cuvîntul în cla
rificarea dramei acestei fete ? Iar 
dacă nu și-au spus cuvîntul, atunci 
elementul care în primul rînd me
rita scos în evidență — tocmai pen
tru ca autoarea să caute un răspuns 
acolo unde eroii săi nu-1 găseau — 
era această contradicție între munca 
fetei dusă atît de bine în colectiv 
și însingurarea ei sufletească. Ar fi 
reieșit mai clar atunci chiar drama 
ei. a omului care se consumă de uniri 
singur, care face un hotar de ne
trecut între domeniul preocupărilor 
personale și al celor obștești. Nu 
știu cum se putea manifesta în mun
ca obștească a Valentinei această ru
pere arbitrară a vieții unui om, dar 
e neîndoios că pentru scriitor era 
un prilej admirabil să reliefeze noul 
epocii noastre, acela de a aduce spri
jin vieții personale prin viața în ca
drul colectivului. Autoarea a redus 
cadrul ei de investigație și ne-a dat 
bune tablouri ale muncii unor ti
neri într-o fabrică și separat, in 
afara acestei munci, deși în cadrul 
aceleiași nuvele, ne-a dat o frămîn- 
tare vie, intensă, o durere adîncă 
a unui om real.

Fără îndoială că exemple se mai 
pot da. Important ni se pare însă 
să subliniem, ca o concluzie a aces
tei probleme, faptul că pasiunea nou
lui, dorința de a educa, prin interme
diul literaturii, oamenii în spiritul 
socialismului, se manifestă concret 
prin dezvăluirea a ceea ce aparține 
în chipul cel mai expresiv epocii 
noastre. Nu doar plășmuind întîm
plări și cinflicte vechi și rezolvîn- 
du-le așa1 cum se rezolvau acum 
cîteva decenii, sau secole, sau mi
lenii — ci așa cum ne învață ideo
logia, viața, practica epocii noastre.

*
Se vorbește tot mai mult și mai 

concret despre necesitatea de a zu
grăvi chipul omului nou, constructor 
al socialismului. Socotim că fără o 
elaborare vie, continuă, a acestui 
chip, a problemelor caracterului iui, 
această sarcină este foarte grea, 
dacă nu imposibilă. Iar o elaborare 
vie și continuă o constituie în pri
mul rînd abordarea în schițe a celor 
mai acute și mai semnificative pro
bleme ale actualității. Fără îndoială 
că schițele care aduc aprecierea, epo
cii noastre față de aite epoci, au 
rolul lor în reliefarea atitudinii nou
lui cetățean al țării noastre. Dar 
abordînd noile conflicte și probleme 
și trăsături de caracter, urmărind 
formele și rezolvările noi ale vechi
lor conflicte și probleme — înseamnă 
a sprijini și a contribui intens la 
procesul laborios prin care jroza 
noastră se apropie de zugrăvirea 
măiestrită a chipului omului jiou, la 
înălțimea la care ni-1 oferă viața 
patriei noastre.

In această privință, considerațiile 
de mai sus socotim că nu sînt de 
prisos. După cum socotim că nu va 
fi de prisos nici o discuție despre 
perspectiva prin care autorii de schi
țe — și nu numai ei I — abordează 
conflictele și problemele noi ale rea
lității noastre. Dar, cu îngăduința 
cititorilor, despre aceasta vom în
cerca să ne spunem unele păreri cu 
alt prilej.

Mihai Gafija

Două linii paralele venite din depărtări. O ^ramificație de cale ferată. 
O gară de cărămidă la conflue nț a unei legiuni deluroase cu una de 
șes- Două linii paralele ce urcă mai departe. Un generos bulevard 

al gării ce conduce în oraș. O alee pentru țiietoni străjuită de rdouă rîn
duri de castani bătrîni. La sftrșitul lor, în ^continuare, „strada 'mare". De 
o parte și de alta tot felul de magazine. }La capătul arterei ruinele ve
chiului scaun de domnie al Basarabilor. Tufe de soc au prins rădăcini 
în bolțile surpate. Din tencuiala care a legat zidurile de cărămidă și pia
tră ău răsărit gura leului, flori sălbatice ’de clmp. In mijlocul ruinelor, 
donjonul, turnul Chindiei, așa cum a fost ^altădată. Aceasta este Tlrgoviș- 
tea, oraș cu trecut și prezent. ‘

Din cea mai înaltă parte 
a Turnului Chindiei

*
ste un cuvînt de origină/tur
cesc, chindie, adică al ®oilea 
ceas al după-amiezii- Și din 
bătrîni așa a fost denumit tur

nul de strajă de unde se vestea cu 
surle și tobe vremea /asfințitului, 
vremea cînd oamenii Sîrgului se 
strîngeau acasă la cină ,^i porțile lă
cașului domnesc erau .zăvorite. In ne
gura timpului Turnul Chindiei se 

înălța deasupra unor pereți de cetate. 
De-a lungul vremurilor zidurile s-au 
afundat în pămînt și solul a ajuns 
în dreptul ogivalului portal de piatră 
al intrării, cindva poate ieșirea la un 
balcon. Pînă nu de mult zidurile cră
pate se clătinau. înăuntru își duraseră 
sălaș cucuvaiele. Prin golurile de or
bită ale ferestrelor de cremene își 
făceau mendrele vîntul și ploile. In 
interior, scara circulară putredă, cu 
treptele smulse, nu mai era accesibilă. 
Toate acestea pînă nu de mult. Acum, 
în portalul intrării o ușă trainică. 
In ogiva ferestruicilor rame de stejar 
și geamuri luminoase. In exterior, de 
parcă ar fi o butie, pereții sînt strînși 
în uriașe cercuri metalice. înăuntru 
o scară nouă și începutul unui 
muzeu cu iconografii din istoria 
legată de meleagurile tîrgoviștene. 
Sînt aceste toate mărturii ce te în- 
eîntă, mărturii ale prețuirii contempo
ranilor pentru trecutul de glorie al 
poporului.

Din Cea mai înaltă parte a Turnu
lui Chindiei, de sus de tot, printre 
crenelurile pe care și-au sprijinit ar
mele străbunii, nespus de limpede se 
conturează totul : o așezare urbană 
înălțată sub dealuri, la ieșirea unor 
văi bogate.

Cîmpie cu pilcuri de mici păduri. 
Sate ce răsar din zone verzi între la
nuri de cereale. Peisaje de luncă și 
prund în larga despletire a Ialomiței, 
printre zăvoaie de sălcii, plopi, arini, 
și răchită. Priveliște de deal cu po- 
meturi și vii răsfrînte sau îngrămă
dite în gura văilor. întinderi de 
porumb și floarea soarelui printre tur
le de sonde și alte instalații petro
lifere. Ceva mai departe, pe înălțimi, 
păduri masive de stejar.

In depărtări, munți și oameni ce 
au de lucru cu pădurile. Mai aproape 
dealuri și oameni ce adună rodul po
milor. Și mai aproape cîmpia și oa
meni ce string recoltele. Intre ele pan
glica de oglindă a Ialomiței.

In jurul sondelor oameni ce cap
tează straturi geologice. La uzina cea 
nouă oameni ce modelează fierul în 
utilaj petrolifer. Pe străzile orașului 
oameni cu fel și fel de treburi. In 
fosta curte domnească a Basarabilor 
oameni cu hîrlete ce s-au pornit să 
reconstituiască istoria.

O pagină de istorie

ț'fe espre Tîrgoviște pentru prima 
■8-® oară în urmă cu șapte veacuri 
la 1273 amintește o veche diplomă 
a cavalerilor iezuiți. Astfel, după 
Curtea de Argeș și Cîmpulung din 
Muscel, Tîrgoviștea este unul din cele 
mai vechi centre orășenești din Țara 
Romînească. Apărată strategic prin 
așezarea sa firească, aflată pe cel 
mai însemnat drum de negoț ce lega 
Brașovul de Brăila, Tîrgoviștea s-a 
dezvoltat ca un însemnat centru de 
viață economică încă de la sfîrșitul 
secolului al 14-lea. Apoi secole de-a 
rîndul a fost cetate de scaun a dom
niei din a cărui strălucire de altă
dată au rămas doar Turnul Chindiei, 
ruinele palatului și spre bariera sîr- 
bilor temeliile zidului din afară al 
fostei cetăți.

An de an, în plină înflorire, multi 
străini, sași, unguri, greci, sîrbi, bul
gari, negustori și meșteșugari s-au 
așezat în partea locului și în vremea 
lui Matei Basarab (1632—1654) ora
șul avea — o spun hrisoavele — la 
60.000 locuitori și mai mult de 70 de 
biserici. Regiunea era bogată, venitu
rile negustorilor mari, se cumpărau 
moșii și robi, se vînturau averi și în 
orașul înfloritor s-au ivit meșteșugari 
de artă, armurieri, argintari, zugravi 
— o școală de faimă ale căror icoane 
și picturi murale au împodobit multe 
biserici și mînăștiri. Cea diritîi tipo
grafie a Țării Romînești aci a fost 
înființată de Macarie, care a tipării 
cărți religioase dintre care cea mai 
veche cunoscută e din 1508.

Dar cite nu s-au întîmplat aci ? La 
1462 Vlad Țepeș a oferit lui Mahomed 
al II-lea cel Mare spectatolul înfioră
tor al unei păduri de țepi în care erau 
înfipți 20.000 de turci. In 1595, în- 
tr-o bătălie răsunătoare, Mihai Vitea
zul scoate din cetate turcii lui Sinan 
Pașa și-i gonește peste Dunăre. O ju
mătate de secol mai tîrziu turcii ard 
sălbatic orașul și distrug curtea dom
nească.

Aci, în preajma palatului domnesc, 
mai grăitor ca în altă parte s-au în
fruntat două lumi : a avuților și a 
împilaților. Stăpîni și robi, belșug și 
mizerie, palate și cocioabe, brocarturi 
și zdrențe. Și mărturie a luptei po
porului împotriva asupririi, nu departe 
de aceste locuri a fost asasinat Tudor 
Vladimirescu, legendarul conducător 
al răscoalei de la 1821.

Toate acestea s-au întîmplat în Tîr
goviște despre care Ion Codru Dră- 
giișan, peregrinul transilvan, scria în 
1836 : „Pe cînd în toată Romînia nu 
e o palmă de pămînt fără gfoprietar, 
în Tîrgoviște sînt sute de ease date, 
cu curți, cu grădini, în posesiunea 
cucuvaielor, apoi multe temple, mare 
parte încă întregi, părăsite, și o masă 
de ruine ale palatului lui Țepeluș 
Vodă...

Așa trece gloria lumii. Boierii ro- 
mîni sînt înjugați de Curtea Dom
nească și se trag după dînsa. lăsîn- 
du-și palatele deșarte în vechea ca
pitală".

...Avea pe atunci fostul oraș de 
faimă doar 3.000 de locuitori...

La depărtarea unei sute de ani 

® -au scurs atîtea zeci de ani. S-au 
unit Țara Romînească și Mol

dova. Luptînd alăturea de ruși împo

triva turcilor, la 1877 poporul romîn 
cucerește independența. Se ivesc căile 
ferate. Oamenii iau în posesie elec
tricitatea și se ivesc motoarele și 
Tîrgoviștea, orașul cu trecut, conti
nuă să dormiteze. La recenșămîntul 
din 1912 avea 13.041 locuitori.

Dar ce a însemnat pentru istorica 
localitate regimul capitalist, o spune 
grăitor o cifră luată la întîmplare: 
în 1916 s-au făcut studiile și proiec
tul pentru canalizarea orașului, pentru 
ca după 19 ani, în 1935, din proiect 
să fie realizat un total de 3 km. Ce 
a însemnat regimul capitalist o măr
turisesc și întreprinderile create: o 
făbricuță de spirt, o rafinărie mă
runtă și o întreprindere manuală de 
făcut cărămizi.

Așa, uitată, a rămas Tîrgoviștea 
pînă in zilele noastre aînd, iată, in 
vremea construirii socialismului a de
venit centrul unei regiuni înflori
toare : bogății agricole, zonă pomi
colă, produse viticole, exploatări pis
cicole. Zăcăminte de petrol, lignit, 
sare, pucioasă, marne, ape minerale, 
sulfuroase și iodate. Avuții și între
prinderi : la Brănești și la Pucioasa 
fabrici textile. La Fieni fabrici de ci
ment, becuri și sticlă. La Gura Pe
niței, Răzvad, Teiș, Suța Seacă. O- 
chiuri, Viforîta, sonde petrolifere. La 
Șotînga, exploatări miniere. La Mo- 
roeni, centru hidroenergetic. La Doi- 
cești, uzină termoelectrică. Ța Voi- 
nești, întreprinderi de produse alimen
tare. La Pucioasa, exploatări de sulf. 
La Nucet, în urma refacerii iazului 
domnesc, unul din cele mai producă
toare heleștee ale țării.

In Tîrgoviște de asemenea: la 
„Ciocanul" cooperativa de construcții 
metalice și piese turnate, sute de 
meșteșugari. La „Victoria", întreprin
dere de produse chimice — coloranți, 
sulf, — alte sute de lucrători. La 
cooperativa de confecții „Vasile Roai- 
tă“, alte sute de meseriași. La noile 
uzine metalurgice „Gh. Gheorghiu- 
Dej", alte mii de oameni ai muncii 
transformă fierul în utilajul petrolifer 
de care au nevoie sondorii. Apoi trei 
fabrici de cărămizi, patru cuptoare 
de var, o fabrică de țiglă, una de te
racotă, alta de sticlă și cîte altele.

Un contemporan: 
strungarul Constantin Vasilache 

monumentală clădire din cără- 
midă aparentă : noile hale indus

triale ale întreprinderii metalurgice 
„Gh. Gheorghiu-Dej", unde, de la 
poartă, văzîndu-te străin de partea 
locului, toată lumea crede că ai venit 
pentru un singur lucru :

— Tovarășul Vasilache e plecat. 
E dus la București fa o consfătuire 
cu strungarii fruntași.

Amănuntul îl știai din ziare, dar 
întîmpinarea tuturor, de la portar 
pînă la director, nu ți se pare nefi
rească. Eroul Muncii Socialiste, Con

stantin Vasilache, este un virtuos al 
strungului care înainte de a lucra 
cu mîinile lucrează cu mintea. Cu
noaște cu deamănuntul cum stăpînesc 
strungul cei mai de seamă meșteșu
gari sovietici: Bîkov — Bortkevici — 
Kolesov. Știe datorită unor socoteli 
personale care anume cuțite sînt cele 
mai de neîntrecut la toate metalele 
în parte. Știe, în urma unei experiențe 
îndelungate, ce eforturi sînt necesare 
și care anume mișcări nu sînt de nici 
n trebuință. Cunoaște cele mai noi 
date referitoare la tehnica strunjirii 
metalelor, toate la un loc dîndu-i po
sibilitatea să devină cel mai de sea
mă recordman al strungului. Faptele 
sînt cunoscute nu numai la cl în 
uzină, nu numai în localitate, al că
rei cetățean de vază e, ci pretutindeni 
în țară : în cadrul primului plan cin
cinal al patriei, în 1951, a realizat 8 
norme anuale: în 1952 — 12 norme; 
în 1954 — 15 norme; în 1955 a- 
proape 20 de norme anuale pentru 
ca. în cinstea zilei de 23 August 
1955, cea de a 11-a aniversare a eli
berării naționale, conform angaja
mentului luat, să se găsească cu pro
ducția în anul 2000.

Nefiindu-ți străine nici una din a- 
ceste realizări, informat din ziare 
asupra vizitelor de peregrin ale vir
tuosului strungar în mijlocul tovară
șilor săi de breaslă din celelalte între
prinderi ale țării, nu te miră că pen
tru un moment nu este de găsit în 
uzină, nu te miră că tot omul pe 
care-1 întîlneștj și te dibuie a nu fi 
băștinaș, este încredințat ca ai po
posit pe acele meleaguri spre a te 
întîlni cu cetățeanul de vază al Tîr- 
goviștei: strungarul Constantin Va
silache.

La numărul g, pe stradd Crefu le seu

Mfu-mi amintesc să fi văzut în Tîr- 
■L" goviște case înalte. Intr-adevăr, 

în afară de sediul Sfatului Popular, 
de noua școală din cartierul Sușeni, 
de noul așezămînt âl dispensarului 
local și alte cîteva cu două etaje, ce
lelalte clădiri, toate numai parter, abia 
de se zăresc în ogrăzile-gradină. Ora
șul pare o livadă cu nuci stufoși, cu 
pruni bătrîni, cu meri, doldora de poa
me, în verdele naturii presărat ici-colo 
cu petele roșielice ale acoperișurilor de 
Case. Această fiind datina — o căsuță 
în mijlocul u.rtei grădini—în partea 
locului nu sînt de întîlnit ca în ori
care parte a țării noile blocuri cu lo
cuințe muncitorești.

Aci statul, reluînd lucrările, a ca
nalizat orașul,- — m*i  bine de 15 
kilometri — a introdus gaze naturale 

— o rețea de 23 kilometri — și a 
făcut cîte alte lucrări de folc$ ob
ștesc.

Criză de locuințe n-a prea fost. 
Pînă de puțină vreme, cînd, tot dez- 
voltîndu-se, ajungînd la mai mult de 
30.000 locuitori, oamenii au început 
să-și dureze case. Nu departe de gară 
Paulina Vătămanu și Ion Marin de 
la întreprinderea de produse chimice 
„Victoria", fiecare s-a mutat în casă 
nouă. Pe lingă uzina metalurgică de 
utilaj petrolifer turnătorul Ion Drag- 
nea, ajusțorul Constantin Mehedinți, 
maistrul Gheorghe Dobrinescu și-au 
făcut case și s-aU și instalat în ele. 
Acum își clădește sudorul Vasile 
Teodoroiu și lăcătușul Radu Pîrvu. 
Cum? Cu deamănuntul istorisește 
Teodoroiu. De altfel acum nici nu 
mai știe de altceva. Tot gîndul îi 
este la casă. Și numai despre ea vor
bește și cu el însuși, și în familie, șî 
cu prietenii, și cu cei pe care-i întîi- 
nește pentru prima oară: cum se 
înalță noua lui casă.

La început am crezut că nu este 
băștinaș. Bănuiam că, venit de de
parte, se bucură de stabilitatea pe 
care i-o dă noua lui așezare. Dar nu. 
Sudorul Vasile Teodoroiu e tîrgoviș- 
tean get-beget. Nevasta, și ea tîrgo- 
vișteancă. Cei doi copii, de asemenea. 
Părinții, și ei din Tîrgoviște dar —■ 
o spune noul constructor — „de pri
copsiți ce au fost, n-au putut să aibă 
casă și tot cu chirie au stat toată 
viața".

Ca și ceilalți, el a primit fără pia
ță de la Sfatul Popular 500 m.p. de 
loc. Era în mai multe părți, dar el 
și I-a ales pe oel din strada Crețnlescu 
că i-a plăcut lui mai mult. Tot acolo, 
lîngă el s-a hotărît și lăcătușul Radu 
Pîrvu. Legea — îi cunoaște și numă- 
jnărul — o știu toți pe dinafară: 
Sfatul Popular e obligat să dea fie
căruia care vrea să-și ridice casă, 
500 m.p. de loc fără plată. Și nu pe 
vorbă, ci legalizat, prin tribunal, așa 
cum a făcut pentru el. In baza ace
leiași legi au obținut împrumut, și el 
și Pîrvu, cîte 25.000 lei. Nu toți gră
madă, că nici nu avea nevoie. Casa 
o să-l coste 35.000 lei.

— 35.000 lei, dar face. Două ca
mere. bucătărie și baie. Toate în 
fundație de beton. Casă acoperită cu 
țiglă. Apă curentă, lumină electrică, 
gaze naturale...

Și tot așa vorbește despre casă. 
Uzina i-a ajutat cu ciment, var, insta
lații, țeava. Le-a promis și cărămizi'. 
Se află în întrecere cu Pîrvu : a cui e 
mai degrabă gata. Pînă la toamnă 
vrea să se mute în ea. A lui aproape 
că e gata de roșu. Trebuie 
să cheme dulgherul degrabă să nu 
care cumva să dea vreo ploaie. De la 
lucru, după ce a luat masa la can
tină, pleacă întins la casă. Pînă cînd 
vine el, maică-sa stă acolo, care tot 
văzînd casa înălțîndu-se, uneori îî 
dau lacrimile.

EI și nevastă-sa agonisesc cam 
1.200 lei pe lună. împrumutul de 
25.000 trebuie să-l înapoieze în 15 
ani, cîte o sută și ceva de lei lunar.

—- Să văd eu însă casa gata și dau 
500, Nu numai pentru că trebuie să-și 
facă și alții — vreo 300 de tovarăși 
au și făcut cerere — dar vreau să 
scap. Se fac copiii mari, încep greu
tățile și nu vreau să mă știu cu da
torie.

„Poezie și adevăr"

R
eîntorcîndu-mă spre Turnul Chin

diei, în inima orașului, am în- 
tîrziat îndelung în dreptul unei gră
dinițe. Arcadele din față erau majes- 
tuoasele ferestre ale unei alte clădiri 

noi. Se îndreptau într-acolo cetățeni 
de tot felul : gospodine și tineri, in
telectuali și muncitori, ostași și copii, 
înăuntru o tînără era în căutarea 
unei lucrări de pediatrie. Un ostaș 
voia „Căpitan Ia 15 ani" de Ju’es 
Verne. Un copil, nu-și mai amintea 
titlul, dar știa că povestea este scrisă 
de Tolstoi..... cu o păpușică de lemn".
O gospodină, înapoind volumul îm
prumutat, lăsa la aprecierea bibliote
carei viitoarea sa lectură. Un munci
tor era dornic să cerceteze o carte de 
rezistența metalelor. Iar un voinic, 
viitor politehnician, nu mai contenea 
în a răsfoi un tratat de utilaj petro
lifer.

In această clădire luminoasă e 
unul din așezămintele culturale ale 
orașului: Biblioteca comunală. Are 
între 100—200 cititori zilnic, cu fișe 
de lectură. Mai mult de 2.000 cititori 
permanenți care iau cărți acasă. Ai fi 
ajuns la 5.000 dar, o mărturisește di
rectoarea așezămîntului : „Elevii, deși 
vor ei să facă pe oamenii mari, i-am 
refuzat pentru că au propriile lor bi
blioteci la școală. De citit aci au 
dreptul, dar nu și la împrumut".

Aci am cunoscut pe lenjeresele Eca- 
terina Severin și Maria Davidovici, 
fiecare dintre ele la vîrsta de 60 de 
ani, pe meșteșugarul Tănase Cap- 
mare de la cooperativa „Ciocanul", 
pe tînăra Elena Badea, fiecare îm- 
părtășindu-și gîndurile desprinse din 
ultima lectură.

Despre acest lăcaș de cultură îțî 
vorbește pe larg profesoara Elena 
Nicoară. Pînă nu de mult a predat 
geografia. Acum este directoarea bi
bliotecii care are și trei filiale să
tești, fiecare cu treî-pătru mii voiu- 
rne. In zona pomicolă, la Voinești, 
pentru culegătorii de fructe ș> mun
citorii de la întreprinderea alimen
tară. In comuna Băleni-Romîni, în 
regiunea agricolă, mai cu seamă 
pentru țăranii care au pornit pe dru- 
muî belșugului înfră(indu-se în gos
podăria agricolă colectivă din sat? In 
mijlocul sondelor, fe-sț.-;-::. pentru 
Cei răspîndiți la schele care scot din 
străfunduri straturi geologice.

^Cind am plecat din acest lăcaș al 
cărții era către vremea chindiei. Ceî 
cîțiva cititori rămași pînă la această 
oră se găteau și ei de plecare. In 
bibliotecă începuse un alt aranjament 
ăl scaunelor pentru cercul de limbă 
și literatură romînă, unul din cele trei 
cercuri de cultură generală de pe 
lingă bibliotecă. Primii din cei aproa
pe 200 de audienți, și începuseră 
să sosească. Se vorbea în acea după- 
âmiază despre „Viața și opera poetu
lui Grigore Alexandrescu", scriitor de 
vază al secolului trecut, de loc din 
Tîrgoviște.

La ieșire, cu mîna întinsă, mi-a 
dat întîietate unul dintre oamenii 
muncii din Tîrgoviște, venit la reu
niunea cercului din care făcea parte. 
Ne-am tocmit, cine să treacă primul, 
timp destul spre a vedea că în mîna 
bătătorită avea o ultimă carte îm
prumutată de la bibliotecă : Goethe: 
„Poezie și adevăr".

Mihai Pcpescu



GAZETĂ LITERARĂ'

Despre unele probleme ale limbii literare
n cadrul revoluției culturale din 
țara noastră, care a urmat după 
evenimentele de la 23 August 
1944, s-a acordat o deosebită 

atenție limbii literare, intrucît limba 
este mijlocul prin care conținutul unei 
culturi este comunicat maselor largi. 
Limba literară trebuie să fie simplă, 
clară și să constituie, in general, un 
instrument ușor de înțeles, care să 
servească masele cărora li se adre
sează.

Apariția lucrărilor lui I. V. Stalin 
asupra marxismului în lingvistică 
(1950) a avut o mare importanță 
pentru justa orientare a discuțiilor in 
jurul problemelor limbii literare, prin 
enunțarea clară și precisă, in formule 
lămurite, a specificului limbii ca feno
men social.

Pînă atunci, discuțiile asupra lim
bii literare erau sporadice : orientarea 
lor nu era întotdeauna precisă și 
ele aveau de obiectat aspecte subsi
diare ale problemei.

După apariția lucrărilor amintite 
ale lui I. V. Stalin s-au reluat dis
cuțiile asupra limbii literare. La se
siunea științifică a Academiei R.P.R. 
din martie 1951, s-a arătat că e ne
cesar ca să se ia în considerare justa 
orientare a limbii, ca factor al revo
luției culturale. Astfel, s-au criticat 
elementele formaliste, naturaliste și 
pseudo-populare din limba unor scrii
tori și s-a recomandat apropierea de 
limba populară. La aceeași sesiune 
s-a discutat și problema neologisme
lor, arătîndu-se că exprimarea progre. 
suiui tehnic, a problemelor științifice 
ș' a noilor realități sociale nu e po
sibilă fără introducerea in limbă a ter
menilor corespunzători. Dar procesul 
intrării In limbă a neologismelor nu 
tretuie lăsat la voia Intlmplării.

O a doua sesiune lărgită a sec
țiunii a Vl-a a Academiei R.P.R., 
consacrată problemelor limbii, a avut 
loc în luna iulie a aceluiași an. S-au 
dezbătut probleme legate de practică: 
stabilirea unei juste ortografii, preda
rea limbii romine în școlile de toate 
gradele, necesitatea fixării unei ter
minologii tehnice unitare etc. In do

O latură importantă 
a problemei educării tinerelor generații

' „Scînteia“ nr. 3384 din 17 august 
1955 consacră articolul de fond pro
blemelor literaturii pentru copii și 
tineret. Acest articol oglindește grija 
pe care o poartă partidul educării 
tinerelor generații și interesul cu 
care se ocupă de rezolvarea și clari
ficarea problemelor specifice litera
turii.

Articolul subliniază înalta menire 
educativă a scriitorilor ce se dedică 
muncii pe acest tărîm:

„întreaga literatură care se adre
sează tinerei generații este menită 
însă să cultive cele mai bune trăsă
turi : iubirea nețărmurită față de pa
trie și devotamentul pentru cauza ce
lor ce muncesc, eroismul in muncă, 
înclinația spre studiu și cultură, dra
gostea de colectiv, simțul frumosu
lui, tot ce îi este necesar caracteru
lui. unui om pentru a putea deveni 
folositor societății, armonios dezvol
tat".

Remarcîndu-sc o seamă de succese 
alț unor scriitori fruntași sau ale 
unor tineri, care au dat copiilor cărți 
educative, interesante și de un înalt 
nivel artistic, articolul remarcă însă și 
litrele rămîneri în urmă, explicînd 
cauzele lor. Astfel se arată că „unii 
își închipuie că în orice povestire 
copiii trebuie să fie neapărat „per- 
fecți" sau neapărat „zburdalnici", 

meniul limbii literare, trebuie rele
vată comunicarea maestrului Mihail 
Sadoveanu, „Limba, creație a po
porului", în care maestrul a arătat 
că vigoarea și suplețea limbii literare 
sini determinate de raporturile ei cu 
limba poporului. Vocabularul unei 
părți a domeniului daco-roman e di
ferit de vocabularul din regiunea 
București. De aceea, limba literaturii 
nu se poate limita la vocabularul a- 
cestei regiuni, ci trebuie să facă apel 
la vocabularul din întreg domeniul 
romînesc.

Uniunea scriitorilor din R.P.R. a 
consacrat mai multe ședințe plenare, 
în 1952, limbii poeziei, traducerilor 
științifice și literare.

Din discuțiile purtate în sesiunile șl 
ședințele pe care le-am amintit, s-a 
ajuns la concluziile următoare: a) 
necesitatea apropierii limbii literare 
de limba poporului, introducerea in 
limbă și prelucrarea in mod creator 
a elementelor limbii populare; b.) 
necesitatea îmbogățirii limbii cu neo
logisme.

Vom examina acum problema ,,îm
bogățirii" limbii literare, în care de
osebim două puncte :

a. Introducerea în limba literară a. 
celor mai expresive elemente lexicale 
sau a construcțiilor gramaticale cu 
cele mai bogate elemente sugestive. 
In această privință, reamintim preo
cuparea scriitorilor grupați în jurul 
revistei ,.Dacia literară", in Moldova, 
a lui Eliade și Bălcescu, în Țara Ro- 
mînească, și a lui Mihail Eminescu, 
mai tirziu. de îmbogățire a limbii li
terare cu elemente din limba popu
lară. Este marele merit al scriitor.lor 
luminați din secolul al XIX-lea, de a 
fi îndreptat limba literară (cu deose
bire limba literaturii) pe calea ei 
firească. Tradiț'a progresistă a aces
tor scriitori e reluată în zilele noastre 
de scriitori ca 'Mihail Sadoveanu, Za- 
haria Stancu, Geo Bogza, Mihai 
Beniuc, Eusebiu Camilar și alții.

b. Ridicarea nivelului cultural al 
maselor populare, în cadrul revoluției 
noastre culturale. Oamenii muncii, 
de la orașe și sate, sînt chemați as
tăzi la cultură, astfel incit, mai tlrziu,

sau încearcă chiar să interzică pre
zența în literatură fie a unor copii 
eroici, de tipul lui Gavroche sau Pav
lik Morozov, fie a copiilor antipatici 
și „negativi". Este însă limpede că 
orice fel de rețete nu pot fi decît 
dăunătoare. Sarcina scriitorilor este 
de a studia profund viața și mediul 
copiilor descriși și de a rezolva pro
blemele în mod creator și concret, 
de la caz la caz, inspirînd dragoste 
și admirație față de trăsăturile îna
intate ale eroilor și dispreț ori de
zaprobare ironică față de ceea ce 
este înapoiat".

Articolul insistă îndeosebi asupra 
necesității ca literatura pentru copii 
să oglindească fenomenele cele mai 
semnificative ale timpului nostru, să 
creeze eroi înaintați, pilde de com
portare morală și civică pentru ti
nerii cititori: „O deosebită însemnă
tate artistică și educativă are crea
rea unor eroi vii, atrăgători, care 
să întruchipeze cele mai bune trăsă
turi ale tineretului nostru. Asemenea 
eroi nu pot fi creați pe baza vreu
nei „rețete" care să scutească de 
cunoașterea realității; ei pot fi doar 
rodul eforturilor laborioase ale scrii
torilor talentați, înarmați cu o con
cepție înaintată și cunoscînd bine 
viața eroilor lor.”. 

să poată întreprinde ei înșiși opera de 
culturalizare și să o ducă mai departe, 
însușirea limbii literare, răspîndirea 
ei la sate și la orașe, constituie deci 
o necesitate a îndeplinirii acestui 
program cultural.

In privința raporturilor dintre lim
ba literară și limba populară., trebuie 
arătat că ele nu'se limitează la o in
fluență reciprocă. Calea de pătrun
dere a limbii literare în limba popu
lară se face prin activitatea politică 
șl prin publicistică. Influența ei se 
manifestă mai ales in vocabular.

Se impune, așadar, examinarea de 
mai aproape a problemei „vocabu
larului" limbii literare.

Pornim de la constatarea că limba 
vorbită la țară a evoluat. Intre starea 
constatată la începutul secolului al 
XX-lea, și cea de astăzi, este o mare 
diferență. O serie de neologisme, ca, 
de ex., aeroplan, automobil, libertate, 
speranță, telefon, timp, tren, vagon 
etc. au fost introduse în limbă.

In privința neologismelor, trebuie 
observat că unele din ele au pătruns 
în limbă sub două forme, care au fost 
conservate cu sensuri specializate. 
Din această categorie fac parte ter
menii : ooimitm'cație și comunicare', 
divizie, diviziune și divizion, pensie 
și pensiune, rație șl rațiune, stație și 
stațiune etc.

Limba literară își îmbogățește vo
cabularul împrumutind, după cum am 
văzut, elementele cele mai expresive 
din limba vorbită. Există însă și 
o altă cale de îmbogățire a limbii li
terare, și anume împrumutarea de cu
vinte și expresii din limbi străine, a- 
stăzi, în primul rînd, din limba rusă. 
In această privință, deosebim: 1. îm
prumuturi de cuvinte propriu-zise 
(neologisme), 2. calcuri lingvistice, 3. 
formații din fondul propriu de cuvinte 
al limbii (prin compunere, derivație 
și abreviere).

Pe lingă acești termeni noi, pă
trunși în limbă, există o serie mult 
mai mică de termeni care dispar .din 
limbă, nemaicorespunztnd stadiului 
de dezvoltare politică și economică a 
țării.

Vom examina rînd pe rînd catego
riile indicate mai sus. 1. Iată înși- 
rarea cîtorva împrumuturi lexicale din 
limba rusă: agregat „grup de mașini 
care alcătuiesc un tot unitar, adaptat 
unui anumit proces de producție", 
colhoz, colhoznic, combaină, combai- 
ner, combinait, comsomol, culac, cursant, 
exponat „expus", memșevic, meinșevism, 
narodnic, sovhoz, stahanovist.

2. îmbogățirea din fondul propriu 
al limbii, prin compunere și deriva
ție, de ex.: cu sufixul -ist: cinoisutist, 
codist (din coadă), cursist, miciuri
nist; ou sufixul -istm: vedetism etc. 
Prin abreviere : Aprozar, Centrofarm, 
Comcar, Gostat, Plafar, P.T.T.

3. Elemente ale vocabularului care 
au dispărut din limbă sau sînt pe cale 
de dispariție: acționar (al unei so
cietăți anonime), angrosist, bancher, 
barou, jandarm, jandarmerie, județ, 
notar, plasă, prefect, pretor, primar, 
poliție, polițai, senat, senator, servi
tor etc.

In privința pătrunderii limbii lite
rare la (ară, ele care vorbeam mal sus, 
relevăm o serie de elemente de voca
bular, folosite în producțiile populare, 
în versuri, compuse în zilele noastre: 
analfabet, apel (pentru pace), artă, 
atom, bloc (Gorj), broșură (Maramu
reș), capitalism (Ilfov), congres, di
fuza (vb), progresist, plan de start, 
polenizare, sabota (vb. Gorj), ședință 
(Maramureș) etc.

Examinarea întregului material de 
cuvinte cuprinse în aceste producții 
folclorice dovedește pătrunderea neo
logismelor, pe o scară întinsă, in 
graiurile de la țară.

AL Rosetti

Un an de la moartea 
: lui Gaâl Gâbor

După moartea poetului, ,a ro
mancierului, rămîne să vorbească 
pentru el opera. Criticul vorbește 
posterității, prin tot ce a consem
nat despre literatură și astfel des
pre viață. Așa vorbește și Gaâl 
Gâbor, prin activitatea lui critică 
ce cuprinde o perioadă de mai 
bine de treizeci de ani. Operele 
lui alese, la al căror pirim volum 
se lucrează deja, vor arăta un cri
tic luptător, un om care a militat 
în continuu pentru o literatură rea
listă. Ele ne vor vorbi despre 
un critic care a urmărit cu grijă 
prețiosul grăunte de .aur: talentul, 
pe caire-1 promova ori de cite ori 
îl întîlnea atașat cauzelor demne, 
ale poporului. Rîndurile lui, fra
zele lui atît de specifice, stilul său 
propriu vor vorbi despre un literat 
care considera critica o parte in
tegrantă a literaturii, pentru care 
conciziunea, verbul bine ales, ad
jectivul științific precis erau mij
loace de a comunica cît mai con
vingător ideea, totdeauna plină de 
umanism și miez progresist.

Dar cum se păstrează amintirea, 
aș zice chiar opera redactorului, 
a luptătorului modest, dar tot atît 
de important al literaturii ? Pentru 
că Gaâl Gâbor ,a fost un exce
lent redactor, care și-a consacrat 
poate mai multă energie acestei 
munci, decît criticii propriu-zise. 
„îmi place să contribui la prefa
cerea cărbunelui în diamant" — 
obișnuia el să spună, întrebat 
fiind adesea de ce-și sacrifică a- 
tîtea nopți și zile citind manu
scrise și discutind amănunțit cu 
orice autor, de la consacrați la 
tînărul care-și scotea cu sfială 
poezia din buzunar. Intr-adevăr, 
în munca aceasta el nu cunoștea 
oboseală și a ridicat-o la rangul 
de creație. In periodicele redactate 
de el, — înainte de eliberare în 
Korunk, iar după eliberare în 
Utunk, — și-,au început cariera 
literară scriitori ca Nagy Istvan, 
Veres Peter, Sfito Andrăs și toți 
tinerii poeți maghiari din R.P.R. 
Gaâl Gâbor a ajutat prin munca 
lui pe Jozef Attila, Illyes Gyula, 
Asztalos Istvân etc. De fapt nu 
putem numi scriitor maghiar 
progresist din ultimii treizeci 
de ani, cu care să nu fi a- 
vut contact, pe care să nu-1 fi 
ajutat cu sfaturi. Miulți scrii
tori păstrează pînă astăzi scriso
rile lui Gaâl Gâbor, care nu so
seau numai cu ocazia solicitării 
vreunei colaborări, ci ori de cîte 
orj el observa o poezie sau o po
vestire bună ori nereușită. El se 
confunda cu această muncă cu 
pasiunea specifică, se înflăcăra 
ori se întrista, avea decepții și 
bucurii — viața lui era literatura, 
își lăsase la o parte propriile am
biții pentru a ajuta, a ajuta pe 
alții cu întregul său talent, erudi
ție și experiență. Nimeni, poate, 
nu știa să dojenească aseme
nea lui, dar era destul ca 
în ochii de un albastru atît 
de deschis să se reflecte o licărire 
de surîs și știlai că e mulțumit. 
Era sever, puțin morocănos, ca 
toți oamenii care muncesc foarte 
mult, dar știa să rîdă copios, în 
hohote, cu voia bună a omului să
nătos și sigur pe sine.

Cei ce l-am cunoscut și am avut 
fericirea de a fi lucrat cu el, mai 
auzim și astăzi vocea lui cu timbru 
atît de energic, îi vedem fruntea 
înaltă, ochii .aceia aare-i mărtu
riseau totdeauna gînduriile.

Sfaturile lui sînt vii, el. este și 
astăzi prezent printre noi, ne în
deamnă la muncă.

Szăsz Jânos

Romanul, un gen literar menit dispariției?
In Occident —- și în special în 

Anglia — se poartă discuții aprinse 
asupra soartei romanului. Aceste dis
cuții .au pornit de la un articol pu
blicat în suplimentul literar al zia
rului londonez „Observer" de către 
scriitorul englez Harold Nicolson — 
și care de acord cu alți confrați din 
Occident, consideră că romanul este 
sortit dispariției.

Literatura ca at ane ar fi cunoscută 
efe mai Jnne de 3000 de ani — roma
nul, însă, nu ar fi .apărut decît de 200 
de ani, fiind ■ astfel o apariție spora
dică, menită dispariției.

„G'a/a ar trebui să fie mult prea 
liniștită pentru ca să se mai gă
sească cititori de romane", afirmă 
scriitorii care vor să demonstreze că 
romanul este destinat plieirii, „ori 
viața nu este de loc liniștită și ner
vii cititorului de azi .— și mai ales 
răbdarea lui — nu pot fi puși la 
încercare cu literatura numită ' „ro
man". Scriitorul de azi s-ar asemăna 
cu o furnică rătăcită în pustiul Gobi, 
care așteaptă timpuri liniștite ca să 
găsească cititori pentru romane".

Acestor pesimiști le răspunde un 
maestru al romanului, scriitorul Ar
nold Zweig. După ce combate a- 
firmația că primele romane .ar fi fost 
„Prințesa Cleve" și „Pamela" apă
rute în anul 1740 — pentru ,a justi
fica că romanul ca formă literară e- 
xistă de 200 de ani — Arnold Zweig 
arată că primele romane au fost 
„Don Quijote" și „Gargantua" lui 
Rabelais, apărute între 1605 și 1615 
— ceea ce ar spori „vîrsta" roma
nului cu încă aproape 150 de ani — 
deci, e[ ar exista de aproape 350 de 
ani. Arnold Zweig se referă și la ro
manul german „Simpliziuz Simpli- 
zissimus" al lui Grimmelsahausen, a- 
părut în 1668. Combătând afirmația 
care susține că cititorii de azi nu au 
„răbdarea" de a citi romane și pentru 
faptei că ele nu corespund cerințelor 
cititorilor de azi prin conținutul lor 
străin de viață, Zweig arată că ro
manele apărute în diverse țări — ro
mane realiste — corespund în totul 
cerințelor unei bune literaturi; ele 
descoperă orizonturi noi, pun în miș
care fantezia cititorului, adâncesc cu
noștințele despre viață și despre oa
meni. Zweig mai scrie că dacă ar fi

IN ORAȘUL NATAL AL LUI 
TURGHENIEV

La muzeul de stat „Turgheniev" 
din Orei s-a deschis o nouă expozi
ție consacrată însemnătății mondiale 
a operei marelui scriitor rus Turghe
niev. In standuri se pot vedea opere 
ale scriitorului traduse în limbile en
gleză, germană, franceză, japoneză și 
în, multe altele. Materiale itnfciresante 
cu privire la popularitatea cărților luii 
Turgheniev au fost primite din Bul
garia, unde operele scriitorului au 
apărut in 382 de ediții.

Opinia publică din regiunea Orei 
sărbătorește zilele acestea împlinirea 
unui centenar de la apariția romanu
lui „Riudlin" dfe Turgheniev. In bi
bliotecile cluburilor colhoznice și ale 
caselor de cultură se organizează reu
niuni literare, se deschid! expoziții 
consacrate marelui scriitor.

In U.R.S.S., operele lui Turgheniev 
sînt editate în 50 de limbi ale po
poarelor sovietice, într-un tiraj total 
de peste 30 milioane de exemplare.

REUNIUNE CONSACRATA LUI 
CERVANTES

La Teatrul Tineretului din Palatul 
de cultură și știință de la Varșovia 
a avut loc o reuniune consacrată ma

să încadreze în genul romanului 
„Odyseia" antică, ar face-o fără mus
trări de cuget, căci prin conținutul ei 
poate fi considerată „roman". Nu are 
importanță că este un roman în ver
suri. Nu se poate afirma că un ro
man trebuie să fie scris numai în 
proză. Dacă Uin roman întrunește 
condițiile ce se cer unui bun roman, 
este indiferent cum este scris: în ver
suri sau proză. De ce — se întreabă 
cu drept cuvînt Arnold Zweig — ci
titorii citesc cu pasiune romanele lui 
Alexei Tolstoi sau Șolohov? De ce 
au „nervi’’ să le citească? Simplu: 
pentru că întrunesc din plin condi
țiile unuj bun roman și pasionează

Iubite prietene,
Ți se face un dar fru

mos. Apare, odată cu a- 
ceastă carte, un basm al 
vechimei, făurit de greci 
cu vreo trei mii de ani 
înainte de zilele noastre 
și pe care un literat pri
ceput l-a • adus în limba 
vorbită de noi, apropiin- 
du-l de formele povești
lor noastre populare. 
Apare Odiseia lui Homer. 
Deschide cartea și citeș
te-o 1 Te vei desfăta as- 
cultînd întlmplările iscu
sitului Ulise, una din 
căpeteniile legendare ale 
vechilor greci, care după 
ce luase parte la cuce
rirea Troiei, vestita ceta
te, a rătăcit zece ani pe 
mări în drumul de îna
poiere către patria mult 
dorită, către insula Ita- 
ca...“.

Cu astfel de cuvinte 
îmbietoare începe volu
mul, apărut de curînd în 
Editiuma tineretahii. Ele 
aparțin acad. prof. Tudor 
Vianu, care a scris — în 
loc de un studiu intro
ductiv, obișnuit la astfel 
de cărți —■ o caldă ȘÎ 
convingătoare „Scrisoare 

Cărți veșnic tinere

către un tînăr cititor, 
despre ODISEIA și Ho
mer".

Traducătorul, E. Lovi- 
nescu, după o muncă de 
ani de zile, a reușit să 
ducă la capăt versiunea 
romînească a cărții des
pre care mărturisise în 
prefața unei ediții ante
rioare că „Odiseia 
poate deveni una din cele 
mai pasionante lecturi

pentru tinerime". Bogăția 
și frumusețea faptelor se 
succed într-o fermecătoa
re narare, care va cu
ceri sufletul tînărului ci
titor, însetat să cunoască 
astfel de peripeții minu
nate... Imaginația citito
rului se va înflăcăra și 
va zbura departe... cu 
milenii în urmă, în lu

relui scriitor clasic spaniol Cervantes 
N. Gapes, membru al delegației tine
retului din Spania la cel de al V-Iea 
Festival al Tineretului și Studenților, 
a vorbit despre opera lui Cervantes. 
Artiștii spanioli au prezentat un spec
tacol de cântece și dansuri. Grupul 
sovietic de balet a executat scene din 
bafeta'l „Don Quijote". La sfârșitul 
reuniunii, artiștii polonezi au prezen
tat o piesă într-un act de Cervantes.

O CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALA A CARICATURIȘTILOR

Juriul „Expoziției internaționala de 
caricaturi pe teme politice" care s-a 
deschis la Viena cu prilejul celei de 
a 10-a aniversări a ziarului „Oester- 
reichische Volksstimme" a dlat publici- 
tații un comunicat în care se spune 
printre altele:

La „Expoziția internațională de ca
ricaturi pe teme politice" de la Viena 
au fost 'prezentate lucrări executate de 
142 de desenatori din 16 țări. Aceasta a 
fost prima expoziție de caricaturi pe 
teme politice de o .asemenea amploare. 
Lucrările trimise la expoziție arată im
portanța și influența crescîndă a ca- 
ricateiriștilor progresiști în lupta pen
tru pace. Ideea majorității desenelor 
este lupta împotriva „războiului 
rece", împotriva focarelor „războiului 

pe cititor prin conținutul lor legai 
de viață. De ce se citește, cu interes 
trilogia lui Thomas Mann, ,Joseph și 
frații săi”? Pentru că cititorul gă
sește dezlegarea multor probleme din 
viața ce-1 frămîntă. Dar cititorii de 
azj englezii, ar putea întreba pe 
acei scriitori care prezic „moartea” ro
manului ca gen literar: de ce se ci
tesc cu plăcere în Anglia romanele 
lui Wells? De ce sînt citiți Dickens 
și atîția alți clasici, autori de roma
ne? Dacă romanele sînt scrise cu ta
lent și se preocupă de problemele pu
se de viață, ele vor continua mereu 
să fie citite.

Dinu Moisescu

mea feerică a zeilor șl 
titanilor, iar inima i se 
va înfrigura și-i va bate 
cu tărie, atunci cînd po
vestirea — purtîn'du-1 lin, 
ca o aipă nevăzută — 
îl va lăsa pentru o clipă 
între Scita și Caribda, 
sau îl va închide în peș
tera lui Polifeim, uriașul 
cel c-un singur ochi în 
frunte. Pe Ulise — acest 
minunat erou — cititorul 
îl va urmări cu o pro
fundă dragoste și cu un 
interes crescînd, admirînd 
istețimea, curajul, voința 
de a învinge, energia, 
dar mai ales lupta lui 
neobosită, împotriva tu
turor stavilelor care-i în
chideau calea spre pa
tria iubită.

„Dacă bucuria îți va fi 
mare și curată citind 
Odiseia, — spune în în
cheierea Scrisorii, acad, 
prof. Tudor Vianu, — 
caută și celălalt poem al 
lui Homer, ILIADA" — 
pe care, adăugăm noi, 
E.S.P.L.A. trebuie să se 
grăbească să-l scoată cît 
mai curînd de sub tipar.

VIRGILIU ENE

cald" și pentru prietenie intre popoa
re. Deși desenele au particularități 
caracteristice anumitor țări, ele sînt 
pe înțelesul tuturor popoarelor.

Juriul cheamă pe pictorii din în
treaga lume să-și întărească colabo
rarea și să ia parte la pregătirile 
pentru conferința internațională a ca- 
ricatuiriștilor.

CĂRȚI SOVIETICE APARUTE IN 
LIBAN ȘI SIRIA

Scriitorii din țările arabe aiu trimis 
Uniunii scriitorilor din U.R.S.S. un 
dair prețios — cărți ale scriitorilor so
vietici .apărute în Siria Și Liban.

Astfel, la Beirut a apărut a „Cu
legere die nuvele ale scriitorilor so
vietici", care cuprinde nuvele de M. 
Gorki, A. Tolstoi, M. Șolohov, I. Eh
renburg, K. Simonov, B. Gorbatov, B. 
Polevoi, K. Paustovski. A. Gaidar, I. 
Ilf și E. Petrov.

Recent, au apărut la Beirut și Da
masc diferite ediții ale lucrărilor: 
„Soarele de stepă" de P. Pavlenko, 
„O viață" de V. Grossman, „Chestiu
nea rusă" de K. Simonov, „Povestea 
unui om adevărat" de B. Polevoi, „La 
noi ,a și venit dimineața" die A. Cea- 
kovski, articole de I. Ehrenburg și 
altele.
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I
n seara rfe 12 august 1955, is-a 
stins totr-un sanatoriu, la Zu
rich, marele scriitor genman 
Thomas Mann. Abia de au 

trecut două luni de la sărbătorirea 
octogenarului, ctaid la Weimar, tatr-un 
cadru festiv, Thomas Mann a lost 
cinstit nu numai de ai lui, ci de 
lumea întreagă, iar el — la rîndu-i—■ 
și-a adus prinosul de închinare amin
tirii lui Schiller. Cu Thomas Mamn 
apune un mare scriitor, și o înaltă 
conștitață frământată pe toate sinuozi
tățile problemelor lumii moderne, con
știentă, biruitoare în cele din urmă 
pe calea adevăratei orientări democra
te. Lunga existență ,a scriitorului a 
văzut prefacerile fundlamentale ale pa
triei sale Și ale întregii omeniri. S-a 
născut dinte-o mare burghezie senato
rială, de oraș, hanseatic, la Lubeck, 
la 6 iunie 1875, ultimul or.aș din ve
chea Hamsă care s-a alipit ca spirit 
imperiului prusianist de după 1870. 
Thomas a cunoscut in opulența casei 
părintești, ca și fratele 6ău mai mare 
Heinrich (celălalt scriitor Mann de 
renume mondial), o formație intr-un 
umanism solid, dar și totr-un conser
vatorism burghez, de care numai prin 
experiența faptelor și «teilor, mai în 
urmă cei doi scriitori aveau să se 
despovăreze. Drumul lui Heinrich 
Mann a dus mai devreme și mai di
rect iprintr-un realism critic spre o 
atitudine net dbrrrocratieă, luptătoare 
chiar. Thomas a întî"ziat, uneori pe 
căi greșite, .alteori a pregetat. Deși 
idlupă începutul de la 1898 cu un vo
lum de nuvele întitulat „Der kleine 
Herr Friedmann" (Micul domn Fried
mann), marele roman de la 1901 ,.Bu- 
denibrooks" însemnează nu numai de
butul efectiv și așezarea în recunoaș
tere generală și. in mare succes a au
torului, ci și o piatră de teme'ie a rea
listului critic german. Thomas Mann 
nu părăsește vechea sa poziție social- 
poditică. Din punct de vedere inte
lectual suferă influențele stăpinitoiare 
ale lui Schopenhauer, Nie'zsche și 
Richardi Wagner, influențe de care 
n-.avea să se eliberez? dec’t mai tîr- 
zau cu ajutorul lui Goethe, interpre
tat și văzut de Thomas Mann- nu ca 
un mit, ci ca un fenomen social. Ro
manul „Budenbrooks" este povestea 
prăbușirii unei familii de mari comer- 
oi'anți din Lubeok în patru generații, 
pînă la nevropatul ș; artistul Ham» 
Burghezia die odinioară nu se mai 
putea accrdia și nici nu mai putea 
fi tolerată de epoca imperialismului. 
Ea era anulată de transfor mă rile în 
mers ale istoriei sociale. Romanul a 
fost inspirat chiar de familia Mann. 
Thomas a fo'st atent la tot ceea ce 
a auzit despre trecutul familiei sale 
și a folosit, dlupă propria lui mărtu
risire, informațiile culese de la un 
văr all său, consulul Wilhelm Marly. 
Toate marile calități și caracteristici 
ale personaiiității scriitorului se gă
sesc încă din această lucrare: mai 
toții o deosebită sensibilitate morală 
ți socială din care avea să se des

fășoare mai tîrziu în devenire, în o- 
pere de creație s.au în eseuri, în pam
flete sau în comuniiicări radiofonice din 
exil spiritul vehement protestatar, a- 
firmairea după o anumită cotitură a 
pdzițiiilor ferim democratice. Apoi o 
ironie care avea să meargă pînă la 
o formă superioară, a unei parodii pe 
valori spirituale și care avea să fie 
cheia de boltă în marea producție din 
miezul vieții și de la sfârșitul ei. Și, 
însfîrșit, a treia caracteristică, o sen
sibilitate oare avea să Moșească tim
pul ca pe un material de construcție, 
mai ales în tehnica romanelor de ma
turitate de la „Zauberberg" (Muntele 
vrăjit) pînă la „Dr. Faustus". Roma
nul de început „Budenbrooks" stă 
încă pe linia romanului realist euro
pean din veacul al XIX-lea. Spre deose
bire de fratele său Heinrich, care a fost 
puternic influențat de literatura fran
ceză, Thomas Mann se găsește la e- 
poca aceasta sub influenta romanu- 
iuii.' rusesc (Lev Tolstoi, Turgheniev, 
Ganceiarov) și a romanului nordic 
(Kielland!, Jonas Lie, etc.). După pri
mul mare roman, urmează o serie în
treagă de nuvele „Tenia Kroger" 
(1903) care pune problema artistului 
creator reluată în „Doctor Faustus" 
(1947) ; „Koenigliche Haheit" (Al

teță regală — 1909), „Der Tod in Ve- 
nedi’g" (Moartea la Veneția — 1911); 
o carte de istorie asupra lui Friedle- 
rich cel Mare și coaliția (1914) — 
și iată-1 pe Thomas Mann ajuns în 
pragul primului război mondial. Aci 
se vădește greșeala lui în orientarea 
politică. El .se asociază Germaniei 
imperialiste, deosebi nd u-se fundamen
tal die fratele său Heinrich. Mai cu 
seamă la 1915, cu prilejul unui mare 
eseu asiupra lui Emile Zola, al lui 
Heinrich Mann, conflictul între cei 
doi frați avea să se accentueze. Tho
mas publică atunci „Betarachtiwnigen 
eines Unpalitiischen" (Consiidterațiile 
unui apolitic) în care în marele eseu 
„Der Ziviiisationsliterat" (Literatorul 
civilizator) este vizat de-a dreptul 
fratele său Heinrich. Evenimentele 
insă .aveau să-i vădească lui Tho
mas Mann greșeala sa'. După pră
bușirea imperiului german, scriitorul 
se apropie tot mai mult die republica 
de la Weimar, înțetegînd, ca întot
deauna, să ajute la reconstrucția pa
triei sale. Motive culturale mai ales 
îl împing să accepte noua așezare. 
Thomas Mann presimte încă de la a- 
ceastă epocă faptul c.ă o altă clasă 
va fi chemată să orîndulască viața, 
dar legăturile lui sînt încă puterniice 
cu burghezia. Criza aceasta avea să 
țină ipînă l.a aproximativ 1924. anul 
de apariție a romanului „Zauberberg". 
Romanul acesta lichidează în parte 
unele poziții ale trecutului. In tema
tica obișnuită a scriitorului — moarte 
și aci boală — într-o natură aspră și 
gigantică a zăpezilor alpine din jurul 
sanatoriilor de tuiberculoși din Elveția 
(Thomas Mann mărturisește singur 
într-o conferință ținută la Lubeck că 
în opera sa natura nu este repre

zentată decît în extremele gigantice 
și pustii : ghețarii și marea, peisajul 
intermediar, fiind! ca și inexistent), 
într-un joc al elementului atît de im
portant, timpul, care aci își face tre
cerea înspre însăși tehnica die cons
trucție a romanului, în Ironia ce ro
iește pe punctele tragice ale cărții, 
în prezența deci a tuturor calităților 
scriitorului în drum spre perfecțio
narea tor, încep to juirul germaniului 
Hans Castorp, înadins ales fără con
ținut die idei și de prea robuste sen
timente, dezbaterile pentru cucerirea 
Iui, duse de reprezentanții diferitelor 
ideologii politice, Settembrini și 
Naphta. Burghezie, decadență, dicta
tură, democrație, toate temele se dez
bat de cei doi supraliaitatori pentru 
câștigarea lui Castorp germanul. Ideo
logiile sînt încă fantomatice, retorice, 
fără conținut dfe acțiune. Se anunță 
însă din acest roman noutatea progre
sistă spre care merge arta lui Thomas 
Mann. Se anunță tratarea ipe repre-' 
zen.tamțe simbolice a omenirii, nu pe 
indivizi.

M n 1929 Thomas M'ann primește 
premiul Nobel. P.enitriu tempera

mentul lui însă, în continuă trans
formare și cercetare, viața și opera 
sînt departe de a fi găsit un făgaș 
definitiv. Fascismul înscăunat in Ita
lia ■ contrazice din adâncuri sensibi
litatea socială și morală a scriitoru
lui, care prevede primejdia întinderii 
acestei boli și mai ales primejdia 

pervertirii ființei omenești prin ea. 
Analize adinei îl ispitesc pe Thomas 
Mann să urmărească aceia „confuzie 
a seințiimeinteloir" și sciriitoiruil creează 
nuvela „Mario umid der Zauberer" 
(Mario și Vrăjitorul, 1930), piatră de 
hotar în opera și în noul ei conținut 
dfe idei, semn hotă.rît al unei alte o- 
rientări politice a lui Thomas Mann. 
Intr-un cadru de descriere realistă, 
smălțuită de ironie și împodobită cu 
obișnuita, sa finețe psihologică, scrii
torul ne descrie o întâmplare dimtr-o 
stațiune de băi dte mare diin Italia. 
I,n trăsături sigure, caracterul oame
nilor din sud se reliefează și psiho
logia copiilor, uimitor de fin depis
tată. O compunere de linie simplă 
și de fapte . aparent banale .ascunde 
tâlcul adine al întregii scrieri îndrep
tată hotărât împotriva fascismului. De 
altfel, lucrarea a fost și interzisă în 
Italia anilor muissolinieni. „Vrăjito
rul" Gipolla, care hipnotizează și 
comandă tulburaților săi supuși, cu 
ajutorul cnavașei și rachiului, nu este 
aiidbma fascismului care corupe și su
pune cu aceleași mijloace prin con
fuzia minții și vidlemță ? „Domnul 
de la Roma" — categoria protesta
tară, lipsită însă die puterea de ac
țiune împotriva lui Gipolla, este sim-
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bolul claselor intermediiiare, care nu 
au izbutit să extermine racila. Sin
gur Mario, băiatul simplu, poporul 
însuși în transparența acestui per
sonaj, după ce a clipă a fost amețit 
și l-a îmbrățișat pe odiosul Gipolla, 
a găsit calea acțiunii : „Indlată însă... 
cel sărutat (Cipolla) ,a< șuierat ou 
cravașa lingă piciorul scaunului, și 
Mario trezit a tresărit, dlîndu-se re
pede înapoi. Apoi -s-a oprit cu ochii 
holbați, apleciîndu-se ușor pe sipate,

și a apăsat întîi cu o mână, apoi cu 
cealaltă buzele terfelite, pe urmă s-a 
izbit de vreo câteva ori cu pumnii în 
tîmiple, s-a întors și s-a renezif în 
jos pe trepte, în vreme ce sala apla
uda, rar Cipolla cu mâinile pe ge
nunchi ®e cutremura die rîs. Ajuns jos, 
Mario s-a toitors din mers, proță- 
pindu-se bine pe picioare, a întors 
brațul și două detunături scurte au 
curmat aplauzele și rîsetele”. (trad, 
die Al. Philippi.de). Acesta e sfârșitul 
lui Cipolla. El anticipează în mod' 
uimitor, divinatoriu, pe cel al lui 
Mussolini executat de poporul italian.

< nitre 1930—1935, .Thomas Mann 
scrie marea sa legendă biblică 

.Joseph un seine Bruder" (Iosif și 
frații săi), în care aduce a nouă 
concepție .a romaniului istoric. Iar 
realismul cărții e încărcat cu un pro- 
dlus dinamic die actualizare. E alune
carea pe . timp folosit ca material de 
construcție al romanului, formulă 
folosită de acum în marea sa 
creație, de către scriitor. Cu această1 
formulă, ad.ausă însă și cu o transfor
mare .a ironiei de odinioară' pînă la

parodie, parodie în înțeles superior — 
firește — parodie astfel privită presu
pune o limitare, o repetire iar repetirea 
este o necesitate a reînnoirii sufletești 
— Thomas Mann se apropie în 1939 
de un alt important roman al său, 
de „Lotte in Weimar" (Lotte — e 
vorba de Charlotte Kestner — la 
Weimar) cu care .abordează proble
ma Goe-fhe privit ca îndrumătorul 
unui umanism luminat. In 1932 și 
1949 apar lucrările (eseuri, romane, 
conferințe) care vădlesc la Thomas 
Mann preocuparea, goatheană. După 
cum am m..ai arătat, el se ridică Îm
potriva interpretării dată lui Goethe 
ca un mit intangibil (interpretarea 
lui Ziegler). Dimpotrivă, prin reac
tualizare și retălmăciire în sensul 
unei reînnoiri sufletești, Mann îl vede 
pe Goethe ca pe un fenomen social. 
De la „Cariera lui Goethe ca saniitor" 
și „Goethe, reprezentant al epocii 
burgheze", pîtnă la conferința ținută 
la Oxford în 1949, de poziție hotărit 
democratică, breefad prin creația lui 
din „Lotte in. Weiimar", Goethe este 
urmărit și luminat ca uin mare des
chizător de drumuri într-un nou și 
înalt umanism. „Să ne bizuim pe el, 
pe trecutul său și pe simpatiile lui. 
In felul acesta nu vom avea nicio
dată nenorocirea de a ne găsi în îm
potrivire față die dragoste și viață", 
spunea Thomas Mann Iia 1949. Și mai 
departe el adăuga: „Ceea ce am gă
sit lai Goethe a fost tălmăcirea în 
germanism a europeni an ism ului, o
Germanie europeizantă, ceea ce a
răspuns întotdeauna dlorințelor și ne
cesităților reale, cu totul opuse unei 
Europe germanizate, acea sperietoare 
a aspirațiilor naționalismului german 
de care nie-a fost groază întotdeauna 
și care m-a izgonit din Germania". 
Acesta era Goethe, Goethe reactuali
zat în îndrumarea lui socială, demo
cratică, Goethe pe care scriitorul 
Thomas Mann îl opunea mituluii în
cremenit al hitlerismului. Ultima ma
re lucrare a Iui Thomas Mann este 
„Dr. Faustus" (1947). Ea pune iarăși 
problema artistului. Totul este văzut 
prin mai multe perspective de timp, 
cu puncte de sprijin în Serenus, 
Zaitblom, care povestește viața muzi
cantului Adrian Leverkiihinier, a că
rui identitate cu Nietzsche și boala 
lui este izbitoare. Romanul este, o 
lichidare totală cu acest scriitor, care 
a trădat umanul și raționalul șii care 
a pregătit fascismul. Ca și pe fratele 
său Heinrich, nanismul german și 
Hitler l-au izgonit p.e Thomas Mann 
din patria sa. Lupta crâncenă a scrii
torului împotriva fascismului a fost 
dusă prin articole, scrieri de tot so
iul, dlair ma.i ales în timpul ulti
mului război prin conferințe radio
difuzate die dincolo de ocean. In a

cele „55 Radliosenriungennach Dcutșch. 
land", Thomas Mann a întreținut 
pe ascultătorii germani în ura și po- 
trivnicia față de regimul hitlerist. Pen
tru violența tonului și nimicitoarele a- 
cuzări, cităm din conferința radiodifu
zată la 28 februarie 1944: In S.U.A. 
un emigrant german, Konrad Heiden, 
publicase o carte idiespre Hitler înti
tulată : „Der Ffihrer Hitler’s Rise 
to Power". In legătură cu această 
carte luată ca pretext, se desfășoară 
conferința lui Thomas Mann: „...Cum 
de a ’ fost cu putință ca Germania și 
lumea întreagă să -îngăduie aceste 
sângeroase nimicnicii omenești, aces
te lepădături intelectuale și morale, 
acestui întunecat suflet de mincinos, 
to fondl suflet de ticălos, acestui 
stîlcitor die vorbe, de gînd și de orice 
treabă omenească, acestui individ 
de batjocorită schilodleniie, împodobit 
dbar cu uin fel de necurată putere 
de sugestie, cum de i-au îngăduit să 
intre în istorie și să se cocoațe pe 
un piedestal făcut de maldăre de 
ticăloșii, de ,pe cane să-și pară nu
mai s’ie-și mare, și astăzi, mai mult 
ca oricînd, numai s>ie-și ? Iată ce 
te întrebi neîncetat la lectura aces
tei cărți, care nu este o plăcere, ci o 
pedeapsă. Da, o pedeapsă, o p<Jvară 
penibilă să recitești povestea acestui 
nebun criminali, acestui cabotin al 
măririlor, să recitești cum național- 
socialismul, un fel de Islam de scară 
die serviciu, a pus mina pe Germa
nia, pentru a o muștrului în vederea 
crimei, pentru a face din ea instru
mentul crimelor sale fără de margini 
și imbecile".

„Ce rușine te cuprinde die te gân
dești Ia hecatombele de vieți ome
nești care au căzut pradă și vor mai 
cădea încă acestui disperat erou al 
cărții. E adevărat că odată a spus: 
„Sînt gata să plătesc cu două mili
oane de germani realizarea țelului 
meu". Care țel ? După nimicirea Ger
maniei, nimicirea lumii întregi prim 
national-socialism, azi cifra de două 
milioane e de mult depășită, de n-ar 
fi să socotim decît pe germanii că- 
zuți pe cîmpurile de luptă. Dar so
coteala asta a sîngelui, a întregului 
război, pe care lumea întreagă .a tre
buit s-o învețe de la Germania, e cu 
totul alta și cu mult m.ai mare. Tre
buiesc socotite și pierderile Rusiei, 
care o depășesc cu mult. Și trebuie 
să se mai ție seamă de recolta pe 
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care moartea și-a cules-o dintre toate 
popoarele lovite ale Europei : polo
nezi și evrei, cehi, greci, norvegieni, 
olandezi, iugoslavi și pe care o cule
ge încă. Să nu se uite crimele în 
mase și sinuciderile... Și pentru ce 
toate aceste fluvii de stage ? Pentru 
ca găunosul zero să se umfle și să 
roșească la fel cu pîntecul unui pă
ianjen... „Sună ca Shakespeare in 
blestemele lui „Richard al III-lea“. 
Și cuvântările de la radio nu sînt 
singurele în acest fel. Trebuie adău
gată scrisoarea din 1936 prin caire 
ia poziiție hotărîtă împotriva nazis
mului, scrisoarea către rectorul uni
versității din Bonn, în timpul nazis
mului și cuvântarea mai înainte po
menită la festivitățile goetheene din
1949. Prin tehnica atît de personală 
a operei sale, pe care am încercat 
s-o schițăm, prin poziția de perma
nentă reactualizare a problemelor 
trecutului, prin jocul timpului și al 
retrăirii, ceea ce este o permanentă 
rejîinviere, opera lui Thomas Mann 
este ferită de un paseism sterp, de 
abstractizare, cu toată bogăția ei de 
idei și de poziții intermediare. F.a 
afirmă neîncetat viața în toată pli
nătatea ei. Thomas Mann se refuză 
unei etichetări. Personalitatea sa u- 
riașă, polivalentă, nu se sifiește să 
ne întindă de multe ori unele formule 
riscante. Dar opera gigantică poartă 
în ea cu prisosință antidoturile de 
caldă umanitate, de vigoare și luptă 
pentru om.

Thomas Mann a recunoscut și a 
afirmat însemnătatea și opera cons
tructivă a socialismului. Doar el a 
spus: „Antibolșevismul este nerozia 
de căpetenie a veacului nostru". A 
fost, în ani lungi de luptă, un sincer 
apărător al păcii și utn partizan ho
tărât al unirii celor două Germanii. 
La sărbătorirea lui Schiller die la 
Weimar, cu puțin Înaintea morții 

sale, el s-a închinat și a preamărit, 
prin slava marelui poet de care vor
bea, ideile de libertate și de larg 
umanism. Prim cuprinsul operei și 
adâncimea ei, prin zbucium omenesc 
și luptă biruitoare ta înalte și gene
roase idealuri umane, Thomas . Mann 
se așează, nu numai în cuprinsul li
teratorii germane și al cetei un'ver
sate, alături de marii săi înaintași, 
Goethe și Schiller.

Ion Marin Sadsvaanii
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