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Statistica este sau mai bine zis 
ar trebui să fie direct în atenția 
scriitorului, căci cu ajutorul ei poți 
mai lesne înțelege fenomenele vie
ții din jur, transformările sociale, 
construcțiile socialiste în cazul 
nostru. Statistica face astăzi parte 
din metoda de lucru și a poetu
lui, nu numai a economistului; 
faoe parte direct șl nemijlocit din 
fenomenul documentării, cunoaște
rii vieții, legăturii cu poporul. 
Trăim în epoca în care poetul este 
economist și economistul este și 
el un poet. Mie nu mi-a displăcut 
niciodată statistica lucrurilor, a fe
nomenelor. Am făcut în viața mea 
și statistică și monografie. Făceam 
înainte de război statistica feno
menului de pauperizare în satele 
de pe Argeș și studiam arta popu
lară, în ceramică, lemn și mai ales 
în costume și podoabe ale casei. 
Cu arta populară îmi răcoream 
năduful pe care îl strângeam cînd 
cercetam primul fenomen.

Dar iată, întrecerile socialiste în 
Cinstea celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. îmi pun în față alte 
cifre, altă statistică. E statistica 
construirii societății fără exploa
tare, a societății socialiste. Iniția
tiva întrecerilor a pornit de jos, 
din întreprinderi, din masa mun
citorilor fruntași, din rîndul co
muniștilor mai întîi. Aceste iniția
tive *u izbucnit, ca niște flăcări, 
la conferințele regionale, în care 
au fost aleși delegații la Congres. 
La Timișoara am fost martor la 
asemenea inițiative, venite din 
partea furnaliștilor, minerilor, lu
crătorilor din sectorul agricol de 
stat și colectiv, din partea sta
țiunilor de mașini și tractoare. A 
luat cuvîntul oțelarul, agronomul, 
inginerul, ministrul și minerul. 
Toți au vorbit. Fe toți i-am ascul
tat. Fiecare era însuflețit de ideea : 
cum să producă mai mult, mai 
bun. mai ieftin. Nu se făleau cu 
ce au făcut. Nu se arătau mulțu
miți cu oe au realizat. Priveau lu
crurile în perspectiva lor dialec
tică. Oțelarul a vorbit de oțel, 
muncitorul din agricultură și sta
țiunea de mașini și tractoare a 
vorbit de produsele alimentare. 
Un muncitor de la Reșița spunea 
de la tribună :

— Țării îi trebuie oțel, metal. 
Să-i dăm țării oțel și metal. Să 
ne îndeplinim sarcinile înainte de 
vreme. Să reducem prețul de cost 
și să creștem productivitatea prin 
punerea în valoare a rezervelor 
interne, prin urgentarea construirii 
noilor cuptoare.

Și reșițenii au găsit noi rezerva 
interne pentru a le pune în valoare 
în cinstea Congresului partidului. 
Secțiile, una după alta, și-au re
vizuit și își revizuiesc graficele, an
gajamentele. Cea dintîi și-a revi
zuit angajamentul vechi, de la în
ceputul anului, secția de lami
noare. își luase angajamentul să 
depășească planul anual cu 12.009 
tone laminate finite. Noul angaja
ment prevede 25.000 tone laminate 
finite peste plan. In cazul acesta, 
productivitatea muncii nu va mal 

fi de unu la sută, cum era Ia în
ceput, ci de trei la sută.

Pentru asemenea realizări este 
necesar elanul, dar mal ales este 
necesară însușirea tehnicii noi, 
automatizarea, inovațiile de tot 
felul, schimbul de experiențe în
tre secții și uzine, așa cum fac 
cele două cetăți ale metalului: Re. 
șița și Hunedoara. De altfel, aceste 
cetăți ale metalului sînt în între
cere socialistă încă de la începu
tul anului, dar în cinstea Congre
sului și-au revizuit substanțial an
gajamentele. De exemplu, Hune
doara a realizat în zilele de 16 
și 17 aprilie, primele zile ale nou
lui angajament, o economie de 80 
lei la fiecare tonă de fontă.

Chemarea celor nouăsprezece în
treprinderi fruntașe pe țară a avut 
un răsunet nemaiîntâlnit. Același 
ecou l-a avut și chemarea făcută 
de gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare. 
In acest sector regiunea Constanța 
stă în fruntea angajamentelor, ur
mată de regiunea București și de 
alte regiuni din țară. Zeci de mi
lioane de kilograme de grîu și 
de porumb peste plan, milioane de 
kilograme de carne și de lapte 
peste plan.

In toate sectoarele, reducerea 
prețului de cost și beneficiile au 
devenit lozincă și program de lu
cru, fie în agricultură, fie în indu
stria grea sau ușoară. Lozinca: 
mai bun, mai mult și mai ieftin 
însuflețește întreaga noastră clasă 
muncitoare în clipa de față. Fără 
bogăția de produse multe, ieftine 
și bune nu se poate concepe socie
tate socialistă. Și ținta este omul, 
făuritorul tuturor lucrurilor, fău
ritorul istoriei noi. Fericirea omu
lui este ținta.

Construirea societății socialiste 
— acesta este sensul etic al între
cerilor în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. Congresul va 
arăta jaloanele mari ale construirii 
socialismului, ale desăvîrșirii aces
tei construcții. In atingerea aces
tui scop sînt însuflețiți oamenii 
muncii. In acest scop se fac eco
nomii, se reduce prețul de' cost, 
se aduc beneficii. In acest scop se 
revizuiesc angajamentele vechi. De 
curînd „Seînteia" a arătat ce s-ar 
putea realiza -numai cu reducerea 
prețului de cost cu unu la sută 
în industria republicană. Suma 
realizată ar fi egală cu valoarea 
a 1.500 tractoare, 4000 apartamente, 
2 milioane metri pătrați țesături 
bumbac, 300 mii perechi încălță
minte, 20 milioane kilograme za
hăr, 100 mii tone laminate, 15 mii 
tone ciment, 4 mii garnituri mobilă

Și cînd te gîndești că numai cele 
19 întreprinderi de stat care au 
lansat chemarea Ia întrecerea so
cialistă în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R. s-au anga
jat să reducă prețul de cost, peste 
plan, cu 90 milioane lei. Alte 183 
de întreprinderi din regiunile Iași. 
Regiunea Autonomă Maghiară, din 
Capitală, din regiunile Timișoara. 
Cluj, Oradea, Stalin, Baia Marc, 
Constanța și Suceava l-ap angajat 

să facă economii Ia prețul de cost 
în valoare de 273.504.000 lei și să 
realizeze 175587.000 Iei beneficii.

Muncitorii s-au angajat să sfîr- 
șească cu risipa, cu lucrul de mîn- 
tuială, cu timpii morți. Nu pot to
lera rămînerile în urmă, fie ale 
brigăzilor, fie ale fiecărui munci
tor în parte. Muncitori fruntași 
vin în fruntea brigăzilor rămase 
în urmă. întrecerea se desfășoară 
Pe principiul vaselor comunicante. 
In felul acesta se realizează nu 
numai planul, dar și armonia în
trecerilor, armonia economiei so
cialiste. Fiecare este preocupat să 
facă economie la consumul de me
tal, de combustibil, Ia piese de 
schimb, fiecare se interesează de 
cheltuielile de regie, de îmbună
tățirea randamentelor, de recupe
rarea de materie primă, de redu
cerea ciclului de fabricație. Fie
care muncitor aflat în întrecere 
caută să-și însușească experiența 
fruntașilor în producție.

Cauza construirii societății So
cialiste a devenit de mult cauza 
milioanelor de oameni ai muncii 
din țara noastră. In această mun
că merg strîns uniți muncitorii, 
țăranii, intelectualii cinstiți, legați 
de popor. Ei sînt mîndria și tăria 
țării. Ei sînt mîndrl că fac parte 
din marea familie a lagărului so
cialist care se întinde pe a patra 
parte a globului pămînteso.

Dumitru CORBEA

Lumină
Emoția covîrșitoare care a pus stă- 

pînire pe întreaga Iuine în zorii zilei 
de 9 Mai 1915 renaște năvalnic în 
memoria celor ce au avut bucuria de 
a supraviețui celui mai cumplit măcel 
din cîte a însîngerat omenirea: cel 
de al doilea război mondial.

Chipurile de apocalips, amplificat în 
nenumărate oglinzi, ale acestui război 
devastator, s-au întipărit pe retină, 
închid ochii și revăd centura de flă
cări hohotitoare care însemna, ca un 
zid mișcător, Bucureștii, în acele 
nopți, tot de mai, cînd vuietul nepă- 
mîntean al tăvălugului de bombe htiia 
trecînd din pădure în pădure, pînă 
departe peste toate așezările din 
preajma Capitalei. Așteptam Elibera
rea. Eram convinși că prăbușirea mo
lohului fascist va fi preludiul unei 
epoci de colaborare între state, între a- 
cele state care, la un pas de pieire, înge- 
nuncheaseră pe cotropitori mergînd 
mînă în mînă. Gîndind la avantajele 
de care urma să beneficieze de pe 
urma colaborării o lume acoperită de 
ruine, unii dintre noi eram înclinați 
să uităm șovăielile, vicisitudinile ș> 
trădările care generaseră în Occident 
climatul favorabil izbucnirii celui de 
al doilea război mondial. Istoria a 
urmat însă un drum mai ocolit și mai 
spinos. Cadavrele politice, fantomele 
vindicative și miasmele care refuzau 
să se topească în întuneric, s-au mal

9 Mai 1945 a fost în toată istoria 
lumii ziua celei mai mari bucurii, a 
celui mai mare număr de oameni.

Atunci, în ziua înfringerii definitive 
a fascismului, s-au bucurat milioane
le de soldați ai armatelor aliate, s-au 
bucurat părinții, copiii, frații, surorile 
și rudele lor de pe întregul glob pă- 
mîntesc, s-au bucurat sutele de mii de 
prizonieri, s-au bucurat întemnițați! 
fascismului, cei încă în viață din la
gărele de concentrare, scăpații din 
pragul camerelor de gazificare și din 
gura cuptoarelor de ardere, s-a bucu
rat fiecare suflet de om de pe întreg 
pămîntul, care a răsuflat ușurat, ca 
salvat de sub amenințarea apăsătoare 
a unui monstru implacabil.

S-au bucurat nespus toți. Pînă ia 
delir. Și totuși nu știu dacă atunci, 
pentru moment, și-au dat seama cit 
de mult ar fi trebuit să se bucure, 
căci omenirea cu greu poate imagina 
cu închipuirea ei normală, de ce ar 
Ii fost în stare să facă fascismul vic
torios. Nimeni dintre oamenii normali 
nu poate avea fantezia criminală, ci
nismul crimei ca o obișnuită faptă 
cotidiană, atît de organice fascis
mului.

Pentru
construirea păcii

de George IVAȘt’li
pate că niciodată, în 
ultimii 15 ani, întîi 
Mai n-a evocat mai 
cuprinzător acel 1 Mai 
1945, cînd în inimile 
muncitorilor de pre
tutindeni batea cu 
atîta putere perspec
tiva apropiată a Vic
toriei, — a terminării 

războiului, a instaurării păcii.
Poate mai mult ca oricînd, lo

zinca solidarității internaționale a 
oamenilor muncii a luminat, anul 
acesta, ca o realitate tangibilă pe 
meridiane și paralele care, odinioa
ră. țineau mocnit, sub cenușă, cu
vântul de foc al proletariatului.

1 Mai I960 a fost sărbătorit doar 
cu 15 zile înainte de conferința 
la înalt nivel, de care întreaga 
omenire își leagă atâtea nădejdi. 
Un drum lung șj complex, adeseori 
labirintic, a trebuit parcurs pînă 
aici. Firul Ariadnei a fost Pacea,— 
dragostea de viață și de progres, 
ca atare ura împotriva războiului, 
îngrijorarea crescîndă pentru soar
ta civilizației, amenințată de moar
tea atomică.

Logica istoriei face ca în avan
garda acestui front mondial îm
potriva războiului să se afle țara 
unde lozinca Păcii a fost din prima 
zi o pîrghie a celei mai mari re
voluții. Și astfel, după 42 de ani 
de neîntrerupt efort pentru o nouă 
morală internațională, Uniunea So
vietică a fost aceea care, prin N. S. 
Hrușoiov, a prezentat, în fața re
prezentanților întregii omeniri, pro
gramul dezarmării generale și to
tale. In conștiința tuturor popoare
lor, propunerea a echivalat cu o 
adevărată cotitură în problema — 
fundamentală — a Păcii și a Răz
boiului. Pentru prima oară, omeni
rea avea în fața ei perspectiva, 
unei soluționări radicale, într-un 
termen scurt (de numai 4 ani) a 
celei mai monstruoase curse a înar
mărilor, a celei mai împovărătoare 
sarcini financiare din cîte a cunos
cut istoria, a celui mai primejdios 
joc cu moartea din cîte s-au putut 
vreodată imagina.

Cu un uriaș răsuflet de ușurare 
unanimă, opinia publică mondială 
a îmbrățișat principiul dezarmării 
generale și totale și, ca un reflex 
al acestei stări de spirit, Adunarea 
Generală O.N.U a votat, în unani
mitatea celor 82 de reprezentanți, 
rezoluția prin care s-a încredințat 
Comitetului oelor 10 state să treacă 
la studierea soluției în ansamblul 
ei, în vederea unui acord practic 
și eficient.

Cu această sarcină au început,

de Mai
vînturat un număr de ani printre rui
ne, cobind a moarte și dezastru. A 
doua zi după Victorie, fabricile de ar
mament din Occident și-au reluat 
producția. Pentru politicienii bur
ghezi se părea că perioada de după 
război trebuia să fie numai un scurt 
intermezzo, o clipă de răgaz pentru 
acumularea de noi forțe militare. Ne 
prevesteau un război al groazei, ci
mitir nu numai al civilizației, dar 
șt al speciei umane. Puținii supra
viețuitori ar fi fost să fie îndem
nați să se tragă îndărăt în maimuță, 
spre a satisface pînă Ia urmă furia 
de singe a revanșarzilor nefericiți de 
a nu fi putut masacra cel puțin ju
mătate din omenire, așa cum își pro
puseseră la o halbă de bere.

Dar soldatul sovietic care a coborît 
lințoliul cu zvastică de pe dărîmătu- 
rile Reichstagului, înălțînd în locul 
lui steagul Victoriei — drapelul roșu, 
— îndeplinea conștient un act de in
calculabilă valoare premonitorie. El 
vestea, în toate punctele cardinale, 
atit sfîrșitul deplin al unei ere de 
teroare, umilință și dezumanizare, cit 
și mal cu seamă hotărîrea de a con
strut pe ruinele fumegînde o lume li-

Șerban CIOCULESCU
(Continuare în pag. 6j

de Demostene BOTEZ
Steagul roșu pe care în acea zi l-a 

înfipt ostașul sovietic, simbolic, pe 
culmea Reichstagului, a devenit de 
pe atunci, steagul Păcii.

Victorie nespus de grea a fost vic
toria asupra fascismului. Grea fiindcă 
lupta s-a dus contra unor oameni 
fără nici un scrupul, fără nici un 
comandament moral și care se pre
gătiseră ani în șir pentru universala 
crimă la care au pornit, punînd în 
marș cea mai formidabilă mașină de 
război.

Și-au vărsat sîngele, fi-au dat viața 
cei’ mai buni fii ai popoarelor, sovie
tic, american, englez și polonez, fran
cez și cehoslovac, iugoslav și romîn. 
Victoria a fost cîștigată cu prețul a 
zeci de milioane de vieți, dar mai 
presus de toate, cu prețul unor în
fiorătoare pierderi de oameni sovietici 
și de avuții sovietioe. Uniunea So
vietică a luptat nu numai cu marile 
și vitezele ei armate ci cu întreg po
porul, fără deosebire. Fiecare cetățean 
sovietic s-a considerat ostaș pe front. 
In haina obișnuită a partizanului, ca 

la 15 martie, la Geneva, lucrările 
Conferinței pentru dezarmare, în 
cadrul cărora și țara noastră, ală
turi de U.R.S.S., Cehoslovacia, Po
lonia și Bulgaria, și-a adus un 
aport consemnat în rîndurile opi
niei publice de pretutindeni.

Din nefericire, cele 6 săptămâni 
de activitate ale conferinței n-au 
depășit încă faza inițială, — a 
definirii acceptabile pentru ambele 
părți a principiilor fundamentale, în 
spiritul Rezoluției celor 82 de state. 
Partea occidentală (S.U.A., Anglia, 
Franța, Canada și Italia) a frînat 
necontenit acest proces, prin reedi
tarea strategiei cunoscute: aceea 
de a face din chestiunea controlului 
problema nr. 1., ridicată ca un 
obstacol de netrecut în calea tra
tativelor. Voind, în fond, să în
locuiască dezarmarea prin control, 
puterile occidentale urmăresc să 
ocolească problema reală : lichida
rea tuturor mijloacelor de război. 
Aceasta este esența propunerilor 
sovietice și în această perspectivă 
s-a și realizat votul unanim de la 
O.N.U., în noiembrie 1959. Ea a 
fost reamintită recent (în cuvîn- 
tarea de la Baku) de către N. S. 
Hrușciov care a subliniat că Uni
unea Sovietică își va apăra pozițiile 
sale pînă la capăt, pentru a obține 
rezolvarea problemei de bază, de 
care depinde înlăturarea primejdiei 
unui nou război. „Noi nu putem 
admite — a spus primul ministru 
sovietic — ca dezarmarea să fie 
înlocuită prin control. Vom face 
totul pentru a obține o dezarmare 
îmbinată cu cel mai temeinic și 
atotcuprinzător control. Lichidarea 
tuturor mijloacelor de distrugere, 
inclusiv a armei nucleare și a armej 
rachetă, dizolvarea armatelor — 
iată țelul nostru". Ca atare, „sîntem 
pentru un control riguros cu con
diția să se efectueze dezarmarea, și 
împotriva controlului fără dezar
mare**.

E limpede că o analiză chiar su
mară a poziției occidentale de-a 
lungul celor 6 săptămâni ale con
ferinței de la Geneva arată că sta
tele occidentale încearcă, în genere, 
să se eschiveze de la elaborarea 
unui program concret și integral al 
dezarmării generale și totale. Este 
aprecierea făcută în ziua de 28 
aprilie, în ajunul sistării lucrărilor 
(pînă la 6 iunie, adică după con
ferința la înalt nivel) de către șeful 
delegației sovietice, V. A. Zorin. 
Aprecierea aceasta rezultă din ana
liza amănunțită a documentului 
occidental din 26 aprilie : din acest 
document lipsesc o serie întreagă 
de prevederi importante fără de 
care nu poate fi deschisă calea spre 
elaborarea programului dezarmării 
generale șj totale, sub un control 
internațional eficient, și există, pe 
de altă parte, prevederi care pur 
și simplu contravin sarcinii elabo
rării unui astfel de program.

Totuși, între părți s-a ajuns la 
constatarea comună a necesității 
elaborării principiilor fundamentale 
ale dezarmării generale și totale.

In această direcție trebuie să 
continue — la reluarea lor — tra
tativele.

La acea dată, — cînd va fi avut 
loc conferința la înalt nivel — e 
de nădăjduit că problema dezar
mării va putea intra în faza unui 
acord acceptabil pentru ambele 
părți asupra principiilor fundamen
tale. (Această perspectivă a fost 
evocată în ședința din 27 aprilie 
de către șeful delegației romîne: 
„Pentru a putea desțeleni drumul 
către un acord acceptabil celor 
două părți trebuie plecat de. la 
ideea că Estul și Vestul sînt în 
mod egal interesate în dezarmarea 
generală și totală", — ceea ce „im
plică renunțarea la pretenția ab
surdă că una din părți ar trebui 
să accepte condiții prealabile puse 
de cealaltă parte ca preț pentru 
tratative".)

Fapt e că puterile occidentale 
s-au obstinat pînă în ultima zi pe 
poziția lor neconstructivă și că au 
refuzat să dea opiniei publice un 
comunicat care să marcheze, la ca
pătul celor 45 de zile, stadiul la 
care au ajuns lucrările de pînă

(Continuare în pag. 6] 

și în salopeta muncitorului, ca și In 
veșmîntul țăranilor de pe întinderile 
fără sfîrșit.

Victoria a fost cucerită prin efortul 
comun al aliaților, însă, fără îndoia
lă, nu printr-o contribuie egală. Jertfa 
cea mare, cea care a hotărit, a fost 
aceea a poporului sovietic.

Poporul romîn, din ziua cînd a 
fost liber să-și întoarcă armele după 
rațiunea adevăratelor sale interese 
naționale și după îndemnul istoric al 
inimii, a adus și el partea sa de con
tribuție la victoria finală asupra fas
cismului. Alături de glorioasele ar
mate sovietice, cele 15 divizii romî- 
nești au făcut minuni de vitejie in 
alungarea cotropitorilor reoidiviști de 
pe pămîntul patriei, și în urmărirea 
lui îndeaproape și dincolo de hotare, 
în Ungaria și Cehoslovacia. Împreună 
cu armatele sovietice, ele au eliberat 
3831 de localități și au pierdut pe 
cîmpurile de bătaie aproape 170.000 
de oameni.

Tribut greu. Dar tribut pentru cuce
rirea definitivă și totală a indepen
denței și libertății patriei noastre. Ul
tima victorie și cea mai măreață 
dintr-un șir de lupte pentru eliberare 
duse de-a lungul a cinci sute de ani, 
în contra cotropitorilor. Luptele 
armatelor romîne în contra hit
lerismului și pentru nimicirea 
lui, din 1944—1945, s-au înscris 
In marea carte a istoriei eliberării 
noastre, în aceleași pagini cu luptele 
de la Rovine, de la Călugăreni, de la 
Podul Înalt, de la Mărășești. Însăși 
istoria rominilor e un război de 600 
de ani, dus cu intermitență, de același 
popor dornic de libertate. El nu s-a 
terminat decît în 1945. prin vitejia și 
sacrificiile poporului sovietic, către 
care, în această zi, gîndui nostru se 
îndreaptă cu mare și caldă recunoș
tință.

Eliberarea noastră de sub stăpîni- 
rea cotropitorilor interni a cerut și 
ea alte lupte, alte jertfe, acele ale 
Partidului Comunist Romîn, care a 
preluat de la întemeierea iui adevă
ratele tradiții ale luptei patriotice și 
revoluționare ale poporului nostru, care 
fntoitdeauna a împletit nedespărțit 
idealul eliberării naționale cu elibe
rarea socială.

Cei 15 ani de la marea victorie din 
1945 ne-au arătat cît de uriașe și 
mărețe sînt consecințele ei și pentru 
țara noastră și pentru viitorul de 
pace și dreptate a întregii lumi. Ele, 
poate, nici n-au putut fi imaginate 
atunci. Și ele ar fi fost și mai extra
ordinare șl mai folositoare pentru 
toate popoarele, dacă de îndată, unele 
capete în f ierbintate, sau multe suflete 
vîndute fabricanților de armament, 
nu ar fi pornit la noi uneltiri, la noi 
planuri războinice, la nenumărate pro
vocări. Gît de departe ar fi fost ome
nirea, ce depline ar fi fost roa
dele victoriei din 1945, fără politica 
obstrucționistă, fără războiul rece, fără 
bazele militare, fără înarmarea ato
mică, fără reînvierea din mormînt a 
militarismului vest-german revanșard, 
fără întreaga atmosferă de încordare 
creată de cercurile imperialiste și a- 
venturiștii războinici.

Victoria din 1945 pusese premizele 
celei mai mari prosperități în pace 
și prietenie a tuturor popoarelor.

A trebuit să se desfășoare o luptă 
aprigă și perseverentă de persuasiune 
din partea Uniunii Sovietice pentru ca 
maiștrii frigiderului războiului rece, 
să fie siliți să revină la realitate și 
rațiune.

Milioanele de oameni care au lup
tat în cel de al doilea război, pe front 
sau în spatele frontului, unde lupta a 
cerut același eroism, s-au întors la 
oasele lor după victorie cu convinge
rea fermă că au scăpat omenirea 
pentru vecii vecilor de doi monștri: 
de război și de hitlerism. Monștri 
greu de doborît. Dar, în fine, puși la 
pămînt.

Erau în drept să ceară atît, pentru 
toată grozăvia pe care au trăit-o. 
Conștiința lor era împăcată ,față de 
omenire, față, de copii, față de viitor.

Pentru această cauză uriașă, ce în
cape în cîteva cuvinte simple dar 
care cuprinde una din condițiile de 
bază ale fericirii și liniștei popoare
lor, și-au vărsat sîngele fiii cei mai 
buni ai tuturor popoarelor aliate.

Acesta a fost angajamentul funda
mental pe care și l-au luat, în fața o- 
menirii îndurerate, puterile semnatare 
ale Acordurilor de la Potsdam.

Cu mare uimire și adincă îngrijo
rare popoarele văd astăzi că militaris
mul revanșard, tatuat cu svastică pe 
sub tunică, este încurajat, proteguit 
fi gata să fie înarmat cu arme ato
mice, și că își ocupă deja în vestul 
Europei, puncte de sprijin, focare de 
război, fiindcă țara le-ar fi prea mică 
pentru a cuprinde... desfășurarea for
țelor ei armate în care clocește vio
lența, ura și războiul.

Dar sforțările Uniunii Sovietice, în 
frunte cu neobosita luptă dusă de 
N. S. Hrușciov, va salva de astă dată 
omenirea, fără zeci de miloane de 
victime.

Omenirea întreagă, care a sîngerat 
atît de mult în cele două războaie 
mondiale, este strîns unită în jurul 
steagului Păcii pe care-1 poartă mina 
puternică a Uniunii Sovietice. Pentru 
prima oară în istorie, omenirea înșe

(Continuare tn pag. 6)
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li trecut mal bine de 
opt decenii de cînd 
Rominia, prin Tratatul 
de la Berlin, a fost 
recunoscută stat auto
nom și independent. In. 
dependența țării fusese 
proclamată de parla
mentul romîn — la 9 
mai 1877 — ca răs

puns ta începerea ostilităților de că
tre turci și ca un act de afirmare a 
voinței sale ferme ca tînărul stat să 
fie în alianță cu Rusia, vuternicul ve
cin și prieten.
‘ Se scutura astfel, cu un război ce 
începea în vara lui 1877, jugul secu
lar al „suzeranității" otomane, care 
nu numai că printr-un corupt sistem 
feudal, exploatase pînă la singe Ță
rile Romîne, dar care împiedicase li
nia firească de dezvoltare a poporului 
nostru. Sprijinul Rusiei ne-a fost de 
un mare ajutor pentru dobîndirea 
idealului național: independența ; dar 
aceasta nu s-a doblndit decît prin
tr-un război greu fi înfrîngerea altor 
multe adversități. Pe plan interna
țional, Anglia tn primul rînd, apoi 
Austro-Ungaria și Germania, nu ve
deau cu ochi buni slăbirea Turciei și 
emanciparea țărilor balcanice. Iar pe 
planul organizării interne, războiul a 
fost greu din cauza incuriei și nepre- 
gătirii în care regimul burgliezo-mo- 
șieresc lăsase armata. Eroismul po
porului romîn, jertfa țăranului au cîș- 
tigat lupta. Asediul redutei Grivița, 
la Plevna, care a căzut la 30 august 
1877, a înscris pentru totdeauna nu
mele gornistului Furtună, al lui 
Grigore Ioan a Lucăi, al lui Vasile al lui 
Tudor și alții, simpli soldați, în amin
tirea glorioasă a războiului nostru 
pentru independență, alături de nu
mele unor ofițeri ca Valter Mărăci- 
neanu, Șonțu, Lemnea.

Care au fost greutățile acestui răz
boi, ne-o spune Ion Luca Caragiale 
tn ultimul fragment din lucrarea sa: 
„Cercetare critică asupra teatrului roi 
mînesc" ;

„Cel din urmă nume de înregistrat 
— scrie el — la pomelnicul trist al 
monștrilor «născuți-morți* tn această 
așa-zisă literatură, este piesa «Oște
nii noștri*, prin care s-a înfățișat 
înaltei nobilimi și onorabilului public 
bucureștean panorama strategică a 
Plevnei, tn «mărime naturală*, cu 
episoade din Isprăvile oștenilor ro- 
mini tn tablouri comice.

...Plevna nu se luase încă i pe pă
mîntul Bulgariei, mlaștini calde de 
singe rominesc fumegau, picioarele și 
mîinile, care ne muncesc țarinele în 
vreme de pace, degerau tn șanțurile 
redutelor, oștenii romîni n-aveau drept 
hrană decît o fărtmătură de pesmete 
negru muiat tn făgașul săpat de roa
ta tunului; «Curcanii* — poate sin
gurul «ceva* ce încă nu-i «putred* 
în țara asta, secerați de focurile vrăj
mașe, de ger și de foame... și noi dam 
«Oștenii noștri*, dramă națională de 
ocazie cu mare spectacol".

Dezgustul scriitorului Ion Luca Ca
ragiale față de mizeria literară a pie
sei se asociază cu ura'față de clasele 
profitoare. Totodată simțim vibrînd 
patriotismul cetățeanului Caragiale. 
Rezultatele acestui război greu, 
plin de jertfe, care ne-a dat indepen
dența, n-a fost numai șubrezit din 
temeliile lui, dar a fost șl fardat de 
un regim fățarnic, care a știut apoi 
să exploateze, pentru interesele cla
selor posedate, binefacerile victoriei. 
Astăzi, generațiile care cresc libere 
într-un veac în care ultimele state 
înrobite își scutură jugul colonialist, 
foarte asemuitor tn exploatare cu 
„suzeranitățile" de acum o sută de 
ani, resimt din plin valoarea acestei 
reale independențe.

Republica Populară Romînă de 
astăzi, o țară liberă șl independentă 
cu adevărat, își trăiește marea ei epo
că de înflorire, egală în drepturi cu 
alte popoare frățești tn lagărul socia
lismului, păcii și al progresului, amin- 
tindu-și cu recunoștință de sprijinul 
poporului rus ca șl de toți acei mulți, 
umili și eroici, care acum mai bine 
de optzeci de ani i-au cîștigat inde
pendența pe cimpiile Bulgariei.

Ion Marin SADOVEANU.



s. GAZETA LITERARĂ'

SEMNIFICAȚIA
EROICILII

Ceea ce a caracterizat, în ansam
blu, ' literatura despre primul război 
mondial (și pe cea romină, implicit) 
a fost un refuz deliberat, uneori vio
lent, al eroicului; un refuz determi
nat nu de scrupule literare, ci de în
săși atitudinea luptătorului anonim 
față de un război in care se aflau 
în joc interesele claselor exploata
toare. Barbusse notează undeva, în 
.Focul": „O să, mi se spuie, mormăi 
unul în genunchi, aplecat cu amîn- 
două mîinile în nămol, scuturînd u- 
merii ca un dine: ^Dragul meu, ai 
fost un erou demn de admirat». Să 
nu mi se spuie asta!" Realismul mai 
vechi nega și el eroicul, dar la mo
dul mai mult sau mai puțin polemic^ 
arătîndu-l ca un produs al hazardu
lui, al iluziei. Chiar și Stendhal ■— 
oare e îndeobște citat ca exemplu în 
acest sens, au faimoasa sa descriere 
a luptei de la Waterloo — era un 
adept al mitului eroic șl personalist, 
așa cum îl întruchipa figura lui Na
poleon. De fapt, realismul — uneori 
cu accentuate corective critice — își 
asimilează conceptul de eroism (res- 
pihgînd însă atributele pe care i le 
asociase retorica romantică sau, mai 
tîrziu, ideologia naționalist-burgheză), 
și reducîndu-l la dimensiunile lui 
omenești. O ilustrare pregnantă ne-o 
oferă Tolstoi, în „Război și pace", 
Unde eroismul își pierde caracterul 
individual definind dirzenia unei co
lectivități care luptă cu invadatorii 
Intr-un război de apărare. Eroismul 
nu poate exista fără o justificare eti
că profundă. Justificare pe care pri
mul răzobi mondial, adină un carac
ter imperialist, n-o putea oferi. Pen
tru cei care luptă (fie ei germani, 
francezi sau englezi), înfruntând teri
bilele dificultăți ale frontului, con
ceptul de eroism e gol de orice sens. 
Această realitate tragică e prezentă 
în literatura despre primul război 
mondial, în toate operele ei caracte
ristice, de la Barbusse, la Remarque, 
Hemingway sau Faulkner. Protestul, 
lucid, demascator și patetic la Bar
busse, îl întâlnim, în forme diferite, 
la toți marii scriitori care s-au ocu
pat de primul război mondial. Drama 
pe care o trăiesc eroii lor este aceea 
a imposibilității unei lupte eficiente 
împotriva războiului. Unii se lasă, 
disperați, pradă inerției frontului, al
ții dezertează. In romanul lui Faulk
ner „A Fable" („O parabolă") — pe 
care autorul îl concepe ca pe o re- 
scriere a evangheliilor — protestul 
ia o formă religioasă. Eroul cutreieră 
frontul predicind, ca un nou Crist, 
iubirea aproapelui, și este în cele din 
urmă arestat și spinzurat. Domină o 
mare derută.

Tragedia primului război mondial 
a fost zugrăvită și la noi de scriitori 
ca Rebreana, Camil Petrescu, Hor
tensia Papadat-Bengescu, Cezar Pe
trescu. Desigur, marea carte a răz
boiului rămine „Pădurea spînzurați- 
lor" a lui Rebreanu. Drama lui Apos
tol Bologa reproduce, în coordonate 
etice șl psihologice individuale, dra
ma primului război mondial: acea 
derută de care vorbeam, respingerea 
falselor valori ale războiului (văzut 
ca sursă de „eroism", ca demonstra
ție de „energie") și imposibilitatea 
de a le înlocui cu altele, eficiente. 
Dezertarea lui Bologa e, cum s-a ară
tat. un act de dtsperare și de renun
țare totodată. Ea echivalează cu o 
sinucidere, cu mărturisirea unui total 
faliment moral, căci principala va
loare — „ datoria" — pe care Bologa 
căuta să-și sprijine, subiectiv, parti
ciparea lui la război, se revelă, în 
contact cu realitatea tragică a fron

tului, lipsită de orice fundament, o 
absurdă iluzie.

Dar în plin război imperialist iz
bucnește, în Rusia țaristă. Revoluția 
din Octombrie. Lupta poporului pentru 
răsturnarea vechii orînduiri și mai 
tîrziu, pentru menținerea puterii, a- 
menințată de intervenționiști sau de 
gărzile albe, a constituit demonstrația 
unui eroism nemaiîntâlnit pînă atunci, 
de o calitate esențial nouă: eroismul 
revoluționar, ale cărui manifestări 
multiple au fost de la început sursa 
de inspirație a literaturii sovietice. 
Reabilitarea conceptului de eroic, în
zestrarea lui cu un nou conținut, este 
una din cuceririle ei fundamentale. 
Omul simplu, pînă nu de mult muti
lat de exploatare își realizează acum 
toate potențele umane, înțelegînd 
sensul istoriei, participînd efectiv la. 
revoluție. Eroismul devine astfel o 
dimensiune spirituală firească și per
manentă, manifestată atît în marile 
încleștări ale luptei cit șl în planul 
cotidian, al muncii constructive. In 
toate fazele dezvoltării ei, literatura 
sovietică ne apare ca o literatură a 
eroismului revoluționar, cu o clară 
perspectivă a viitorului.

rul drept al războiului purtat de a- 
liați — de Uniunea Sovietică, An
glia, Franța, S.U.A., și celelalte țări
— împortiva fascismului. Dacă lite
ratura despre primul război mondial 
e caracterizată, în ansamblu, prin re
fuzul eroicului, nu același lucru se 
poate spune despre literatura ultimu
lui război. Există însă și cărți din 
care mărturia eroismului e absentă. 
Sînt cele care descriu războiul ne
drept purtat de Germania nazistă. 
In romanul „Timp de dragoste, timn 
de moarte" de Remarque, scris de 
pe o poziție net antifascistă, regăsim, 
cu unele date schimbate, atmosfera 
apăsător tragică din „Nimic nou ne 
frontul de vest".

Dar lupta aîrză u popoarelor îm
potriva barbariei naziste a generat — 
pe toate meridianele lumii — un 
eroism care reprezenta un mare tri
umf al Omului asupra brutei. Litera
tura sovietică, în primul rînd, a zu
grăvit în imagini de neuitat, erois
mul revoluționar al maselor care apă
rau cea mai înaintată orlnduire so
cială a lumii — socialismul — și da
torită cărora au fost, în ultimă in- 
stață, zdrobite armatele hitleriste. 
Marele Război de Apărare a Patriei,
— despre care s-au scris cărți de o ex

Al Il-lea război mondial
și proza noastră

Această revalorificare a eroicului, 
prin lupta revoluționară a proletaria
tului, a marcat în mod profund con
știința umanității progresiste. Am
ploarea șl caracterul nou al fenome
nului nu puteau să nu aibă conse
cințe, de un ordin sau altul, în lite
ratură. Virtuțile eroului încetează a 
mai fi virtuți „în sine", ele sînt jude
cate prin implicațiile lor sociale, prin 
sensul lor. Actul eroic nu mai e pură 
cheltuire de „energie", dovadă a 
„forței" el este inclus în sfera res
ponsabilității. Războiul civil antifas
cist din Spania a prilejuit o întreagă 
literatură, și în toate operele ei sem
nificative ideile enunțate mai sus pot 
fi verificate. Robert Jordan, eroul lui 
Hemingway din „Cui îi bate ceasul", 
vine din America spre a lupta în rin- 
durile forțelor progresiste ale Spa
niei, împotriva falangiștilor. E un act 
de solidaritate umană, în numele li
bertății lumii, amenințată in Spania 
de către franchiști. Eroismul, așa cum 
îl concepe Robert Jordan, e o afir
mare a libertății, a solidarității, a 
principiilor democratice (implică deci 
aderarea conștientă la anumite vahori, 
apărarea lor). Conștiința faptului că 
lupta e pierdută pentru forțele pro
gresiste nu determină retragerea lui 
Jordan, pentru că ideile pe care se 
sprijină lumea sa morală nu pot fi 
învinse. Eroismul lui e tragic, dar nu 
e pesimist (niciodată încrederea in va
lorile libertății și solidarității umane 
nu i se zdruncină}.

ic
Asistăm însă, în aceeași perioadă, 

la o degradare a conceptului de 
eroic. Vechi formule militariste, aso
ciate unui rasism bestial, nici el nou, 
sînt reluate de propaganda hileristă 
și folosite pentru a defini „eroismul" 
brutei blonde.

Declanșat de imperialismul hitle- 
rist, cel de a-l doilea război mondial 
a avut un caracter deosebit de al 
celui dintâi. Opoziția față de fascis
mul cotropitor a determinat caracte

cepțională valoare ca acelea ale lui 
Șolohov, Fadeev, Simonov, V. 
Nekrasov — a rămas pînă astăzi 
una din temele centrale ale 
literaturii sovietice In a cărei tratare 
perspectiva realistă s-a adîncit me
reu. Vorbind nu de mult „Despre li
teratura ultimilor ani", la Plenara 
Scriitorilor din Moscova, Stepan 
Scipaciov arăta : „Cărțile despre răz
boi, apărute anul trecut, după păre
rea mea nu numai că lărgesc tema 
războiului, dar — fără îndoială — a- 
duc în această temă ceva nou, de
oarece adevărul despre război s-a 
dezvăluit în ultimii ani mai multilate
ral, deși, poate, mai aspru decît 
înainte". Stepan Scipaciov analizea
ză, în sensul acestor idei, romanul 
„Vii și morți" de Simonov și volu
mele de nuvele „Ultimele salve" de 
Bondarev și „O palmă de pămînt" 
de Balkanov, apărute în cursul anului 
trecut.

O caracteristică distinctivă a ulti
mului război mondial a fost, în țările 
invadate de hitleriști, o anume șter
gere a diferențelor intre front și spa
tele frontului. Partizanatul și rezis
tența, care măcinau forțele agresoru
lui, au avut o importanță deosebită, 
in zdrobirea armatelor hitleriste. In 
Uniunea Sovietică, mișcarea partizani
lor atinsese o amploare fără prece
dent, dar și în alte țări, s-au consti
tuit mișcări de rezistență puternice, 
bine organizate, care au provocat 
hitleriștilor mari pierderi. In prițnul 
război mondial, astfel de mișcări fie 
n-au existat — fie au avut un carac
ter sporadic, anarhic. E semnificativ 
faptul că aceia care au stat în frun
tea rezistenței, în țările cotropite de 
fasciști, au fost comuniștii. Eroismul 
manifestat din plin de luptătorii din 
rezistență, a constituit de asemenea 
o bogată sursă de inspirație literară. 
In fața barbartet, civilizația își dez
văluie toate posibilitățile active, se 
apără eroic, își regăsește, chiar acolo 
unde confuzta valorilor părea inextri-

cabilă, unitatea de sensuri. Gestul 
eroic își accentuează caracterul larg 
umanist.

In literatura tomînă redescoperim 
semnificația de răscruce istorică pe 
care a avut-o sfîrșitul celui de-al doi
lea război mondial pentru țara noas
tră. Rușinoasa participare la războiul 
antisovietic, în care ne-a tirît dicta
tura anionesciană, a prilejuit noii 
noastre literaturi opere demascatoare 
in care atmosfera tragică a acelei pe
rioade retrăiește intens „Negura" de 
Eusebiu Camilar, prima parte — „Oa
meni fără glorie" — a trilogiei „Eroi
ca" de Laurențiu Fulga, etc.). Întoar
cerea armelor, războiul antihitlerist, 
acțiunile pline de eroism ale trupelor 
noastre pe frontul de vest, au fost 
zugrăvite în opere valoroase ale lite
raturii noastre („Nopți înfrigurate" 
de Aurel Mihale, „Jurnalul de front" 
și alte lucrări de Haralamb Zincă, 
etc.). In poezie, războiul a fost de 
asemenea una din temele importante 
(Mihai Beniuc, Cicerone Theodorescu, 

Mihu Dragomtr în amplele poeme 
„Războiul" și „întoarcerea armelor", 
Veronica Poriimbacu în „Generația 

mea" etc.). Abundentă și cu realizări 
deosebit de pregnante e proza care 
se ocupă de spatele frontului în pe
rioada războiului. „Străinul" de Ti
tus Popovici, „Șoseaua Nordului" de 
Eugen Barbu, „Pe muche de cuțit" de 
Mihai Beniuc, „Bariera" de Teodor 
Mazilu — relevă, cu modalități artis
tice deosebite, activitatea eroică a 
comuniștilor de sabotare a războiului 
antisovietic și de lămurire a maselor, 
de pregătire a insurecției armate de 
la 23 August 1944. Problemele pe 
care le ridică oglindirea în literatura 
noastră a perioadei războiului crimi

nal împotriva Uniunii Sovietice, a eli
berării și a insurecției armate, apoi a 
războiului antihitlerist, sînt atît de 
complexe, încît discutarea lor pe spa
țiul restrîns al unui articol ar fi b în
cercare condamnată să rămînă super
ficială și neconcludentă. O trăsătură 
generală e însă comună operelor care 
se ocupă de perioada ultimului răz
boi mondial: reflectarea eroismului 
comunist și a trezirii conștiinței revo
luționare a maselor. Conceptul de 
eroic capătă, în noua noastră litera
tură, o fundamentare socială profun
dă. Pentru a da un suport mai con
cret acestei afirmații, vom aminti ca
zul individual (dar tipic) al Iu; Anton 
Modan din „îndrăzneala" lui Marin 
Preda. Drumul lui Anton Modan e 
acela al descoperirii unei dimensiuni 
noi a conștiinței. Împrejurările revo
luționare prin care trecea țara, ime
diat după 23 August, îi insuflă aces
tui țăran, care-și reprimase revoltele 
împotriva nedreptății, un puternic sen
timent al responsabilității. „Ca să ai 
dreptul să te simți liber și să cînți 
trebuie să lupți" spune el la un mo
ment dat. Și Modan se hotărește să 
plece voluntar pe frontul antihitle
rist : „Eu trebuie să merg pe front, 
gîndi el, plutind parcă în acea lu
mină, eu acum trebuie să merg; acu
ma bate vintul cel bun". Sursa pro
fundă a oricărui gest eroic e cores
pondența cu sensul istoriei, cu direc
ția „Viatului cel bun". Revoluția resti
tuie omului dimensiunea curajului, a 
„îndrăznelii", a eroicului (care-și pier
de atributele excepționale, aura ro
mantică, integrîndu-se în ordinea fi
rescului).

Ceea ce ne pare deosebit de impor
tant în literatura noastră despre ulti
mul război mondial este zugrăvirea 
eroismului revoluționar. Acțiunile pline 
de curaj ale comuniștilor împotriva 
războiului antisovietic sînt mărturii 
ale acestui eroism revoluționar, ca și 
lupta lor, în fruntea maselor, în tim
pul insurecției armate de lă 23 Au
gust 1944. Faptele de arme ale sol- 
daților noștri în tâmpul războiului 
antihitlerist poartă și ele pecetea erois
mului revoluționar. Sfera lui se lăr
gește după terminarea războiului, 
odată cu răspîndirea tot mai mare pe 
care o iau ideile comunismului.

Matei CALINESCU

MARCEL BRRSLAȘU: „Poezii

(1957). Cum 
lui Bresiașu,

cest volum, datorită unei selecții, 
pe cît de riguroase pe atît de judi
cioase (regretăm, totuși, absența to
tală a poeziei pentru copii), izbu
tește să deseneze, în liniile sate de
finitorii, drumul străbătut de Marcel 
Bresiașu din momentul apariției 
primei sale scrieri „Gîntarea cîn’tă- 
ritor" (1934) și pînă la tipărirea 
integrală a „Dialecticii poeziei" 

s-a mai remarcat, creația poetică a 
datorită bogăției de sensuri și mo

dalități de expresie, refuză definițiile lapidare. Lui 
Bresiașu îi repugnă profund tot ceea ce, într-un 
fel sau altul, invederează aer neprimenit, atmosferă 
călduță și moleșitoare. „Nu știi poete, ce plictis, / 
e să trăiești în paradis, / s-adormi în vis, / să te 
trezești în vis, / în cercu-nchis / și dinainte scris 1" 
mărturisește rîndunica, argumentînd astfel temeiurile 
dorinței sale de a migra, an de an, de pe un tărâm 
pe altul, în fabula intitulată, în spiritul liricii poetului 
nostru, „De oe te-ntorci, duioasă rândunică?" Cu 
rare excepții, căutările acestea, în plan concret, 
urmăresc promovarea noului atît în formă cît și în 
conținut, ceea ce formează însușirea fundamentală 
a poeziei autentice. De aici, vădita sa înclinare 
spre poezia de reflecție, al cărei conținut se cir
cumscrie domeniului „artelor poetice“.„Dialectica 
poeziei*, din care sînt înserate substanțiale părți 
și în culegerea de față, este concludentă în acest 
sens. Caracterul ei inovator și contemporan rezidă 
în aceea că, spre deosebire de alte scrieri asemă
nătoare din trecut, ipoctul dezbate problemele pri
vind normele creației poetice în raport cu „«DIA
LECTICA VIEȚII» / și a vremilor de acum", ceea 
ceri mărește considerabil interesul, devenind, de 
fapt, o operă în care cititorul găsește ecouri 
răspund direct propriilor sale simțăminte și pre
ocupări.

Potrivit crezului său, după care poezia, prin 
comparații cu mărgăritarul .trebuie să însumeze 
în substanța ei „Durerile inimii, / strînse într-o 
boabă / și date mulțimii, / ei să-i fie podoabă" 
(„Mărgăritarul"), poetul, oricît de amăgitoare ar 
fi tentațiile ce i se ivesc în cale, nu evadează din 
real, dm ce-i specific și trainic omenesc.

Incitată de năvala evenimentelor tragice ce se 
precipitau în istoria patriei — infiltrarea fascis
mului și tîrîrea în războiul hitlerjst — lirica lui 
Marcel Bresiașu ancorează hotărât în social. Scriind 
agitatoricul poem „Alfabet pentru o școală de 
seară" (1942), poetul se încadrează în primele rîn- 
duri ale frontului poeziei noastre militante: „... 
vreau ca sîngele meu împroșcat să scrie, / pe 
zidul palid, cea mai roșie poezie", exclama el în 
poemul amintit. îndemnul său cel mai fierbinte era 
acela de a desluși „... graiul cetății care tace / 
sub apăsarea cizmei prusace!“

Prin urmare, momentul Eliberării îl găsește pe 
Bresiașu pregătit și el nu va întîrzia să răspundă 
fa apelul vremurilor noi. „Niște fabule mici și mari 
pentru mari și mici" (1946), „Poeme pentru un 
ziar de perete" (1948), la care se mai adaugă im
portante părți din vasta evoaare lirico- epică „Po
vestea poveștilor" („In tîrg la Iași-1917" și „Gîn- 
tec de leagăn al Doncăi"), reprezintă, fiecare în 
parte, contribuții de scamă la întregirea peisajului 
poeziei noastre realist-socialiste. Scrierile acestea, 
in care se întîlnesc modalități artistice atît de va
riate (poemul lirico-epic, invectiva agitatorică, fa
bula, stanțele aforistice etc.), gravitează în ju
rul marii lupte a poporului nostru, condus de 
partid, pentru realizarea visului de aur: socia
lismul.

(Piesele existente din marea epopee, cum se vrea 
„Povestea poveștilor", lirismul duios din „Gîu- 
tec de leagăn lai Doncăi" sau poemul epico-satiric 
„In tîrg la Iași-1917“, dovedesc că poetul se află 
pe drumul cel bun în împlinirea importantei opere 
la care s-a angajat. Giititorii așteaiptă, cu legitimă 
nerăbdare, să cunoască toate dimensiunile acestei 
opere.

N. CIOBANU

La Biblioteca raională din Adjud se cer ultimele cărți apărute

NICOLAE
P r

Nu este prea ușoară profesia de a 
cutreiera orașele și satele, înregistrînd 
schimbările In fizionomia locurilor, în 
mentalitatea oamenilor. Dacă înainte, 
așezările stabile, încremenite în tipa
rele fixate de o orânduire retrogradă, 
se pretau la caracterizări definitive, 
astăzi, pretutindeni, există o mișcare 
febrilă, uluitoare prefaceri modifică 
hărțile abia hașurate. Reporterul va 
surprinde aspectul inedit, dar în rela
tare se va feri de sentențiozitate, fiind 
avizat de ritmul irppetuos at trans
formărilor.

N-am putea cunoaște fața nouă a 
patriei — în expresia ei vie, palpi
tantă — fără raportul acestor dru- 
meți-cronicari, atrași magnetic de fie
care fenomen neobișnuit. Din pleiada 
de tineri reporteri care scriu acum 
noua Romînie pitorească, Romînia e- 
pocil socialismului, face parte și Ni- 
colae Țic.

Ga să relevi sensul unei mișcări co
lective sau al unei prefaceri în relieful 
țării, poți folosi și un desen schițat 
in cîteva conture, pe care mai tîrziu 
romancierii și nuveliștij îl vor nuanța 
pînă la ultimele limite. Sînt laturi ale 
fenomenelor pe care în special repor
tajul le reflectă. Puterea de șoc a 
știrii rezidă și în transmisia zgîrcită 
sincopată, nemigălită. Reporterul nu 
are răgazul elaborărilor minuțioase 
(tocmai acesta e și efectul soontat l).

Este însă greșită părerea că voita 
„deliteraturizare" nu revendică un simț 
artistic dezvoltat. Reportajul presupune 
o selecție de gesturi și de trăsături 
umane ; în exprimarea lapidară trebuie 
să se condenseze tot idei artistice. Și 
reporterul creează tipuri și el eviden
țiază afinități și preocupări estetice 
bine delimitate. S-ar putea spune că 
există un univers literar al fiecărui 
reporter, deși aria lui de investigare 
poate fi nelimitată. Nu este locul de 
a dezbate aici mai detaliat particula
ritățile genului,.

Ar fi interesant să deslușim insă, 
după lectura volumului de profiluri al 
lui Nicolae Țic, unitatea în varietate a 
temelor. (Fiindcă socotim a- 
ceastă culegere de reportaje o 
etapă în formarea unui prozator de 
talent, încercăm să întrezărim tendin-

TIC:
o f i I u r i"
țele artistice, chiar dacă uneori ele se 
află încă în stadiul latent, insuficient 
diferențiate de zgura locului comun.)

Dacă reporterul a colindat diferite 
locuri, el a căutat totuși cu insistență 
un anume tip de om. Vom observa că 
preocupat să lumineze noile trăsături 
sufletești caracteristice constructorului 
socialist, Nicolae Țic nu ezită să-și 
manifeste preferința și pentru precise 
reacții temperamentale. Mai multe va
riante compun de fapt un erou spe
cific.

Ceea ce-1 impresionează pe Nicolae 
Țic este îndîrjirea în muncă. Eroii 
săi sînt aprigi, n-au teamă de nici un 
obstacol, se devotează cu trup și su
flet construcției. O tenacitate teribilă 
— pare viața fiecăruia. Modoran a în
fruntat privațiuni; la 9 ani a renunțat 
la școală, a fost băiat de serviciu în
tr-o gară, hamal, măturător, ucenic 
la un atelier de încălțăminte, supoîr- 
tînd cazne înfiorătoare. Apoi s-a bătut 
neînfricat cu dușmanul, a învățat ore 
în șir, decis să-și dăltuiască singur 
destinul. Matei Juga dovedește o des
toinicie exemplară în brigadă, iar An
drei Solcan, gazetarul șantierului, nu 
doarme zile ș: nopți, ca să scoată la 
timp ziarul de 23 August. Permanent, 
eroul lui Țic trăiește într-o stare de 
agitație. Nimic nu poate altera entu- 
zasmul pentru construcție. Conform 
perspectivei sale de viață cea mai 
dezgustătoare atitudine rămîne nepă
sarea. El își arată deschis repulsia 
pentru cei care asistă indiferenți la 
efervescența muncii (llie Cernat: 
„Avea silă de oamenii înăcriți, nepă
sători — treacă azi, vină mîine, tot 
un drac I — și dacă ar fi fost după 
el, s-ar fi descotorosit repede de ei").

O sete de angajare în luptă îi cu
prinde pe toți protagoniștii reportaje
lor. Pe planul conștințelor, Țic în
fățișează momentul ruperii zăgazuri
lor. Ani de zile aptitudinile creatoare 
ale oamenilor simpli au fost înăbușite, 
li s-a interzis accesul în zonele de 
cultură, de activitate constructivă. Cînd 
Revoluția a dărâmat opreliștile, a în
ceput și asaltul acestor oameni dîrzi, 
viguroși, hotărîti să recupereze timpul. 
Asaltul e vijelios și reportajul poate 
Să-l înregistreze prompt în manifestă

rile lui abia cristalizate. Țic distinge 
peste tot nerăbdarea, voința de a do
mina timpul, de aceea reportajele co
munică mai ales starea de tensiune a 
efortului. Gesturile de eroism sînt în
făptuite cu o liniște refractară oricărei 
grandilocvențe. Fără plăcere își isto
risesc eroii actele de curaj. Modoran 
a salvat de la incendiu cinci rezer
voare de țiței. La întrebarea unui 
prieten, el evită însă orice comentariu. 
Cînd află că fapta lui a devenit su
biectul unei corespondențe de ziar, stă 
o zi întreagă închis în casă, stinjenit 
de glorie. Vom vedea că pudoarea e- 
roilor concordă cu relatarea discretă, 
fără aură declamativă a reporterului. 
Dar modestia nu înseamnă de loc 
neîncredere în propriile forțe. Căci 
eroii lui Țic au cucerit credința în 
puterea lor. Explicația este adînc so
cială. în cîteva linii tăioase, se men
ționează biografia care motivează cer
titudinile prezentului, llie Cernat a 
slugărit la patron, a fost bătut cu 
biciul, înjosit ani de-a rândul, folosit 
fără scrupule ca un mijloc de cîștig. 
Sosit pe un șantier, el este întîmpinat 
cu primul cuvînt de respect, de ome
nie. Are revelația unei alte lumi. Acest 
hotar al dezvoltării este demarcat la 
toți eroii reportajelor. De aci înce
tează înjosirea și nu mai poate fi în
durată încercarea de umilire. (Comu
niștii ;îi spun: „De azi înainte ești 
tovarășul llie Cernat — și dacă i-o 
arde cuiva să te umilească, să ne 
spui nouă. Nimănui să hu-i îngădui".) 
Pentru reportaj este concludentă su
gestia unui moment. Momentul biruirii 
spaimei trecute, cînd apare primul 
semn al încrederii, al îndrăznelii de
vine un leit-motiv în reportajele lui 
Țic.

Mai complicate apar lucrurile în 
relațiile intime. Aici eroul lui Țic e 
încă stîngaci, timorat. Aprehens unile 
și jignirile de altădată acționează 
undeva subteran și nu-1 lasă să se 
manifeste degajat. 11 stăpînește o tea
mă de neînțelegere, de ridicol. Ade
sea sfiiciunea o ascunde printr-o pur
tare morocănoasă. In fața fetei iubite, 
Matei Juga se fistîcește și ajunge să 
pronunțe cuvinte aspre, neiertătoare, 
cu totul contrarii simțămintelor reale.’ 
Cînd se produce împăcarea, eroul este 
fericit de destindere, dispar vechile re
țineri nefirești și pentru întîia oară 
aude ciripitul păsărilor.

Ca să perceapă frumosul, el trebuia 
să înlăture întii obsesia umilințelor!

Pe Țic îl preocupă tema însemnării. 
Numai cînd se destramă crisparea, 
eroul are curajul să-și dezvăluie adevă
rata fire. In fiecare dimineață Muscata
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dorește să-și întîlnească băieții din e- 
chipă care au lucrat în schimbul de 
noapte și se duc grăbiți și osteniți 
spre casele lor. El vrea să Ie spună 
o vorbă bună, să doarmă liniștiți. Dar 
la vederea lor se încruntă și rostește 
numai cuvinte severe. încă nu s-a pu
tut deprinde cu tandrețea. Eroii lui 
Țic abia învață să iubească, să fie 
simpli, deschiși, lepădînd temerile fără 
rost.

Nu totdeauna reportajele Iui 
Țic intuesc exact această dialectică a 
prefacerii sufletești. Gîteodată investi
gația rămine exterioară, repetind ob
servațiile formulate fără o încercare 
de aprofundare („Interviu cu un om 
calm"). Gheorghe Enache, „omul 
calm", ne este recomandat printr-o 
anecdotă cam facilă. Prea mult mi
zează autorul pe sublinierea stăpâni
rii de sine a muncitorului; optica 
etică a eroului se mărginește la opi
niile cu privire la necesitatea de a 
face daruri femeilor. La suprafață se 
menține și descrierea stăruinței agro
nomului din Viișoara, care în primele 
zile fusese gata să dezerteze („Un 
prieten"). Fără obiective mai înalte, 
aceste reportaje rămîn simple consem
nări junta istice.

Ca să efectuăm însă analiza la o- 
biect a reportajelor trebuie să preci
zăm că tema cuceririi tandreței în re
lațiile dintre oameni este descrisă 
de Nicolae Țic într-o rftanieră par
ticulară.

Despre direcțiile de dezvoltare ale 
reportajului s-a scris în critica noas
tră de multe ori. Dacă faza patetică, 
solemnă, a reportajelor bogziene a 
creat școală, nu e mai puțin adevă
rat că unit tineri reporteri aleg propo
ziția aspră, nudă, depoetizată. Și Ni
colae Ț.c se simte stînjenit de vecină
tatea cuvintelor sonore, retorice. Osten
tativ adoptă fraza necaligrafică și no
tează impersonal fapte, gesturi, mo
mente de viață. Această austeritate a 
limbajului nu contravine în fond în
fățișării eroicului din viață.

S-a remarcat că Nicolae Tic utili
zează frecvent acea formulă de repor
taj care-i îngăduie să zăbovească asu
pra portretului uman. (De aceea el 
adesea depășește frontierele genului). 
Deși avar în detalii, reporterul observă 
curios fiecare mișcare sufletească, cău- 
tîtid pecetea noului. Se evită 
spectaculosul, sînt repudiate accentele 
grandilocvente. Să relevăm cîteva pro
cedee de construcție a reportajelor. Ca 

să motiveze un fapt de eroism, Țic se 
prevalează de la început de toate a- 
vantajeile notației-sunpriză, cu apăsa
rea asupra excepționalului. Reportajul 
debutează arid, sec, fără nuanțe, cu 
relatarea întîmptării: „In ziua de 16 
Iulie 1957, la schela S, din noua re
giune petroliferă Graiova, avu loc o 
intîmplwe prea puțin obșinuită. In a- 
ceea zi, pe lia orele cinci după-amiază, 
Pavel Modoran, instructorul comitetu
lui raional de partid, salvă de la in
cendiu cinci rezervoare de țiței". După 
reproducerea acestei știri, urmează a- 
bia înnodarea firelor narațiunii, in
cursiunea biografică, zugrăvirea fap
tei. Tonul inițial, voit neutru, uscat, 
se întinde peste întreg reportajul, oco
lind efuziunile. Prin transmisia ab
ruptă, seacă, veștile impresionante ca
pătă o forță înzecită. La fel reporta
jul, „Lin număr festiv!" Intr-o formă 
miniaturală se comunică de la început 
esența înfimplării. Prin unghiul puțin 
comic — un comic al simpatiei, al 
admirației — dîrzenia excepțională a 
ziaristului se difuzează lesne. După

nopțile de muncă irlfen'să, cu peripeții 
neprevăzute, întoarcerea lui Solcan, 
victorios, pe un camion al șantierului, 
pare sfîrșituil unei cavalcade fantas
tice, deși autorul n-a întrebuințat nici 
un adjectiv pompos.

Altă dată tehhnica dezvăluirii fap
telor se bizuie pe un contrast, marcat 
din primele rânduri: „Un confrate, un 
gazetar Isteț și entuziast, bine infor
mat în legătură cu tot ce se petrece 
pe șantiere, m-a povățuit insistent să 
dau o fugă pînă în raionul S. — Și 
ce-i pe acolo r — Oeva măreț. — Ce ? 
— Un șantier ceva aparte". Țic re
consideră imaginea de spectacol, su
gerată de confrate. Nu este o sforțare 
decorativă, ci o înverșunare fără mar
gini a oamenilor, înfruntînd noroaiele 
și calamitățile naturii, pentru a fer
tiliza un pămînt 'mocirlos. La încheie
rea expunerii prozaice sună deodată 

majestuos finalul, care rezumă sensul 
abnegației colective: „Aici va ft 
pîine".

V ioiciunea reportajelor lui Țic pro- 
vme mai ales din abundența dialo
gului. In desfășurarea întîmplărilor. 
reporterul intervine direct, conducted 
anchete, exprimtedu-și mirarea sau 
dezaprobarea, incitînd pe interlocutori. 
Astfel, antecedentele biografice ies la 
iveală din câteva frânturi de conver
sație. Schimbul de replici, rapid, în
tretăiat, reproduce impresia de grabă: 
reporterul vrea să facă repede cu
noscute și altora cele aflate în pere
grinările sale. Pe parcurs, din cînd 
în rând, este abandonat dialogul, pen
tru ca între paranteze să-și facă loc 
caracterizarea unui om întîlnit

Ga o urmare a premizelor enun
țate, lie nu agreează descrierile de 
natură. Ar fi o poartă deschisă sti
lului romantic. Cînd vreo priveliște 
răzbate printre notațiile epice, ea este 
zugrăvită cu un vag surâs ironic: 
„In dimineața umeda de mai, mun
ții se ascundeau hoțește sub imen
sele văluri de ceață. Soarele clipea 
sfielnic la orizont și chibzuind înde
lung, adunindu-și puterile se pregă
tea să urce biruitor spre cumpăna 
amiezii".

Tacit se desfășoară deci o polemică 
împotriva relatărilor înflorite, împo
triva reportajului gongoric. Autorul 
susține indirect că trepidația cons
trucției solicită un observator lucid, 
care să se retragă modest din fața 
faptelor și să-și îndeplinească rolul 
lui de telegrafist. Țic nu respectă însă 
consecvent deviza. Gîteodată repor
tajul alunecă în prozaism, totul redu- 
cîndu-se la o înșiruire banală de în- 
tîmplări („In aer liber", „Interviu cu 
un om calm"). Alteori mînuiește stîn- 
gaci stilul de relatare dură, prelungind pe 
zeci de pagini un reportaj care și-a 
epuizat noutatea „telegrafică" („Șan
tier"). Această descripție a inaugu
rării unui șantier suferă de. dilatare 
și de evidente deficiențe de construc
ție. Autorul trebuie să înțeleagă că 
maniera specifică de povestire nu se 
potrivește tuturor circumstanțelor. 
Cînd lipsește un substrat palpitant, 
ariditatea expunerii denotă de fapt ari
ditatea ideii; este cazul cu reportajul 
„Un prieten", despre ale cărui defi
ciențe am pomenit. Pentru un reporter 
este esențială prevenirea monotoniei 
în abordarea unor formule de relatare 
adecvate numai anumitor situații (li
mitele manierei 1).

Geea ce ne interesează în analiza 
reportajelor lui Nicolae Țic este o 
orientare artistică care aci abia 
se schițează. Năzuim să consem
năm cu satisfacție biruințele literare 
apropiate ale scriitorului, profitînd 
atunci de prilejul oferit spre a dez
bate mai pe larg, cu un material mal 
cristalizat, tendințele specifice pe care 
am încercat să le evidențiem.

OPERE ALE CLASICILOR 
ROMINI APARUTE IN I860 

LA ESPLA

BIBLIOTECA PENTRU TOfl
- Vasile Alecsandri: Călă

torie In Africa (Ediție îngrijită 
șl note de G.C. Nlcolescu. Pre
fața de Const. Clopraga).

— Vasile Alecsandri — Drl-Drl 
(Ediție îngrijită de G.C. Nico- 
lescu. Prefață de Const. Clo
praga).

* • ‘ Alexandria șl Esopla 
(în prelucrarea maestrului Mi
hail Sadoveanu; prefață de Mltu 
Grosu).
- I.L. Caraglale - Teatru (Pre

față de Zoe Dumltrescu-Bușu- 
lenga).

— G. Coșbuc - Fire de tort 
(Prefață de Al. Săndulescu)
- Ion Creangă - Amintiri, 

Povești, Povestiri (Ediție îngriji
tă de G. T. Kirileanu. Prefață 
de Al. Piru).

— Mihail Emlnescu — Poezii 
(Cuvînt înainte de Tudor Arghezl. 
Prefață de Zoe Dumltrescu-Bușu- 
lenga).
- Șt. O. Iosif - Poezii (Pre

față de Ion Roman)
- Petre Isplrescu n Basme; 

Legende, Snoave (Prefață de
Bărbulescu. îngrijirea 

ediției Radu Albala),

★

COLECȚIA »,SCRIITORI ROMINI"

G. Topîrccanu : •- Opere
alese,- 2 volume (Ediție îngrijită 
cu prefață șl note de Al. Săn
dulescu).
- Gala Galactlon fa Opere alese 

vol. I (Studiu Introductiv de D. 
Mlcu).

"" Ncculce - Letopisețul țării 
Moldovei (Ediție îngrijită, intro
ducere; note și glosar de acad. 
Iorgu Iordan).

★
■a Cezar Bolliac: - Pagini

alese (Ediție îngrijită șl glosar 
do Andrei Rusu ; prefață de 
George Munteanu).

m D. Cantemlr « Viața Iul 
Constantin Cantemlr (Prefață de 
P. Panaltescu; traducere din 
limba latină șl note de R. Albala).

fe N. Gane h Nuvele (Prefață 
de Șt. Cazlmlr; ediție îngrijită de 
T. Vîrgollcl).

h G. Ibr&lleanu = Adela (Pre
față de Constantin Clopraga).

i® Alecu Russo : Scrieri alese
(Ediție îngrijită; introducere șl 
note de Geo Șerbanj.

★

BIBLIOTECA ȚĂRANULUI 
MUNCITOR

- Anton Pann es O șezătoare 
la țarii,



GAZETA LITERARA1 ,

GAZETA LITERARA Aduceți-vă

LA GIURGIU
Cum se construiește 
o casă de cultură

e aflam la președintele Sfatului Popular, schimbam 
cuvinte,_ ascultam informații despre situația orașului, 
cînd, printre cifre și puncte de vedere, ne-a izbit auzul 
o propoziție stăruitor subliniată a tovarășei..., secretară 
a Comitetului orășenesc de partid; „Giurgiuvenii își 
iubesc neînchipuit de mult orașul".

— Dovadă ? am întrebat noi.
— Clubul, ni s-a răspuns. Casa de cultură.
— Foarte bine. S-o vizităm...
— Cu neputință. Nu există.

, acompaniată de președintele Sfatului și de colabora- 
în jurul_ mesei, ne-a explicat că respectiva Casă de

Tovarășa..., 
lorii săi aflați ... vApiiva; va icopcvuva v/aoa uc
cultură nu există încă, dar din dragostea locuitorilor, pentru orașul 
lor sq va naște — a și pornit pe drumul înființării — casa.

— O să vedeți după-amiază, la consfătuire, sala unde vom merge 
e necorespunzătoare pentru o întîlnire a „Gazetei" cu cititorii (exa
gerat, _n.n.) sau un turneu teatral (just,-n.n.). Muncitorii, intelectualii, 
oamenii de la noi, care iubesc cultura, simt nevoia unei săli care să 
poată găzdui manifestările culturale în condiții cu adevărat bune. 
De ce să rărnînă Giurgiul în urmă ? Să nu vă închipuiți că vreau 
să laud și, prin urmare, să lăudați cu orice chip orașul nostru, dar 
pasiunea lui pentru club este impresionantă. Se discută despre el pe 
stradă, la muncă, acasă. Am fost la D.L.N.C.; muncitorii de acolo 
ne-au declarat că sînt hotărîți să scoată din Dunăre, în ceasurile libere, 
balast, nisip pentru construcție. Nu le-a cerut nimeni. S-au oferit 
singuri. Muncitorii de la Atelierele de prefabricate vor să dea, pentru 
fundații, niște elemente de combinație cu ciment. Mîna de lucru la 
tîmplărie nu va costa nimic: muncitorii de la secția de tîmplărie a 
întreprinderii „Steagul Roșu", de unde venim acuma, s-au angajat să 
lucreze la uși, la ferestre, la mobilier... Nu le-a cerut nimeni asta. 
S-au oferit singuri.

— „Dunărea", șoptește cineva.
— Da, cei de la „Dunărea" vor da material de caldarîm pentru 

încălzirea centrală. Să mai vorbim de U.T.M. ? Tinerii s-au ambiționat 
să strîngă 100.000 lei și vor izbuti. Au adunat pînă acuma 98.000 de 
kilograme de fier vechi, l-au trimis la Hunedoara primind, în schimb, 
vreo 40.000 lei. Acțiunea continuă pînă la „sută". Casa de cultură a 
devenit un scap al orașului -— și veți recunoaște că este un scop nobil 
Ce dovadă mai simplă și autentică pentru ilustrarea conștiinței cetă
țenești a orașului, decît mica mea întîlnire de ieri ? Trecusem pe la 
Șantierele Navale și, la plecare, un tehnioian, tovarășul Stan, îmi 
taie calea ; „Tovarășă secretară, zice, am auzit că încep lucrările la 
club. Aș vrea să lucrez și eu voluntar, după orele 16, fiindcă sînt 
tehnician constuctor și mă pricep. Se poate ? „Se poate, i-am 
răspuns..." Acuma vă întreb, la rîndul meu: Se poate ca „Gazeta* 
să popularizeze faptele acestea de cultură ?

— Se poate. Pentru îndeplinirea dorinței, însă, ne-ar mai trebui un 
cuvînt despre stadiul în care se află lucrările,

— Clubul e pe planșetele arhitecților, la proiectare, intervine 
președintele Sfatului. Au cam lungit-o, dar să nădăjduim că...

— Și un cuvînt despre felul cum va arăta clubul.
— Va avea o sală de spectacole pentru 500 persoane, cu scenă 

și accesorii ultramoderne. Asta, la parter. La etaj va îi biblioteca, 
cercurile de muzică, artă plastică, coregrafie. Avem un parc mic, li) 
mijlocul orașului: acolo va fi clubul.

★
A doua zi, pe la 6 și jumătate dimineața, au plecat câțiva dintre 

noi la București, ceilalți membri ai grupului rămînînd să mai viziteze 
o zi orașul. Jos, la intrarea hotelului, un Moskvici și un claxon.

— Poftiți, vă duc cu mașina la București?.
— Treburi urgente, tovarășe Ștefăncscu?
— Da, trebuie să văd ce-i cu proiectul.

Al. MIRODAN

CUVINTUL 
CITITORILOR

In cadrul Consfătuirii organizate de 
„Gazeta literară11 la Giurgiu, au vorbit 
numeroși cititori : profesori, elevi, func
ționari, medici etc. din localitate.

Spicuim citeva dintre părerile șl suges
tiile lor.

Gheorghe Radulescu 
Directorul Muzeului de istorie al 

orașului Giurgiu.

„Problemele literaturii pentru copil 
ne preocupă îndeosebi pe noi, cel care 
lucrăm într-un domeniu strlns legat de 
activitatea educativă a tineretului. Ne-ar 
ajuta mult o literatură dramatică In 
paginile căreia pionierii, școlarii zilelor 
noastre, să-și afle preocupările șl nă
zuințele lor11.

Virginia Popescu
Profesoară de limba șl literatura romtnă

;,Rubricile cele mai Interesante ale 
«Gazetei literare* slnt pentru noi Cro
nica literară, cele care înfățișează nou
tățile literare la zi, cum ar fi: „O 
carte pe săptămînă sau Bibliografia. 
Am dori să apară periodic mal multe 
articole consacrate problemelor de istorie 
literară și îndeosebi literatorii dintre 
cele două războaie".

, Șerban Iliescu,
medie

;,In ultima vreme, se face simțită ab
sența unor studii consacrate esteticii 
marxlst-leniniste. Am vrea să citim 
lucrări științifice în care să se dezbată 
problemele literaturii în lumina princi
piilor marxlst-leniniste despre artă șl 
frumos.

O temă pe care o reamintim scriito
rilor este aceea a figurii intelectualului 
de tip nou șl m-aș referi îndeosebi la 
munca celor aflați în slujba poporului 
pentru apărarea sănătății."

Marla Tudor 
lilevă în clasa a 11-a B. a Școlii 

Medii nr. 2
„Vrem să știm mal multe despre acti

vitatea, biografia șl proiectele scriito
rilor romînl contemporani. Redacția ar 
trebui să oglindească pe larg noutățile, 
aspectele importante din muncă scriito
rului contemporan.

Așteptăm lucrări literare inspirate 
din viața tineretului și din lumea școlii. 
Recităm șl astăzi poezia «Ce Înseamnă 
să fii tinăr» de Nina Casslan. Avem 
nevoie de poezii înflăcărate, mobiliza
toare. “

Nicolae Mlclescu 
Profesor de istorie

„Un aspect important al muncii 
noastre în predarea disciplinelor sociale 
îl constituie referirile la literatura epocii. 
In cadrul lecțiilor de istorie contempo
rană, recomandăm elevilor materiale 
literare care se ocupă de principalele 
evenimente politice petrecute în țara 
noastră in ultimii 15 ani. Dorim de 
asemeni să putem pune la dispoziția 
elevilor noștri mai multe versuri șl 
nuvele care oglindesc lupta oamenilor 
muncii pentru construirea socialis
mului11.

Maria Dobrogeanu 
învățătoare

„Am dori să găsim, în paginile publi
cațiilor noastre, mal multe articole 
despre dramaturgia contemporană. Cu 
acest prilej, țin să vă transmit dorința 
mai multor cititori al «Gazetei literare* 
de a citi mal multe materiale satirice, 
versuri,- foiletoane șl schițe.

Secția Vacurn (rafinărie) a Fabricii de zahăr „Popa Șapcă" din Giurgiu

La labrica „Steagul Roșu“
Termenul de fabrică, acceptai fără 

controverse pentru întreprinderile pro
ducătoare de tractoare sau de con
serve, încălțăminte saa tuburi fluo
rescente, îți apare deodată în mod 
flagrant impropriu pentru țesătoria 
de covoare din Giurgiu. Intîi, ele
mentele „formale", exterioare: unde Sînt 
obișnuitele coșuri jumegînde, unde tre
pidația motoarelor? Nimic. Ziduri 
în general scunde, aparținînd u- 
nor corpuri de clădiri albe, dispuse 
fără un plan riguros înlăuntrul unei 
curți mari. Tăcere ca într-o mînăstire 
de maici. In secțiile de bază, citeva 
sute de fete, așezate pe bănci înalte 
de-o palmă, țes splendori cu nepu
tință de inventariat la capitolul in
dustriei.

Persiene țesute de mînă. Măiestria 
cerută unicatului. Artă sută la sută. 
Și totuși, ne aflăm în fabrica „Stea
gul Roșu", facem cunoștință cu bri
găzi fruntașe, ni se vorbește docu
mentai despre întreceri, productivitate, 
economie Jlux tehnologic, plan de pro
ducție, comenzi. Cuvintele sînt înre
gistrate fără deosebit relief, toate

simțurile dedicîridu-șl energiile ex
clusiv văzului, deodată suprasolici
tat. Culori paradisiace, armonie în 
nuanțe, desene extrem de complicate 
In detalii, de o subtilă simplitate în 
ansamblu. Covoarele zise persiene...

Motivele clasice, decorative de Kfi- 
rasan, de Ispahan, feerie cromatică 
în tonuri dulci-coraille, beige, verde 
pal, mov. Minunate carpete ca mo
tive chinezești, într-o singură culoare 
de fond, — ultramarin, cafeniu, sau 
verde adin, — pe care plutesc doar 
Intr-un colț, diafane, citeva aripi de 
fluture stilizate.

Apoi mari covoare de 30, de 40 mî, 
bogat ornamentate, evocînd o natură 
luxuriantă — iată pantera sărind în 
spinarea gazetei, iată pasărea liră 
desfășurîndu-și penajul superb... Pi
păim covorul: are o suplețe felină — 
atingerea e voluptoasă.

— De cele mai multe ori, motivele, 
desenele, culorile sînt minuțios preci
zate de beneficiar, respectiv de co
manditari străini, din Franța, de pildă. 
Covorul pe care l-ați văzut adineauri 
avea în mijloc o rozetă cu cîteva 
semne curioase. Motivul acesta rămîne

igoda, la 15 kilometri 
de Odesa, în noiembrie 
1942. Iarna e in toi, vis
colul zguduie din teme
lii barăcile, zăpada 
inundă ctmpiile nemăr
ginite, urlă vînt năpraz- 
nic din ntii de gurii 
zboară bîrnele ce spri
jină grajdurile, un om

iese afară și încearcă să proptească
, cu bolovani scindările smulse ale fe

restrelor, nămeții întrec înălțimea o- 
mului, clinii in haite cu ochi fioroși 
de lupi flămînzi caută să intre în fer
mă, să sfișie in sîrmă ghimpată, urlă 

. jalnic, oamenii se string in colțurile 
cocinei de porci în care se află de 
două Iutii, Uitați de lume, condamnați. 
Deportații din Vigoda. Trei sute de su
flete. I'emei, bărbați, copii, bătrini, în
fometați, -rmneați de păduchi, roși de 
boală. De cită vreme sint aici? De ani, 
de zeci de ani 2, De două luni.

Și urlă viatul năpraznic de trintește 
bolovanii pe acoperiș. Intr-un colț o 
femeie tresare, cit o fi ceasul, e întu
neric de mult, e noapte de mult și di
nii care urlă groaznic, sfîșiați în sir- 
mă ghimpată, și viscolul care nu se 
mai termină, și noaptea.

Cineva a gemut in somn, un bătrin 
tușește să-și scuipe plămînii, o femeie 
cu părul despletit deasupra unui băr
bat in zdrențe. Trăiește, a murit, dă-i 
un pahar cu apă, ba nu, puțină zăpadă 
pe frunte, da, puțină zăpadă pe frun
te, omul are febră mare, aiurează, sare 
cu pumnii la femeia lui, tu ești de 
vină, din cauza ta, da, dă-i un pahar 
cu apă, sau nu, mai bine puțină ză
padă, nu, numai e nevoie, omul a tă
cut, e mai departe întuneric, numai 
dinii cu labele sfișiate care urlă, și 
viscolul năpraznic și viatul.

Tăcere, respirația grea a oamenilor, 
o tuse scurtă.

Dar ce e asta, cine a aprins lumina, 
cine ne orbește cu lumina, cine a in
trat? E agronomul, zbirul fermei.

— Hai, scularea. Repede, în zece 
minute plecați. Mișcă.

— Plecăm?
— Marș.
— Unde?
Un pumn în gura femeii și o șuviță 

de singe.
— In zece minute plecați. Săniile 

sînt afară. Repede.
Agronomul iese, întuneric beznă, oa

menii se caută, să nu ne pierdem, să 
nu ne rătăcim, copiii dorm, deportații 
își caută ultimele zdrențe, sint gata, 
așteaptă.

Afară cîteva sănii și două căruțe. Se 
urcă bolnavii, copiii și cîteva femei. Și 
convoiul pleacă. La lumina faclelor, 
convoiul pleacă.

Unde ne ducem, unde ne duce, e 
noapte, urlă viscolul peste Ucraina, 
bărbatul are febră mare, geme greu, 
vrea să sară din căruță, își sfișie că
mașa, acum un an pe timpul ăsta aș
teptam zăpada și acum zăpada mă a- 
coperă, e noapte, nu plec din Vigoda, 
unde ne duceți, unde?

Din 1941 cîmpiile Ucrainei Sint 
cîmpii de moarte. Satele rase, tirgurile 
arse, orașele năruite, casele scrum, 
leagănele goale, colibele pustii.

— Dați drumul porților, să intre cli
nii în cocină, deportații pleacă, convo
iul e gata, săniite se mișcă, căruțele 
se urnesc, convoiul pleacă spre Ale- 
xandrovea, deportații pleacă.

Și viscolul coniintiă să urle in Vi
goda pustie, cîinii se sfișie în sîrma 
ghimpată și e mereu întuneric și tă
cere.

— Ce căutăm în Alexandrovca? Ce 
este Alexandrovca? Cine ne-a trimis 
aici? A, e ferma Guvernatorului, fer
ma Domnului Guvernator. Are aici o 
fermă model, cea mai mare plantație 
și cea mai modernă vie. Dar ce cău
tăm aici în plină iarnă, sîntem goi și 
flămînzi, bolnavi, degerați. Aici vom 
sta ? In alte cocine de porci ? Dacă 
ne-a adus pentru asta, de ce ne-a mai 
scos din Vigoda? Și acolo ne mîncau 
păduchii, și aici degerăm, ne sfîrșim 
de frig. Pentru ce ne-au adus aici ?

Stăm în cocine cite patruzeci gră
madă. n-am mai văzut pline de luni de 
zile, luăm un puma de zăpadă și în
călzim un ibric cu apă. Ciți au murit, 
ciți au rămas, unde ii îngropăm, cine 
să-i plîngă? Bărbatul care a avut fe
bră a rămas undeva pe drum, l-au a- 
runcat din sanie și-au urcat in locul 
lui un om cu picioarele degerate care 
abia se mai Ura. Femeia lui a rămas 
lingă el la margine de șanț. In ce 
noapte de drum a fost asta, cine so
cotește timpul, cine îl mai cunoaște? 
Zi, noapte, noapte, zi la fel și mereu. 
Un copil scîncește, are urechile dege
rate și degetele de la picioare mlncate 
de cangrenă. Un alt copii are febră 
mare, aiurează, cerșește mamei sale o 
bucată de pline, dă-i un pahar cu apă, 
sau nu, mai bine un pumn de zăpadă 
pe frunte, e noapte, e întuneric, numai 
viscolul și clinii ăștia flămînzi ce urlă 
la fel ca în Vigoda.

— Sculați, repede, marș, mai repede^ 
in zece minute plecarea.

— Dar unde plecăm?
— In (ară.
— In țară?
Cineva a urlat.
Cine a îndrăznit să murmure, cine, 

a îndrăznit să întrebe, cine a îndrăznit 
să ridă?

Călăul lagărului stă cu ciomagul.
— Hai, repede.
—■ Dar unde plecăm din nou?
— In țară. In mod sigur în țară. 

Plecăm cu căruța șase kilometri șt 
apoi cu trenul.

Cineva a oftat alături. Unii cred șt 
se bucură, au ochii umezi și o flacără 
de speranță lucește în pupilele lor. Al
ții stau îngîndurați, capetele plecate, 
prăbușiți. Căruțele se încolonează, bol
navii în căruțe, copiii alături, femeile, 
bărbații, bătrînii, pe jos. La patru ki
lometri vagoanele așteaptă. Oamenii 
urcă.

— Dar de ce bateți ușile, de ce le 
ferecați ? De ce ne păzesc jandarmii ? 
Nimeni dintre noi nu a ucis. De ce 
ne ferecați?

Trenul se pune în mișcare, osiile pu
trede și ruginite scirțiie, vagoanele de 
fier au pereții de gheață, pe pardosea
lă cine a urcat cu roaba zăpadă ?

Și viscolul care urlă și lovește tre
nul cu furie și întunericul ăsta din 
vagoanele de vite și foamea care mușcă 
din pîntece cu gheare de oțel.

Alte zile, alte nopți. In dreapta și 
în stingă timpul e alb de zăpadă nes- 
firșită. Cit vezi cu ochii un ocean de 
zăpadă. Acum, în această zi, undeva in 
munți, oamenii fac sporturi de iarnă. 
Pe versantele munților coboară gra
țios schiorii. In alte părți se aprind 
focuri vinătorești. In cinematografele 
metropolelor rulează jurnale de actua
litate. Campionatul de bob din Suedia, 
exerciții de patinaj artistic în munții 
Elveției. Aici un tren blestemat se 
ttrăște într-un ocean de zăpadă. Gări 
și cantoane, linii, mereu linii de cale 
ferată, peroane pustii, stații părăsite. , 

— Ce tren e ăsta?
— Trenul cu deportați.

Așa arăta curtea Atelierelor Navale din Giurgiu pe timpul burgheziei O nouă secție a atelierelor, clădită în anii puterii populare

BĂ TRlNUL ORAȘ
n oraș prin care ti-ai plimbat pașii 
adeseori, și-i cunoști străzile, casele 
cu oamenii lor simpatici, e asemen' 
unui prieten pe la care cu plăcere 
te abați din cînd în cînd să-1 întrebi 
de sănătate, strîngîndu-i mînă, ori 
să te-așezi cu dînsul la taifas de- 
pănînd amintiri sau poate gîndun 
de viitor.

Giurgiu e un oraș pe care l-am 
bătut de multe ori. Prin anii ' ’ 
acolo mi-am cules cîteva tipuri pentru comedia 
„Nepotul din Giurgiu", tipuri pe care, chiar dacă 
de-am exagerat, nu am depășit adevărul pentru că 
pe alte ulițe ale orașului le întîlneam mai exa
gerate de către însăși realitatea adevărată.

Un mare reportaj despre Giurgiu ce l-am pu
blicat * "■ 
era o 
poate tristețea — mai mult glumeață 
murdăria străzilor și pentru grătarele cu mititei, 
de pe trotuare, la tot pasul.

Oraș de negustori care știau să-și facă treburile 
răsturnind în Dunăre vagoane cu grîu cînd nu 
căpătau prețul dorit, în timp ce oamenii mureau 
de foame; sediu al marilor proprietari de pămînturi 
care-și aveau moșiile prin satele din împrejurimi; 
oraș de mici intelectuali cu visuri mari, dar cu 
aripi tăiate ca personagiile din „Steaua fără nume" 
a lui Sebastian ; cu muncitorii din port sau de la 
fabrica de zahăr (care nu lucra întotdeauna), ori 
de la Atelierele navale, ducînd în spinare viata 
hărăzită de burghezie, dar 
sîngerie a viitorului.

M-am dus zilele acestea 
meu prieten din tinerețe 
noi cu flori la butonieră.

— Ce (mai faci, bătrînul
— Mulțumesc, mulțumesc, mi-a zînibit el, 

volubilitate pe care nu i-o cunoșteam. Bine-ai 
după atît amar de ani. Credeam că m-ai 
.Haide să mai stăm de vorbă ca odinioară i 
afli cum îi bate inima „bătrînului" tău amic...

Am colindat străzile ca pe vremuri și spre 
mulțumirea mea n-am mai găsit dughenele orientale, 
cârciumile, grătarele și caii poposiți în stradă să 
ronțăe deshămați, finul risipit lîngă rigole. Nici 
figurile care m-au amuzat sau cele care m-au 
revoltat.

treizeci și ceva, de

într-o revistă a vremii acum vreo 18 ani 
relatare sentimentală în care predomina 

pentru

purtînd în inimi floarea

să-1 văd pe melancolicul 
și m-a primit în

meu prieten ? 
, mi-a zînibit el,

haine

cu o 
ver’f, 
uitat, 
și să

Cafeneaua unde se tratau afaceri „pe picior", 
unde oameni fără meserie și fără un ban în 
buzunar cumpărau vagoane cu grîu ca să le 
vîndă peste un sfert de oră cu mari cîștiguri, 
nemișeîndu-se de pe scaun, nu mai era. Și desigur 
nloi oamenii ce-o populau.

Pînă și vestitul turn din centru — pe timpuri 
înclinat — și-a îndreptat statura.

Atelierele navale „Pilimon Sîrbu" din Giurgiu, ru
dimentarea înjghebare de pe timpuri cu barăci, dără
pănate și ele, în care se istoveau pe nimica muncitorii 
lingă maidane unde se depozitau gunoaie, printre 
bălării și stuf, m-au întîmpinat cu șosele asfaltate 
în parcul unde clădiri moderne adăpostesc halele 
de lucru, cabinetul tehnic, sala de mese, etc., ale 
celor 700 de muncitori. Undeva, rînduite frumos 
sub acoperiș, stau sute de biciclete așteptîndu-și 
stăpînii să iasă din tură.

Pentru ridicarea acestor construcții și înfrumu
sețarea parcului s-au evidențiat brigăzile de U.T.M. 
din ateliere, după cum pentru întrecerea socialistă 
ce se desfășoară acum în cinstea Congresului 
Partidului, între ateliere, brigăzi și echipe, se 
evidențiază comuniștii și utemiștii antrenînd în 
tumultul luptei pe toți ceilalți, însuflețiți și el 
de flacăra concursului.

Inginerul Const. Dutnitrașcu, șeful serviciului 
producție, ne-a condus prin ateliere și pe vasele 
aflate în reparație. Sint vase mari fluviale de mai 
multe mii de tone care-și recapătă chipul, modelat 
de măestria muncitorilor de aci: vase de pasageri, 
tancuri, remorchere, etc., făcîndu-le reparații capi
tale sau reconstruindu-le din nou ca remorcherul 
Alba luiia care de mult spintecă valurile Dunării.

Inginerul ne spune că atelierele, prin muncitorii 
săi calificați pe care îi au, pot face față cu ușu
rință lucrărilor de construcție de vase și nu numai 
pentru ace:e reparații.

Secretarul comitetului de partid Const. Bene, 
ajustor mecanic, mi-a făcut cunoștință cu cîțiva 
muncitori de înaltă calificare, comuniști. Am stat 
de vorbă cu ajustorul mecanic Anghel Căpățină. 
El și-a făcut ucenicia în aceste ateliere pe timpul 
războiului și mi-a vorbit despre carcerele și bătăile 
îndurate de copii. Dar și el și alții mi-au povestit 
despre activitatea comuniștilor și patrioților care 
sabotau mașina de război antonesciano-hitleristă. 
unii lipsind de Ia lucru, alții făcînd reparații de 
uiîntuială vaselor, după cum prin 1942—43, în-

coronînd opera de sabotaj, cîteva tancuri petrolifere 
încărcate cu benzină, au sărit în aer.

Marin Mihai, constructor naval, este unul din 
inovatorii șantierului. Lui i se datorește, printre 
alte inovații, piesa pentru confecționat cupe de 
drăgi reducînd astfel timpul de lucru obișnuit al 
unei cupe, de la 53 de ore la 19 ore.

Strungarul Cristache Manole este și dînsul autor 
al unui dispozitiv care a redus munca cu 400%, 
ceea ce a adus însemnate economii.

După cum sudorul electric Alexandru Pană este 
unul dintre comuniștii care în lupta pentru economii 
și reducerea timpului de lucru, a izbutit prin 
organizarea muncii să reducă timpul de lucru nece
sar unei cabine, de la 200 de ore la 40—50 de ore.

lată oamenii care înlocuesc astăzi pe cei din 
cafenele și pe toți pierde-vară, luați de apele 
Dunării, oameni de azi, care se străduiesc din răspu
teri pentru binele colectivității.

Inițiativa întrecerilor socialiste, după oum ne 
spune directorul, Damian, aparține atelierului de 
strungărie. La chemarea strungarilor au răspuns 
toate atelierele și munca se duce susținut, de 
către fiecare muncitor. Trebuie să se stabilească 
in această întrecere, care sînt cei mai buni lucră
tori din fiecare atelier, și se află în joc onoarea 
fiecăruia. Este onoarea omului conștient, cu conștiință 
ridicată la cea mai înaltă treaptă: conștiința 
socialistă, care însuflețește azi pe orice om al 
muncii eliberat de stăpîni...

Bătrînul meu prieten are destule motive să se 
a ate mai tînăr. Cine n-a întinerit în anii aceștia 
ai noii orînduiri care a alungat negustorii cc-și 
zvârleau griul în Dunăre ? Nu, griul acum nu mai 
este dat pradă valurilor sau combinațiilor aface
riste, după cum forțele care se iroseau în trecut 
pentru patronii adunați la pol er și chiolhanuri, 
sînt puse în slujba măreață a patriei.

Mă bucur, dragul mei prieten, că te-am reîntîl- 
nit mai plin de viață. Am să vin să te mai văd 
și să-ți ascult inima bătînd și să ne desfătării 
vorbind despre toată această adolescență care 
aleargă prin țară de la un capăt la altul, ca o 
primăvară înflorită...

Alexandru ȘAH1GH1AN

unicat: cumpărătorul a comandat un 
covor cu inițialele sale scrise în litere 
arabe. Trebuie să respectăm toate ce
rințele. De prisos să mai spunem că 
pretențiile la calitate sînt maxime.

Explicațiile ne duc, mai departe, de-a 
lungul peripețiilor covorului care, o 
dală ieșit din țesătorie, e ars cu lampa 
de benzină, supus unei băi de clo- 
rură care ii fixează culorile — totul 
pe bază de crom. Urmează desfacerea 
firului, înmuierea, tratamentul frecă
rii. In total, aproximativ 12 ore: cînd 
sodă, cînd clor, cînd hiposulfat. Toate 
aceste operațiuni au ca rezultat plu- 
fSfâi, dobîifdirea acelui luciu și acelei 
moliciuni specifice . covoarelor orien
tale.

Ascultăm absorbiți, fascinați de mîi- 
mle Jenicăi Anton, care aici, la gher
gheful de lingă noi, înnoadă cu o vi
teză fantastică — absolut neverosi
milă — firele de lină, alternînd cu
lori după un plan model înscris pe 
foaia milimetrică. Știți cite noduri face 
pe zi? Aproximativ 10.000 cu 3.000 de 
noduri mai mult decît este prevăzut 
Și totuși, înaintarea este aparent in
vizibilă, adueîndu-mi în minte mișca
rea de revoluție a pămîntului, inse- 
zisabilă pentru noi. Lucrînd la un 
covor cu motive ornamentale, o țesă
toare realizează cam un metru și ju
mătate pătrat pe lună, nu mai mult. 
Degetele Jenicăi Anton legînd cele 
10.000 de noduri pe zi și înaintarea 
'aceasta, de P/2 m2 pe lună, vorbesc 
despre o răbdare și o dragoste de 
muncă demnă de opera unui adevărat 
creator. Va rezulta un covor ferme
cător cu o lungime de 11 metri, desti
nat noii săli a Palatului Republicii, a 
cărei frumusețe atrage astfel noi fru 
museți...

Pentru Congresul al IlI-lea al 
partidului se pregătesc daruri. Ceea 
ce nu are caracter de surpriză sînt 
angajamentele care, iarăși, întăresc 
cadrul de fabrică obișnuită acestei 
împărății a frumosului: terminarea co
voarelor cu două zile înainte de ter
men, reducerea prețului de cost cu 
5 lei pe ni2, reducerea scamei cu 450 
gr, pe m~, și așa mai departe. Aici 
lucrează, în majoritate, utemiste ‘ ca 
Ștefania Ștefan, Țoropoc Tudora sau 
Castravete Vasilica. Au fost „fete ■ de 
la țară" : nici nu se gîndeau, cîndva, 
privind scoarțele de pe pereții casei 
natale, că vor țese covoare de preț. 
Ș-au calificat în școală ari direct în 
fabrică. Vesele sub tulpanele colorate, 
stind pe banca lor scundă, lucrează 
covorul de 3/4 m. Ispahan, atente la 
hirtia milimetrică pe care, cu săptă- 
mini în urmă, sus, la atelierul de 
pictură, a lunecat pensula subțire a 
Auricăi Negrea, desenatoare fruntașă 
Nu știu cite twduri strînse de Ște
fania Ștefan reprezintă un milimetru 
pătrat colorat în tempera de Aurica 
Negrea, dar măiestria creatorilor de 
modele și cea a țesătorilor se com
pletează fericit.

Mă gîndesc la poezia meritată de 
aceste muncitoare. Mare, grea răspun
dere. Cizelate măiestrit, cu migală, 
întregul și fiecare vers în parte vor 
trebui să etate, să fie trainice și să 
bucure sufletul. Covoarele de artă ivite 
la „Steagul Roșu", pe malul Dunării, 
ne întorc gîndurile la sarcinile noastre

Ștefan IUREȘ
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SINT
acest poem este dedicatl-Tni- 
unii. Sovietice, apărătoarea 

păcii în lume

Sînt liniștit, ceva îmi dă încredere în mine.
Uite, aseară am auzit zgomotul mic al acului înfipt într-o 

cămașe, 
Cineva cosea cu răbdare...
Am văzut gogoașa de pulbere roșie a unei lămpi 
Și-un profil de femeie, nisînd.
La cină am ascultat blidele lovite
Și parcă undeva se spărgeau lemne într-o curte...
Nici nu știți cîtă securitate îți inspiră spartul lemnelor 
Pentru că-ți dai seama că se va face focul,
Că pe o sobă va fierbe o mâncare pentru un om ostenit. 
Auziți plescăitul ca de ploaie al rufei stoarse cu energie, 
Nu vă bucură ceremonia văruitului unui zid de casă ? 
In albii se scutură copiii, gungurind cu glasuri ude. 
Pe o frânghie știu cum înțepenesc cearșafurile, 
Niște băieți dintr-o mare capitală europeană 
Scormonesc universul gunoaielor
Și ridică munți din cutii de conserve.
Zumzăie iarba în parcuri
Și cîteva cumetre cu umerii căzuți de atîta muncă 
Cu palmele mirosind a leșie și ochii arși de sodă, 
Rîd, povestindu-și ce-au făcut aseară cu bărbații. 
Soarele mi se pare astăzi mai bogat
Pentru că are în el și căldură, nu numai strălucire.

Frica mă înmormântase ca-ntr-un munte de gips.
Nu mai aveam soare, eram orb, dibuiam și zgîriam cu 

unghiile
In ceva mai dur ca granitul.
Uitesem cum mai călătorește ploaia peste arbori
Și nu mai știamucum cîntă păsările, sfidînd frumusețea

lunii I
S-a deschis o fereastră și respir,
Mi-e bine!

Aud sforăitul bărbatului, noaptea.
Luînd-0 razna pe sub uși în oraș, 
Privesc vinul înghețat într-o boabă de strugu.
Și mi-e drag cerul unde-am căutat totdeauna
Urma de demult a unei păsări ce-a trecut...
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De cîte ori merg pe teren sini ui
mit cît de divers și de particular se 
manifestă inițiativa, pasiunea, devo
tamentul, inteligența și tăria de ca
racter a muncitorilor. Ce diversitate 
splendidă I Ce parietale emoționantă! 
Ai unși îmi dau seama cîte cărți inte
resante s-ar putea scrie dacă fiecare 
ani urmări activitatea unui asemenea 
mtmeitor.

In crearea de tipuri artistice din 
findarile muncitorilor nu sînt impor
tante anumite ticuri psihologice pe 
pare unii scriitori s-au grăbit să le 
ridice Iu rangul de trăsături esen
țiale (... „oameni care vorbesc pu
țin și fac mult", „se exprimă în 
cuvinte simple dar sincere", ... etc 
etc.). Toate acestea nu fac decît să 
minimalizeze adlnca și bogata viață 
sufletească a muncitorilor și s-o re
ducă la cîteva reacții previzibile și 
mecanice. Din atitudinea și activitatea 
unui muncitor se degajă o filozofie 
șl o morală nouă, filozofia și mo
rala comunistă și tocmai această la
tură mi se pare demnă de atenția 
scriitorului. Eu susțin că formele de 
manifestare ale frumuseții morale suit 
mai diverse și mai dramatice decît 
cele ale decăderii și ruinei sufletești 
și zugrăvind chipuri autentice de 
muncitori vom reuși să arătăm citi
torilor cît de diversă e puterea și fru
musețea omului, cit de nenumărate 
și variate sint posibilitățile de expre
sie ale demnității umane. Eu cred că 
de fapt există un singur fel de a fi 
meschin și filistin — nu aici există 
diversitatea dragii mei confrați I — 
și un milion de posibilități de a trăi 
puternic și demn.

Scriind despre muncitori noi scriem 
despre oameni care luptă pentru cau
za partidului, pentru triumful ideo
logiei comuniste, e firesc deci ca 
tocmai acești oameni să fie cei mai 
interesanți și cei mai puternici.

Ei sînt cei mai interesanți fiindcă 
ei reprezintă punctul de vedere cel 
mai înaintat asupra vieții, punctul de 
vedere al filozofiei clasei muncitoare.

N-ar fi interesant un roman des
pre o tinără muncitoare din zilele 
noastre, despre pasiunea ei pentru 
muncă, despre iubirea ei, despre cli
pele ei de răgaz, despre lupta ei pen
tru perfecționare 7 N-ar fi interesante 
părerile ei filozofice asupra lumii 7

Sint convins că ar fi citit cu pa
siune un roman din viața unui mun
citor care in anii puterii populare a 
primit sarcina de director...

Cine ar lăsa din mină o carte des
pre un tinir inovator care își face din 
necesitățile obiective ale mersului 
înainte al economiei pasiunea cea mai 
adincă și 'mai organică a vieții lui 7

Dar cîte asemenea teme nu există 
și pe care scriitorii le cunosc la 
de bine...

Zugrăvind viața unor asemenea 
meni vom arăta tuturora că viața 
menilor poate să fie de o mie de 
mai adîncă și mai interesantă. Scriind 
cărți despre asemenea eroi, oamenii 
vor învăța cum să muncească, cum 
să iubească, cum să deschidă poarta 
casei, vor afla în sfîrșit că fericirea 
există, are mireasmă și contur.

Asemenea eroi sint cei mai bogați 
sufletește, și în comparație ca ei o 
prințesă sau 
chiar o mie de mic-burghezi filistini

un capitalist sau

Nimic din ce-i omenesc nu lipsește
Pe una din clădirile vechi ale uzi

nei de pe cheiul Dîmboviței, a fost 
pusă o placă de marmură. In punctul 
acesta de la marginea orașului, cir
culația este intensă și derutantă. 
Ghiar și trenul trece pe stradă, prin
tre oameni și vehicule, pe la ușa „A- 
limentarei", printre grămezile de zar
zavat de la „Aprozar". Aici e matca 
veche a orașului, în care viața tu
multuoasă de azi nu 
face eforturi uriașe 
să se ordoneze într-un 
este însă aparent, pentru 
servație atentă, fiecare 
un sens precis, și este impresionantă 
această încrucișare de energii într-un 
oraș care a devenit prea strîmt.

Totuși, placa de marmură, prinsă 
pe zidul uzinei, ars o existență pro
prie și suverană, se detașează din 
mozaicul celor două cheiuri și-l stă- 
pînește cu vorbele ei aurite: „In a- 
mintirea grevelor de la «Lemaître»: 
Aici a fost ucis mișelește muncitorul 
lonescu Petre. Glorie veșnică eroilor 
elasei muncitoare." Intri în _ uzină a- 
vertizat: oamenii de aici și-au eîști- 
gat libertatea luptînd. Zidurile acestea 
cenușii cunosc toată povestea, iar pie
trele au simțit căldura sîngelui lor I

Ori de cîte ori vin la „Timpuri 
Noi", trec pe lîngă placa de marmu
ră și duc cu mine în incinta uzinei o 
emoție care nu se va stinge nicioda
tă. Dacă mi-aș mărturisi acest senti
ment, oamenii m-ar privi cu mirare- 
Amintirea grevelor este în ei, în tot 
ce gîndesc, în tot ce fac, iar lupta 
continuă, de astădată, pe baricada 
cea mai înaltă, deasupra gropii în 
care zace, pentru veșnicie, cadavrul 
capitalismului romînesc. Trecutul este 
un capitol încheiat, așezat în istorie 
și slăvit cu sobrietatea cuvenită ma
rilor încercări ale poporului muncitor. 
Acum, aici se construiește socialismul.

mai încape, 
să respire, 
fel. Haosul 
că la o ob- 
mișcare are

★

Știam că, de multă vreme, oamenii 
acestei uzine lucrează la construirea 
unor motoare noi. Lucrul pare fi
resc și necesar, dar gîndiți-vă că me
talurgia noastră a fost tributară stră
inătății, că spiritul inventiv și energia 
creatoare a muncitorului nostru au 
fost condamnate la somnolență de că
tre ofensiva piețelor occidentale. A 
încerca să faci motoare aici, pe ma. 
lurile Dîmboviței, li se părea capita
liștilor o îndrăzneală condamnabilă, o 
adevărată aventură. După Eliberare, 
mințile și brațele descătușate s-au a- 
pucat să facă motoare noi și moder
ne. S-au ridicat alte voci, îndemnate

aduce, 
pentru 
clasei 
hotă- 

eveni-

ni se înfățișează ca niște figuri tică
loase și plicticoase.

Muncitorii sînt cei mai bogați su
fletește fiindcă in sufletul lor palpită 
problemele cele mai adinei ale timpu
lui nostru. Ei sînt cei mai bogați su
fletește fiindcă ei au găsit drumul 
spre rezolvarea acestor probleme.

Zilele acestea am cunoscut o tinără 
muncitoare de la o fabrică de con
fecții din București care a fost 
fericită cînd a aflat că un grup 
de comuniști din Portugalia a reușit 
să evadeze. Niciodată nu am văzut 
o femeie cuprinsă de o bucurie atît 
de gravă și de luminoasă. Pentru mi
cul burghez filistin acest eveniment 
n-are nici o importanță, nu-i 
nici tristețe, nici bucurie. Dar 
cei oare reprezintă filozofia 
muncitoare toate evenimentele 
riioare sint in același timp și 
mente personale, în aceasta stă in
tensitatea și frumusețea vieții lor in
terioare.

Dar și în problemele economice, în 
problemele de producție se dezvăluie 
înalta morală muncitorească. Lupta 
pentru reducerea prețului de cost, pen
tru o tehnică avansată, pentru folo
sirea rațională a mașinilor, sint in 
același timp lupte pentru fericirea o- 
mului. Măreția muncitorului stă în 
faptul că privește fericirea și bună
starea ca 
de aceea 
eficace și mai concrete pentru a ajun
ge la ele.

Cărțile adinei și grave despre mun
citori sint în același timp tot atîtea 
capodopere posibile.

pe ceva posibil și practic, 
caută metodele cele mai

Teodor MAZILU

Noul atelier de sculărie la Complexul C.F.R. „Grivifa Roșie'

*

fie dușmănie as- 
face, materia- 
nu avem uti- 
s-au făcut.

de inerție, fie de o 
cunsă: nu avem cu ce 
lele noastre sînt slabe, 
laj. Dar motoarele noi

Gogonatu Vasile monteurul, Moldo- 
veanu Ion strungarul, Daria Constan
tin, Penea Gheorghe, s-au rupt o cli
pă de la munca lor și mi-au spus, cu 
simplitatea și modestia lor uriașă:

— Le-am făcut, a fost greu, dar 
le-am făcut. La început ne cam te. 
meam, dar partidul ne-a spus: în
cercați fonta romînească, 
puneți-o la probe violente, siliți- 
facă ceea ce vreți voi 1 Și am 
fit. Privește-le și dumneata, 
tul de frumoase, nu-i așa ?

Nepăsătoare și reci, motoarele de 
lîngă noi aveau, totuși, ceva din fru
musețea stranie a copiilor foarte mici, 
pe care lumina și viața îi copleșesc.

Gogonatu s-a scuzat și s-a desprins 
de noi- Un delegat de la o altă uzi
nă aștepta niște piese, voia să le ia 
așa fierbinți, era foarte grăbit. De 
altfel, chiar a doua zi, „Scînteia" a 
relatat despre efortul și succesul lui 
Gogonatu, care a izbutit să finiseze, 
într-un timp record, piesele necesare 
Uzinelor „Steagul Roșu".

Am rămas cu Ion Moldoveanu, 
strungar și deputat în Marea Aduna
re Națională. Figura limpede, fruntea 
înaltă, ochelarii cu ramă subțire îi 
dau o înfățișare de tînăr savant. E 
comunist d:n 1945 și unul din cei 
mai buni strungari ai uzinei. La ma
șina „Iosif Rangheț" el a executat 
piese de o mare precizie, fără de 
care motoarele noi nu s-ar fi născut. 
Tăcut, interiorizat, Moldoveanu vor
bește aproape în șoaptă. Nu vrea să 
stăruim asupra greutăților, consideră 
că acestea trebuiesc învinse, cu min
tea, cu studiul, cu acea încăpățînare 
și energie care-i deosebește pe 
niști de ceilalți oameni.

Și să nu se uite că lupta 
tehnicitate înaltă se duce în 
complex al întrecerilor pentru : 
mii de materiale, stîrpirea rebuturi
lor, micșorarea prețului de cost, des
coperirea rezervelor interne, califica, 
rea oamenilor tineri etc. In clipa de 
față, peste 90% din muncitori sînt an
grenați în întreceri socialiste și iată 
rezultatul acestui entuziasm: inițial, 
a fost planificată o economie de

chinuiți-o, 
"ii-o să 
am izbu- 
sînt des-

comu-

pentru 
cadrul 
econo-

Un proces

GAZETA LITERARA

neliterar
ititorii sînt familiarizați 
cu arochiull unui șubler 
apărut în ultima vreme 
alături de articolele 
din ziare, în care sînt 
relatate amănunte din 
... procesul „milimetri
lor". Aoest instrument 
de control reprezintă 
în procesuî care a stîr

nit largi ecouri în rîndurille metalur- 
giștilor, un acuzator mititel, adesea 
nebăgat în seamă, dar care se dove
dește apt să aducă economiei naționale 
și bugetului țării venituri însemnate, 
prin înlăturarea risipei ce se produce 
ia prelucrarea -metalelor. De la pier
derea unui milimetru se ajunge in 
mod inevitabili la decimetri, de la un 
kilogram de metal irosit la mii și 
chiar zeci de mii de tone ce s-ar 
putea economisi în întreprinderile me
talurgice din țară, prin folosirea mai 
rațională a metalului și împiedecarea 
risipei.

„Infracțiunea" este — la drept vor
bind — cunoscută mai de mult- „De- 
licvenții" sînt diferiții proiectanți de 
repere ai mașinilor și utilajelor, de
senatorii tehnici, tehnologii, modelierii 
și matrițerii, turnătorii etc. Vina 
lor ? Supradimensionarea pieselor la 
proiectare, desen, modelare și turnare 
sau forjare, uneori și 11a prelucrare in 
uzinaj (strungari, frezori, rabotsuri). 
Aici piesele sînt supuse unei îngrozi
toare cure de slăbire, pierzînd prin... 
șpan (metal irosit) un sfert, jumătate 
și chiar trei pătrimi din greutatea 
inițială. E drept că piesele capătă si
luete pe care le-ar invidia multe vedete 
feminine care apar pe ecrane. Dar 
cura de slăbire este legată de atîtea 
pagube, îneît bietele piese ar fi feri
cite să aibă de la început aceeași si
luetă, începi nd de la forma brută,

2.100.000 lei pentru anul în curs și 
este de presupus că la această sumă 
s-a ajuns după un calcul precis al e- 
nergiilor umane și mecanice. Dar iată 
că, în adunările pe secții muncitorii 
au cerut majorarea sumei la 2-500.000. 
In diferența aceasta de 400.000, tre
buie deslușit ceea ce îndeobște nu 
poate fi cuprins în cifre: conștiința 
răspunderii pe care fiecare o poartă 
în uriașul proces de construire a so
cialismului. Fiecare clipă furată de la 
o mașină se scade din vremea care 
ne desparte de comunism. Imaginea 
nu-mi aparține, e a lui Ion Moldo
veana și mi se pare foarte plastică. 
După cum cele 65 de inovații, înre
gistrate numai într-un trimestru, vor
besc singure despre frămîntarea crea
toare a oamenilor de la „Timpuri 
Noi"- Obiectivele care stau în. fața 
întrecerilor socialiste, năzuința de a 
ajunge la ele cu un ceas mai devre
me, fac din muncitor un om care gîn. 
dește și-l obligă să cuprindă cu min
tea lui o arie foarte mare. Uzina de
vine o universitate.

„RIME, PUTEM FAGE ȘI NOI..." 

, Prin „culturalul nostru" se înțelege, 
în mod obișnuit, omul care se ocupă 
cu viața spirituală a uzinei, dar se 
mai înțelege și toată acea muncă a- 
gitată, complexă și mai greu de pla
nificat, care se desfășoară paralel cu 
activitatea productivă. Vineri, la clu
bul „Finanțe-Bănci", corul și orches
tra de la „Timpuri Noi" vor cînta în 
cadrul concursului raional. Joi, se va 
produce echipa de dansuri, în studioul 
Casei de creație a Capitalei- Dumini
că, pentru prima oară în existența lor, 
formațiile muzicale vor executa lucrări 
,,a Capella". In fiecare zi, în pauza 
dintre schimburi, grupuri de munci
tori vizitează expoziția „Viața lui Le
nin", organizată la clubul uzinei. Zil
nic, intră în bibliotecă un măre nu
măr de cărți, săptămînal, un confe
rențiar 
blemă 
tori.

Aflat 
a uzinelor, asaltat de geamătul și tre
pidația mașinilor, te întrebi cum de 
a devenit timpul atît de elastic, îneît 
să poată cuprinde și viața culturală

de la S.R.S-C. dezbate o pro- 
științifică propusă de munci-

sub cupola înaltă și afumată

Muncitorii, maiștrii, tehnicie
nii și inginerii dm principalele 
industrii din țară, întîmpină cel 
de al Ill-lea Congres al P.M.R. 
cu însemnate izbînzi în produc
ție. Recent, în cinstea Congre
sului al 111-lea, care constituie 
pentru poporul nostru un eve
niment istoric, 19 întreprinderi 
au chemat la întrecere socia
listă colectivele tuturor între
prinderilor noastre , de stat, cu 
obiectivele: produse de calitate 
superioară |a preț de cost scă
zut și realizări de economii.

Printre semnatarii acestei 
chemări la întrecere se află și 
colectivul Uzinelor de Tractoare 
„Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin, care, printre altele, s-a 
angajat să economisească pînă 
la sfîrșitul anului 3.000 tone de 
metal. De fapt, acest angaja
ment este un epilog... Voi încerca 
să lămuresc prologul și desfă
șurarea acțiunii în rîndurile de 
mai jos.

și nu după ce sînt canonite,1 zgîriate 
și cojite la prelucrare, unde își lea
pădă nenumărate cojoace de șpan, ca 
adevărate Babe Dochii industriale.

Acest proces „neliterar" nu conține 
nimic din senzaționalul ieftin al re
cuzitei gazetărești burgheze. El a 
stîrnit cu toate acestea interesul ge
neral și a avut drept urmare decizii 
pline de făgăduieli. Mă aflam în Uzi
nele de Tractoare din Orașul Stalin, 
unde s-au desfășurat dezbaterile pri
mului proces de acetst gen din țară. 
Am vizitat sala de spectacole, cu o 
scenă largă, încăpătoare și cu aproxi
mativ o mie de locuri pentru public. 
Aici au dat reprezentații numeroase 
teatre de proză, opere, orchestre sim
fonice și reviste venite în turneu, aici 
rulează permanent filme și își duc 
activitatea formațiile artistice 
nei, inclusiv brigada artistică 
tație. Și tot această sală a 
un tribunal sui-generis, cu 
de judecată, acuzați, martori, apără, 
tori și, cum e lesne de bănuit, un pu
blic numeros, format din personalul 
tehnic al mai tuturor întreprinderilor 
metalurgice din oraș și regiune. Asis
tau la acțiunea intentată de „mili
metru" unui număr de tehnologi. Au 
luat așadar loc în boxa „acuzaților" 
ingineri și tehnologi de la „Steagul 
Roșu", „Strungul", „Rulmentul", „U- 
zlnele de Tractoare" din oraș, precum 
și tehnologii altor întreprinderi 
lurgice din regiune.

In cursul „procesului" care 
filmat și inclus într-un jurnal 
au ieșit la iveală o seamă de ano
malii ce au generat irosirea metalului 
și serioase pierderi bănești. Așa, 
spre exemplu, sectoarele turnătorie și 
forjă de la Uzinele de Tractoare tri
mit la prelucrare repere cu adaosuri 
ciudat de mari. Inculpați în boxă: 
metalurgul șef Iulian Cazacu și co
lectivul său de tehnologi. Dezbaterile 
au saos în evidență că de 11a 1 ianua- 

ale uzi- 
de agi- 
găzduit 
complet

meta-

a fost 
sonor,

se mișcă pe atîtea planuri, în a- 
direcții- Aceiași oameni care

care 
tîtea 
creează prototipuri de motoare, găsesc 
energie și pentru cîntec, și pentru 
dans, și pentru lectură. Este, mi se 
pare, graba firească a oamenilor care 
știu că trebuie să cîștige tot ce le-a 
fost furat în anii lungi de suferință 
și exploatare.

Dacă ar fi posibil un supraomenes-' 
proces de sinteză a faptelor ce se pe
trec într-o singură clipă în viața uzi
nei și dacă aceasta s-ar putea expri
ma în vorbe, în sunete sau în culoij, 
un artist ar realiza imaginea revolu
ției : într-atît nimic din ce este ome
nesc nu lipsește aici.

De aceea, am primit cu stringem 
de inimă apostrofa „culturalului" d« 
Ia „Timpuri Noi". Mi-a spus că se 
simte nevoia unor oameni de specia
litate, că problemele culturale au o 
importanță și nu se găsesc totdeauna 
cadre potrivite- A recomanda o carte, 
a înfățișa un tablou și a-l explica 
mulțimii, a dezlega taina unei simfo
nii sau a desluși o problemă politică 
mai complicată, în general a astîm- 
păra, cît de cît, marea sete de cultu
ră a muncitorului nostru, sînt treburi 
care cer pricepere, pasiune și poate 
oarecare interes documentar.

Desigur, tovarășul Tibișoiu, „cultu
ralul" de la „Timpuri Noi", nu inten
ționa să fie aluziv și ironic, dar mă 
lăsa să înțeleg că simte nevoia unui 
ajutor calificat.

— Rime putem face și noi, a adău
gat el zîmbind, și chiar facem, dar 
bănuiesc că un scriitor care s-ar lega 
de fabrica noastră, muncind alături 
de noi o zi pe săptămînă, ar avea de 
cîștigat, în măsura în care-și propune 
să scrie despre muncitori, despre ac
tualitate, cum se spune. Noi vom în. 
văța și singuri, vom citi, vom asculta 
muzică, vom cînta și vom dansa, dar 
este vorba de ceva mai complicat, 
este vorba despre cărți mai cuprinză
toare, pe care nu le pot face decît 
scriitorii înzestrați și cu experiență-

M-am legat să aduc această reflec
ție la cunoștința celor interesați. Am 
reținut, astfel, ideea că oamenii mun
cii nu se mulțumesc cu milioanele e- 
conomisite, cu motoarele lor moderne, 
ci vor și cărți, cărți bune și trainice, 
pe măsura vremii noastre. Iată o che
mare la întrecere de un soi deosebit.

Nicolao JIANU

T. Ce-

rie 1960, dată la care a pornit iniția
tiva comuniștilor, cui sprijinul Regiunii 
de partid și al ziarului „Drum Nou", 
pentru combaterea risipei de materii 
prime, s-a economisit în regiunea Sta
lin respectabila cantitate de 12.800 
tone imetal, echivalentă cu materialul 
necesar confecționării a 3.325 tractoa
re sau 3.047 autocamioane. Și rezer
vele sînt departe de a fi epuizate, în 
pofida laf ir maț iilor contrare ale teh
nologilor refractari... Dovada ? 
„Condamnat" pe baza acuzației sus
ținute de „procurorul" milimetru, ser
viciul metaîurgului șef al Uzinei de 
Tractoare din Orașul Stalin a orga
nizat două brigăzi alcătuite din 25 de 
tehnicieni, cu sarcina să găsească so
luții în vederea economisirii de metal 
prin reducerea adaoselor de prelucrare, 
reproiectarea și modificarea desenelor 
de piese, care să ducă la îmbunătă
țirea construcției tractorului și la 
reducerea greutății lui. In numai cî
teva zile de activitate, brigăzile s-au 
angajat ca prin modificarea a trei 
repere (carterul cutiei de viteză, cair- 
casa și semtoxa), să economisească 
pînă la sfîrșitul anului 110 tone și 
prin reverificarea altor repere încă 
300 tone metal. Alte economii de mii 
de tone se vor obține la modelare și 
turnare (redueîndu-se bavurile); total 
3.000 de Itone economii în 1960...

Să luăm un altt exemplu de la uzina 
„Strungul" : la corpul broaștei tip A. 
și la penele de 11/4 țoii, risipa de 
metal prin adaosul mare de prelucrare 
se cifrau anual la 58.600 kgr., adică 
la peste jumătate din greutatea pie
selor respective. Prin ,jsentînța“ pu
blică, tehnologii acestei uzine au fost 
„condamnați" să studieze modalitatea 
de reducere a consumului specific de 
metal la reperete amintite. Martorii 
„acuzării", maistrul Pillman Friedrich 
de la „Rulmentul", inginerul Mihai 
Dumitru și strungarul Grigore loan 
de la Uzinele de Tractoare, au indi
cat și soluții pentru lichidarea... in
fracțiuni- Au fost de asemenea găsiți 
vinovați maiștrii Tăbăcllă și C. Mar
tin de la secția de modelaj a Uzine
lor de Tractoare. Infracțiunea: gro
simea pereților unui reper a fost cu 
12 mm. în loc de 4 mm. cît ar fi 
fost necesar, îneît se pierdeau 25 kg. 
metal, din care s-ar fi putut 
confecționa un număr dublu de piese. 
Complici: maistrul modelator ~ 
păru și controlorul Ghimeș...

Am pomenit și despre o 
de agitație. Ea continuă, cu 
cele satirei, procesul grav 
specialiștilor. Pe neașteptate, după un 
cuplet, o romanță sau un moment 
coregrafic, unul dintre spectatori este 
interpelat de pe scenă: „Să ne spună 
tovarășul X de ce țeava de evacuare 
cîntărește în formă brută, Ia turnare, 
12 kg. iar după prelucrare numai 2 
kg.? Nu este de părere că se pierde 
fără rost o cantitate de metal din 
care s-ar putea confecționa încă cinci 
țevi ?

„Acuzatul", luat pe nepregătite, se 
ridică în picioare și roșește ca un rac 
fiert, spre hazul tuturora. îndrugă 
cîteva cuvinte de justificare, dar ju
rații — de astădată sutele de spec
tatori, colegi și tovarăși de muncă 
din aceeași uzină — nu-1 slăbesc pînă 
ce nu se angajează să remedieze de
ficiența satirizată. Azi e luat la rost 
unul, mîine altul, așa îneît toți „de- 
licvenții" vin la rînd și sînt trecuți 
prin focurile satirei, care se dovedește 
salutară prin porosivitatea ei.

Procesul „milimetrilor" 
ridicarea nivelului tehnic 
al producției, dezvoltarea 
socialiste a tehnicienilor, 
și maiștrilor.

E un gen de proces neobișnuit, fără 
circumstanța atenuante, în care „in
fractorul" este pus în fața propriei sale 
conștiințe și tras la răspundere de 
către tovarășii săi de muncă. Cîndva, 
pe această temă se vor broda, poate, 
schițe, nuveile și chiar romane, Cu 
inerentele conflicte dintre acuzați și 
acuzatori. Noi ne mărginim să sem
nalăm „startul" — pornirea unei ac
țiuni vaste, egală cu o revoluționare 
a concepțiilor în gospodărirea avutu
lui obștesc și în conștiința oamenilor.

...Fenomen dialectic de creștere și 
de maturizare a oamenilor de tip nou, 
socialist...

brigadă 
mijloa- 
intentat

urmărește 
și științific 

conștiinței 
inginerilor

Tudor MIHAIL

confecții „Gh. Gheorghiu-Dej", una din noiledePresing-automiil la Fabrica
macini construite din rezerve interne, la propunerea muncitorilor din fabrică 

fi care aduce însemnate economii

Muncitorul fruntaș Alexandru Stolea, de la F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej”, unul 
dintre cei mai buni tăietori la banzic

ITMURI
abrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" se nu
mără printre cele 19 
întreprinderi 
care au 
marea la 
cinstea 
II Idea
Partidului Muncitoresc 
Romîn.
muncitor nu se află în 

întrecerilor socialiste. Diln 
asta, muncitoarea fruntașă 
Bejenaru, de la sectorul 

vrut să-mi vorbească,

din țară 
lansat che- 

întrecere în 
celui de-al 
Congres al

afara 
pricina 
Elena 
III, n-a 
dar de loc, de loc, despre realizările 
ei, afirmînd că nu se poate să scriu 
doar despre ea, trebuie să cunosc ne
apărat întreaga brigadă, care deține, 
cu perseverență, drapelul de fruntașe 
pe raion de trei ani încoace, din 1957.

N-a vrut să-mi vorbească nu din 
vreun exces de modestie — a subliniat 
chiar dînsa — dar dacă asta e situa
ția, dacă așa se lucrează? Despre ea 
n-a vrut să-mi spuie decît atît, că 
iubește meseria, croitoria, din copilă
rie, de cînd făcea rochițe pentru pă
puși. Șabloneruf Matache Constan
tin, un bărbat voinic, cu o față muș- 
chiuloasă și prietenoasă, mi-a mărtu
risit, parcă încurcat, că el se anga
jase ca în cursul lunii aprilie să reali
zeze cinci mii lei economii și 10 cos
tume în plus peste procentul de ca
litate. Cînd l-am vizitat, își întrecuse 
angajamentul. Cum? Prin gospodări
rea mai cu grijă a suprafeței de ma
terial, prin încadrarea rațională a șa
bloanelor. Dacă s-ar fi menținut in 
marginile vechiului angajament, n-ar 
fi putut face față ritmului bandei: el 
face croituri și pentru brigada de di
mineață și pentru cea de după-masă 
și, cum ele sînt’ în întrecere...

Pe electricianul Alexandru Crăciun, 
secretarul organizației de U.T.M. de 
la sectorul 8, îl aflu către ora 3, cînd 
își isprăvise programul. îmi vorbește, 
la început, despre acțiunile întreprinse 
de organizația de sector pentru mo
bilizarea la întrecere. Apoi despre rit
mul său de muncă: „La mine e toc
mai pe dos — cind eu stau, inseamnă 
că ceilalți lucrează". Adică atunci 
cînd instalațiile electrice și mașinile 
de tricotat sînt în ordine și ceilalți 
lucrează la ele, el poate fi liniștit In 
ziua aceea, însă, avusese de furcă la 
o mașină de import, italiană. Probabil 
pentru că muncise mult, tăcut și 
încordat, acum avea sămînță de vor
bă. Mai întîi își face o profesie de 
credință : „Electricitatea este un lucru 
și vast și greu". Apoi începe să se 
istorisească. Că a fost la început bri
gadier silvic. Nu prea mult, nu-i 
plăcea singurătatea și nici pădurea. 
S-a dus la Bicaz, a lucrat la tunel- 
intrare și a stat acolo pînă la armată, 
unde a urmat cursurile unei școli elec
trotehnice... Că socotește și acum Bi- 
cazul ca „o casă a mea. Acolo sînt 
bucuriile mele"; că acum eîțiva ani 
s-a căsătorit. Pe nevastă-sa (care lu
crează tot aici, la Confecții) a cunos
cut-o la mare. Ea avea 21. de zile de 
stat, el 12. „La început, ea zicea că 
am ochi de lăstun, — o fi citit asta' 
undeva —, că-i place să citească și 
să scrie". (într-adevăr, numele ei 
l-am întîlnit dedesubtul unor repor
taje deosebit de izbutite din ziarul 
fabricii).

Acum, alt ritm. Al muncitoarei Ma
ria Tudor. Pe scurt: 138% depășire 
de plan; coeficientul de rebut e 1% 
— ea lucrează cu mult sub 1%; la o 

decimă de ciorapi trebuie să se con
sume 10 ace — ea lucrează cu 7 
ace. Mărturisește că, de curînd, a fost 
fotografiată pentru coperta „Flăcării". 
O lucrătoare din preajmă ține să mă 
convingă că numărul revistei, dacă, 
are fotografia ei, o să aibă succes. 
De prisos, sînt și eu încredințat: 
Maria Tudor e o femeie frumoasă, 
mărunțică și sprintenă. Are ochi negri, 
cu o privire limpede și veselă. Cind 
se termină lucrul, își ia rămas bun de 
l-a ceilalți muncitori. Pleacă în conce
diu la Sovata. Maria Kiss, care-și 
făcuse concediul acolo o asigură că la 
Sovata „o s-o ducă bine, din toata 
punctele..." E o odihnă meritată.

Inovațiile și proiectele de inovații 
sînt atît de numeroase — după cum 
am aflat de la cabinetul tehnic — în
eît se organizează și ele î-ntr-un ritm 
venit să sprijine celălalt ritm: al creș
terii producției.

Proiectul de inovație, pe care mi-l 
descrie Iconwnescu Elena, a izvorît 
din generozitate. Ea lucrează la file- 
taj, însă, alături de mașina ei, stătea 
o fată care confecționa găici. „Vedeam 
cum se chinuia cind le tăia cu foar- 
feoa, de făcuse bătături la degete". 
Și Iconomescu Elena a conceput un 
dispozitiv automat de tăiat găici la 
distanțe egale.

Cind vorbesc despre Elena Dumi
trescu, devenită celebră în toată în
treprinderea, oamenii folosesc, de obi
cei, două cuvinte :

— Are specific !
Alții mai darnici cu cuvintele spun 

cam așa :
— Te uiți la ea, nici nu se gră

bește, nici nu dă lucru de mîntuială 
și nici nu se ostenește cine știe ce. 
Și tot scoate două norme peste plan. 
Ce mai, o inovație propri-u-zisă... Are 
specific 1

E o femeie volnică, între două 
vî-rste, cu o expresie a feței blîndă 
și bună. Mie mi-a spus scurt:

— Caut să folosesc cum trebuie 
cele 480 minute de lucru.

Și deoarece e_a scoasă din produc
ție de cîteva zile, pentru a f^e cu
noscută celorlalte lucrătoare metoda 
ei, m-a invitat să-i urmăresc, practic, 
explicațiile. Și-a tras un scaun lingă 
o fată tinără, a început să potrivească 
atent ochiurile ciorapilor pe dinții ma
șinii și...

Dar s-a petrecut o întîmplare care 
mă scutește de o relatare mai deta
liată. După ce mă despărțisem de 
Elena Dumitrescu, mi s-a spus că ce
naclul literar își ține ședința săptă- 
mînală. Am ajuns acolo după ce înce
puseră lecturile. Cînd am intrat pe 
ușă, se citea o schiță a Alexandrinei 
Romocea. După un timp, am fost izbit 
de următorul pasaj (pe care apoi l-am 
copiat): „... acestea sînt fetele noa
stre... Sînt multe, și mîinile lor iuți 
încheie îndemînatic ciorap după cio
rap, făcîndu-i apoi stivă în coșul de 
sîrmă verzuie aflat lîngă mașină. 
Printre ele se plimbă Marina, arătînd 
cînd uneia, cînd alteia, sau poposind 
timp mai îndelungat lîngă o lucră
toare și explicîndu-i metoda prin 
care ea reușește să dea planul dublu.

— Tanța, uite, trebuie să prinzi cio
rapul cu cheița în afară, — și Ma
rina își trase un scaun lîngă o fată 
oacheșă, cu un breton frumos, scurt și 
subțire. Marina avea degete scurte și 
groase. c_re nu se potriveau cu age
rimea lor. Tanța observă că unele au 
unghiile roase. «Se vede că spală 
multe vase acasă» își spuse. «Ba nu, 
reveni apoi. Sînt de pe vremea cînd 
a fost spălătoreasă». Nu urmărea, nu 
putea urmări lămuririle Marinei. «Cu 
degetele astea, își aminti ea de o în
tîmplare a Marinei, l-a plesnit atunci 
pe maistru, care era rudă cu patro
nul. Cred că i-a lăsat dîre vinete pe 
obraz».
le văzu 
șină de 
că sînt 
cu coarnele 
care mai rău îl încurcă. Se uită ilar la 
degetele muncite ale Marinei și o 
prinse o duioșie pentru femeia asta, 
duioșie pe care nu știa cum să i-o 
mărturisească. Atunci o mîngîie cu 
palma pe spate. Marina se răsuci mi
rată și-i spuse cam tăios :

— Unde-ți e gîndul, fată ?
Tanța îi răspunse și ea tăios, deși 

apoi îi păru rău:
— Nu pot să lucrez repede după 

metoda dumitale".
(Pînă la urmă, Tanța avea să ac

cepte îndrumările Marinei).
Era o schiță inspirată de inovația 

Elenei Dumitrescu, care poate fi ușor 
recunoscută 
sezisare și 
ivirii noului 
nificații.

Apoi Tanța își privi degetele, 
subțiri și frumoase și se ru- 
ele. Le învinui, cam nedrept, 
neîndemînatice, că seamănă 

frumoase ale cerbului.

în Marina. Și în această 
transfigurare promptă a 
e un r:tm nlin de sem-

Nicolae VELEA



— Trage-l pe o linie inoarță.
/I noua zi în tren. Vagoanele sînt 

de gheață, oamenii lihniți, ușile fere- 
'cate, buzele bolnavilor arse de sete. 
Numai din cînd în cînd cineva se a- 
gață de lucarna cu gratii a vagonului. 
Localnicii se apropie, jandarmii li iz
gonesc cu paturile armei.

— Dați-ne voie «d dăm jos ca
davrele.

Ușile sînt închise, ferecate șt jan
darmii păzesc.

Hoiturile se umflă întii, se chircise 
pe urină, se scurge o zeamă neagră 
care inundă vagonul, copiii cad bol
navi unul după altul, foamea chinuie 
mai rău ca înainte, frigul a amuțit 
toate glasurile.

Și trenul își continuă drumul zile și 
nopți, nopți Și zile prin cimpiile înghe
țate ale Ucrainei, printre gările pirjo- 
lite, prin cantoanele goale, în cîmpia 
înghețată a Ucrainei peste care bate 
vîntui de Răsărit.

— Cine mai poate să mai citească 
numele gării, cine mai vede ?

Lumina orbește după ce ai stat 
cincisprezece zile în întuneric.

— Vla-di-ef-ka.
— Da, Vladiefka, gară din Ucraina, 

gară pustie în mijlocul cîmpului.
— Dafi-vă jos. Repede.
— O clipă, o singură clipă.
— Nu, nu este timp, trebuie să ne 

grăbim, altfel ne pierdem, ne rătăcim.
— Dar avem morți în vagoane, mor

ții noștri. Cine o să-i îngroape, cine 
o să le sape mormîntul?

Și convoiul se formează din nou. 
Bolnavi, copii, bătrîni, femei, toți pe 
jos.

Și bate viscolul peste cimpiile Ucrai
nei și zăpada acoperă urmele depor
tai Hor și bat jandarmii cu patul puștii, 
bolnavii se împleticesc și cad, se calcă 
peste trupurile lor. Și nu se vede nici 
un sat, nici o casă și nici o vietate. 
Arbori aplecați de furtună, stîlpi pră
văliți, ziduri arse. O zi și o noapte 
prin viscol. Pe jos, printre cei ce cad 
și nu se mai pot scula, peste cada
vrele lor.

Și apare în sfîrșit satul. Da, apare 
tn sfîrșit satul. Sini case, da, sînt 
case, sînt oameni, sînt curți, sînt lu
mini, o să ne încălzim oasele dege
rate, bolnavii o să găsească o bucată 
de pline și un colț cald. E satul Ma- 
rinofka, se văd luminile lui. Oamenii 
își adună ultimele puteri și mărșălu- 
iese mai departe. Satul e din ce în ce 
mai aproape.

— Cine sînt ăștia?
— Deportații din Vigoda.
— Să nu se apropie de sat că trag.
Plutonierul ține într-o mină pistolul 

și într-alta nagaica.
—Să nu se apropie de sat că trag.
Cîinii lui sfîșie carnea oamenilor și 

biciul arde fețele deportaților. Ultimii 
rămași în viață jug, se împrăștie, se 
rătăcesc.

Dacă pînă în jumătate de oră nu 
sînt încolonați toți, ii împușc pe ăștia 
care au mai rămas.

Femeile strigă, copiii se agață de 
pulpanele mamelor, bolnavii cad sleiți.

Nu, nu se mai poate, nimeni nu se 
mai ține pe picioare. Viscolul e din 
ce în ce mai năpraznic, vîntui trîntește 
ia pămînt oamenii. Mereu cad oameni. 
Urmele lor înegresc zăpada, pete în
doliate pe cearceafurile albe ale cîm- 
piei.

E tîrziu și e iarăși noapte.
Ultimii oameni în viață mărșăluiesc 

mai departe spre Bogdanovka.

Aurel BARANGA
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— 1945—

ce scăpase de 
srrinsoarea de lîngă 
Turda, regimentul se 
resfirase iar peste cîm- 
puri și dealuri, conti- 
niiînd învăluirea pozi
țiilor hitleriștilor care 
se agățau de fiecare 
bucată de pămînt. în
cepuseră ploile înghe

țate și interminabile ale sfîrșitului de 
toamnă- Ploile sînt și ele trecute prin
tre operațiunile războiului. Cu cît sînt 
mai năpraznice, cu atît sînt mai bine 
folosite pentru incursiuni sau pentru 
pătrunderi prin surprindere în dispo
zitivul inamic. Trîmbele groase de apă 
te feresc de orice priviri, și asta nu
mai în schimbul bălăcirii prin noroa
iele ce-ți răcesc și bătăile inimii, fă- 
cînd ca’ bocancii să atîrne mai greu 
decît „propritt-zisa" sau afetul mitra
lierii.

Aflasem că un grup de hitleriști, 
cam cît o companie, s-a Infiltrat prin
tre liniile noastre, urmînd_ șerpuirea 
unor dealuri pe jumătate împădurite. 
Se răzlețiseră, cînd spărsesem frontul,

B A l{ B r

LINIȘTIT...
[Așadar, nervul de piatră al îndoielii a fost taiat 1
Omenia n-o să se mai sinucidă între kilometri de sîrmă 

ghimpată.
N-o să mai vedem deasupra caselor
Colivia de aur a reflectoarelor.
Cîntecul sirenelor a fost înmormintat pe acoperișuri...
N-o să ne mai sperie ciripitura puștilor la poligonul de 

tragere
Și sfîșierea aerului cu baioneta
(O, sunetul acesta ce seamănă cu tulburătoarea,
Unica trecere a unei rochii cunoscute pe Ungă tine!), 
Pe ziduri n-o să mai rătăcească veghea amețită din zori 

a soldatului,
[Aparatul circulator al fricii nu mai funcționează I
In orga de fier a rastelelor de arme
O să ne aruncăm pălăriile
Și-o sa lăsăm nespălate geamurile cazărmilor,
Pentru că : dacă cineva coase,
Dacă cineva visează la ziua de mîine,
La îmbrățișări și la cuvinte spuse pe jumătate,
Dacă altul își face socoteala măruntă a cheltuielilor zilnice, 
Dacă se aud blidele lovite cu lingura,
Dacă cineva sparge lemne și aburul unei mincări proaspete 
Ofilește o floare în geam, cu sărutarea sa fierbinte, 
Terifiantă ca primul sărut,
Dacă se spală rufele și aud înțepenirea cearșafului pe o 

fringhie,
Dacă copiii se zbenguie în albii,
Dacă zumzăie iarba în parcuri,
Dacă vreo cîteva cumeire își povestesc ce-au făcut aseară 
înseamnă că undeva în lume exista o forță,
Există o mînă mai puternică decît aceste labe murdare
Care construiau războiul în laboratoare,
In cancelarii și locuri secrete.
Și dacă există această forță, această mînă binecuvântată. 
Eu pot să stau liniștit la masă și să mă gîndesc la dragoste. 
La femeia mea tandră
Care mi se ascunde la piept
Ca să-i aud bătaia puternică a inimii.
Dacă există această forță, această mînă binecuvîntată 
Care ne apără,
înseamnă că duminică o să ne putem plimba liniștiți.
Că vom privi cerul fără teamă
Căutînd urma de demult a trecerii unei păsări,
Înseamnă că vom mai auzi cîntece seara
Sub primele stele verzui ca pruna necoaptă,
Că va fi pace totdeauna...

o

fuseseră trimiși sau lăsați cu vreo mi
siune, încă nu știam. Nu se știa bine 
nici unde, nici cîți sînt. Compania 
noastră trebuia să cearnă, metru cu 
metru. întinderea înecată de ploaie și 
să-i lichideze pe nemți. Ne-am des
părțit pe plutoane, că ne era mai 
ușor așa, și am pornit, după hartă, 
într-o dimineață mohorîtă, ca o noap
te sub valurile furioase ale ploii.

Hărțile sînt bune ele, pentru orien
tare, dar în amănunt dracu să le ia, 
mai niciodată nu corespund. Ba un 
cot al rîului s-a schimbat, ba pădu
rea nu mall este, ba moara însemna
tă colo a dispărut. Incît înaintam 
pipăind fiecare bucățică de teren. Nu 
vedeam mai mult decît vîrfurile bo
cancilor- Am ocolit o miriște de cîte
va ori și tot nu dădeam de vîlceaua 
însemnată pe hartă, pe unde s-ar fi 
putut infiltra nemții. Eram ceva mai 
mult de douăzeci, murați pînă la pie
le. Ne-am oprit, așa, în noroaie, ne-am 
cuibărit sub foile de cort, numai apă 
și ele, pînă cînd sublocotenentul va 
cliibzui ce-i de făcut. A trimis patru 
cercetași și s-a ghemuit deasupra 
hărții, potrivind-o după busolă. Sub 
foile de cort, răsuflările noastre erau 
fierbinți, ca aburul din baie. Abia 
plecaseră cercetașii, cînd, printre mu
getele ploii am auzit un muget străin. 
Mugetul unei vaci. Ce să caute o 
vacă acolo, în pustietate și ploaie? 
Am crezut că ni s-a părut, dar de au
zit o auziseră toți.

— Ați auzit, dom’ s’ lent?
— E ploaia, mă...
Ca pentru a ne confirmă simțurile, 

s-a mai auzit un muget-
— Ei, drăcie, parcă vine din par- 

tea aial
Am alergat vreo doi într-acolo. Or

biți de ploaie am căutat în dreapta 
și în stînga fără să găsim nimic. S-a 
mai auzit un muget, și atunci ne-am 
lămurit. Nu departe, într-un colț al 
miriștii era un fel de dîmb, acope
rit cu coceni. Am răscolit bine, era 
un bordei săpat în pămînt. Înăuntru, 
întuneric și cald.

— Care ești acolo, mă, ieși afară că 
zvîrlu o grenadă!

A ieșit întîi o bazma albastră, apoi 
o fată de vreo optsprezece ani, îmbră
cată c-un
- Ce-i 

pe aici ? 
ai gură de vorbit...

Dar înăuntru era 
gînd liniștită, ca și 
întîmpla pe afară.

Am dus fata la 
colo, sub foaia de cori, ne-a povestit 
toată întîmplarea. Cînd s-a apropiat 
frontul, maică-sa, că tată n-avea, atît 
a vrut să pună la adăpost, — vaca. 
Era tot avutul lor. Ce s-au gîndit ? 
Au săpat bordeiul de lîngă bucățica 
lor de pămînt, și cînd a început clo
cotul frontului, fata s-a ascuns cu 
vaca acolo, așteptînd să treacă pră
pădul. Simplu, ca și cînd s-ar fi as
cuns înapoia casei.

•— Păi nemții 
f etico.

— Da’ atunci 
căutați ?

Deșteaptă foc, 
tam pe niște nemți, așa-i, niște nemți 
care se învîrteau pe aici, pe undeva, 
dar nu-i găseam, de parcă intraseră 
în pămînt... Unde 
se ascundă ? Ar fi 
aici o vilcea...

Fata s-a gîndit 
dezlegat bazmaua, 
rul și a spus :

— Vă duc eu și la vîlcea, și pe 
toate dealurile, că le știu ca-n pal
mă. Numa’ că ce fac cu vaca ? Cine 
mi-o duce acasă ? Că ziceți că-n sat 
nu mai sînt nemți...

— Ete, mă, •— a rîs un ostaș, — 
n-ai vrea să ai și ordonanță ? De-aia 
avem noi pușcă în spate, să-ți pă
zim ție vaca ? 
noi.

— Zău ? — 
s-o las aici ?

Și s-a întors
— Un soldat mai puțin nu-i mare 

lucru, nu ? .că tot nu știe locurile de 
pe aici. Luați-mă pe mine și zău că-i 
găsiți pe nemți.

— Parcă ai dreptate, fetițo. Uite 
ce-i ostaș, te duci cu vaca în sat, — 
i-a spus ăluia care rîsese o clipă 
înainte.

Soldatului îi pierise rîsul.
— Dom’s’lent, mai mare rușinea.-

■— Nu-i nicio rușine. Ne ajungi 
din urmă la batalion. Execută ordi
nul I

I-am dat fetii o foaie de cort în 
spinare, și duși am fost.

cojoc vechi.
fato, n-ai casă de te ascunzii 
Și de ce mugești, că doar 

și o vacă, rume- 
cînd nimic nu se

dom's’lent și a-

nu mai sînt aici,

dumneavoastră ce

fata. Da, noi cău-

naiba puteau să 
trebuit să fie pe

puțin, apoi și-a 
și-a scuturat pă-

Las-o aici, și hai cu

s-a încruntat ea- Cum

către s’lent:

I
'S Jl

A P U T
ouă Mai, ziua Victoriei. 
Ziua în care printr-un 
sol al amiralului Doe- 
nitz, șef al unui gu
vern german fără ca
pitală și fără sediu, 
hitlerismul hăituit și 
fugar își semna capi
tularea fără condiții. 
Sînt cincisprezece ani

flori. Și vorba 
învingem,

Pînâ seara, nemțit au fost găsiți 
și făcuți, mai toți, prizonieri. Fata 
s-a dus în treabă ’Si Și ani dat și de 
clipa cînd ne-am putut dezbrăca, în 
sălile de clasă ale unei vtchi școli 
primare. 'încercam să ne uscăm hai
nele, fiecare cum putea. Eram numai 
în izmene, cu puștile lîngă noi, pen
tru orice eventualitate. Vestoanele, 
mantăile, bocancii, pantalonii, se în
șirau pe niște scînduri, lîngă sobă. 
Atunci, zău că știi ce înseamnă feri
cirea...

— Mă, de s-ar usca pînă tnîi- 
plecăm naibii tot cu elene, să nu 

ude...
In clasă 

ploua mâi
•— Stai 1 

gînd.
— Iar vine vreun ordin de la re

giment. Să știi că plecăm chiar a- 
cum...

A intrat caporalul de gardă înăun
tru și s-a dus în cancelarie, unde șe
deau ofițerii;

— Să trăiți dom’ căpitan, a venit 
o fată. Zice că trebuie să vorbească 
cu dom’s’lent.

— Care sublocotenent, mă ? Și ce 
fată ? De fete ne arde

■— Zice că a fost 
s’lent după nemți...

— A, mă miram să 
zis sublocotenentul nostru. O 
strașnică, domnule căpităn. Ea ne-a 
arătat drumul. Primiți-o, poate ne dă 
vreo informație.

— Ad-o încoace.
Cum naiba s-o aducă printre atîți 

bărbați numai în izmene ? Iar de îm
brăcat nu se gîndea nimeni. Sublo
cotenentul a ris și a comandat:

— Drepți I Toată lumea își pune 
mantaua. Repede.

Ne-am pus mantăile pe noi. Te 
bufnea rîsul, vă’zîhdu-ne altul, așa, cu 
picioarele ieșind goale de sub poalele 
mantăii care șiroia de apă.

Fata a trecut printre noi ca și cînd 
am fi fost niște copaci. Nici nu s-a 
uitat.

era cald, să leșini. Afară, 
îndesat.
am auzit sentinela stri-

nouă acum ? 
azi cu dom’

nu vie, — a 
fată

— Te pomenești că vrea să-i duc 
vaca pînă la București, să fie 
adăpost, — a spus cu obidă 
picase prost dimineață.

— Mă, eu i-aș duce vaca 
viața, n-o vezi... a rîs un altul.

De la noi se auzea toată discuția 
din cancelarie.

— Ce-i fetițo, nu ți-a ajuns vaca 
acasă ?

— Domnule căpitan, poate că mai 
rămîneți pe aici, să curățiți locul de 
nemți. Aș vrea să...

Hai, spune,
— Ge vrei ?

•— Păi, vreau să merg cu dum
neavoastră că tot eu știu mai bine 
locurile de pe aici decît alții.

— Da' de unde știi tu că rămînem 
aici ? Asta-i secret militar I

Așa spuneau 
fost azi.

Nu era secret 
cu ei...

— Tu știi că 
despre asta ? Știi ce-al să pățești ?

— Păi, ca
opriți-mă cu dumneavoastră pînă îi 
găsim pe toți nemții rămași pe-aici...

— Bravo, fetițo, așa da. El, dom
nilor, care o încadrează ?

— La mine, domnule maior, — a 
spus sublocotenentul nostru, — tot 
a fost cu noi azi, șl s-a obișnuit. 

Bine, trece-o la voluntari.
— Auzi, asta ne mai trebuia, fus

tă cu pușcă, — a mîrîit soldatul ca- 
re-i dusese vaca.

A doua zi, însă, fata nu mai avea 
fustă, se îmbrăcase ca orice soldat. 
Numai moletierele nu știa să le a- 
șeze. I-am arătat nof.

Cît despre hainele noastre ude, nu 
știu cum s-a făcut, dar toată com
pania avea a doua zi hainele uscate, 
și pantalonii căleați cu trei dungi, 
una în față, una în spate, una în 

carte.
fată de la țară...

Mihu DRAGOMIR

militar, că doar eram

n-ai voie să vorbești

să nu pățesc nimic,

afară, cum scrie la 
Cîte nu poate o

de atunci.
Armata 

din mîini. 
invincibilitate 
Moscovei, la Stalingrad și la Kurs’k, 
s-au mai găsit privitori care s-au a- 
rătat surprinși de rapida și totala 
ei prăbușire. In ochii lor, măcelul 
fără rost care a mai urmat, părea 
sortit să dureze. Oștite care pînă 
mai ieri, într-o beție de viteză și de 
nimicire, cotropiseră Varșovia și Pa
risul, Haga și Bruxellesul, Belgradul 
și Atena, și înaintaseră orbește, anun
țau lumii că știu să se bată și în 
restriște. In fanfaronadele șefilor na
ziști se vorbea de minuni iminente. 
Firește, în fața mîniei națiunilor 
înarmate nu se mai spera într-o vic
torie ci numai într-o jalnică amînare. 
Părăsit ca un pistol de colecție, în
fundat și ros de rugină, atîrna în 
panoplia trecutului, vechiul vis al tru
fașilor junkeri, acum cotonogiți: acel 
Blitzkrieg himeric, aducător de bani 
și de „spațiu vital". Dusu-s-a și du- 
că-se pianul de hegemonie mondială, 
și de aruncare în robie a neamurilor 
,de duzină", în folosul „poporului de 
stăpîni!“ Vai, — cine i-a pus să se 
încumete spre răsărit ? Acolo ei n-au 
mai întîlnit metereze moarte, ci bata
lioane însuflețite de hotarîrea de a 
birui, susținute de cetele nenumărate 
ale partizanlor hărțuindu-i zi și noap
te. Acolo, întregul popor a făcut față 
năvălitorului. Disprețuind moartea, 
jertfindu-și vetrele și viețile pentru 
patria socialistă, sovieticii au stat 
zid în calea nazismului, și l-au nă
pustit, cu spinarea încovoiată și 
fruntea în pămînt, pe căile triste ale 
întoarcerii spre vest. Da, cine i-a 
pus ? Prea norocoși se socoteau a- 
cești antreprenori de agresiuni mili
tare dacă vor izbuti să scape, măcar 
cu pielea și svastica, din pîrjolul în 
care se vîrîseră și pe care-1 
seseră.

...Sosise, adică, minutul în 
silită să-și părăsească prăzile 
ceririle dintre Atlantic și Volga, po- 
ticnindu-se de ruine și lunecînd în 
singe, acea oastg sinistru luminată 
de flăcările incendiilor semănate de 
pașii ei, se apropiase de-a-ndaratelea 
de hotarele Reichului. Fiece zi de 
rezistență mai 
un adaos de 
de cadavre în 
se sinchiseau 
Nu „patria în 
patrimoniul lor de jafuri și crime. 
Nu wagnerianul „aur al Rinului" ci 
pur și simplu „corpul delictului" tre
buia apărat. Erau lagărele infernale, 
cu vastele instalații de gazare, cu 
spațioasele cuptoare de ars și viii Și 
morții, cu modernele laboratorii de 
vivisecție pe om, și mai erau și tem
nițele încă tixite de prizonieri nema
sacrați, erau toate aceste ciclopice 
construcții, adevărate temple închi
nate perversității și crimei, și care nu 
trebuiau capturate în stare revelato
rie, de biruitorii ce soseau vertiginos, 
cu trupele sovietice în frunte.

De aceea, portretele tragicomicului 
Fuehrer, din ale cărui trăsături pic
torii oficiali se străduiseră ani de-a- 
rîndul să măsluiască o imposibilă 
mască cezariană, fusese înlocuit, la 
repezeală, cu imaginea pudrată, dar 
gînditoare și costelivă a marelui Fre
deric. Scuturat de praful istoriei, re
gele cinic și bătăios era chemat tem
porar sub drapel, ca o umbră tute
lară convocată la masa de spiritism. 
Apelurile lui Goebels și Himmler răs- 
pindeau răgușite invitații la o luptă 
pe viață și pe moarte. în imagi
nația tor delirantă, (ara germană se 
zbirlea ca un arici de oțel, preschim
bată într-un buncăr uriaș, în care 
însă ca în locuința unui sinucigaș 
fraudulos, trebuiau arse hîrtiile com
promițătoare, să se dosească tot ce 
mai e de dosit. Mai rămăseseră, in
tr-adevăr, un număr de martori supă
rători, încă în viață, și teancuri de 
ordine pentru execuții individuale și 
colective, uitate în sertar. Să cîștige 
timp, deci. Un an, șase luni, o lună, 
o săptămînă, o zi 1 în acest scop, 
numai poporul, numai ridicarea în 
masă, le mai putea fi de folos. La 
arme, deci 1 clamau naziștii, — cași- 
cum, pînă atunci fusese doar o bă-

Hitler scăpase armelelui
Și cu toate că faima ei de 

se spulberase în fața

aprin-

care, 
și cu-

mult, nu aducea decît 
dezastre și o recoltă 
plus. Dar nu de asta 
naziștii mari și mici, 
pericol" îi preocupa ci

oi ziariști sovietici, 
Kudreatîh . și Merga- 
nov, au avut inspirația 
de a redacta un docu
ment fundamental al 
secolului nostru care, 
după părerea mea, va 
intra în posteritate îna
intea nenumăratelor ca
podopere scrise și ne

scrise. Fiindcă realitatea surprinsă în 
cele două pagini ale lui Kudreatîh și 
Merganov a dat drept de viață fiecă
rei capodopere scrise în a doua jumă
tate a secolului al XX-lea, precum și 
tuturor celor care vor urma. Poate va 
scăpat acest document. Vi-1 voi re
aminti : sînt cele 45 de minute, de la 
orele 0 la orele 0,45, ale nopții de 8 
mai spre 9 mai 1945, minutele sem
nării capitulării definitive a Germa
niei hitleriste, în localul fostei școli 
militare de ingineri și în popota ofi
țerească a acesteia din suburbia Ber
linului numită Karlhorst.

La 8 mai, orele 24, au intrat în 
sală reprezentanții puterilor aliate vic
torioase ; după ce s-au așezat la masa 
prezidențială, împuternicitul Uniunii 
Sovietice, președintele ședinței, le-a 
anunțat scopul ședinței. In două mi
nute.

— Invitați pe reprezentanții coman
damentului german, a , spus președin
tele la orele 0,02. A urmat o pauză de 
două

In

La 0,04, au intrat în salăgenera
lul feldmareșal Keitel, în uniformă de 
paradă, atingînd, probabil, astfel in
dicele cel mai înalt al ridicolului de 
pe glob în clipa aceea, cu bastonul 
de mareșal în mînă, cu fața conges
tionată, cu mănuși, pe care le-a pre
dat aghiotanților săi, aflați în poziție 
de drepți, smirnă; în dreapta sa, ge- 
neralul-colonel Stumpf, locțiitorul lui 
Goering, mititel, mohorît, absent; în 
stînga sa, generalul-amiral von Frie
deburg, ramolit, adus din spate, de a- 
semenea nepăsător- La 0,06, președin
tele i-a întrebat: „Știți pentru ce ați 
fost invitați ?“ Keitel a răspuhs: „Da.

Știm".
S-a făcut un 
al victimelor

17.000.000 de

calcul aproximativ 
celui de-al doilea 
război mondial: 

morți din rîndurile 
poporului 

capitularea

în

a

pe

lui Caragiale; 
să murim cu

taie de 
sau să 
toții I

Dar poporul nu 
(ul dintre nație și

Șefii, mai ales 
în cursul acestei 
șenia lor sufletească, monstruosul lor 
egoism de supraoameni confecționați 
din fraze și atitudini, — nesimțitori 
și reci în mijlocul măcelului. în cum
plita luptă care se desfășura pe 
scena imensă și sinistră de molozuri 
și surpături, șefii aceștia, spumegînd 
amenințări neputincioase își pregă
teau ieșirea din ultimul act, cu ges
turi de cabotini vulgari, în roluri de 
melodramă, iată-l pe Adolf Hitler, 
conducîndu-și victima, pe Eva Braun, 
mireasă în văluri negre de doliu, la 
altar. Funebră exhibiție de misticism 
sentimental, împănat Și cu sadism. 
S-a petrecut în ziua de 20 aprilie, 
în vreme ce pe caldarîm, șiroia sîn- 
gele, la numai douăsute de metri de 
vizuina confortabilă a macabrilor 
miri și a nuntașilor spectrali.

...Dar cum să rezumi în cîteva li
nii, prăbușirea unor aventurieri or
ganizați tîlhărește, care în visul lor 
sîngeros, născător de masacre, au silit 
o lume întreagă să se apere 1 Infrîn» 
gerea lor fatală a fost înscrisă chiar 
în primii lor pași, în victoriile lor 
de la început. Căci adevăratele vic
torii sînt cîrmuite și ele de anume 
legi. Savanții de la academia mili
tară le-au ignorat cînd au vrut să 
se strecoare avocățește printre ele. 
In război nu totdeauna două și cu 
două fac patru. Cel ce nu ține seama 
decît de cifre și nesocotește factorul 
moral, dă greș. Altfel luptă cel care 
își apără dreptul și libertatea și altfel 
cel trimis sa jefuie șl să distrugă. 
Acel Blitzkrieg, moștenit de la 
Moltke și Clausewitz și care pînă 
acum s-a împleticit de vreo două ori, 
nu era decît o socoteală de spărgă
tori atacînd în puterea nopții o bancă. 
O problemă de pregătire minuțioasă 
și de surprindere tîinărească. Chestie 
de iuțeală și de scamatorie militară 
care încearcă să încalece timpul și 
spațiul și să sugrume în om conștiin
ța, — aceste temelii ale realității.

...Un cetitor curios de întîmplările 
din trecut, va răsfoi cîndva, peste 
veacuri și veacuri, unul din acele 
almanahuri cu pretenții de mici enci
clopedii, care au apărut și vor apare 
anual, cit va mai ține lumea. La nu știm 
care rubrică și slovă, ochii lui se vor 
opri asupra textului acesta imaginar, 
redactat în stilul rezumativ al lexl- 
coanelor. Iată;

„Al doilea război mondial" 1939— 
1045.

„Dezlănțuit de repetatele agresiuni 
ale Germaniei hitleriste împotriva ve
cinilor săi, pentru dobîndirea de teri
torii, debușeuri și colonii, a debutat 
prin ocuparea Parisului și a unei por
țiuni din Europa de către trupele 
hitleriste care mai tîrziu au invadat 
Uniunea Sovietică. S-a terminat gra
ție eroismului sovietic, prin victoria 
națiunilor-unite și prin înfrîngerea și 
capitularea totală a Germaniei, după 
intrarea trupelor sovietice în Beriin. 
Consecințele acestui război îngrozi
tor au fost, ca și dezastrele pe care 
le-a pricinuit, incalculabile. Dar el a 
inspirat, însfîrșit, omenirii, nu nu
mai groaza statornică de război ci 
și sentimentul că el nu este un rău 
inevitabil și cu atît mai puțin un rău 
necesar. Mulțimile instruite prin ex
periență și prin analiza cauzelor eco
nomice și sociale care îl provoacă, au 
văzut limpede în mecanismul lui. 
Fapt care a demascat și paralizat 
uneltirile permanente ale acelor pluto- 
crații cosmopolite, interesate și spe
cializate în dezlănțuirea și exploata
rea războaielor. Totdeodată o eră 
istorică nouă s-a deschis. Rînd pe 
rînd, ia chemarea ideilor noi, po
poarele asuprite ale Asiei și Africii, 
s-au scuturat de jugul capitalului 
colonial, ridicîndu-se la viața de stat 
și la independența 
me ce se accelera 
sul descompunerii 
ascensiunea clasei 
pul puterii. Prin 
chiar și guvernele cele mai conser
vatoare ale timpului, au trebuit să 
repudieze războiul ca mijloc de re
zolvare a litigiilor între state și este 
azi unanim recunoscut că victoria a- 
supra hitlerismului a contribuit hotă- 
rîtor la apariția în istorie a unei 
conștiințe noi".

R

sau

s-a mișcat! Divor- 
hitlerism era vădit, 
șefii, și-au arătat 

agonii, toată hido-

economică, în vre- 
pretutindeni proce- 

capitalismului și 
muncitoare în cim- 
declarații solemne,

Ion VINEA

e
Gred că au fost de 100 de ori mai 

multe blesteme 
decît. victime, împotriva hitleriștilor. 
La 0,12, Keitel și-a refixat monoclul 

la ochi și, la măsuța unde i s-a or
donat, a început să citească actul de 
capitulare, deși, după cum recunos
cuse cu cinci minute înainte, cunoștea 
documentul. După alte cinci minute, 
la 0,17, Keitel a scos din nou stiloul 
și a semnat actul de capitulare, în 
cinci exemplare. De cinci ori a citit 
acest început: „Noi, subsemnați!, ac- 
ționînd în numele comandamentului 
suprem german, acceptăm capitularea 
necondiționată a tuturor forțelor noa
stre armate de pe uscat, de pe mare 
și din aer..." Semnarea de către Kei
tel a capitulării a durat de la 0,17 la 
0,22. După care feldmareșalul a zîm- 
bit (I), și-a scos monoclul și s-a îna
poiat la locul său. La 0,22, a semnat, 
cu mîna tremurîndă, von Friedeburg, 
fără să ridice capul; adjutanții l-au 
susținut să se ridice și l-au condus 
la loc. La 0,27, a semnat repede, lă
bărțat, fără a privi pe cineva, Stumpf. 
El a semnat în trei minute, după care 
s-a ridicat și a salutat (I) prezidiul. 
In 10 minute, de la 0,17 la 0,27, hitle
rismul a semnat recunoașterea înfrîn- 
gerii sale definitive, după un război 
de șase ani, 2-100 de zi ie (aproxima
tiv) 50.400 de ore (aproximativ), — 
blestemat de toate popoarele lumii în 
fiecare zi, în fiecare oră.

La 0,30, actul a fost adus pe masa 
prezidiului, pentru a fi semnat de re
prezentanții celor patru puteri aliate 
victorioase; semnarea a durat 13 mi
nute. După care, la 0,43, președintele 
i-a concediat pe învinși :

— Delegația germană 
La 0,44 Keitel, von 
Stumpf și aghiotanții au

Tot ce le-a dorit mai cumplit ome
nirea

— și fiecare om sensibil conținea 
în el blestem

la adresa hitlerismului —

s-a transformat în scena istorică 
din noaptea. 

de 8 spre 9 Mai, orele 0,44. 
învinși, îngenuncheați, în haine de 

paradă 
să treacă în revistă înfrtn- 

gerea și propria umilire 
de cîte cinai ori că au capi» 

tulat, 
capitulat, au capitulat, au capi

tulat 
necondiționat, ne

condiționat, 
necondiționat 
facă cu mîinile, cu 

mănușile, cu buzele, 
zîmbetele, cu saluturile, cu pri

virea, 
loviți de apoplexie —

la dispoziția deplină a învingă
torului.

0,45, în fosta popotă a fostei

ca

citind

au

necondiționat.

necondiționat, 
neștiind ce să

ou

ca 
Ș-i

La 0,45, în fosta popotă a fostei 
școli militare de ingineri din Karlhorst, 
la Berlin, exact acolo unde au dorit 
în cele mai grele clipe, luptînd la Sta
lingrad, la Conventry, la Paris, la Le
ningrad, la Cassino, pe fiecare locșor 
unde au sîngerat abundent, — sovie
ticii, francezii, americanii și englezii 
și-au strîns mîinile, s-au îmbrățișat 
Dărbătește, oprind cu duritate, căci e- 
rau militari, și cu greutate, căci erau 
oameni, ca bucuria să se transforme 
în acel plîns fără de care n-am înțe
lege ceea ce e grav și înălțător în via
ța noastră. In noaptea aceea, s-au 
descoperit zăcăminte de bucurie, in
calculabile ca și blestemele împotriva 
hitleriștilor. Gu mult mai bogate de-, 
cît zăcămintele de uraniu ale lumii.

La 15 ani de atunci, cu cîteva zile 
înaintea întîlnirii Uniunii Sovietice, 
Franței, Statelor Unite și Angliei la 
masa tratativelor hotărîtoare pentru 
soarta omenirii, zăcămintele de bucu. 
rie ale acesteia sînt departe de a fî 
epuizate. Omenirea luptă — în frunte 
cu Uniunea Sovietică — tocmai pen
tru folosirea lor integrală.

care prezida 
definitivă a 
Germaniei hitleriste : 
17-000.000 l
La 0,07, președintele sovietic a în- 

trebat: „Delegația germană are actul 
capitulării necondiționate? Are cunoș
tință de conținutul ei ?“ Keitel a răs
puns : „Da". La 0,07, Keitel și-a pus 
monoclul. La 0,09. Keitel a fost între
bat dacă este gata să semneze capi
tularea, a răspuns din nou „da“ și a 
scos din buzunar un stilou. La 0,10, 
președintele ,i-a indicat măsuța pe care 
trebuia să semneze actul capitulării 
necondiționate. La 0,11, Keitel a sărit 
de pe scaun spre măsuța indicată, 
monoclul — susțin martorii oculari — 
i-a scăpat din orbita ochiului său, 
care trecuse impasibil, cum se cuvine 
unui militar prusac, peste atîtea ma
sacre.

Nu s-a făcut un calcul al blestei -

minute.
pauza aceea de exact două mi

nute 
anonim ofițer de ser

viciu 
spre îngenuncherea 

definitivă 
reprezentanți ai hitle- 

rismului 
întîmplat, în lume, un 

miracol...
acest miracol 
grafică a rîn- 

diferenția de 
era — paralel

care un

invitat

cei trei

cred că s-a

numai 
permis 
mele,

pentru 
această 
spre a-l

(Și 
mi-am 
durilor 
cealaltă frumusețe care 
— însăși semnarea capitulării).

al blestemelor înălțate de

este liberă. 
Friedeburg, 

părăsit sala.

împotriva hitleriștilor.
Blestemul împotriva călăului e tot 

ce rămîne mai profund 
în urma unei victime. Radu COSAȘU



entru construirea păcii
(Urmare din pag? 1)

acum ale Comitetului. Poziția 
aceasta nu e de loc întîmplatoare. 
Ea se explică prin însăși concepția 
generală despre opinia publică pe 
care nu odată puterile occidentale 
au disprețuit-o. Conștienți că sub 
presiunea fluxului ei. Adunarea Ge
nerală O.N.U. a votat unanim, 
acum 5 luni, rezoluția pentru de
zarmarea generală și totală, contro
lată, ei încearcă acum să sărăceas
că această rezoluție de conținutul 
și semnificațiile ei reale.

E greu, însă, de conceput ca în 
convorbirile la înalt nivel unde de
zarmarea e pe primul plan, această 
problemă fundamentală să nu fie 
scoasă din păienjenișul arguțiilor 
oțioase pentru care cele 5 delegații

occidentale au cheltuit atîta ener
gie la Geneva. Așa cum a declarai 
N. S. Hrușciov, conferința Ia înalt 
nivel trebuie să fie încununată de 
succes, pentru ca în urma ei po
poarele să poată constatai cu satis
facție că s-a făcut un nou și im
portant pas în direcția consolidării 
păcii.

In acești 15 ani de grele eforturi 
pentru a reclădi ceea ce războiul 
a distrus, în acești. 15 ani în care 
zeci și zeci de popoare au pășit 
la o viață nouă, Pacea și-a durat 
temelii greu de zdruncinat.

De unde datoria celor care poartă 
suprema răspundere a destinelor 
lumii să îndepărteze, radical și de
finitiv, tot ceea ce ar putea primej
dui înălțarea edificiului.

George IVAȘCU

Lumina de Mai
(Urmare din pag. 1)

beră, bună și dreaptă, eliberată de ex
ploatare, izbăvită de războaie, ferită 
de spectrul mizeriei și al nesiguran
ței, o lume a muncii, a grijii față de 
om, a cuceririlor științei și tehnicii : 
orînduirea socialistă.

Entuziasmului celor ce-și dăduseră 
Intîlnire pe străzile Moscovei victo
rioase „Ia ora șase după război", i-a 
luat locul munca dîrză, activitatea 
furtunoasă. Anii de după război nu 
puteau fi ușori, li umbreau zidurile 
năruite, îi apăsau miliardele de me
tri cubi de dărîmături, îi îndolia lipsa 
milioanelor de tineri căzuți în lupte. 
Pe o șesime de glob, fiecare om a 
ieșit la lucru, într-un elan colectiv 
fără precedent, cu o disciplină desă- 
vîrșită, cu o capacitate de jertfă ve
rificată pe front.

Pe cînd fabricile vînzătoriior de 
moarte umpleau în van magazii uria
șe cu armament, aci, pe o șesime din 
glob, orașe noi se înscriau pe hartă, 
hidrocentrale gigantice dădeau viață 
unor ținuturi întinse, industrii întregi 
sporeau potențialul unei lumi pe care 
strategi miopi, aflați prea departe ca 
să deosebească ceva, o așteptau să 
se prăbușească. Intîi, a fost învinsă 
arma șantajului atomic; știința so
vietică a dat replica. Apoi o altă re
plică : fanionul cu secera și ciocanul 
a poposit în lună. Mitul superiorității 
tehnice a Occidentului s-a spulberat 
într-o singură zi, pentru totdeauna. 
Lumea întreagă a luat cunoștință că 
Uniunea Sovietică devenise statul cel 
mai puternic de pe glob.

Munca eroică a constructorilor co
munismului își verificase roadele.

Privim în jurul nostru, orașul nou 
care se dezvoltă pe zi ce trece, cvar
talele compacte, clădirile înalte și lu
minoase, școlile, teatrele, casele de 
cu.tură, librăriile pline și magazinele 
spațioase, care întîmpină sărbătorirea 
de cincisprezece ani a Zilei Victoriei. 
Perspectivele sînt clare. Urmarea fi
rească a replicii lagărului socialist a 
fost zguduirea pozițiilor adepților 
războiului rece. Dezlănțuirea de entu
ziasm care a caracterizat pe tot par
cursul lor, vizitele de Pace 
ale conducătorului statului soviete, 
premierul N. S. Hrușciov, în Asia, A- 
merica și, recent, pe meleagurile 
Franței, constituie barometrul cei mai 
precis al primăverii internaționale a 
anului 1950.

Țara cea mai puternică din lume. 
Uniunea Sovietică, a întins mîna tu
turor statelor iubitoare de pace, che- 
mîndu-le la dezarmare, conviețuire 
pașnică și colaborare culturală și e- 
conomică. Popoarele lumii întregi au 
aplaudat, în persoana conducătorului 
statului sovietic, acest gest generos 
și înțelept, de uriașe consecințe.

Astăzi armatele păcii sînt mai nu
meroase și mai puternice ca oricînd. 
înșiși conducătorii principalelor state 
capitaliste par a înțelege acest ade
văr, odată cu tot mai accentuată do
rință de pace a propriilor lor popoare.

in toate ceasurile zilei de 9 Mai. 
glasurile care vor aclama cu ardoa
re, vor aminti miniștrilor și genera
lilor din Occident de Victoria care a 
fost obținută prin colaborare.

Evenimentele prodigioase din ulti
ma vreme ne încurajează să luptăm 
pentru apropierea zilei cînd state cu 
orînduiri sociale deosebite vor găsi 
modalitatea de a coexista pașnic pe 
această planetă.

Pentru ca niciodată vaerul sinistru 
al sirenelor de alarmă să nu mai tul
bure cerul de Mai, pentru ca in miile 
de balcoane deschise spre viață care 
apar mereu în orașele țării noastre, 
copiii să zburde liniștiți la soare, ca 
să avem tihna de a ne bucura de rea
lizările noastre, atît de remarcabile, 
pentru copiii de toate culorile și pen
tru lacrimile mamelor lor, în însori
tele ceasuri ale zilei de 9 Mai să 
lansăni cu amîndouă mîinile porum
beii 
unui

Păcii în văzduhul limpede al 
Mai plin de făgăduinți.

Șerban CIOCULESCU

vizită

GXZeta' tlTERAiRĂ

POESIA

Veronica PORUMBACUALMA REDLINGHER La Magistrala
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Nicolas Guillen și Rafael Alberti 
au adresat poeților de pretutindeni 
un apel pentru strîngerea sumei ne
cesare cumpărării primului avion al 
armatei revoluționare cubane. Z..1—'. 
se va numi „Poesia".

Nicolas Guillen —• cascadă generoasă și albă de rîs, 
cafeniile stînci ale feții;

arhitectonice ritmuri de negru relief popular, 
veselie dulce ca sucul trestiei de zahăr, 
suspin sărat ca sudoarea pieilor negre, 
grație-a dansului mulată în văl spaniol 
strigăt de zori, vulcan retrezit al Antilelor.

Avionul

veste

relie-Dulcele suc al trestiei, sărata sudoare mulatră, ritmul 
fului rostogolit, marșul flămînzilor Cubei, marșul flămînzi- 

lor, marșul...
Tălpile voastre crăpate modelează harta pămîntului vostru; 
mîinile voastre măsoară, cu linia destinului, întinderea plan 

tațiilor voastre ;
Havana nu mai e numai patria havanelor,
Havana e leagănul noului prunc : 

Revoluția!
Buzele miliardarilor frămîntă-n mînie havanele 
dușmănoasă pîndă pe țărmul străin ;
irozii vor să ucidă pe noul născut; 
Revoluția e în vrimejdie !

Havana e leagănul luptei
Havana e și strigătul tău, Nicolas!

Rafael Alberti, exilat al Grenadei, 
peregrin trubadur spaniol, cu nume serafic, 
nostalgie întinsă pe un sfert de veac, 
speranță desfășurată pe cîteva milenii — 
Revoluția Cubei e în primejdie !
Ochii-ți recapătă luciul tranșeelor v.echi, madrilene, 
mîna strînge condeiul ca pușca pe Guadalquivir, 
și răspunde...
Așa s-a născut apelul surîsului nostalgic cu nume serafic 
și-al rîsului plin, generos, al Revoluției Cubei.
Așa s-a născut apelul :
Poeți ai lumii, apărați Revoluția Cubei!. 
Primiți un răspuns carpatin, 
trubaduri ai popoarelor în graiul ca muzica însăși! 
Primiți un răspuns :

pasărea speranțelor
va scrie pe tabla de-azur a Havanei: 
Salut, poezie a lumii, 
salut, Revoluție!

Locul Erșovilor in istorie

Ziua speranței
(Urmare din pag. 1)

posibilitateatată de pace are astăzi 
de a o impune.

Și o va impune.
O va impune pentru 

este calea de dezvoltare 
după legile obiective ale dezvoltării 
ei. Forța invincibilă a socialismului, 
mersul firesc al omenirii spre progres, 
trezirea conștiinței popoarelor, sînt 
bazele istorice ale mersului omenirii 
spre Pace definitivă, spre dezarmare 
generală și totală, spre atingerea ma
rilor idealuri pentru care au luptat, 
au murit și au învins ostașii sovietici 
în cel de-al doilea război mondial.

Omenirea este conștientă și va ști 
să fructifice pînă la capăt, în ciuda 
tuturor piedicilor, roadele victoriei d:n 
9 Mai 1945.

Forța lagărului socialist stă de ve
ghe.

Calda suflare omenească a început 
să topească gheața războiului rece.

Popoarele așteaptă ca datei istorice 
de 9 Mai 1945, să-i adauge pe aceea 
de 16 mai 1960, data întîlnirii la ni
vel înalt, care să centribuie la desă- 
vîrșirea, în sfîrșit, a victoriei.

Denrtosfene Botez

că aceasta 
a omenirii,

r Zi »?

*4 apărui, la E.S.P.L.A., uolumul 17 
din „Biblioteca pentru toți", cuprin- 
2înd Crima lui Sylvestre Bonnard de 

Anatole France

Opinii

între Ibrăileanu
și Toplrceanu

sau o eroare 
bibliografică

Hole trecute mi-a apărut un articol despre ultimul 
volum al prietenului meu, tînărul poet A. P. Fi
rește, articolul e destul de critic, volumul avînd, 
cum se spune, „și lipsuri". Cunoscîndu-1 bine pe 
A... P., mi-am luat toate măsurile de siguranță. 
Fiindcă tot sufeream de apendicită, fiindcă mi s-a 
recomandat în repetate rînduri să mă operez, fiindcă 
Știam că spitalul e o instituție mai puțin accesi
bilă, chiar și lui A.P. care pătrunde oriunde, 
m-am internat în spital, m-am operat, scăpind 
apendice și de posibilitatea cumplită a unei întîl-astfel și de _ 

niri cu victima mea.
Zi de primire. Animație, coșulețe cu bucate, întrebări, răs

punsuri, consolări, urări, veselie artificială. Ca la spital. Deo
dată, am auzit rostindu-mi-se numele. Cineva se interesa de 
mine. Am făcut un efort și m-am ridicat ca să văd despre 
ce-i vorba. O durere ascuțită mă săgeta în locul operației și 
privirile mi se întunecară, nu înainte însă de a-1 fi zărit pe 
A.P. îndreptîndu-se către patul meu.

îngrozitoare situație! Proaspăt operat de apendicită, fără 
nici un sprijin, imobilizat, lipsit de orice posibilitate de refugiu, 
singur, absolut singur în fața unui poet jignit.

încerc să^ cîștig cit mai muit timp ca să mă pot pregăti
* . —- .. , c_ jjOrmpentru înfruntare. Mă prefac
— Dormi ?
Vocea lui îmi pare prea blindă pentru a nu fi perfidă. Nu 

răspund. Șe aude o mișcare, niște foșnete ds hiriie. Aha, acum 
scoate revista ca să-mi spună în față adevărul. Un miros intens 
ae portocale mă intrigă. Nu mă mai pot stăpini și intredeschid ochii. 
A.P. golește în fața mea un sac sport și înșiră pe măsuța de 

fructe, bomboane, flori. E 
și, cum stau așa, cu ochii 
gîndul că sînt victima unei

lingă pat portocale, mere, suc de 
prea de tot. Nu mai înțeleg nimic 
intredeschiși, încep să ma împac cu 
halucinații.

— Te-ai trezit? Ce faci ’oțule ?
— Da, adică nu, nu mă doare...
— Iartă-mă că te-am trezit...
— A, nu face nimic.
— Am venit să-ți mulțumesc pentru articol...
— Să-mi mulțumești? Tu? Uite ce-i, sînt operat de 24 de 

ore, nu e momentul și nici locul să faci ironii... Crede-mă...
— Bine, dar nici prin gînd nu mi-a trecut să fac Ironii, 

Iți mulțumesc cît se poate de sincer.
— Sincer?! Mă, tu ai citit articolul?
— Ce întrebare 1 II știu aproape pe dinafară. De altfeL 

îl port în permanență asupra mea, Uite-1...
— Dar, nu știu dacă ai observat, eu, în articolul ăsta, ca 

să spun așa, trebuie să înțelegi și tu, obiectivitatea, nu te su
peri, știi, în articol te-am cara criticat puțin... așa...

— Ei, asta-i! Nu mai fi și tu modest. Nu m-ai criticat 
puțin, m-ai criticat foarte tare, usturător chiar, violent, cu pa
siune, cu competență, argumentat... Da, da, e un articol foarte 
bun.

— Dragul meu, sînt bolnav, încetează, te implor. Dacă vrei, 
discutăm după ce ies din spital. N-am putere nici să-ți primesc 
ironiile, necum să-ți răspund... Zău, să aminăm discuția...

— De ce să animăm ? Află că de un singur lucru mi-a fost 
teamă: să nu care cumva să mă lauzi. Cind ți-am citit artico
lul, am sărit în sus de bucurie.

— Nu, nu, e prea de tot... Simt
să-mi ia temperatura și să-mi

Te doare ?

că înnebunesc. Qheam-o, 
dea un calmant,te rog, pe soră, 

ceva...
— îmi pare 

Iartă-mă. Dacă
— Nu .' am 

cînd mi-al citit 
punzi imediat. Pe semne că strigasem cam tare, căci toate cape
tele din salon se întorseseră mirate spre mine și în toate privi
rile citeam un soi de compătimire și amabilitate neputincioasă.

— Am să-ți explic, dar te rog nu mai țipa așa... Află că 
m-am săturat să fiu mereu considerat printre scriitorii de mîna 
a doua, printre mediocrități. Vreau și eu să fiu criticat, ca și 
scriitorii de frunte. De ce să fiu lăudat ? Să mă critice și po 
mine, să mi se arate greșelile, de la cele mai mari pînă la cele 
mai mărunte. E o logică perfectă. Scriitorii de mina-ntîia sînt 
criticați. Eu sînt criticat. Deci eu sînt scriitor de mina-ntîia. 
Nici nu-ți dai seama cit iți sînt de recunoscător.

— Bine, dar ceea ce spui tu e un sofism...
— Nu mă privește. Sînt scriitor de mîna-ntîia ! Sînt scriitor 

de mina-ntiia !
Și A. P. începu să danseze împrejurul patului, strigînd ca 

un posedat: „Sînt scriitor de mîna-ntîia 1 Sînt scriitor de mîna- 
ntîia 1“

atîta suferință.foarte rău că ți-am provocat 
vrei, plec chiar acum... 
strigat. Intîi să-mi explici de 
articolul și după aia poți să pleci. Să-mi răs-

ce te-ai bucurat

Dumitru SOLOMON

tact 
să

CONCURSUL TINERILOR POEȚI
In întîmpinarea celui de-al III-lea 

Congres al P.M.R., „Scînteia tineretu
lui" organ central al U.T.M. organi
zează un concurs de poezie cu tema : 
„Drumul glorios de luptă al partidului 
pentru fericirea și bunăstarea poporu
lui muncitor".

Tinerii poeți sînt chemați să se ins
pire din trecutul de luptă al poporului 
nostru condus de partid spre libertate 
șl socialism, din jertfele pe care le-au 
dat cei mai buni fii ,ai țării — comu
niștii și uteciștii ; să cînte marile iz- 
bînzi ale regimului nostru democrat- 
popular. ale oamenilor muncii, ale ti
neretului, chipul luminos al construc
torilor socialismului al comunișt lor și 
utemiștilor, viața și .........
rllor și școlarilor, 
pentru îndeplini’?ea 
jamentelor luate ele 
cinstea celui de- '
P.M.R., eveniment de mare importanță

activitatea pion e- 
munca entuziastă 

și depășirea anga- 
oamenii muncii în 
3-lea Congres al

în viața partidului și a poporului nos
tru.

La concurs pot participa toți poeții 
tineri membri ai Uniunii Scriitorilor, ai 
cercurilor literare, tineri muncitori, ță
rani muncitori, elevi, studenți, ostași 
etc.

Lucrările vor fi trimise pe adresa z a- 
rului „Scînteia tineretului", Piața Scînte 1 
nr. 1, cu specificarea „Pentru concursul 
de poezie", pînă la data de 5 iun e a.c.

Poeziile care au mai fost publicate 
nu pot intra în concurs.

Juriul va fi format din reprezentanți 
ai C.C. al U.T.M., ai Uniunii Scriitori
lor și ai redacției.

Cele mai bune lucrări vor fl 
următoarele premii : 
prem i I a 1500 lei fiecare 
premii IT a 1000 lei fiecare 
premii III a 750 lei fiecare

cu
2
2
3
8 mențiuni a 250 lei fiecare

omanul lui Kocetov — 
Frații Erșov — este o 
carte prin excelență 
actuală. Tulburător de 
actuală. Acțiunea ei 
se desfășoară în 
1955—56, in patria celei 
mai ardente contempo
raneități, Scriitorul so
vietic a scris-o în con- 

nemijlocit cu prezentul, fără 
aștepte „distanțarea”. Angajat

profund în dezbaterile clocotitoa
re ale momentului. Cu patimă. Apă- 
rînd, polemizînd, lovind necruțător, im
plicit și explicit. Militînd efectiv, fără 
să pozeze în artist „de tip obiectiv". 
Vorbind el însuși prin pledoariile în
flăcărate ale eroilor, care-i exprimă 
pozițiile. Rostindu-și propriile indignări 
și acuzații prin intermediul acestora.

Pasiunea luptătoare a scriitorului este 
întruchiparea sensibilă a spiritului de 
partid leninist. Scriitorul a făcut din 
cartea sa o armă cu țintă precisă, slu
jind cauza partidului. El a apărat, a 
polemizat și a lovit necruțător apărînd 
pozițiile partidului, condamnînd șo
văielile, confuziile ideologice ale unora, 
lovind în dușmani. Deși fără „distan
țare”, scriitorul realist-socialist a avut 
o perspectivă largă asupra prezentului, 
a știut să-l integreze în dimensiunile 
desfășurării viitoare a vieții.

Căci, în definitiv, care este tema cărții 
lui Kocetov ?

E tema luptei omului pentru fericire, 
pe care realismul socialist o așează pe 
fundamentul de granit al concepției 
științifice despre lume și societate, al 
concepției clasei muncitoare.

Kocetov s-a îndreptat cu fermitate 
spre cel mai reprezentativ om al seco
lului XX și și l-a luat ca erou principal 
al operei sale : muncitorul sovietic, 
moștenitorul luptei milenare pentru fe
ricire și realizatorul ei în practica vie 
a construcției revoluționare.

Pentru Kocetov, clasa muncitoare, 
pusă în centrul operei sale, apare efec
tiv în rolul ei istoric de făuritoare a 
lumii libere și fericite, în rolul ei de 
clasă care-și pune problemele cheie ale 
existenței umane și acționează pentru 
rezolvarea lor. El își aleg? ca eroi au
tentice familii muncitorești, cu tradiții 
istorice. El descoperă genealogia cu ade
vărat nobilă a familiilor muncitorești 
revoluționare, dezvăluie specificul minu
nat al unor altfel de „dinastii” decît 
acelea consacrate de vechea istorie, spe- • 
cificul „dinastiilor” muncitorești. Așa 
a scris „Neamul J urbinilor". Așa a 
scris despre familia Erșov, care, alcătuită 
din 44 de membri, înregistrează, pe bla
zonul ei, panglicele a 28 de ordine și a 
aproape 100 de medalii obținute pen
tru slujirea devotată, în construcția paș
nică și în război, a Puterii Sovietice. 
Istoria familiei trăiește în toți Erșovii, 
cu conștiința continuității unei lupte 
îndelungate și a unei calificări mindre, 
moștenită din tată în fiu, cu tot ce 
implică ea : instruire și înțelepciune, 
tărie morală și fizică, conștiință de mun
citor din industria grea, cu spirit de 
clasă revoluționar. Stră-străbunicul celui 
mai tînăr Erșov a murit la furnal, în
tr-un accident și a fost dus la cimitir 
de masa tovarășilor săi sub nagaicele 
și săbiile căzăcești. Străbunicul, și el 
jurnalist „a înfăptuit Revoluția din Oc
tombrie” împreună, el și bunicul — 
de asemenea furnalist — „au construit 
statul lor, Statul Sovietic". Străbunicul 
„i-a împiedicat pe liitleriști să pună 
în funcțiune unul din furnalele uzinei 
noastre și a murit ca un erou la postul 
său”. Bunicul „a plecat pe front și a 
căzut, luptînd pentru noi toți”. Feciorii 
săi au luptat pe front. Unul din ei a 
căzut, ca și părintele său. Ceilalți mun
citori s-au întors la uzină, au refăcut-o 
și au început bătălia pentru a da ță
rii sovietice mai mult oțel decît cel 
mai bogat stat capitalist din lume. Cel 
mai mare dintre ei, furnalist cu 30 de 
ani vechime este măistru-șef și specie
list neîntrecut. Al doilea este maistru 
la blaming și se bucură de un prestigiu 
unanim. Al treilea a ajuns directorul 
unui teatru regional și știe să se orien
teze în artă mai bine decît directorul 
său artistic, care se bazează pe „fler . 
Numai al patrulea a apucat, la un mo
ment dat. pe o cale greșite 'rădind tra
diția revoluționară a familiei muncito
rești. De aceea a" rămas în galeria ta
blourilor de familie, numai 43 de mem
bri iar eel rătăcit, mai mult decît de i

justiția statală trebuie să se teamă 
mînia fraților și să se reabiliteze 
primul rînd în fața lor, a Erșovilor, 
simbol viu al Puterii Sovietice. Urmă
toarea generație de Erșovi e reprezen
tată de fiul celui căzut pe front: deși 
foarte tînăr, e maistru de schimb la 
furnale. Iar cel mai tînăr Erșov este 
fiul său, abia născut. Pentru el, Er
șovii din celelalte generații au găsit un 
titlu de mai mare cinste decît acela 
de „prinț moștenitor": „siderurgist moș
tenitor, jurnalist moștenitor”.

Erșovii ocupă un loc central în so
cietate, locul pe care-l ocupă clasa mun
citoare însăși, în societatea socialistă și 
în istoria omenirii. Erșovii sînt pro-
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ducătorii efectivi ai bunurilor materiale 
și spirituale și conducătorii producției. 
Nu numai la uzină, ci și în artă. Și 
nu numai în teatrul pe care-l conduce 
unul dintre Erșovi. Ei constituie izvorul 
de inspirație al literaturii unui tînăr 
dramaturg și al unui tînăr pictor. Inspi- 
rîrulu-i, ei le transmit, de fapt, sensul 
artei adevărate, îi instruiesc și îi educă, 
îi conduc.

Viața lor este viața societății sovie
tice. Concretizată, sensibilizată, perso
nificată divers.

Erșovii sînt un nucleu, pentru ro
manul lui Kocetov. In jurul lor pal
pită viața. Pozitivul și negativul. Fru
mosul și urîtul. Noul și vechiul. Feri
cirea și nefericirea. Nucleul lor mag- 
netizează umanul și respinge inumanul. 
De aceea întreaga acțiune a cărții este 
istoria reacțiilor determinante ale Erșo
vilor intr-un anumit moment istoric. 
„Subiectul" e subordonat acestei istorii 
fragmentare. De aceea el nu e, decît 
aparent, unul singur.

Kocetov reflectă întrebările, speran
țele și temerile, așa cum apar ele însăși 
în această realitate concentrată în fami
lia Erșovilor. Numai realitatea însăși 
le poate răspunde, împlini, o goi. Cel 
mai însuflețit personaj al cărții, admi
rabila comsomolistă Kapa Gorbaciov, 
soția lui Andrei, lucidă ca raționaliștii

și înflăcărată ca romanticii meditează, 
profund și juvenil totodată : „Omeni
rea a avut din totdeauna două probleme 
importante. Prima — relațiile de pro
ducție... a doua — relațiile de familie... 
La noi... omul e liber și sentimentele 
sale sînt libere. Rezultă însă, de aici, 
că dacă s-au schimbat din temelii re
lațiile de producție, dacă nu mai există 
exploatarea omului de către om, e o- 
bligator ca toți să fie fericiți în viața 
personală ? Nu, Kapa, fericirea perso
nală nu decurge de la sine, în mod 
obligatoriu, din desființarea exploatării. 
«Foi trăi pînă la comunismul mondial». 
Și el știe că probabil o să fie și atunci 
oameni fericiți și nefericiți, se vor petrece 
și atunci în viața omului tot felul de lu
cruri”. Dar el știe ca drumul spre fe
ricire duce prin construirea comunis
mului , care va face viața din ce în ce 
mai ușoară, mai bună, va înlătura tot 
mai multe izvoare ale suferinței umane. 
De aceea Dmitri, la maturitate, visează 
ca și în copilărie să ajungă la comu
nism și e hotărît să trăiască pînă atunci. 
Nici un Erșov nu e nefericit, chiar 
cînd nu și-a cucerit încă fericirea do
rită. Erșovii se împărtășesc din bucuria 
întregii societăți și nu disperă. Ei luptă 
cu destinul și-l forțează, ca Dmitri 
care aproape a înviat din morți. Per
fecționarea morală e pentru ei un pro
ces continuu, care le dă puteri nesecate. 
Fiecare cucerire în cunoașterea adevă
rului le dă satisfacția necesară luptei 
de zi cu zi și în perspectiva viitorului. 
Datoria și sentimentul, rațiunea și afec
tivitatea se luptă încă, dar se împacă 
din ce în ce mai mult, la fiecare coti
tură a vieții. Trăiesc din ce în ce mai 
plin după legile frumosului. Simt în 
fiece clipă aerul liber al patriei sovie
tice și fluturarea steagului leninist de
asupra creștetelor lor. De aceea ei cred 
în fericire și luptă pentru ea.

Kocetov a tratat, în cartea sa despre 
Erșovi, despre drumul spre fericire al 
clasei muncitoare, despre acest drum 
lipsit de asfalt și de flori adeseori, dar 
sigur și minunat tocmai pentru că în
vinge, rînd pe rînd, toate obstacolele 
care, de milenii, stau în calea omului. 
E drumul leninist al construcției, ener
gice și neabătute, a comunismului. In- 
.sași străbaterea lui îi fericește pe oa
meni. Și Kocetov arată aceasta.

Savin BRATU

Neavînd o bibliografie a scrie
rilor Iul G. Ibrăileanu, greu ne 
putem orienta în cercetările cele 
mai de seamă ale criticului 
„Vieții romineștl" asupra poezii
lor lpl Emlnescu. Din această 
cauză, cele mai substanțiale ar
ticole și studii ale criticului le- 
șan asupra iul Emlnescu, adesea 
nesemnate ori semnate cu nume 
convenționale, au rămas necu
noscute pînă astăzi sau sînt atri
buite altor scriitori care colabo
rau la „Viața romînească". Iată 
cazul lui G. Topîrceanu, care în 
ultima vreme ne este înfățișat ca 
un adevărat „emlnescolog“. Deșt 
autorul „Parodiilor" ar ti putut 
să facă și unele observații destui 
de interesante asupra versurilor 
lui Emlnescu, în scrierile sale el 
nu s-a prea ocupat cu critica tex
telor și a edițiilor eminesciene,

.Cu toate acestea, în volumul al 
cincilea al ediției sale (M. Eml
nescu, Opere — Poezii postume* 
București, Editura Academiei 
R.P,R. 1958), acad. Perpessicius
reproduce, în capitolul Mărturii 
(pag. 700), sub numele Iul G. To
pîrceanu, articolul Eminescu șl 
epigonii lui, care se tipărise în 
Viața romînească, IX. voi. 
XXXIII, nr. 6 din iunie 1914, fără 
semnătură, la rubrica „Miscella
nea", p. 373-378.

Prin această reproducere* acad, 
Perpessicius intenționează să a- 
rate cititorilor că au fost scrii
tori (critici sau Istorici literari* 
ori simpli publiciști) care nu s-au 
extaziat în fața edițiilor de „pos
tume", ci din contra, au consl- 
aerat că unii edițori au scăzut 
gloria iul Eminescu publicîndu-1 
„postumele" alături de poeziile 
sale definitive sau, mal bine zis* 
dînd drept poezii definitive niște 
bucăți în versuri card nu au fost 
publicate de poet în' timpul vie
ții. și pentru ca să nu 1 sa t>~ 
Pledeze că la „Viața romlneas- 
că“, intr-o atît de lungă vreme* 
nu s-a găsit decît un singur pro
testatar de genul lui Topîrceanu; 
acad. Perpessicius mai reproduce 
și articolul Eminescu postum, 
din aceeași revistă, anul VII, vol. 
XXVI, nr. 9 din septembrie 1912, 
care articol se află tipărit tot 
fără semnătură șl tot la rubrica 
„Miscellanea", p. 388-390, pe caro 
de data aceasta îl atribuie Iul G. 
Ibrăileanu.

Noi însă* care știam că la 
i,Viața romînească" Ibrăileanu 
era factotum la rubrica *,Miscel
lanea" și că în calitatea lui de 
critic și istoric literar aproape 
monopolizase subiectul ce trata 
despre postumele lui Eminescu și 
care se Ilustrase încă din 1908 
(Viața romînească, III, nr. 8, voi. 
X, pp. 228—241) eu un studiu spe
cial despre Postumele iul Eml
nescu, ne-am zis că la mijloc 
trebuie să fi o eroare de natură 
bibliografică.

Pentru că spațiul de care dis
punem este foarte restrîns, vom 
da numai două-trel indicii, însă 
certe, din care să rezulte că tot 
Ibrăileanu este autorul articolu
lui atribuit lui Topîrceanu.

1. In articolul Eminescu și epi
gonii lui, atribuit lui Topîrceanu, 
se află următorul pasaj :

..Dacă unui poet din zilele noa
stre i-ai umbla prin saltare, ca 
să furi șl să dai publicității drept 
opere definitive, niște însemnări 
provizorii și imperfecte, acest 
poet te-ar chema în judecată sau 
- genus irritabile - s-ar apăra 
cu pumnii împotriva unei astfel 
de injurii.

Eminescu însă, despre care se 
știe cit era de scrupulos cu pro- 
pria-1 producție, nu se mal poa
te apăra..."

Ideile din acest pasaj, exprima
te aproape la fel, se întîlneau șl 
în articolul Eminescu postum, 
scris, precum crede și Perpessi
cius, de .Ibrăileanu :

„Dacă unul poet în viață i-al 
da în vileag bruioanele furate de 
Sub masa lui de lucru, dacă l-ai 
face această rușine, ar fi în stare 
să te tragă la răspundere sau - 
genus irritabile vatum - să-ți a- 
plice singur o corecțiune bine
meritată.

Dar Eminescu e mort..."
Faptul că acest pasaj este re

produs de Perpessicius numai în 
articolul atribuit lui Ibrăileanu 
și lipsește în cel atribuit lui To
pîrceanu, acesta din urmă fiind 
trunchiat, nu știrbește cu nimic 
identitatea lui în ambele izvoare.

2. Să mal spunem că în artico
lul Eminescu și epigonii lui, a- 
tribuit lui Topîrceanu se află 
ideea că „gazetari de talia lui E- 
mlnescu au mai fost — poate șl 
mal mari — dar poeți de talia 
Iul, nu !“ Idee care se Intîlnește 
și în articolul Două comemorări: 
Kogălniceanu, Eminescu (Viața 
romînească, VI, voi. XXIII, nr. 
10, din octombrie 1911, la rubrica 
„Miscellanea")? Șl că aceeași idee 
a fost reluată de Ibrăileanu în 
Statuile lui Eminescu (1b. XVII, 
voi. LXI, nr. 2 din februarie 
1925) 7

3. In fine, vom adăuga, dacă 
mai e nevoie, că limbajul folosit 
în articolul Eminescu șl eplgoniî 
lui are o pronunțată nuanță mol
dovenească (roș în loc de roșu, 
cătră în loc de către, ciubote, 
ciubotărie) proprie lui Ibrăileanu 
și nu lui Topîrceanu. Ișl poate 
imagina cineva că Topîrceanu ar 
fl scris Sărman ciubotar în loc 
de Sărman clsmar 1

I. CREȚU
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INTILNIREA CU MALIUTINA
In activitatea mea artistică de 

după 23 August 1944, datorită reper
toriului nou, am întâlnit adeseori, în 
rolurile interpretate, „Cuvîntul Par
tidului". încă din primii ani de Ia 
Eliberare se punea în țara noastră 
problema creării unei arte dramatice 
noi, o artă pentru popor. Noua linie 
de creație aotoricească, realist-socia- 
listă, nu mă găsea departe de ea. 
Interpretarea firească, tinzînd să o- 
glindească fidel viața, să exprime 
măreața simplitate a oamenilor obiș- 
nuiți, a făcut parte din crezul meu 
în muncă. Care mi-a fost școala ? 
Cine mi-a fost profesorul ? Școala mea 
a fost sala de spectacol, publicul. In 
conștiința publicului, cuvîntul trebuia 
să pătrundă fertilizator, să zguduie 
și să înalțe. Avem acum în sălile de 
spectacol un public nou: marea masă 
a oamenilor muncii. Cuvîntul spus, 
trebuie să fie pe înțelesul său, pen
tru ca el să se recunoască în acest 
cuvînt, să fie emoționat și să se înal
țe sufletește prin el. Prin ce mi s-a 
predat învățătura nouă ? Prin text. 
Da! Textul citit și recitit, adîncit. 
Sprijinul nostru a fost noul repertoriu 
și d n șirul personajelor interpretate 
de mine. Partidul a vorbit răspicat 
între altele, prin vocea plină de con
ținut a Maliutinei. In lucrarea lui 
Alexatidr Stein, „O chestiune perso
nală" sînt cîteva cuvinte spuse de 
Maliutina, cuvinte pe care cu, ca in
terpretă a . intructoareii Colegiului de 
Partid, trebuia să le rostesc și care 
m-au răscolit adînc. Este vorba de 
sfatul pe care aceasta îl dă lui Ko- 
lokolnicov, atunci cînd el o întreabă 
cum trebuie să se poarte cu oamenii. 
„Citește Statutul, tovarășe, îi răspun
de Maliutina, acolo se arată clar cum 
trebuie să se comporte un comunist, 
și, subliniază ea, bineînțeles cu con
diția să știi să-l citești". Trebuie să 
mărturisesc, că în interpretarea pe 
care trebuia să o dau aceleia care 
în piesa citată era purtătoarea Cu- 
vîntului Partidului, replica de mai 
sus m-a tulburat adînc. Aș fi dorit 
din toată inima să știu rosti 
Cuvîntul Partidului. Superioritatea 
personajului mă copleșea. Cu
noașterea amănunțită a faptelor, sem
nificația adîncă a tuturor amănunte
lor, puținătatea vorbelor rostite, dar 
pline de sensuri adînci, înțelepciunea 
calmă, tot atît cît și trecătoarele iz
bucniri pasionale, oimcnești, și apoi 
acestea toate îndiguite în limitele u- 
nei frumoase discipline și ale unei 
bune cuviințe desăvîrșită în compor
tare, iată elementele de care trebuia 
să țin seamă pentru ca Maliutina să 
respire, să gîndească, să se miște 
și să acționeze real.

In munca mea de descifrare a per
sonajului a atârnat greu pătrunză- 
toarea înțelegere umană de care a- 
ceastă femeie dă, nedezmințit, dovadă. 
Am găsit în momentele ei de tensiune 
sufletească, o caldă duioșie omeneas
că. femeia aceasta care cerea căpi
tanului de rangul I, Cernogubov: 
„Vă rog să nu faceți apel ta senti
mente" clocotește în adîncul ei de o 
viață sufletească bogată, viață pe care 
însă o stăpînește cu fermitate, canali- 
zind-o în sensul misiunii ei fundamen
tare, de comunistă. Este, în persona 
Maliutinei, o măreție calmă. Am simțit 
cum în acest personaj se concentrează 
experiența de viață a nenumărați oa
meni, am simțit de asemenea că vor
bele și gesturile ei trebuie să Răs
pundă năzuințelor maselor. Am înțe
les că întreaga acțiune a piesei cu 
problemele ei sociale, cu relațiile de 
fai.nilie dintre copii și părinți, dintre 
prieteni sau simpli cunoscuți, toate 
se înnoadă în personalitatea instruc
toarei Colegiului de Partid. Răs
punderea mea era, într-adevăr, 
foarte mare. Vigoarea lipsită 
de rigiditate dar și de moli
ciune, în înțelegerea „dramelor" omu
lui și apropierea de ele cu tact au 
fost factorul de care am ținut sea
ma în munca mea de creație a perso
najului. După ce am jucat în „O 
chestiune personală" în întâlnirea mea 
cu diferitele personaje pozitiv» ale 
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„POVESTE DIN IRKUJK"
Al i A l Scent din filmul „Prima zi de pace"

de Alexei Arbuzov _______________________________ __
ersonajele pieselor lui 
Arbuzov sînt tineri 
care construiesc comu
nismul, care luptă îm
potriva cotropitorilor 
naziști, iar dragostea 
se naște și trăiește în 
sufletul lor strîns îm
pletită cu munca și 
cu lupta lor. Oamenii

pe care-i înfățișează scriitorul sovie
tic sînt optimiști, plini de încredere 
în viitor chiar în clipe de grea în
cercare, deznădejdile care îi încearcă 
uneori sînt pînă la urmă înfrînte, fi
indcă ei își găsesc forța de viață în 
elanul întregului popor, în munca tu
turor pentru fericirea tuturor.

„Ascultîndu-și vremea, romantismul 
și poezia acesteia" —- cum îi îndemna 
cunoscutul regizor sovietic V. Plucek 
pe scriitori — Arbuzov a scris „Po
veste din Irkuțk", cronică a oamenilor 
din a doua jumătate a veacului al 
XX-lea, poate cea mai vibrantă din
tre vibrantele sale lucrări. Scriitorul 
ne vorbește despre constructorii unei 
hidrocentrale de pe malul Angarei si
beriene, regiune despre care savantul 
Lomonosov afirma, cu două sute de 
ani în urmă, că „va spori simțitor 
forța Rusiei". Sînt oameni feluriți pe 
acest șantier, veniți de pe felurite 
meleaguri ale Uniunii Sovietice. Bri
gada escavatorului pășitor, pe care o 
conduce mecanicul șef Serghei, este 
fruntașă în muncă. Brigadierii sînt 
puternic atașați de șeful lor, care este 
un băiat modest și de o mare frumu
sețe sufletească. îndrăgostit de Va
lentina, casierița magazinului ali
mentar, Serghei nu-și mărturisește 
sentimentele decît atunci cînd Victor, 
tovarășul și prietenul lui, cel cu care 
fata se plimbă și discută în fiecare zi, 
declară că nu i-a trecut niciodată prin 
minte s-o ia de nevastă. Serghei se 
apropie de Valentina, „fîșneața", cum 
i se spune, nu numai cu dragoste, 
dar și cu respect. Această purtare, cu 
care n-a fost obișnuită, trezește în 
sufletul Valentinei sentimentul ador
mit al propriei sale demnități, încre
derea în valoarea ei. Valentina de
vine mai bună, mai serioasă și, de
venind mai bună și mai serioasă, des
coperă pe rînd în Serghei trăsăturile 
omului adevărat, care o fac să-i fie 
drag. 

pieselor interpretate ulterior s-au năs
cut pe nesimțite înțelegeri și discer- 
năminte noi. In munca mea de edu
catoare a tinerei generații de actori, 
am căuta; și caut să țin seauna de 
aceste îmi semnificații. Nu știu să 
poetizez dar știu că interpretarea în 
mod realist a rolului, susținută de 
un studiu amănunțit al întregii lucrări, 
al fundalului ei istoric și social, pre

Erou! comunist in creația mea

cum și o nelimitată dorință și voință 
de a trăi efectiv rolul, constituie, 
socotesc, o școală vie și lucrul acesta 
am căutat să-1 transmit studenților 
mei. Necesitatea punctualității, a res
pectării cuvîntului dat, cinstea față 
de rolul încredințat spre interpretare, 
dorința de a-i descifra tainele și de 
a-1 face să învie și să crească pen
tru bucuria și învățătura publicului 
nostru, toate acestea am încercat să 
le dăruiesc fără nici o rezervă. Cînd

Caute!
Pe un zid ars, o mînă a scris stân

gaci cu creta : Prima zi de pace. Tit
lurile filmului evoluează sobru, pe mar
ginea cerului tulburat de cele din urmă 
rachete, pe fondul sonor al răpăiturilor 
tot mai rare de mitralieră... Se ivesc 
zorii unei zile, dimineața de 8 mai 
năvălește proaspătă în piața largă a 
orașului german, peste casele ruinate 
din spatele cărora privesc cu încordare, 
așteptând răspunsul mesajului lor de 
pace, ostașii sovietici. Aparatul de fil
mat poposește îndelung în tabăra fas
cistă, o descoperă în intimitate, sătulă 
de luptă, fără altă dorință decît să-și 
pună capul jos, să se odihnească. Un 
traveling lent (însoțit de sunete grave 
de orgă) suprinde șirul de soldați ger
mani rezemați fără vlagă de zidurile a- 
fumate ale catedralei, cenușii, ne- 
rași, cu ochii duși în fundul ca
pului, cu buze arse de febră, 
apărînd în uniforme — fostele fal
nice uniforme ale armatei Rei- 
chului — ca niște păpuși dezarticulate 
îmbrăcate în haine străine, ridicol de 
largi. O știință a amănuntului de cos
tum, de machiaj, de atmosferă, carac
terizează începutul impresionant al a- 
cestui film bun, realizat de talentați 
cineaști sovietici. Debutul acțiunii e 
surprinzător de dramatic, de concen
trat. Un tânăr ofițer sovietic pășește 
solemn în piața imensă, către pozițiile 
inamicului fortificat în catedrala unde 
se refugiase. E o liniște încordată în 
ambele tabere: nu răsună pe asfaltul 
gol decît pașii energici ai parlamenta
rului. Aparatul se ridică brusc, zugră
vind de sus tabloul pieții pustii din 
care-și iau zborul cîțiva porumbei răz
leți ; alături de ei, silueta sveltă a 
ostașului ce flutură steagul păcii. Soarele 
mîngîie deopotrivă obrazul învinșilor și 
învingătorilor. Dar iluzia umanei în
țelegeri e curmată brusc de o rafală 
violentă. Regizorul întrerupe imaginea, 
fără să știi dacă glonțul mișelesc a ucis 
cumva pe cel ce oferea învinșilor, viața. 
Cînd îl zărește însă neclintit, rostind în 
nemțește condițiile capitulării, respiri 
ușurat. Un bun moment de suspensie 
cinematografică. Ostașii nemți au reușit 
în ultima clipă să-și împiedice coman
dantul fanatic să comită o nouă crimă. 
Dar ideea pericolului rămîne suspen
dată în aer, ea însoțește întregul film,i 
plimbarea celor doi tineri prin oraș, 
umbrele foștilor hitleriști strecurate în 
spatele caselor, pînă la deznodămînt. 
Lupta nu s-a terminat încă. Ici, colo, 
dușmanul ascuns te atacă pe la spate; 
mișelească și jalnică răzbunare. In 
prima zi de pace, căpitanul Platonov 
cade răpus de glontele unui SS-ist. Mi-

Povestea acestor oameni nu se 
oprește aici. Iubind-o pe Valentina, 
Serghei n-o poate lăsa în afara pre
ocupărilor lui și ale tovarășilor lui, 
departe de acel ideal comun care for
mează însuși scopul vieții sale. Cu 
ea vrea să împartă bucuriile vieții și 
ale muncii.

Ar fi prematur să facem aprecieri 
asupra spectacolului pe care îl va re
prezenta Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" în regia artistului emerit 
Radu Be'iigan. Dar ni se pare cu ne
putință ca acest poem dramatic, în
chinat celor mai frumoase rosturi ale 
vieții, dragostei și muncii, să nu tre
zească înflăcărarea interpreților lui.

Constanța TRIFU 

JUUS PERAU1M Schițe de decar, la poveste din Irkuțk" u> Alexei Arbuzov

privesc în jurul meu îmi dau seama 
de o realitale nouă — realitatea pe 
care o reprezintă Partidul care fertili
zează viața noastră în multiplele ei 
fațete. Noi nu trăim la întâmplare ca 
o foiță purtată de vînt. Cuvîntul Par
tidului ne întâmpină, ne arată, ne 
îndrumă, ne sprijină. ÎI simțim în 
orașul nostru nou care se ridică tot 
mai sus sub soare, în construcțiile 

noi, în viața noastră nouă. II sim
țim în Institutele de cultură și artă 
care-și deschid larg porțile pentru a 
primi oameni meniți să răspîndească 
frumosul pe tot cuprinsul țării noas
tre și îl simțim și în grija cu care 
publicul este pregătit, îndrumat și for
mat pentru receptarea frumosului. Un 
public nou este chemat către artă 
prin spectacole anume organizate; 
afișele orașului nostru, anunță con
certe pentru muncitori, ingineri sau
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cutematoipiațic
PRIMA ZI DE PACE
hail moare sub ochii îndurerați ai iu
bitei. Dar războiul a fost cîștigat, vic
toria e un fapt concret și zădărnicia 
Betelor banditești apare limpede spec
tatorului ca și ideea că pacea nu e de
loc un „lucru ușor”. Războiul a lăsat 
urme adînci pe care cu mare eforturi 
popoarele vor reuși să le înlăture. Fără 
a insista pe unele din aceste idei, ac
țiunea evidențiază totuși un subtext 
precis: cu simplitate, cu sentimentul 
unei îndatoriri față de omenire, față 
de ei înșiși, ostașii sovietici s-au jertfit

discul
A. BORODIN - DANSURILE POLOV- 
TIENE din opera j.Kneazul Igor“ 
Corul și orchestra Teatrului Mare 
al U.R.S.S
Konceak : Mark Reizen 
Dirijor: A. Melik - Pașaev

Un disc excepțional atît ca interpre
tare cît și ca înregistrare. Acest final 
al actului al II-lea din opera „Kneazul 
Igor“, devenit încă din anul premierei 
(1890) o renumită piesă simfonică pentru 
sălile de concert sub numele de „Dan
surile polovțiene", reprezintă din plin 
caracteristicile talentului lui Alexandr 
Borodin, personalitate puternică, multi
laterală, reunind un compozitor genial 
cu un remarcabil om de știință șl un 

tehnicieni; deSchizînd aparatul de 
radio poți asculta o piesă muzicală 
interpretată de o tovarășă de la o 
gospodărie colectivă; în toate unghiu
rile țării se organizează echipe de 
amatori, pregătite temeinic, capabile 
de întrecere cu actorii profesioniști. 
Descătușarea energiei creatoare a 
maselor, munca de descoperire a ta
lentelor noi, chemarea unui număr 
imens de oameni la creație a dus. 
în mod dialectic, la ridicarea nive
lului cultural al poporului, ca și Ia 
creșterea exigențelor sale. Pentru în
țelegerea semnificațiilor majore ale 
artei realist-socialiste publicul nostru 
este pregătit cu atenție, răbdare și en
tuziasm.

Dacă am reușit să descifrez pentru 
mine și pentru spectatorii mei însem
nătatea pe care Cuvîntul Partidului o 
are pentru noi, dacă hm retișit să îm
părtășesc și studenților mei ceva din 
bogăția de înțelesuri a acestui Cuvînt, 
cu emoție mărturisesc că în mare 
măsură o datorez și Maliutinei.

Aura BUZESCU
Artistă a Poporului

pentru ca „parfumul de liliac să go
nească mirosul de pulbere”, pentru ca 
piața pustie din mijlocul orașului să 
se acopere din nou de copii veseli și 
porumbei; pentru ca pe scările — re- 
înălțate din ruine — ale marilor lăoașe 
de cultură, să pășească din nou Olea și 
toate surorile ei însetate de învățătură.

Simplitatea și poezia lăuntrică, dis
crete, a multor cadre din acest film 
ne amintesc de alte două reușit.e ale 
cineaștilor sovietici, închinate aceleiași 
teme — prima zi de pacte — filmele 
„Ultima primăvară” și „Reîntoarcerea”.

Alice MĂNOIU

neobosit pedagog. In Interpretarea cu
noscutului conducător de orchestră 
Melik-Pașaev apare și mai vie ,,... im
petuozitatea sa năvalnică, care se 
împletește cu o înflăcărare impresio
nantă, cu gingășie și frumusețe" (V.V. 
Stasov), și mai ales se reliefează cu
noașterea autentică de către A. Borodin 
a intonațiilor și specificului muzicii 
orientale, oglindită mai cu seamă în 
ritmica vie a dansurilor, în bogăția co- 
loristică a paletei orchestrale și în 
plasticitatea melodică a motivului o- 
rlental din cor care sugerează cu deo
sebită forță scena ovaționării hanului 
Konceak de către polovțieni. Înregis
trarea impecabilă a surprins cu clari
tate și fineță cele mai imperceptibile 
flexiuni ale vocilor și mai ales tim
brele instrumentelor din orchestră.

(o față, 20 cm, 83 ture, D-004898, Apre- 
levski Zavod-U.R.S.S.j 1959)

Consfătuire 
cu prietenii 

n o ș t r i
Cînd echipele celor trei filme : 

„Secretul cifrului", „Băieții 
noștri și „Telegrame" s-au urcat 
in autobuzul încăpător cu direcția 
Uzinele „Steagul Roșu" - Orașul 
Stabil, un sentiment puternic 
nu-a năvălit în inimă, un sen
timent complex, ceva între bucu
rie, trac și nerăbdare.

La Timiș, șoseaua e barată. 
Un baraj „natural", făcut de 
zece oameni care se agită, ne 
lac semne și ne surid.

In spatele lor, un baraj „teh
nic" : o motocicletă, un autobuz 
și un autocamion. „Primul auto
camion care a ieșit pe poarta 
uzinei noastre în ziua de azi" - 
ne explică tov. Borbel, directo
rul Clubului uzinei „Steagul 
Roșu" și ne prezintă întregul 
grup venit in întîmpinarea noa
stră.

Facem „transbordarea" în au
tobuzul albastru „Steagul Roșu" 
- fabricație proprie și el, și 
pornim.

Urmează schimbul de expe
riență : in timp ce muncitorii vi
zionează filmele în „ture de 
cite patru sute", noi „vizionăm" 
uzina.

Uzina e de fapt un oraș cu 
numeroși locuitori care cuprinde 
in afară de nenumăratele hale, 
ateliere, laboratoare, sculărie, etc. 
un cartier muncitoresc și un 
centru școlar, numit pe drept 
„orașul ucenicilor".

„Astăzi fabricăm în uzina 
noastră toate cele 2800 de piese 
ale unui autocamion" ne spune 
cu justificată mîndne directorul 
general al uzmei, tov. Gh. 
Rădoi, în timp ce ne împărtă
șește, cu răbdare, ia fața locului, 
tainele uzinei. Paralel, mai 
livram țării strunguri, utilaj 
pentru lnaustrla grea, industria 
ușoară, precum șl pentru baraje 
de hidrocentrale. In uzină a 
luncționat pentru prima oară în 
țara noastra o secție de rulmenți 
care apoi a devemt o fabrică de 
sine stătătoare : Fabrica „Rul- 
mentui"-orașul Stalin.

Trecem din uecție în secție ; 
cunoaștem pe rînd pe cei 26 
ue laureați ai Premiului de Stat, 
cunoaștem tineretul harnic și 
priceput, cunoaștem maiștrii.

Maistrul sipu^-, unul um lau
reați, lucrează ue 20 de ani la 
aceeași mașină fără reparații , 
fiul sau lucrează și el tot la 
„Steagul Roșu". Cu priceperea 
sa sipuș a ridicat generații de 
noi muncitori, ivia așteptam sa 
lie un moșneag, aar este atît de 
tinăr incit, vorbinau-ne de nepoții 
pe care-i are am crezut că glu
mește :

- Dar nu ești bătrîn de loc i
- Păi la noi nu există nici un 

bătrîn, aiară de Biserica neagra 
care are 600 de ani.

Tot așa trebuie sâ gîndească 
șl tovarășul Acasandrei care, 
atunci cina s-a 6part cuptorul 
Sieniens-iviurtin și-a primejduit 
Viața pentru a salva oțelâna da 
la incenaiu.

Tot așa gindesc acești munci
tori, stapîm ai uzinei, căci uacâ 
n-ar gindi astfel niciodată fosta 
fabrica „Astra vagoane, arnia- 
menc" ln care cei zuu ae mun
citori duceau o viață de mizerie 
nu s-ar fi transformat în acest 
oraș pașme, curat și luminos.

■A
lata-ue acum în sala clubului.
Re pereți, lozinci : „Bine ay 

venit, „Băieții hoștii" 1
Consfătuirea începe cu salutul ; 

„Bine v-am găsit, prietenii 
noștri 1“

l'oțl acești oameni atît de pri- 
cepuți in problemele de producție 
aie Uzinei „ateagui Roșu", uo- 
veuesc ca nu sînt mai puțin pri- 
cepuți și exigeny în inuncu unei 
alte uzine, „Lzina de filme 
Buftea'*. Ne cercetează fiimeie 
noastre cu aceeași aragoste și 
exigență cu care privesc pieseiw 
șlefuite de ei.

— Ne bucurăm că avem fil
mele noastre, filme rominești I
- Ne piace să ne regăsim in 

filme așa cum ne-am regăsit 
în personajul Barbu din „se
cretul cifruiui", interpretat de 
Stamate Popescu, care de altfel 
e actor piecat din rîndurile 
noastre.

— Mi-a plăcut rolul măturăto
rului jucat de tov. Alexandru 
Lungu în filmul „Telegrame". A 
redat cu multă veridicitate per
sonajul.
- Mi-a plăcut filmul „Băieții 

noștri", fiindcă acțiunea lui ar 
putea să se petreacă foarte bine 
chiar la noi în uzină. Este un 
film educativ. Ar fi trebuit însă 
să se oglindească și acțiunea 
U.T.M.-ului în reeducarea tine
retului.

Discuția se animă. Din toate 
colțurile sălii muncitorii iau cu
vîntul. Ca niște buni prieteni, 
ei nu se sfiesc să ne arate și 
lipsurile și să ne dea sugestii :

— Nu ne place teatraiismul 
care se strecoară ici-colo în fil
mele noastre. Cu deosebire în 
„Telegrame" s-a observat acest 
lucru. Actorii de teatru nu s-au 
obișnuit încă să Le în film ac
tori de film.
- Am vrea mal multe filme 

despre noi, despre activitatea 
noastră artistică.
- Am vrea să folosiți și actorii 

noștri amatori.
— Am vrea să veniți mal des 

în mijlocul nostru, ca să vă dăm 
subiecte da scenarii.

Ca un „aconto", tov. Robu, 
conducător auto, ne oferă o 
piesă de teatru și proiecte de 
scenarii.

Primim în dar macheta uzinei 
și flori din seră proprie.

La despărțire, un muncitor îșl 
exprimă mulțumirea de a fi 
putut cunoaște pe cei ce muncesc 
in cinematografie. La rîndul 
nostru adresăm tovarășilor săi 
de muncă : invitația de a ne vi
zita la „Uzina cinematografică 
Buftea".

E bine că sîntem tineri - sub
liniază în încheiere tov. Rădoi, 
directorul general al Uzinei, 
ridicat din muncitori, în vîrstă 
de numai 34 de ani. Alături de 
tinerețe însă trebuie să ne stră
duim să căpătăm maturitate în 
tehnica fiecărei meserii, și a- 
tunci vom fi cu adevărat meteu 
tineri.

Angela CHIUARU

PUA'CTE DE VEDERE

Profil și calitate
int de acord cu opinia 
maestrului Sică Ale- 
xandrescu, exprimată 
in „Gazeta literară", 
că nu poate exista „pro. 
fii" în afara calității, 
chiar dacă atît reper
toriul, cît și orienta

rea generală a teatrului respectiv au 
o linie de conduită, un sens comun, 
o țintă urmărită cu consecventă.

Cu toate acestea, presupunind că 
un teatru ajunge într-o atare situa
ție, punctul de vedere al maestrului 
Sică Alexandrescu nu mi se pare, 
totuși mai mult decît un punct de 
plecare. Căci dacă profil fără cali
tate nu se poate, calitatea fără pro
fil este un lucru destul de frecvent 
în materie de teatru. Astfel incit 
problema profilului este problema ca
lității plus încă ceva; încă ceva ce 
nu poate fi determinat numai și nu
mai prin această unitate de măsu
ră.

Să luăm un exemplu: spectacole 
de calitate sînt și la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale", și la „Teatrul 
Municipal" — dar oare, calitatea 
lor este identică, oare — prin sim
plul fapt că aceste teatre oferă spec
tacole „de calitate", ele și-au și de
terminat „profilul"? Bineînfeles că 
nu. Calitatea deschide unui teatru 
doar perspectiva profilului; ceea ce, 
însă i-l și dă este natura acestei 
„calități”. Incit, dacă ar fi să ne jucăm 
cu cuvintele, am putea spune că pro
blema profilului se rezumă, în fond, 
la problema „calității calității". Dar, 
Pe această cale, se ajunge la o ches
tiune mult mai complicată și care 
ar necesita o dezbatere foarte prelun
gită și anume la chestiunea stilului.

Spectacole „de calitate” există și 
ln teatrele din regiuni, nu numai în 
teatrele din Capitală. Lucrul s-a vă
zut atît cu prilejul diverselor mani
festări teatrale pe plan 'republican, 
sau al turneelor, cît și — din păcate 
mai rar, deși acesta ar trebui să fie 
mijlocul cel mai eficient de cunoaș
tere a activității teatrelor provincia
le — la fața locului. Cu toate aces
tea și tocmai ca o confirmare a celor 
afirmate mai sus. despre un „profil" 
al vreunui teatru regional cu greu 
se poate vorbi. Iată deci că simpla 
calitate încă nu e suficientă pentru 
a ridica un teatru la rangul de tea
tru de profil. Iar pentru noi, regizorii, 
cate lucrăm în teatrele din regiuni 
chestiunea se pune cu și mai mare 
acuitate. Căci, cu tot efortul pe care-l 
facem, uneori plini de dăruire și stă
ruință, pentru ridicarea calitativă a 
producției teatrelor noastre, persoec- 
tiva profilului ni se pare foarte înde
părtată, foarte puțin probabilă, ade
seori un miraj. In numeroase pri
vințe teatrele din Capitală sînt avan
tajate, sub acest raport, prin însuși 
faptul că, fiind mai multe lă un loc, 
competiția pentru „profilarea" lor are 
un aspect de adîncime și nu de su
prafață. Un teatru provincial, fiind 
unic în orașul sau regiunea respec
tivă. trebuie să acopere o suprafață 
de activitate mult mai largă și mai 
variată, ceea ce face ca și munca 
pentru crearea unui „stil" propriu să 
fie. Mqj. 'anevoioasă. .Repertoriul unui 
teatru provincial trebuie să asigure 
o arie de cerințe foarte diversă. In 
timp ce în capitală publicul își caută 
teatrul său, în provincie teatrul tre
buie să-și caute publicul. Și cum 
acest public e multiform, teatrul pro
vincial trebuie să-și alcătuiască re
pertoriul de așa natură incit să răs
pundă gusturilor celor mai diferite. 
Nu rareori, din această pricină, in 
lista de repertoriu a unor teatre — 
și lucrul e desigur condamnabil — 
apar piese, care prin natura lor, prin 
adresa lor, prin „profilul" lor, se 
bat cap in cap. Lupta pe care regi
zorul din provincie trebuie să o ducă 
pentru „ținuta” repertoriului, cunoaș
te adeseori cele mai grele momente, 
nu în cine știe ce birouri oficiale, ci 
in biroul agenției de teatru, unde 
prea puțini organizatori de spectacole 
înțeleg că ei sini cei mai importanți 
colaboratori ai regizorului artistic în 
„căutarea" profilului teatrului; că ei 
■sînt, pentru public, ceea ce regizorul 
artistic este pentru colectivul teatral: 
un educator. Cel ce iscălește aceste 
rînduri nu va uita cu ușurință zilele 
amare pe care le-a avut de îndurat 
în respectivul birou, atunci cînd s-a 
„încumetat" să aducă pe afișul tea
trului sibian piese ca „Trei surori" 
a lui Cehov sau „Casa inimilor sfă- 
rimate" a lui Shaw. Asemenea piese 
necesitau o „muncă eu publicul” cel 
puțin egală cu munca pe care regi
zorul trebuia să o ducă cu colectivul 
artistic al micului teatru provincial.

E greu să găsești și să pui teme
lia „profilului" unul teatru; dar cu 
atît mai greu e să găsești și să oui 
temelia mai multora. Căci un teatru 
de provincie însemnează nu un sin
gur teatru, ci mai multe într-unul 
singur. Un asemenea teatru trebuie 
să satisfacă, pe plan local, singur, 
ceea ce în Capitală satisfac șapte 
sau opt teatre. El trebuie să cuprin
dă în repertoriul său ceea ce cuprind 
— orientindu-se după componența 
colectivului, după scopul pe care ur
măresc să-l atingă — teatre care, 
repartizîndu-și forțele, dau bătălia în 

vederea unui scop fundamental: pro
filul.

Un alt inconvenient de care se lo
vesc regizorii provinicali in lupta 
pentru „profil" și pe care colegii 
noștri bucureșteni îl resimt foarte 
puțin sau deloc, este „inconsistența 
colectivului artistic". Ceea ce, după 
părerea mea, caracterizează, în sta
diul actual, colectivul unor teatre re
gionale. sau cel puțin al nostru, 
este lipsa unei omogenități structu
rale, a unui „spirit de familie", care 
să poată promova — prin armonia 
tonalității sale fundamentale — acel 
„ceva” deosebit, greu de exprimat în 
cuvinte, pe care îngemănarea într-o 
echipă sudată, îl dă spectacolelor 
teatrelor din Capitală. La noi, fie
care stagiune însemnează o nouă 
regrupare a forțelor, forțe care pe 
parcursul stagiunii epuizate s-au ri
sipit în fel și chip. Relațiile de „vase 
comunicante" care se stabilesc după 
un timp îndelungat de colaborare 
artistică intre membrii unui colectiv 
bucureștean, se reduc în provincie 
la niște ajustări de conivență, ce 
foarte rar ating straturile mai adînci 
ale fierberii creatoare. Această „in
consistență" duce de cele mai multe 
ori la un dezechilibru de forțe ln si
nul colectivelor regionale în care ac
torii de calitate fluctuează de la un 
teatru la altul, iar cei mediocrii că
min „pe loc" cu anii. In ultimele 
stagiuni această fluctuație a fost a- 
companiată și de un pronunțat exod 
al actorilor buni spre București. Nu 
văd nimic rău în această tendință 
spre Capitală a actorilor provinciali. 
Dimpotrivă, ea mi se pare cum nu 
se poate mai firească. Ceea ce însă e 
alarmant e că acest „exod", nu e 
însoțit întotdeauna de o împrospă
tare a teatrelor regionale, la fel de 
abundentă.

Excelenta inițiativa de a se tri
mite în fiecare an echipe de tineri 
actori, proaspăt promovați, în pro
vincie, a dat — din păcate — numai 
pe jumătate rezultatele scontate. A« 
cești tineri, cu resurse remarcabile, 
însuflețiți de un spirit generos șl 
dornic de fapte mari, trebuiau să ții 
elementele cele mai importante pe 
care regizorii urmau să-și sprijine 
lupta lor pentru „profil”. Insă ple
cați „în bloc", cu nădejdea unei 
grabnice reîntoarceri, acești tineri nu 
s-au contopit cu colectivele respec
tive. au rămas izolați și după „satis
facerea stagiului", la semnalul celui 
dinții plecat din echipă, îi urmau 
exemplul, tot „în bloc" șl ceilalți. 
Vina aparține fără doar șl poate, 
într-o mare măsură, și conducătorilor 
teatrelor unde soseau proaspeții ac
tori și, ceva mă face să cred, șl ace
lor „localnici" care nu 'înțelegeau să 
primească cu inima larg deschisă, 
detașamentul, foarte bine echipat din 
punct de vedere al „calității”, al 
„veneticilor". Cert e că noii sosiți vor 
căuta mai repede să iasă din izola
re, să se încadreze în colectiv, să se 
familiarizeze cu specificul muncii 
teatrelor provinciale — șl dacă vor 
fi însoțiți de solicitudinea și atenția 
conducătorilor teatrelor respective și 
nostalgia evadării cu orice preț va 
dispărea.

Spun toate aceste lucruri pentru 
că sînt de părere că, dacă problema 
profilului se pune într-un fel, pentru 
teatrele din Capitală, într-altfel se 
pune ea pentru teatrele din provin
cie. Pentru teatrele din București, 
lupta pentru profil este — așa cum 
spuneam la începutul acestor notarii 
— lupta pentru „calitatea calității", 
adică pentru un stil propriu, distinct, 
care să fixeze fiecărui teatru un ioc 
aparte, bine precizat în configurația 
mișcării noastre teatrale. Pentru tea
trele din regiuni lupta pentru „profil" 
este și trebuie să fie, în primul rînd, 
lupta pentru „continuitatea calității”.

Nu de mult un cronicar btlcureș- 
tean. altfel bine intenționat, reco
manda conducerii teatrului din Sibiu 
să pregătească un spectacol „bombă" 
cu care să vină în Capitală șl să 
facă „vîlvă" pentru ca în felul acesta 
să devină „mai cunoscut". Am res
pins această recomandare superfi
cială, tocmai pentru că socotesc iă 
una din cele mai primejdioase men
talități care s-ar putea cuibări în tea
trele noastre regionale este aceea de 

, a face un moment „vilvă”, pentru 
ca apoi, ani în șir, reputația teatru
lui să se hrănească din această „vii- 
vă". E mentalitatea „buffului", men
talitatea discontinuității în calitate. 
Ceea ce trebuie să caracterizeze mun
ca artistică din teatrele noastre re
gionale este — cred eu — efortul 
susținut al tuturor compartimentelor 
unui colectiv, pentru ca în activitatea 
de zi cu zi să nu existe întreruperi 
calitative, salturi violente de la un 
lucru bun la unul rău. In teatrele re
gionale, nu rareori, după o premieră 
Onorabilă urmează două sau trei pre
miere mediocre sau, în cel mai bun 
caz, cenușii. Or, dacă ne vom stră
dui ca spectacolele noastre să aibă 
întotdeauna o „linie", o ținută, un 
nivel care să înceapă, cel puțin, de 
la „corect” în sus; dacă — prin ur
mare — vom face. în așa fel Incit 
calitatea producției noastre să aibă 
continuitate, vom merge cu pași, 
poate înceți, dar siguri spre „profil".

Radu STANCA
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LEI
ilele trecute Ia poalele 
muntelui Rip, .nu de
parte de Roudnice, 
mulțimi de tineri ve- 
niți din toate colturile 
Cehiei de nord s-au 
întrecut într-o mare 
demonstrație artistică 
și gimnastă preludiind 
apropiata Spartakiadă.

Un ziarist occidental în trecere prin 
Praga îmi spunea:

— Noul plan cincinal cehoslovac 
are în vedere desăvîrșirea construcției 
socialismului pînă la sfîrșitul lui 

. 1965. Dacă vor reuși, aceasta se va 
^'datora exclusiv faptului că au o in
dustrie dezvoltată.

Era exact în ajunul demonstrației 
tinerești de la poalele muntelui Rip. 
Și asemenea manifestări au loc în fie
care an, în zorii primăverii, acolo 
unde strărrloșul cu barba și pletele 
brumării a poposit, cu veacuri multe 
în urmă, cînd a aflat loc bun pentru 
așezare. In fiecare an, cînd pădurile 
devin de un verde aprins, cînd ninși 
sînt cireșii de flori imaculate și svîc- 
nește primăvara în ramurile magno
liilor, tineretul țării cîntă ode stră
moșilor veniți în chervane din țara 
Charvaților.

— Nu cred că 'ai dreptate, i-am (răs
puns interlocutorului meu. Geâa ce 
face tăria acestui popor este nu nu
mai nivelul lui economic, ci mai cu 
seamă patriotismul lui. Și mai este 
ceva : umanismul care străbate întrea
ga lui cultură și dezvoltare istorică- 
Intre luptele ascuțite hussite și con-

trareformă, între opoziția față de căl- 
cîiul habsburgic și rezistența împotri
va tropăitului cizmei naziste, mi se 
pare a vedea trecînd un singur fir, 
puternic, al unei tradiții care a consti
tuit pentru poporul acesta din inima 
Europei o sursă de energie mereu 
proaspătă, așa cum izvoarele munților 
alimentează de milenii pîraiele, rîu- 
rile, fluviile. Tot astfel, de la Jan Ko- 
mensky și Jungmann pînă la sfătoasa 
Bojena Nemcova sau furtunosul Bez- 
ruc, unitatea este perfectă. Neuitatul 
Fucik are buni înaintași: pe Jan Ne
ruda ca și pe Jiri Wolker. Dar, oare, 
în paginile „Reportajului" lui Fucik, 
purtînd amprenta demnității umane și 
a „vastului Univers", nu deslușești 
ecourile baladelor lui Jirasek și ace
lea ale cîntecelor populare atît de băr
bătești care-și rostogolesc valurile în 
versurile lui Stur și ale lui Kollar 1 
Din tradiție își soarbe tăria poporul, 
asemenea copacului care își trage seva 
din mama lui — bătrîna glie-

La Kladno, un oțelar care mi-a vor
bit despre problemele producției la 
convertizoare și-a încheiat expunerea 
cu un accent de mîndrie: acoperișul 
Teatrului Național s-a făcut din oțe
lul de aici și tot aici s-a montat.

Treptele teatrului de pe Narodni 
Trida, ocupanții hitleriști n-au îndrăz. 
nit niciodată să le urce îmbrăcați în 
haină thilitară. €înd s-au încumetat 
totuși, s-au travestit, ca răufăcătorii 
în miez de noapte. Cînd și-au afișat 
aroganța specifică, sala s-a golit ca 
la un consemn. In anii de urgie nu
mărul oamenilor de teatru care au cu-

NOTE DE DRUM
tirea despre reprezen
tarea „Plutașului de pe 
Bistrița" pe scena Tea
trului de operetă din 
Teplice a constituit 
pentru mine o surpriză, 
în Cehoslovacia lucra
rea fusese cunoscută 
direct prin turneul Tea
trului Metropol din

Berlinul democrat și au socotit că ar 
fi bine primită de publicul cehoslovac.

„Ne aflăm totuși în țara cărbune
lui", — îmi spune Milada Kaderabkova, 
ciceronele meu în zilele premergă
toare premierii, în timp ce evocam 
printre vechi și impunătoare palate, 
secularul trecut al stațiunii. Pentru 
uzul turiștilor și bolnavilor din toată 
lumea, localnicii amintesc romantice 
momente, care se afundă în trecut 
pînă în secolul al 12-lea, adică pînă 
la 1158, cînd Iudita de Tttringia a în
temeiat la Teplice o mănăstire bene- 
dictină, care punea în valoare izvoa
rele termale ale localității.

Azi, ca în toată Republica, „țara 
cărbunelui" trăiește o epocă de înflo
rire. Orașe noi își înalță blocurile si
metrice, în liniile clare, fără inutilele 
zorzoane. Iar zecile de mii de oameni 

jțti muncii, ocupați cu desgroparea 
imenselor zăcăminte de cărbune și 
minereuri necesare construcției socia
lismului, reînvie — pentru ceasurile 
de odihnă și de viață socialistă — 
tradițiile culturale și artistice ale re
giunii.

„Cronicile, precum și tradiția orală,
— continuă să mă informeze cicero
nele meu, — amintesc faptul că 
Teplice a fost vizitat de Petru cel 
Mare, țarul reformator al Rusiei"... 
Și evocările continuă, cu nume care 
nu mai par ale zilelor de ieri, ci ale 
zilelor noastre. Parcurile și străzile 
din Teplice au văzut siluetele unor 
mari artiști, genii ale omenirii și oa
meni de știință, prețtliți si îndrăgiți 
de lumea noastră socialistă. Poate 
chiar prin aceste alei și-au plimbat 
gîndurile Goethe și Beethoven, Cho- 
pm, Liszt și Wagner... Vechea ospă- 
tărie pe care o frecventa Wagner la 
Teplice, cînd lucra la „Tanhăuser", 
mai există și azi, iar panorama de Ia 
Dubravka are și azi vraja care i-a 
inspirat marelui compozitor celebra 
„Abendsternlied". Acești mari artiști, 
prezenți în librării, pe afișe de spec
tacole, în felul de a gîndi al lumii 
de azi, aparțin însă mai de grabă 
prezentului nostru socialist, decît ve
chilor regimuri apuse și călăuzesc 
pașii noștri pe căile înfloririi artistice 
și culturale.

Nu este, prin urmare întîmplător. 
faptul că din cele 93 teatre, 12 opere 
ți 10 teatre de operetă cîte numără 
azi R. Cehoslovacă, aici sînt trei : 
un teatru de operă și balet la Usti, 
un teatru la Most și un teatru de 
operetă la Teplice. Cu o capacitate de 
1000—2001) de locuri fiecare din ele.
— cel din Teplice, cu 2000 de locuri, 
este cel mai încăpător, — teatrele 
și teatrele muzicale din „țara cărbu
nelui" sînt cu pasiune frecventate de 
mii de spectatori noi, entuziaști, pasi
onați, dar și foarte exigenți. Datorită 
unui sistematic schimb de turnee, re
pertoriul din fiecare localitate este 
mereu nou și variat. Teatrele sînt e-

chipate cu autobuse și remorci pentru 
transportul rapid al trupei și al deco
rurilor, croite pe măsura scenelor, in
cit itinerariile se parcurg fără pier
dere de timp sau de muncă. Progra
mele fiind din timp anunțate, spec
tatorii își asigură locurile cumpărind 
abonamente, iar din jtinerarii nu sînt 
omise nici localitățile mai mici, ca 
Louny, Zatec Litvinov ș.a., dotate și 
acestea cu sini încăpătoare și cu am
fiteatre pentru spectacole în aer liber. 
Instituțiile culturale se întregesc cu 
muzee, școli medii și școli populare 
de artă și orchestre simfonice.

Încă de la repetiții mi-am dat sea
ma că aici la Teplice, „Plutașul de pe 
Bistrița", a ajuns „pe mîini bune". 
Tînărul ansamblu al teatrului de ope- 

* retă din Teplice, condus de directorul 
Karel Skoumal, este format din so
liști și coriști cu pregătire mu
zicală excelentă, voci cultivate, pa
siune și probitate artistică, respect șl 
înțelegere pentru public și pentru lu
crare, talent, tinerețe, frumusețe. Ce 
și-ar mai putea dori in plus un teatru 
de operetă și ce ar fi putut mai mult 
spera autorul?

In seara, de neuitat pentru mine, 
a premierii, sala teatrului de ope
retă din Teplice a fost arhiplină, iar 
cei 2000 de spectatori din acea seară, 
ca și cei din serile următoare, au 
recunoscut în Tudor și ileana, inter
pretați excelent de Frantisek Navrat 
și Jaroslava Konicikova, inimi înflăcă
rate pentru muncă și pentru dragoste 
sinceră.

Filaret BARBU

OSC
noscut rigorile închisorilor și lagăre
lor și cuptoarelor de exterminare și 
plutoanelor de execuție a fost impre
sionant : E. F- Burian, Karel Hasler, 
Nina Jirsikova, Anna Letenska, Alfred 
Radok, Jozef Skupa, Vladimir Sms.- 
ral... Cîți dintre ei s-au înapoiat ? Și 
cîte teatre au funcționat? Sălile de 
spectacole deveniseră cazărmi sau se
dii ale diferiților „ober" și „unter" 
hitleriști- Dar cu toate acestea, după 
ce au luptat pe baricadele Pragăi, la 
16 mai 1945 actorii capitalei cehoslova
ce au jucat „Mireasa vîndută" în 
cinstea Armatei sovietice eliberatoare. 
Astăzi, Republica Cehoslovacă numără 
peste 100 de ansambluri teatrale, de 
la teatrele naționale cu repertoriile 
lor clasice, pînă la teatrele de gen, pe 
cît de numeroase pe atît de diverse; 
Teatrul realist se deosebește de tea
trul armatei (care are, totuși, o con
cepție realistă), după cum teatrul de 
pantomimă nu întră în competiție cu 
teatrul sătesc. Teatrul de comedie 
este departe de a epuiza umorul ceh 
pe care îl împarte generos cu atît de 
personalul și prețuitul Werich, el în
suși un gen de spectacol. In sfîrșit, 
Lanterna Magika nu-i nici teatru de 
varietăți, nici spectacol de cinema și 
nici balet, dar le îmbină pe toate în
tr-o singură formulă plină de fantezie 
și originalitate.

— Unde te duci diseară? se între
bau, pînă nu demult, în fiecare zi, 
44.000 de cehi, moravi și slovaci în
drăgostiți de mirajul scenei. Dar la 
Pribram s-a construit de curînd un 
teatru nou. Și nu numai la Pribram.-. 
Iar acum apelul primăverii freamătă, 
se pregătesc teatrele în aer liber. Sînt 
peste 150 în parcurile castelelor, în 
curțile cetăților, la Karlștejn și la 
Kutna-Hora, In grădina palatului 
Valdștejn din Praga și la Loket — a- 
colo unde a fost încercat de o iubire 
tîrzie marele Goethe. La confluența 
Moravei cu Dunărea, într-un loc de 
o romantică frumusețe, se află un 
teatru de vară cu o capacitate de 
peste 100.000 de locuri-

— Unde te duci diseară? întrebarea 
aceasta și-au pus-o în anul 1958 peste 
12.500.000 de spectatori. Anul acesta 
este însă Anul Spartakiadei. Anul a- 
cesta este mai cu seamă „Anul jubi
liar" — un deceniu și jumătate de la 
eliberare. Fără îndoială, la 31 decem
brie bilanțul va fi mai bogat. Și Re
publica Cehoslovacă nu are decît 13 
milioane și jumătate de locuitori 1

Socialismul se măsoară, între alte
le, cu nivelul de conștiință al oame
nilor- Și conștiința socialistă merge 
mînă în mînă cu patriotismul. Regre
tatul Burian, fost director al Teatru
lui D, 34 din Paraga, s-a consacrat în 
mare măsură interpretării dramatur
giei originale. Un întreg deceniu a re
fuzat să reprezinte un singur autor 
străin. Cazul este izolat, dar exemplul 
a dat roade: nu numai piesele origi
nale s-au înmulțit, ci și numărul au. 
torilor dramatici- Numele lui J. Diețl, 
al lui V. Straka, Stehlik, Hrubin, 
Drda, Kohout. Blazek, al lui Peter Kar- 
vas nu s-au impus numai spectatori
lor cehi și slovaci ci au trecut și pes
te hotare. In 15 ani s-au scris peste 
300 de piese originale și aproape 100 
de opere, dintre care „Vîrtejul" com
pozitorului Suchon a fost apreciat și 
în străinătate.

Este semnificativ că, în ansamblul 
lucrărilor literare apărute în cursul 
anului 1959, opera care se bucură de 
cel mai mare succes în rîndul tinere
tului este nuvela iui Jan Otcenasek:

MAJER ANTONIN „Primăvara''
(gravură în lemn)

„Romeo, Julieta și întunericul". Ac
țiunea se petrece în Praga ocupației 
naziste și opune două lumi ireconci
liabile : umanismul și fascismul. Titlul 
nuvelei frizează simbolul- Eroii lui 
Otcenasek se numesc Pavel și Esther. 
Dar, asemenea eroilor stiakespearleni 
— ei întruchipează dragostea. Dra. 
gostea care, dincolo de prejudecățile 
rasiale, înfruntă întunericul. Fiorul a- 
cestei cărți se datorește, fără îndoia
lă, măiestriei autorului, dar adeziunea 
tinerei generații la mesajul ei este 
simptomatică. Unda umanistă cehă se 
menține proaspătă. Ca și aceea a crea
ției literare slovace de altfel: romanul 
Helei Volanska — „Peștele" — tra- 
tînd rezistența patrioților slovaci îm
potriva fascismului, înregistrează de 
asemenea un succes remarcabil-

Pe Vlasta Buskova am cunoscut-o 
prin intermediul cărții: este bibliote^ 
cară. După ce ni-a informat despre 
pasiunea tineretului pentru literatura 
stiințifico-fantastică, dar și pentru 
Balzac, pentru povestirile lui Swift, 
ca și pentru Gorki și Șolohov, discu. 
ția a alunecat inevitabil către statist 
tcă.

—- Ah I Nu fi mirat de ceea ce șe 
vede aici, s-a apărat ea cu modestie, 
cînd mi-am exprimat admirația pen
tru activitatea sa prodigioasă. N-ați 
văzut, probabil, cluburile de cititori 
de pe lingă edituri, cluburile de între
prindere, bibliotecile populare mai cu 
seamă. Sînt în număr de 14.000 și 
împrumută anual 35 milioane de "cărți 
la peste 1-600.000 de cititori. Să vizi
tați neapărat bibliotecile populare. Dar 
bibliotecile științifice de stal și biblio
tecile universitare le cunoașteți ? Dis
pun de aproape 15 milioane de volu
me și împrumută anual peste 3.500.000-

Am asociat cuvintelor tovarășei 
Buskova o imagine devenită familiară 
în lunile de cînd colind Cehoslovacia: 
în avioane, în trenuri, în tramvaie, în 
autobuze, în troleibuze, în parcuri, 
oameni cu păr de nea și tineri cu pri
virile încă uimite în fața întrebărilor 
vieții — citesc.

Ar fi greșit să se creadă că grija 
pentru tradiția culturală proprie duce 
la excluderea patrimoniului cultural al 
celorlalte națiuni. Dimpotrivă, în e- 
poca socialismului, tezaurul culturii 
universale dispune de mijloace de di
fuzare încă necunoscute. In vitrine, 
alături de operele lui Ovidiu, Tolstoi 
sau Anatole France, se văd romanele 
și povestirile iui Sadoveanu și se aș
teaptă versur.ie lui Arghezi. Piesele 
lui Shakespeare și Cehov fac serii, 
pe scenele teatrelor. La Brno, de cu
rînd, o expoziție de gravură stigmat!- 
zînd amenințarea atomică a făcut un 
patetic apel la conștiința umană, prin 
300 de exponate a unor pictori din 27 
de țări. Pablo Picasso și Charles 
White, Franz Masserell și Vasiliev, 
Jose Venturelli și Paul Weber- La 
Praga nu poți vizita numai expoziția 
realistă a grupului cehoslovac^ „Oc
tombrie", sau a bătrînului și mereu 
tînărului Rambousek, ci și aceea a 
celebrului francez din sec. 19 Paul 
Gavarni, a cărui viziune realistă și 
istorică s-a prelungit în opera lui 
Daumier-

La Bratislava, evenimentul artistic 
al primăverii a fost, indiscutabil, Ex
poziția de artă plastică romîneasca, a 
cărei valoare a prilejuit critic.lor de 
artă cronici entuziaste.

In sfîrșit, apropiata „Primăvară la 
Praga", dacă va celebra în primui 
rina manifestările geniului creator al 
popoarelor ceh și slovac in cei 15 ani 
de viață descătușată, se va desfășura 
totodată sub semnul internaționalis
mului. In orașul lui Smetana și Dvo
rak, pe unde și-au purtat pașii Mozart 
și Ceaikovski, interpreți și dirijori din 
Uniunea Sovietică și Statele Unite, 
R.D. Germană și R.F. Germană, Ma
rea Britanie și Romînia, Franța și 
Ungaria, Italia și Bulgaria, se vor 
reuni sub faldurile albastre ale Festi
valului, confruntîndu-și arta în limba 
cea mai accesibilă dintre toate, în 
limba care înlătură granițele și înfră
țește : Muzica.

Peste cîteva zile, populația praghe- 
ză va avea prilejul să vizioneze pri
mul film cehoslovac creat pentru poli- 
ecran. Dinamic, îndrăzneț, cu mare 
putere de emoționare, filmul are ca 
idee centrală dezvoltarea multilate
rală complexă, a Cehoslovaciei din 
1945 pînă astăzi. Titlul vorbește de la 
sine: „Trăim de 15 ani" ; spațiul lui 
este sintetic: 22 minute. S-a între
buințat însă pentru el peliculă ca pen
tru două filme și jumătate de lung 
metraj.

Cum am putea să cuprindem în nu
mai cîteva pagini ale unei coresponden
țe fugare, grădinile revărsate între a- 
pe-le Elbei și acelea ale Tisei în aceste 
15 primăveri !.„

Horia LIMAN

Praga, 28 aprilie

Primăvara cehă
Pădurea își zbate negrele cioate... 
Cine i-a frînt mîinile din coate ?
Cine i-a retezat picioarele din genunchi 
sîngerînd-o pe frunze și trunchi ?
Vînt proaspăt din Est pornise să bată 
dar țara înjunghiată, 
cu omizi colcăindu-i pe șiră 
prin porii mormintelor părea că respiră.
Țară ulcerată de buboi fascist... 
Amorțit fu sufletul și trist 
Căci în gemută supunere 
numai gerul păzește sîngele de descompunere.
O, și erupții de soare 
se vesteau undeva, 
dar în orbitele mormintelor goale ploaia batea!.., 
...Tînără și pură primăvară oarbă 
năvăli apoi, cu toate sevele în iarbă, 
în mesteceni, în frunze, 
în cele din urmă crengi ascunse, 
secerînd cu salve de muguri 
răufăcătoarele oști, purtătoare de ruguri.
Erupții de soare 
izbucneau în grădini 
dar în Praga asediată 
sevele
se opriseră în rădăcini.
Furtuna mătură, apoi, șuierătoare 
lagărele toate, de concentrare ;
pornind în rotitoare întinderi să fiarbă, 
pe morți îi aduse îndărăt din morminte, pe iarbă, 
giulgiurile smulgînd de pe oseminte, 
aprinse în ei încăodată, 
mînia împotriva morții fierbinte.
încă despuiată Praga și bolnavă 
mai zăcea, însîngerată de dușmani 
cînd, de-odată ca un cîntec pur. 
izbucni răzbunătoarea lavă 
și-n cascade se urniră munții împrejur 
peste noapte-mpădurindu-se cu partizani. 
Decît macii răsăriți în lunci — 
soarelui trofee purpurii și prăzi, — 
mai frumoase înfloriseră atunci 
baricadele în Praga mea pe străzi.

Primăvara drumul își croi cu greu 
de la margini către inima Pragăi 
cucerind mereu 
casă cu casă, 
piatră cu piatră, 
copac cu copac...

In romînește de CEZAR BALTAG

FRANTISEK HRUBIN

Mai
I.

Soare de mai, țara tresaltă sub tine, 
Frumoasa mea țară lucind de lumine. 
Se bucură totul sub steaguri, în dansul 

luminii 
Pe orizont de strajă, flutură pinii.

în trup fiece fibră vibrează ca o stea. 
Nicicînd n-am mai trăit o zi asemenea. 
Să știe azi vrăjmașii, bine : 
Noi știm să ne-apărăm de or-cine.

III.
Azi soarele-a aprins obrajii fetelor, 
Cîte-o floare le-a pus în undele pletelor. 
Băieții în gînd le sărută sprîncenele multe, - 
Băieții voinici ca brazii de munte.

IV.
Ce-i bucuria asta înaltă, curată ? 
A respirat, în lume, țara eliberată! 
E-n luna mai și pacea cîntă printre noi. 
Trece prin țară, astăzi, armata de eroi.

In romînește de GRIGORE HAGIU

Camei

copil de Mihail Sadoveanu. Tra
ducerea este semnată de Otokar 
Jlrous. Aceeași editură a trimis 
de curînd la tipar un volum de 
schițe de Llviu Rebreanu, în tra
ducerea lui Frantisek Holub.

• Printre ultimele volume de 
versuri apărute in editura „Ces- 
koslovensky splsovatel'i a Uniu
nii scriitorilor cehoslovaci, cele 
mal apreciate sînt j.Venus din 
Mlllo” - culegere de poezii lirice 
inspirate din viața contemporană 
a Cehoslovaciei - a tînărului șl 
talentatului poet Jiri Șotola și 
„Ocupați toate stelele1’ - de Ka
rel Kapoun - versuri fantastice 
inspirate de ultimele cuceriți ale 
științei în domeniul astronau- 
ticll.

• î,Moartea se numește Engel- 
chan“ se Întitulează ultimul ro
man al remarcabilului scriitor 
slovac Vladimir Mnacko. Roma
nul care a apărut recent în edi
tura „Slovensky splsovatel* din 
Bratislava zugrăvește dramatis
mul ultimelor zile ale celui de 
al doilea război pe pămîntul Ce
hoslovaciei.

■ Premiul pentru cea mal bună 
carte apărută de la începutul a- 
nulul în editura „Mlada Fronta" 
din Praga, a fost acordat recent 
tînărului scriitor J. Putik pentru 
romanul-reportaj „Conștiința1’ In 
care se descrie destinul savantu
lui american Oppenheimer, per
secutat de comisia pentru cerce
tarea activității antlamerlcane.

• In ultima vreme, genul scurt 
este abordat de tot mai mulțl 
scriitori cehoslovaci. Astfel, cu
noscutul scriitor, actor șl regi
zor Jan Werich, artist emerit, a 
prezentat spre publicare editurii 
„Ceskoslovensky splsovatel' un 
volum de povestii! satirice, Ins
pirate din viața contemporană.

0 Teatrul Național din Praga 
pregătește în momentul de față 
premiera piesei „Noapte de cris
tal1’ de Frantisek Hrubin, autorul 
piesei de mare succes „Duminică 
de august11, care figurează de patru 
stagiuni in repertoriul teatrelor 
cehoslovace. In noua sa piesă, 
Frantisek Hrubin îl transportă pe 
spectator, pentru 24 de ore, In 
atmosfera satului ceh.

e In cinstea zilei de 9 Mal, cu 
prilejul celei de a 15-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei, Tea
trul de stat din Ostrava va pre
zenta în premieră pe țară ple3a 
scriitorului ceh Ludvik Askenazl 
„Oaspetele nocturn1. Piesa con
stituie un puternic act de acu
zare împotriva fascismului șl un 
Îndemn la luptă împotriva reîn
vierii militarismului revanșard 
dm Germania Occidentală.

e „Lumea în care nu se cer
șește11, confruntare dramatică a 
trecutului și prezentului In uzi
nele Svlt din Gottwaldov (Bata- 
Zlln de altă dată), este titlul ul
timei piese a scriitorului Ilja 
Prachar, a cărei premieră va a- 
vea loc la teatrul muncitoresc 
St. K. Neuman din Praga.

0 Zilele acestea a fost trimis 
spre difuzare In rețeaua cinema
tografică din C.S.R., noua reali
zare a regizorului Jiri Welss „Ro
meo, Julieta șl întunericul11, e- 
cranizare după remarcabilul ro
man cu același nume al cunos
cutului scriitor ceh Jan Otce- 
naschek.

0 Teatrul „Lanterna Magică* 
la Moscova. După succesul 
obținut Ia Expoziția univer
sală de la Bruxelles, regizorul 
Alfred Radok a pregătit un nou 
program de tipul spectacolului 
„Lanterna Magică11 care, de data 
aceasta, va fl prezentat la expo
ziția „Cehoslovacia în I960', ce 
se va deschide în curînd la 
Moscova.

J. Gr.

Castel din cărți de joc

lntr-un articol publicat în New 
York Herald Tribune, cunoscutul zia
rist american W'alter Lippmann consta
tă că guvernul american, chiar dacă 
ar fi încercat să-l salveze pe Li Sin 
Man, tot n-ar fi izbutit. Prin pana lui 
Lippmann cititorul american află că 
„existența regimului dictatorial al lui 
Li Sin Man depindea numai de baio
netele americane." Nici milioanele de 
dolari cu care a fost pompat sîngern- 
sul lacheu american, nici alegerile „su- 
praveghiate de ONU", nici armamen
tul cu care a fost înzestrat n-au putut 
împiedica să se transforme în cioburi 
„vitrina libertătții americane” în Asia. 
Cartierul diplomatic al SJJ.A\. din 
Seul încearcă să reconstituie castelul 
din curți de joc. risipite de valul mî- 
niei populare, menținînd la putere a- 
celași regim, reprezentat de miniștri și 
prieteni apropiați ai lui Li Sîn Man, 
care n-au fast vizitați la domiciliu de 
demonstranți. Guvernul provizoriu de la 
Seul (termen excelent care-i caracteri
zează trăinicia !) trebuie să-și dea cît 
mai repede duhul, pentru a face loc 
adevăraților reprezentanți ai poporului. 
Ce fantomă tremură undeva în Asia ? 
Nu cumva Cian Kai Și în Taivan ?

Jenă
Christian Herter, Selivyn Lloyd și cei

lalți miniștri occidentali sosiți la Istan
bul pentru a participa la conferința 
NATO sînt. după cum relatează agen
ția Associated Press, „evident jenați” 
de atmosfera de război în care se vor 
desfășura lucrările NATO în Instanbu- 
Iul înțesat de trupe și tancuri. Decorul 
e adecvat pentru NATO iar jena e un 
cuvin t prea politicos pentru a exprima 
răspunderea acelora ce sînt vinovați 
de. situația unei țări în care s-au făcut 
simțite ulît de pregnant consecințele 
alianței atlantice.

Tambroni, Vaticanul 
ți neofasciștii

Soarta guvernului democrai-creșlin 
forma! din Tambroni atîrnă de un fir

de păr. Și în Italia se resimt conse
cințele încălzirii situației internaționa
le. După ce, timp de cîteva săptămîm. 
cercurile clericale au încercat tot soiul 
de formule pentru a evita ceea ce po
porul italian cerea clar și răspicat — 
formarea unui guvern cu orientare de 
stingă-*—, guvernul demisionar Tam
broni s-a adunat din cenușă și s-a pre
zentat în fața Senatului cu același pro
gram care a dus la răposarea guver
nului precedent. Tambroni a fost acu 
zat de un senator că in trecut a cola
borat cu partidul fascist al lui Musso
lini. drept care neofasciștii din Senat 
au fost singurii, în afară de democrați- 
creștini, ce i-au acordat învestitura. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
Tambroni a refuzat să răspundă la a- 
cuzațiile ce i-au fost aduse, dur în sala 
Senatului s-au auzit multă vreme acla
mațiile : Trăiască rezistența ! Jos fas
ciștii 1 însoțite de aplauzele comuniști
lor, socialiștilor și ale reprezentanților 
altor partide, inclusiv ale multor sena
tori uemocrat-creștini.

Viitorul nu prezice nimic bun gu
vernului Tambroni. învestit cu o ma
joritate de numai cîteva voturi, grație 
sprijinului neofascist și disciplinei de 
partid a senatorilor democrat-creștini 
„de stînga”. In Italia, cuvîntul hotă- 
ritoi il va avea poporul și nu Vatica 
nul

„Der Spiegel4* recunoaște

Revista vest-germană „Der Spiegel" 
reproduce în coloanele sale opiniile

unei ziariste engleze, Peregrine Worst» 
home, care este prezentată ca făcîncl 
parte din anturajul cercurilor guver» 
numentale engleze. Spicuim unele măr» 
turii semnificative din analiza, extrem 
de interesantă, a publicistei britanice : 

„Poporul britanic este astăzi mai 
antigerman decît oricare altă nuțiuna 
din cadrul pactului NATO. Națiunea 
britanică nu-l poate pur și simplu su
feri pe nPritz» . La sosirea lui Theo
dor Heuss la Londra, răceala cu cară 
a fost primit a constituit caracteristi
ca esențială a acestei vizite.

Atunci cînd se discută problema Ber
linului într-un restaurant englez, se 
aude fără excepție părerea că milita- 
riștii germani cei sîngeroși au dezlăn
țuit deja două războaie mondiale și că 
ar trebui împiedicați cu orice preț sa 
declanșeze și un al treilea. Ar fi curată 
nebunie să te lași atomizat de dragul 
lor !

Mîndria națională britanică exclude 
o apreciere pesimistă a relațiilor dintre 
Est și Test, deoarece Marea Britanie 
nu-și poate juca rolul de mare pu
tere decît în perioudele în care este 
nevoie mai mult de forță diplomatică 
decît de forță militară..."

Ce părere au de. țire toate acestea 
Adenauer și colegii săi de la Bonn, 
care vor să blocheze orice fel de înțe
legere în problema Berlinului ?

Ion MiHAILEANU
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