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Trăiască al Ill-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn!

Prezidiul Congresului al lll.-lea al Partidului Muncitoresc RornîU

La Congres 
a răsunat 
glasul păcii!

Operă teoretică profundă și îndrep
tar practic de aplicație uriașă, Rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prezentat la al treilea Congres 
al Partidului, obligă nu numai la o 
meditație plină de răspundere, ci și 
la un studiu temeinic, insistent și 
disciplinat. Explicația e limpede : aria 
investigațiilor și a soluțiilor cuprin
se în Raport e vastă ca însăși viața 
celor șase și cincisprezece viitori ani, 
pe care nu-i mai întrezărim astăzi 
într-o perspectivă presimțită, ci în
cepem a-i construi gospodărește cu 
metodă și program.

Un gazetar străin, aflat pe culoa
rele sălii Congresului m-a întrebat, 
cu o legitimă curiozitate profesiona
lă, ce m-a impresionat mai cu ose
bire în Raportul ascultat. Am răspuns 
prompt: sentimentul adine, de sigu
ranță neclintită, că acest Raport, as
tăzi încă un program, va fi peste 
șase ani — și sînt încredințat că 
mult mai devreme — un bilanț în
cheiat.

Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a făcut o analiză a 
problemelor ce frămîntă lumea, iar 
sentimentul de siguranță la care 
mă refer izvorăște tocmai din 
datele acestei confruntări. Evident, 
acționează astăzi în lume, cu ascu
țișul îndreptat împotriva sistemului 
socialist, forțe războinice care nu 
trebuiesc subestimate. Există cercuri 
imperialiste agresive și războinice 
ale căror manifestări ostile păcii 
ne sînt tuturora bine cunoscute. 
Imperialismul își păstrează întreg 
caracterul său prădalnic și opus 
spiritului de progres, forță ma
lefică, generatoare de războaie și de 
nefericiri umane, așa cum îi cunoaș
tem bine fața și gîndurile sale tai
nice și tenebroase. Imperialismul do
rește războaiele, ca o unică soluție 
a supraviețuirii sale, știm acest fapt.

Dar una este ce vrea imperialis
mul, și alta ce poate să facă. Rapor
tul a demonstrat cu strălucire că a 
studia problema păcii și a războitfui 
doar prin prizma a ceea ce dorește 
imperialismul, și a omite condițiile 
în care este silit să-și continue peni
bila lui agonie, înseamnă să privești 
istoria unilateral și trunchiat. Impe- 
lialismul vrea războaie, e indubitabil, 
dar în lume există forța colosală a 
sistemului socialist mondial, putere 
ce ține la respect inițiativele cele mai
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GÎNDURI 
DIN SALA 

CONGRESULUI

AVlnllll

In clipa în care însemn aceste 
rînduri, sala Congresului răsună 
de uratele a mii și mii de oameni, 
delegați și invitați la cel de-a! 
IlI-lea Congres al Partidului nos
tru, — asentiment entuziast, fier
binte la Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
— document de o importanță ca
pitală, constituție morală și prac
tică a proximilor noștri șase și 
cincisprezece ani. Vom reveni me
reu, sîntem siguri, asupra pagini
lor acestui Raport, spre a. sorbi din 
rîndurile sale puteri pentru marea 
operă de construcție la care chea
mă. Dar fie și acum, sub impulsul 
impresiei covîrșitoare pe care ne-a 
produs-o, ne vom strădui să des
cifrăm cîteva gînduri și cîteva sim
țăminte, încercate deopotrivă dg în
treaga suflare a țării care aclamă 
în această clipă, în picioare, înfiă- 
căratul mesaj.

Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej deschide perspective 
luminoase și fermecătoare asupra 
vieții noastre, așa cum va arăta ea 
într-un viitor apropiat. Spun în- 
tr-un viitor apropiat, fiindcă șase 
ani înseamnă, istoricește vorbind, 
o perioadă foarte scurtă, și fiindcă 
sîntem încredințați că fiecare cifră 
din Raport va deveni o realitate 
chiar înaintea acestui termen.

Am înaintea ochilor imaginea 
grandioasă a felului cum vor arăta 
orașele țării noastre, începînd cu 
capitala patriei peste șa.Sg ani, și 
întrezăresc profilul puternicei ncas. 
tre industrii, așa cum va arăta ea 
în 1975. Simt de pe acum trepida
ția Galaților, primul centru side
rurgic al țării, din inima căruia 
vor porni milioane de tone de fier 
și oțel, din inima unui oraș pe care 
al doilea război mondial nț l-a 
lăsat ca moștenire pustiit și în 
ruină. Văd Bicazul cu lumina Iui 
darnică revărsată asupra plaiurilor 
țării, aud duduitul motoarelor, 
presimt mîna vînjoasă a omului 
și ochiul înțelept al constructoru
lui de mașini, pornind uzine auto
mate. Admir noile produse indus
triale, fruct ai unor inedite ramuri 
de industrie și un nețărmurit sen
timent de mîndrie patriotică îmi 
încălzește inima.

Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu Dej a avut darul să ne 
convingă că totul este posibil și 
că depinde numai de noi și do de
cizia noastră bărbătească, pentru 
ca cei șase ani să fie socotiți în- 
cepuți, pentru ca planul de pers
pectivă al celor cincisprezece ani

să devină o realitate concretă și 
nemijlocită. In curind — ne arată 
Raportul — întreaga țară va fi co
lectivizată. Propozițiunea, așa cum 
am formulat-o, sună simplu, dar 
ce realitate adînc revoluționară, 
de o sarcină istorică, fără prece
dent, conține ! A fost alungată din 
satele noastre exploatarea, a fost 
alungată mizeria, au fost alungate 
lipsurile și neștiința de carte, au 
fost alungate toate poverile ruși
noase ale unul trecut pe care de 
pe acum îl vedem proiectat un
deva, departe, într-o istorie ne
guroasă și blestemată. Bunăstarea, 
ce cuvînt elementar, dar ce încăr-

Zaharia STANCU

Sentimentul de apartenență la un 
partid mare și puternic, înțelept și 
departe văzător, la unicul partid care 
aliază principiile juste cu o aplicare 
in viață clară și rodnică, care în
trunește sub același semn intransi
gența cu cea mai desăuîrșiiă dra
goste pentru om, sentimentul că 
ești al lui, al acestui partid și că 
năzuințele tale cele mai înalte îniil- 
nesc, în drumul lor liber și nobil, li
nia acestui partid și se purifică și se 
întăresc și mai mult prin el, este un 
sentiment extraordinar, pe care noi, 
cei de azi, îl trăim din plin.

Perspectivele pe care le deschide 
partidul sînt ale noastre și fiecare 
dintre noi este beneficiarul întregu
lui nou, întregului fără precedent 
care se poate citi în fiecare rînd din 
Raportul Comitetului Central, prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de al IlI-lea Congres al 
P.M.R.

Raportul C.C. al P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Congres, document de valoare 
excepțională prin materialul de fapte 
pe care îl conține, ca și prin somnifi- 
cația lui politică, este consacrat, în 
cea mai mare parte, realizărilor ob
ținute în toate sectoarele vieții noa
stre economice, de-a lungul anilor 
scurși de la al II-lca Congres, a pla
nului de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965, precum și 
schița dezvoltării pe viitorii cincispre
zece ani. Este firesc să fie așa, nu 
numai pentru că construcția socialis- 
lă are nevoie, în primul rînd, de o 
bază materială solidă, ci și pentru 
că, mai ales, în industrie și în agri
cultură oamenii muncii din țara ooa 
stră au dobîndit cele mai frumoase 
succese.

Raportul se. preocupă de asemenea de 
sectorul cultural, menit pe de o parte 
să ajute dezvoltarea economică prin 
aportul științei și al culturii în gene
ral, iar pe de alta să înarmeze pe 
muncitorii și lucrătorii din fabrici și 
de pe ogoare cu ideologia clasei mun
citoare, fără de care nu sînt posibile 
realizări valo-roase în nici un do
meniu de activitate, oricît de mari ar 
fi eforturile și priceperea celor ce 
muncese.

unei discipline umaniste și mai cu 
seamă în aceea de profesor, voi face 
cîteva aprecieri în legătură cu pers
pectivele care se deschid prin măsu
rile preconizate cu privire la dezvol
tarea învățămîntului.

După numai doisprezece ani de la 
introducerea sistemului de școlariza
re cu cele două cicluri elementare și 
cu ciclul mediu, a căror menire este 
să dea o cultură generală elevilor, 
indiferent de faptul că se vor opri cu 
învățătura la aceste cicluri ori vor 
continua să studieze în universități 
și politehnici, s-a simțit nevoia, dic
tată de dezvoltarea rapidă a econo
miei naționale, să se prevadă prelun
girea cu un an a învățămîntului de 
cultură generală. Așa cum au cres
cut treptat exigențele de, ordin ma
terial, potrivit progresului continuu 
al construcției socialiste, la fel au 
trebuit să crească, drept consecin
ță logică, exigențele de ordin cultu
ral.

Un fapt deosebit de important expus 
în Raport este generalizarea învățămîn
tului de șapte ani pînă în 1962—

lorgu IORDAN
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Zările noastre slnt deschise și îm
potriva neprevăzutului, prevăzutul 
nostru ne umple inima de bucurie, dă 
vieții noastre echilibru șl puterilor 
noastre îndoit avînt. Ceea ce ni se 
cere și ceea ce se cuvine să cerem 
noi înșine de la noi este să fim în
tru toiul la înălțimea celor mai în
aripate gînduri ale noastre, să fim 
la înălțimea, planurilor pe care par
tidul le desenează în fața noastră, 
pentru noi, pentru ziua de . mîine, 
pentru întreaga frumusețe a viitoru
lui pe care rii-l clădim.

Pașii pe care i-am făcut pînă azi, 
sub conducerea partidului, . au fost 
pași largi, voinicești, înaripați, pașii 
pe care îi vom face de acum înain
te vor fi pași de uriași. La temelia 
înfloririi noastre viitoate stă un plan 
economic măreț, care prevede dez
voltarea bazei tehnico-materiale a so
cialismului, încheierea procesului de 
făurire a relațiilor de producție socia
listă în întreaga economie, în vede
rea desăolrșirii construcției, socialis
mului.

Primul loc în planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 1960— 
1965 îl ocupă, așa cum e firesc, 
continuarea creșterii intense a indus
trializării țării, punîndu-se accentul 
pe industria grea șl dîndu-se toată 
importanța care i se cuvine indus
triei ușoare.

Indicele de creștere a producției 
industriale în anul 1965 este de 
aproximativ 2,1 ori mai mare față 
de acela al producției din 1959. Ci
fra este emoționantă, dar dacă par
curgi întregul Raport al C.C. al 
P.M'.R., nu numai această cifră ci și 
celelalte cifre care indică diverse 
creșteri în diferite domenii sînt emo
ționante. Privirea de ansamblu, larga 
îmbrățișare a tuturor domeniilor, a 
tuturor sectoarelor care se leagă șl 
se înlănțuie într-o acțiune de recipro
citate, privirea în amănunt a fiecărui 
sector cu datele lui specifice, cuprin
derea minunată a acestei rețele ad
mirabile, forța și armonia care se 
citește în toată această splendidă 
echilibrare, mai măreață decît orice 
simfonie, mai puternică decît orice 
vis, tot atlt de exactă șl de perfectă 
ca mersul șl geometria aștrilor în 
spațiu, iți dau un sentiment admira
bil de certitudine, de liniște, o mare 
mîndrie că ești om, un om care
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al forțelor creatoare ale poporului oferă W 
iâen&izabilă de inspirație pentru scriitorii ți artiștii noț- 

Dezvoltînd rezultatele pozitive obținute în ultimii ani în 
tematicii ți îmbogățirea fondului de idei al literaturii, 

teatrului, cinematografiei, creatorii noțtri au 
făuri opere Ia nivelul înaltelor exigențe artistice ți 

fi poporului. Pentru aceasta se cere, în 
a tot ce-1 poate îndepărta pe artist 

popor — spirit de castă, individualism, tendința de a făuri opere 
5^ptttru uzul unui cerc îngust de „alcți“; se cere îndeosebi cu

noașterea aprofundată a realităților, studierea lor îndelungată, 
contactul viu, permanent, al artistului cu oamenii muncii — vii
tori eroi ai operelor sale. Numai astfel în paginile cărților, în 
operele de artă va pulsa din plin viața noastră atît de bogată, 
cn faptele ei mărețe, cu ideile ei nobile, cu luptele ei victorioase.

,

, V;,.

(Din Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la cel de al 111-lea Congres al 
P.M.R.) .

GRANDIOS Șl SOBRU
Grandios și sobru e cadrul în care 

se desfășoară lucrările celui de-al III- 
lea Congres al Partidului, —' sala 
imensă și armonioasă, cu pereții de 
culoarea peruzelei, sub bolta translu
cidă d plafonului ; grandios și so
bru e raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — grandioasă trecere 
în revistă'. a unor realizări epocale 
înfăptuite de pe acum, cît și a celor 
ce se vor înfăptui într-un viitor ime
diat — raport prezentat în veșmîntul 
sobru al cifrelor, în ținuta fără greș 
a cuvlntului dăltuit pe măsura reali
tății.

Grandioasă șt sobră e prezența ma
sivă a acestui public de muncitori, de 
țărani și de cărturari, de vechi și 
eroici militanți ai partidului, de tinere 
cadre ridicate in anii puterii popu
lare.

Grandios și sobru se desfășoară lu
crările Congresului, grandios și sobru 
se perindă pe dinaintea cugetului nos
tru ascensiunea neîntreruptă a marilor 
mulțimi omenești călăuzite de partid 
spre culmi, nebănuite mai înainte, de 
bunăstare și cultură; grandios și 
sobru ca un genial oratoriu laic e 
cîntecul înmănunchiat, melodie largă 
și limpede ce izvorăște din unirea mii
lor și milioanelor de inimi, de minți 
de priviri, luminate de splendidele idea
luri comuniste.

Prin mintea poetului, ca prin unda 
străvezie a unui havuz, fulgeră, argint 
viu — peștișori pestriți și fără odih
nă — adjectivele.

Dar pentru mine, mai presus de toa
te fulgeră și revin, împerecheate in
tr-o singură melodie, două impresii 
dominante: grandios și sobru.

Mi se pare că într-un fel sau altul, 
arta pe care o practicăm trebuie să 
corespundă, în cuprinsul și în expre
sia ei — dacă vrea să fie credincioasă 
epocii sale — acestor imperative lăun
trice. Căci grandioasă e revoluția pe 
care o trăim și sobre manifestările 
ei: in muncă, in eroism, în jertfe, in 
zile mari și în viața de toate zilele

Mari» BANUȘ

Satul 
de miine

am viziunea vie a Congresu- 
lui — viziunea clasei muncitoare la 
cîrma țării, hotărîndu-i munca și bu
curiile, viitorul.

Văd feerica sală a Palatului Republicii 
strălucitoare ca sub o lumină culeasă 
din văzduh, sonoră ca un imens și ar
monios instrument muzical. A ieșit 
astfel sclipitor și finit, din mîinile 
muncitorilor, anume pentru sfatul con
ducătorilor și fruntașilor lor. Totul a 
fost cizelat cu dragoste, anume pentru 
aceasta.

Și văd sala plină de delegații par
tidului din toată țara, aleșii cei mai des
toinici dintre muncitorii care trudesc pre
tutindeni : în mine, la furnale. în u» 
zine, în laboratoare, pe cîmpiile țării. 
Sînt solii tuturor celor care, rămînînd 
la locul lor de muncă, făuresc fără în» 
trerupere și in aceste zile de mare săr
bătoare, pietricica de mozaic a fiecăruia, 
la marea frescă a construirii socialis
mului. De și ar fi adus fiecare aici in
strumentele și mașinile lui de lucru, 
pereții sălii s-ar fi îndepărtat în lături, 
și incinta ar fi fost un imens și variat 
atelier de făurire a tuturor bunurilor 
materiale.

Dar și așa, oricum, fiecare poartă, 
fără voie, ceva din obișnuința gesturi
lor sale de fiecare clipă, ceva din a- 
tenția și iluminarea ceasului {de crea
ție, de făurire

Cunosc ochii pătrunzători ai mine
rilor, fruntea încruntată de atenție a 
strungarilor, bronzul de pe chipul ce
lor ce văd prin ochiuri incandescente 
fierbînd metalele cu clocot de soare, 
privirea departe a colectivistului de
prins cu orizontul larg al tarlalelor.

Demostene BOTEZ
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2. GAZETA LITERARĂ __________________________ ___ ______________________________

îndrumarea de către partid 
și dezvoltarea criticii literare

înzestrând mișcarea noastră litera
ră cu arma cea mai prețioasă, cu 
principiul leninilst al integrării cau
zei artei în cauza generală a prole
tariatului, partidul a creat condiția 
fundamentală a cuceririi succeselor 
care, definitorii pentru perioada celor 
cinsprezece ani de la dezrobirea 
Jării și începutul transformării con
științelor, au trecut de mult peste 
frontSere, forțând și în lumea capita
listă prejudecățile și chiar reaua cre- 
dilnță. Considerînd acțiunea de în
drumare a partidului ca pe o con
secință ce decurge absolut fi
resc din postulatul partinității, li
teratura în ansamblu și critica 
în speță au folosit din plin 
ajutorul multilateral acordat de par
tid în mod constant, în momentele de 
cotitură, în lupta împotriva esteticii 
și artei burgheze-decadente sau pen
tru înfrângerea obstacolelor inerente 
creșterii. Dezmințind usturător scep
ticismul și lamentațiile intelectualită
ții mic-burgheze „apolitice", spulbe- 
rînd calomniile revizioniste cu pri
vire la arta partinică, veghea dreap
tă și afectuoasă exercitată de condu
cătorul clasei muncitoare asupra des
tinelor frumosului și-a confirmat po
tențialul creator prin fapte, prin o- 
perele pe care le fructifică. Literatura 
a dobîndit, grație atenției și grijii 
ideologice, posibilitatea de a urma 
într-o cadență tot mai vie marșul so
cialist al poporului, de a se salva de 
la paralizie prin asimilarea unor teme 
fecunde, țîșnite din viața și năzuin
țele constructorilor orânduirii libere,

de a-și ridica măiestria artistică la 
nivelul conținutului revoluționar. A- 
ceeași călăuză sigură a permis criti
cii făurirea unei armături științifice 
indispensabile avîntului către nobila 
menire ce îi este hărăzită: partici
parea la orientarea realfet-socialistâ 
a creatorilor, la formarea gustului și 
mentalității estetice a oamenilor mun
cii, la întreținerea și lărgirea unei 
opinii publice avizate și pretențioase.

Numeroase sînt ocaziile în care ac
țiunea educativă și mobilizatoare a 
partidului și-a manifestat eficiența în 
rîndurile scriitorilor și criticilor. Unul 
dintre ajutoarele importante l-a con
stituit denunțarea și combaterea ten
tativelor de tocire a spiritului 
critic, existente în unefe din 
comentarilile și studiile despre litera
tura și arta actuală. Prin articolul 
din „Scînteia", intitulat „Impotr va 
tonului apologetic în critica literară 
și artistică" („Scînteia" nr. 4335 din 
23 septembrie 1959), se sublinia ast
fel cu satisfacție, drept trăsătură ca
racteristică a anului respectiv „bo
găția creației literare și artistice", 
prezența a „numeroase lucrări con
sacrate unor teme însemnate și cen
trale", printre care figurează temele 
bătăliilor din ilegalitate și în special 
ale pregătirii insurecției armate de la 
23 August. Bizuit tocmai pe stadiul 
înalt al literelor, însuflețit de un in
teres adînc pentru viitorul scrisului 
național, preocupat de asigurarea 
unui climat prielnSc maturizării crea
ției, receptiv la realizările criticilor 
Înșiși, organul Comiltetului Central al

Partidului cere criticii, cu o deose
bită vigoare, să cearnă scrupulos 
succesiunea producțiilor literare, să 
uzeze cu îndrăzneală de toate prero
gativele funcției sale estetice și so
ciale, de obligația formulăriii unor ju
decăți științifilce, decj obiective, și 
să se comport» ca factor răspunzător 
de înfățișarea literaturii. Critica este 
îndemnată la elilminarea practicilor 
neprincpiale, în general a conside
rentelor subiective, generatoare de 
concesii făcute prostului gust, eșecu
rilor crase și oglindiri) superficiale, 
v de de idei și soluții artistice origi
nale. Chemată să se pronunțe asupra 
valorilor și nonvalorilor, indiferent 
de „greutatea specifică" a numelor în 
cauză, critica trebuie să țină seama 
de calitatea ideotogico-artistică a o- 
perelor analizate și de necesitatea 
cristalizării unor verdicte precise, — 
..nepitite după deget" cum spunea în- 
tr-un interviu Marcel Breslașu, — și 
constructive, așezate la egală distan
ță între elogiul servil, umilitor nu nu
mai pentru adulator dar și pentru a- 
dulat, și între blamul nihilist. In a- 
ceastă privință se spune în articolul 
citat următoarele : „Ar fi greșit să-și 
închipuie cineva că spiritul critic este 
necesar numai în analiza lucrărilor 
proaste ; dimpotrivă, cercetarea știin
țifică exigentă a operelor de valoare 
e de natură să scoată în evidență tot 
ce este reușit, să atragă atenția asu
pra a ceea ce autorul n-a izbutit încă 
să realizeze și astfel să ajute pe crea
torul de talent să meargă înainte"- 
Pornind de aci, de la principiul a- 
precierii strict științifice a fiecărei o- 
pere, critica este solicitată în conti
nuare să-și extindă cîmpul de obser
vație și, ascuțindu-și privirea, să cu
prindă în studii generalizatoare acti
vitatea globală a creatorilor și în spe
cial procesele, dinamica întregii lite
raturi, în vederea deslușirii direcțiilor 
de evoluție și, astfel, a eventualei ei 
influențări prin actul critic: „In fața 
criticilor și a publicațiilor literare stă 
sarcina de a trece cu toată răspun
derea la o muncă temeinică de stu
diere șf aprofundare a noilor creații, 
ridfcînd ceea ce este izbutit la nive
lul unei experiențe pozitive a mișcă
rii noastre literar-artistice, iar din 
slăbiciuni trăgînd de asemeni con
cluzii și învățăminte de ordin gene
ral". Apărător pasionat al valorilor 
autentice, al operelor promotoare de 
nou și adversar neînduplecat al re
buturilor Ideologice și artistice, ca și 
al toleranței față de ele, partidul a 
reclamat totdeauna >) din partea criticii 
o poziție principială, pătrunsă de spi
rit critic în examinarea lucrărilor li
terare, pentru că numai de pe o ase
menea poziție se distinge net adevă
rul de care clasa muncitoare are ne
voie și în acest domeniu. Sprijinitor 
permanent al spiritului științific, în 
calitatea sa de slujitor al celei mai 
riguroase științe, marxism-leninismul, 
partidul propune și recomandă critiu

1) Vezi și articolul din „Scînteia": 
„Pentru întărirea principialității mar- 
xist-leniniste în critica literară" (nr. 
4270 și 4271/1958).
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Cu „Ora șase" Nicolae Țic confir
mă acele previziuni ale criticii care 
a descifrat în schițele și reportajele 
sale un elogiu al activității îndârjite 
și laborioase.

Un lucru este cert. Nicolae Țic este 
un observator perspicace al psiholo
giei muncitorești. El știe să zugră
vească mediul proletar cu o autenti
citate de netăgătuit.

Despre Nicolae Țic se poate spune 
că încearcă să privească psihologia 
muncitorului de dinăuntru, surprin- 
zîndu-i dialectica. Autorul a stat vre
me îndelungată în mijlocul minerilor 
și a căutat să înțeleagă modul lor 
de a gîndj și de a acționa. „Ora 
șase", este rodul unei cunoașteri sîr- 
guincioase a fenomenelor vieții noi, 
unul din rezultatele concludente ale 
Întăririi legăturilor între scriitori și 
realitatea socialistă. Din nou subliniem 
că reflectarea activității clasei mun
citoare este o temă centrală a litera
turii și fiecare nouă carte care îm
bogățește acest sector trebuie să șe 
bucure de atenția specială a criticii.

Romanul celebrează stăruința unui 
colectiv de mineri care sfărîmă mași
națiile dușmanului și instaurează eti
ca muncii oneste, devotate revoluției.

Intîlnim aici preferințe tipologice 
remarcate din primele schițe ale lui 
Nicolae Țic, Andrei Pop este un mun
citor de o dîrzenie exemplară, pregă
tit să întîmpine cele mai dificile ob
stacole. Evidențiam în „Profilurile" 
luj Țic o sete de angajare, specifică 
oamenilor formați în cadrul proletar- 
Regăsim același entuziasm al muncii 
pentru socialism în etapele hotărâtoa
re ale biografiei lui Andrei.

Pentru Țic, problemele eticii noi 
dețin o însemnătate primordială. Li
niștea . sufletească a oamenilor este 
determinată de atitudinea lor față de 
morala socialistă. Despre bătrânul mi
ner Pahonțu: „Pe el nu-1 istovea 
munca, ținea la greu, fără muncă s-ar 
fi simțit moleșit, scos din funcțiune, 
de prisos, ci grijile, răutatea unora, 
meschinăriile". De aceea, în domeniul 
eticii, eroul nu admite nici un sub
terfugiu. Consideră un sacrilegiu ten

tativa dușmanului, de a-și atribui ro
lul de profesor în chestiunile sufle
tești. „Scîrba, gîndi Pahonțu, vrea să 
mă-nvețe el omenia!" Omenia tre
buie apărată de orice profanare. 0- 
menia este un atribut al socialismu
lui.

In „Ora șase" cadrul etic este de
scris cu insistență. Exigența trebuie 
să fie maximă, criteriile stricte. înăl
țarea edificiului socialist solicită oa
meni cu o ținută morală ireproșabilă. 
Pretutindeni, domină străduința de a 
elimina impuritățile. Concepția etică

cil abordarea metodică a lucrărilor 
de amploare, de sinteză, pentru că 
de pe culme, din perspectilva întregu
lui se delimitează și se valorifică just 
conform adevărului, locul Și rolul păr
ților componente, adică ale operelor 
izolate sau ale autorilor lor.

Exigențele formulate de partid cri
ticilor, nu mai au nevoie de justifi
cări; ignorarea sau desconsiderarea 
lor echivalind cu anularea esenței, a 
rațiunii disciplină noastre. E de-a- 
juns, pentru a ne convinge de efec
tul binefăcător al îndrumării partini
ce, să ilustrăm prin cieva exemple 
ecoul și emulația trezite în rîndurile 
criticilor și istoricilor literari de ape
lurile periodice lansate de partid. Fi
rește, incursiunea întreprinsă va încer
ca să evidențieze totodată laturile 
deficitare ale fazei prezente, să mă
soare drumuj pe care critica îl are 
încă de străbătut spre a-și atinge țe
lurile, spre a fi la înălțimea misiunii 
încredințate.

In primul rînd, socotim vrednic de 
semnalat că majoritatea revistelor li
terare, după un serios examen auto
critic, au înfruntat problemele însemnate 
impuse de romane ca „Pe muche de 
cuțit", „Rădăcinile sînt amare", „Șo
seaua Nordului", stabilindu-și o pozi
ție critică sau reevaluîndu-și atitudi
nea, fie în cronici, fie în articole 
de ansamblu. Neintimidată de presti
giul autorilor discutați, critica 
și-a fixat aproape în unanimitate un 
punct de vedere principial, bine arti
culat, capabil să reliefeze odată cu în
sușirile reale, natura și cauzele lip
surilor corespunzătoare.

Important este că, profitînd de dez
văluirea și combaterea pericolului re
prezentat de năravurile apologetice, 
spiritul critic ca atare s-a înviorat, a 
devenit activ și contagios. Suflul său 
animă sforțarea generală a criticii de 
a emite judecăți de valoare închegate 
printr-o aplicație ma) strînsă la o- 
biect, printr-un complex de criterii, 
prin observarea îndeaproape a dialec
ticii conți nut-formă,

Mihail PETROVEANU

(Sontinuare în nr. viitor)

Noi
In aceste zile cînd se desfășoară lu

crările Congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn, gîndurile 
tuturor oamenilor muncii se îndreaptă 
spre noua Sală a Palatului. Hotărî- 
rile ce se vor lua aici vor orienta 
pentru o nouă etapă dezvoltarea țării 
pe drumul socialismului.

Entuziasmul cu care a fost întîm- 
pinat Congresul a demonstrat din nou 
unitatea indestructibilă dintre partid și 
popor. ' Dezbaterea Proiectului de 
Directive s-a soldat nu numai 
cu adeziunea unanimă a milioa
nelor de cetățeni ai țării, dar 
și cu nenumărate inițiative, a sti
mulat peste tot noi eforturi creatoare.

Același gînd îi frămîntă și pe scrii
tori : ce trebuie să facă pentru a con
tribui cît mai eficient la îndeplinirea 
sarcinilor istorice pe care le va ela
bora Congresul ?

Poporul nostru, constructor al so
cialismului, așteaptă de la scriitori 
opere ample, bogate în conținut, rea
lizate la un înalt nivel artistic în care 
să se reflecte grandioasa încordare a 
forțelor creatoare ale poporului și care 
3ă ajute la sporirea acestor eforturi. 
Datoria principală a scriitorilor, ca și 
a tuturor artiștilor, este de a da opere 
pe măsura istoricelor înfăptuiri ale po
porului, sub conducerea partidului, pe 
drumul uriașelor prefaceri revoluțio
nare.

Dacă pornim de la acele sarcini care 
se desprinseseră pentru creația literară

De soliditatea principiilor etice 
depinde arta de a te bucura de fru
musețile vieții. Arta aceasta nu se 
poate învăța decît participînd cu su
fletul deschis la construcție.

„Buhariu se-nnegură; nu fiindcă 
n-avea cizme — nu-1 interesau — ci 
din cu totul altă pricină. Găsi că 
Andrei prea știe să se bucure: scoate 
bucurii din orice. Omul ăsta trăiește 
plin, nu se teme de nimeni și de ni
mic, n-are de ce... Felul acesta de a 
fi al lui Andrei îi stîrnea furii cum
plite".

N IC OL A E ȚIC:
„ORA Ș A S E**

a lui Andrei: „Trebuie făcut ceva 
pentru ca omu] să se elibereze de in
tenții ascunse, de minciună, de tot 
ce-i urît în el... Numai elilberarea 
asta poate să-i aducă încrederea și 
puterea".

La Țic ridicarea construcției nu se 
poate despărți de plenitudinea sufle
tească- Sentimentul eliberării îl aju
tă pe muncitor să trăiască deschis, 
senin, receptiv la toate ■ bucuriile 
vieții-

In roman este bine prezentat anta
gonismul pe planul eticii. Ceea ce 
derutează pe adversarii construcției 
este conduita incoruptibilă a comuniș
tilor. „Faptul că Pahonțu nu renun
ța la demnitate, cu toată suferința 
prin care trecea, îl făcea pe Mițurca 
să se simtă inferior și neputincios".

Viziunea asupra bucuriei împarte 
oamenii în tabere diferite. Bucuriile 
trebuie inițiate, bine gândite și ferite 
de imixtiuni pîngăritoare, susțin eroii 
înaintați ai romanului. Gică Ispas, 
numit comandant al unei brigăzi mo
del de tineret, își convoacă în prima 
zi echipa în haine de sărbătoare. E 
îngrijorat dacă un accident îi stin
gherește solemnitatea.

„Flăcăii se-nvoiseră, iar acuma erau 
porniți împotriva lui. «Uite cum îmi 
stricați voi bucuria, gîndi, treaba 
voastră, dar nu-i frumos». Apoi 
discursul: „«Tovarăși, în clipa asta, 
brigada de tineret nr. 1 își începe 
munca. E o cinste... Să ne angajăm 
aici...»" Toți îl ascultară în tăcere, emo
ționați Gică se întoarse cu fața spre 
stratul de cărbune, fixă pikhamerul și 
deodată izbucni, asurzitor, rîpăitul ca 
de mitralieră-.. După această scurtă

festivitate, Ia care Gică ținuse atît 
de mult — vreau să fie frumos, să 
ne-amintim cu plăcere — opt dintre 
flăcăii din brigadă se retraseră, pu
teau să urce la suprafață".

Pe Țic îl preocupă așa dar răspân
direa zonelor de bucurie în viață, 
protejarea lor.

Să distingem în acest roman a! 
muncii socialiste năzuința către sim
plitate. Simplitate, adică înlăturarea 
barierelor, desființarea neîncrederii, a 
aprehensiunilor. Este nevoie de rapor
turi deschise și firești, bazate pe eti
ca socialismului — iată pledoaria au
torului.. Numai burghezia a complicat 
comunicarea reciprocă, introducând 
conveniențe și rafinamente sterile, 
păgubitoare, Eroii lui Țic trăiesc un 
dor al solidarității, cimentată prin 
sinceritate în luptă și criterii de 
comportare înalte. Prin aceste trăsă
turi, romanul „Ora șase" este un me
saj de etică comunistă.

Simplitate înseamnă și evitarea 
frazelor pompoase- Mai bine duritatea 
adevărului decît sentimentalismul fad. 
Toate acestea determină și un stil 
specific în relatare. Am mai vorbit 
într-o , cronică precedentă despre aus
teritatea limbajului lui Nicolae Țic, 
despre fuga de ostentație, de retorism. 
Este un mod specific de înfățișare a 
evenimentelor, încă necristalizat de
plin, dar cafe prefigurează un scrii
tor de valoare.

Aspectul cotidian apare prezentat 
voit depoetizat, în alb-negru, fără or
namentări. Cum sînt integrate ges
turile mari, evenimentele puțin obiș
nuite în acest univers refractar gran
dilocvenței ? Se desfășoară tocmai o 
vînătoare a cuvintelor patetice. Tre
buie să dispară accesoriile sunătoare, 
în folosul simplității. Să arătăm cum 
descrie Țic cîteva 'momente de inten
sitate.

Despărțirea de copil: Lui Pa- 
1 onțu i-a fugit fata de acasă, lăsîn- 
Jti-1 singur. îmbătrânit. Acceptă tovă
rășia vecinului său de cameră An
drei. retezînd însă orice încercare de 
consolare. Cînd observă o privire de 
compătimire, Pahonțu se crispează:

EUOEN GJSCA .0 nouă sondă"

din lucrările Congresului al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn, ne dăm 
seamă că multe din ele au fost în
deplinite. Pornindu-se de la hotărî- 
rile primului Congres al scriitorilor 
din iunie 1956, frontul literar a com
bătut cu succes idilismul și negati
vismul. Cu ajutorul partidului s-a în
tărit principialitatea criticii literare. 
Scriitorii au atacat cu curaj temele 
majore ale vieții noi. Acțiunea pentru 
„actualitate și partinitate" s-a desfă
șurat în lărgime și în adîncime. In 
cinstea celei de-a XV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre au apărut 
romane, volume de versuri, piese de 
teatru, povestiri care — în ciuda unor 
slăbiciuni serioase analizate de critică 
— au constituit un înseninat pas îna
inte în dezvoltarea realist-socialistă a 
literaturii noastre.

Există însă o sarcină foarte impor
tantă — asupra căreia Congresul al 
II-lea al Partidului a atras atenția 
scriitorilor — și care rămîne și astăzi 
tot atît de actuală : de a lichida de
calajul care există între grandiosul în
făptuirilor, măreția muncii eroice a 
constructorilor socialismului și reflec
tarea acestei realități în literatură. Lu
crările Congresului al III-lea ne-au fă
cut să simțim și mai puternic cît de 
mult mai este de realizat pe tărîmul 
creației literare, printre altele și pentru 
că ne-au ajutat să vedem cu excepțio
nală claritate zfua de mîine a poporu
lui nostru. Cînd toate cele prevăzute

în Directive vor deveni realitate (și 
mmdni nu se îndoiește că asta se va 
întîmpla în termenele stabilite), va 
crește enorm nu doar producția, nu 
doar productivitatea muncii și belșu
gul de produse, nu doar nivelul de 
trai al oamenilor, dar și ținuta morală 
și intelectuală a cetățenilor patriei 
noastre, demnitatea tor, forțele lor 
creatoare, umanitatea lor. A crea • li
teratură la nivelul acestei creșteri 
— iată o sarcină de mare cinste, dar 
și deosebit de grea.

Literaturii i se cere în primul rînd 
să contribuie la accelerarea procesu
lui de formare a conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii. Așadar scriitorii 
sint daiori să reflecte în primul rînd 
și cu precădere acele sectoare ale vie
ții în care conștiința socialistă se afir
mă cel mai puternic. Iar conștiința 
socialistă se afirmă cel mai puternic 
în fabrici și uzine, acolo unde eroica 
noastră muncitorime cîștigă victorii 
decisive în industrializarea socialistă, 
victorii pe baza cărora a și putut fi 
elaborat grandiosul plan de perspec
tivă care este astăzi mîndria între
gului popor. Clasa muncitoare este un 
exemplu viu de conștiință socialistă 
pentru toți oamenii muncii. Din rîn
durile ei cresc eroii epocii, oameni pu
ternici și integri, însuflețiți, neclintiți, 
care transformă în fapte cuvîntul par
tidului.

Dar ca să ajungem la împlinirea 
acestei sarcini principale, trebuie să

Mă judeci, zise Pahonțu, zîmbind 
amar. „Ce-i cu nătărăul ăsta bătrîn?" 
Nu prea ai tu cum să mă-nțelegî, 
ești tinerel, n-ai trecut prin c.te-arn 
trecut eu, și nici nu-ți doresc". Dacă 
prietenul nu-i sezisează dorința și 
vrea să îndulcească acea severitate 
care e reconfortantă în astfel de cli
pe, orice insistență devine inutilă- 
„Nea Pahonțule, a mea nu-mi deschi
de, o fi plecat de-acasă, rămîn la 
dumneata. Voia să-i abată gîndurite, 
să-l potolească, dar Pahonțu se ara
tă neînduplecat. «N-am nevoie de 
mîngîiere» “.

Oamenii nu suportă mila, compa
siunea; Suferința trebuie întâmpinată 
și ea bărbătește, iar solidaritatea nu 
ia formele duioșiei, ci e exprimarea 
forței, oțelită, născută din stimă reci
procă.

Căsătoria: După ce l-a părăsit 
fata, Pahonțu se decide să se însoa
re cu o veche prietenă Emilia.

„Pahonțu avea presimțirea că dacă 
o să intre într-o zi în casa ei, femeea 
n-o să-i zică să plece. Poate că ea 
il aștepta de mult. Ține la el. Intrînd 
in curte, Emilila scoase cheia și i-o 
Întinse: — Deschide, că eu rup niște 
surcele, să aprindem focul, — Lemne 
crăpate sînt ? întrebă omul. — In 
pivniță, cred că mai sînt. — Lasă că 
mă uit eu".

Conversația neutră continuă așa, o- 
eolind propozițiile avîntate. In simpli
tatea inaugurării unor noi obiceiuri

se materializează de fapt declarația 
de dragoste.

„Cînd se întoarse în cameră, Emi
lia frigea oarne. El se așeză la 
masă în așteptare. De-ar fi atît de 
înțeleaptă, gîndi el, să nu mă-ntrebe 
ee-i cu mine; să nu mă văd silit să-i 
spun: «Vreau să te iau de nevastă, 
așa bătrîn, vreau să te iau 1» Să înțe
leagă singură. Simte ea, că-i femeie". 
Emilia se purta firesc, familiar, ca 
față de bărbatul ei.. Consecvent se e- 
vită deci declamația și gestul bom
bastic.

Am ales niște exemple din întîm- 
plări decisive, de verificare a tă
riei omului, momente pe. care Țic le zu
grăvește cu pondere și sobrietate. O 
anume duritate a prezentării pare a 
fi o caracteristică a maniere; sale de 
povestire. Este regretabil că nu toate 
episoadele cărții se află la aceiași ni
vel de tratare. Se pot menționa liniile 
mai tremurate ale acțiunii. Ara fi do
rit romanul mal dens ca problemati
că, evitînd alunecările spre vulgari
tate (relațiile Buhariu — inginerul 
Savin, aparițiile deplorabile ale lui 
Stănculea, etc-).

Tînăruluj scriitor i se pot aduce re
proșuri cu privire Ia construcția, 
pe-alocuri deficitară, a romanului. 
Sînt scene care revendicau o tratare 
mai detaliată, depășind înregistrarea 
de suprafață. Pare neverosimilă în
verșunarea intrigantului Buhariu care, 
împins de ambiții meschine, duce un 
război lipsit de glorie împotriva mi
nei. Tipul acesta de scelerat se dese
nează în cîteva trăsături definitorii. 
Totuși ura Iui față de Andrei, eroul 
principal, cu a cărui prietenie se lau
dă public, nu este justificată riguros, 
înfruntarea dintre Andrei și Buhariu 
atinge momente de puternic drama
tism. nu toate sudate bine în con
strucția artistică. Dezvăluirea și răs
turnarea planurilor criminale se rea
lizează pînă la urmă prea lesne.

Nu aceste fisuri trebuie să rețină, 
însă, în primul rînd, atenția criticii- 

Ceea ce relevăm în acest prim 
roman ai lui Nicolae Ție este 
spiritul său puternic muncitoresc. In 
fermitatea devotamentului pentru so
cialism, în năzuința spre bucurie, spre 
plăcerea muncii creatoare, în ef ful 
de simplitate, înlăturînd convențiile 
searbede — se manifestă o înțelegere 
proletară a lucrurilor care e bine - r- 
grăvită. Așteptăm dezvoltarea acestor 
calități în lucrările literare următoare.

S. DAMIAN

asigurăm o cît mai strînsă legătură 
între creația literară și viața întregu
lui popor, mai ales a clasei munci
toare. Necesitatea aceasta subliniată cu 
atîta claritate și în cuvîntarea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
conferința comitetului regional de 
partid Cluj este azi în centrul 
discuției literare. In ultimul timp 
au fost luate o serie de iniția
tive organizatorice. Principalul 
este astăzi să le dezvoltăm, să nu 
ne mulțumim cu cîteva realizări, ci 
să înaintăm mereu pe acest drum.

împlinirea sarcinii principale care se 
ridică azi în fața literaturii în lumina 
lucrărilor Congresului al III-lea al 
Partidului, presupune eforturile conver
gente ale scriitorilor de toate genu
rile. Oamenii muncii așteaptă romane 
ample, în măsură să dea tablouri im
presionante ale muncii întregului po
por și să zugrăvească figuri puternice 
ale eroilor muncii socialiste, așteaptă 
schițe, nuvele, reportaje care să relie
feze operativ și pregnant tot ce apare 
nou și înaintat și să critice aspru ră- 
mînerile în urmă, așteaptă piese dina
mice, vii, cu conflicte ascuțite care 
să-i aducă pe scenă pe oamenii epocii 
noastre și să arate cum luptă ei pen
tru învingerea greutăților și pentru 
victoria noului, așteaptă poezii lirice 
pătrunse de sentimentele constructori
lor socialismului, de avîntul, entuzias
mul și setea lor de frumusețe, așteap
tă articole de critică principiale, par
tinice, care să evidențieze cu îndrăz
neală tot ce este mai înaintat în li
teratură și să combată âutina, să dea 
dovadă de intransigență față de orice 
manifestare a ideologiei burgheze, dar 
mai ales așteaptă studii ample de 
sinteză care să analizeze competent 
fenomenul literar în ansamblu, adu- 
cînd o contribuție substanțială la 
dezvoltarea teoriei realismului socia
list.

Congresul al II-lea al P.M.R. a cerut 
scriitorilor să lupte hotărât pentru ridi
carea continuă a nivelului măiestriei li
terare. Cu atît mai imperativă este 
această cerință azi. Directivele ne 
ajută să întrevedem cît de puternic 
vor crește cerințele culturale ale po
porului. Ca să putem răspunde 
acestei exigențe îndreptățite, sin- 
tem datori să încetățenim în 
rîndurile scriitorilor o atitudine 
de intoleranță față de tot ce este pla
titudine, banalitate, mediocritate, față 
de lucrările cu un nivel artistic scă
zut.

Sîntem datori să veghem ne
contenit la puritatea ideologică 
a creației literare, să respingem, 
cu hotărîre orice încercare de strecu
rare a ideologiei burgheze, orice teorie 
revizionistă. Sîntem datori să comba
tem idilismul și schematismul, zugră
virea simplistă a victoriilor, dar com- 
bătînd astfel de fenomene negative nu 
putem uita nici o clipă de datoria prin
cipală — aceea de a realiza imaginea 
epocii și a eroilor contemporani în 
adevărata lor dimensiune. Iar epoca 
noastră este epoca înfăptuirilor gran
dioase — lucrările Congresului o do
vedesc — deci și dimensiunea crea
ției literare trebuie să fie grandioasă,

Lupta pentru o cît mai strînsă le
gătură a scriitorilor cu viața poporu
lui și mai ales cu viața clasei munci
toare, lupta pentru necontenita ridi
care a măiestriei artistice, lupta pen
tru puritatea ideologică a literaturii — 
iată cîteva sarcini pe care le desprin
dem din lucrările Congresului, sarcini 
care sînt totodată și directive și ce
rințe concrete. împlinirea lor cere o 
activitate zilnică neabătută, de dez
batere la obiect a literaturii, activitate 
la care trebuie să participe și revis
tele literare și secțiile de creație și 
toate organizațiile literare obștești. Este 
necesar să așezăm aceste probleme în 
centrul activității noastre și să ne mo
bilizăm toți pentru rezolvarea lor. Să 
ridicăm nivelul ideologic al vieții li
terare la nivelul cerințelor care se 
desprind din lucrările Congresului al 
III-lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Mlhai NOVICOy
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întâmplarea a făcut ca în a- 
ceste săptămîni să termin o a 
doua lucrare de amploare mai 
extinsă din cariera mea de scri
itor, tocmai cînd în întreaga 
țară se discută proiectul de Di
rective. In prezent Partidul Mun
citoresc Romîn se află în plin 
Congres. Nu cred că există îm
prejurare ma.i ideală pentru un 
scriitor: în timp ce el lucrează 
la operele sale, marii gospodari 
ai țării lui —care sînt în ace
lași timp și oameni, politici și e- 
ducatori și îndrumători ideolo
gici — discută treburile genera
le practice și filosofice care 
privesc destinul tuturor oame
nilor muncii de pe cuprinsul 
țării.

La cel de-al Ill-lea Congres 
al său, Partidul Muncitoresc 
Romîn se prezintă cu un bilanț 
hotărîtor: marea gospodărie a 
țării are din plin cu ce își îm
brăca, încălța, hrăni și adăposti 
pe membrii ei, are o industrie 
modernă, o agricultură în plină

transformare socialistă, o cultu
ră formată, o literatură ase
menea. Cît privește speranța și 
idealul social, ele se pot spri
jini pe piloni de susținere so
lizi: construirea socialismului 
a înregistrat hotărîtoare vic
torii. In prezent se iau mari
le hotărîri care vor duce la 
extinderea și dezvoltarea pe 
toate planurile a succeselor 
dobîndite.

Literaturii, ca oglindă ce se 
plimbă de-a lungul unui drum 
— cum spunea un mare scriitor 
realist din secolul trecut — i se 
trasează sarcina cuvenită în a- 
cest efort general : ea trebuie 
prin ogiinda ei, să lumineze 
cînd actele sublime ale oameni
lor pentru a ridica prestigiul 
naturii umane, cînd ungherele 
rămase în urmă ale realității 
pentru -a îndruma într-acolo e- 
fortul constructiv și înnoitor, 
lată o sarcină măreață I

Marin PREDA

se vor petrece, 
asprele lupte 
încă de la 
verificai cu

ale 
înf.ința- 

fiecare 
ideo.o- 

fie sub 
23 Au-

GÎNDU RI
DIN SALA

CONGRESULUI
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cătură de virtuți și de nădejdi 
poartă!

întregul Raport este străbătut, de 
Ia un capăt la celălalt, de grija 
pentru viața omului, de grija pen
tru prezentul și viitorul Iui. Fîine, 
lapte, carne, ouă, —• toate 
Substantive de uz domestic 
tidian au revenit în Raport 
late de cifre sporite și 
cienți inalți, coeficienți 
realizabili, traductibili 
prin eforturi colective 
slujba unui singur ideal: omul cu 
nevoile, aspirațiile și visele sale.

Prin Raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej poemul fericirii 
noastre coboară în viață fără a-și 
pierde nimbul, devenind o reali
tate concretă și palpabilă, de toate 
zilele, la îndemîna mulțimilor mun
citoare. Sentimentul unanim la 
ascultarea acestui Raport — senti
ment de încredere — își are izvoa
rele în fidelitatea Raportului față 
de învățătura marxist-leninistă, 
singura busolă sigură și fără greș 
a drumului nostru spre fericire.

Raportul tovarășului jGheorghe 
Gheorghiu-Dej a chemat la însu
șirea și mai temeinică a acestei 
învățături fără moarte, la grija 
continuă pentru puritatea vie a 
acestei învățături, singura legată 
de viață și inspirată de ea.

Mari 
lor de 
noastre 
început 
viața, cunoașterea temeinică a re
lațiilor din noua societate, apro
fundarea sufletului constructorilor 
comunismului, îndepărtarea din 
propria noastră mentalitate a ori
cărei viziuni înguste despre lume 
Și istorie, sancționarea oricăror tru
fii și oricărui spirit de grup, — 
iată noua tablă morală la care 
cheamă fără întîrziere Raportul 
primului secretar al Partidului 
nostru.

Va trebui ca literatura noastră, 
mult mai mult decît pînă astăzi, 
să devină o armă ascuțită în mîi- 
nile lectorilor noștri în 
de fiecare zi împotriva 
mai reprezintă reziduri 
nire spiritual nefastă a 
cietăți, pentru vecie apusă. Noul 
nu poate face casă bună cu vechiul, 
așa cum nu se împacă lumina cu 
întunericul și focul cu apa. Va tre
bui să facem din paginile noastre 
epopei dramatice, eroice, patetice, 
convingătoare și răscolitoare, la 
înălțimea timpului glorios pe 
care-1 trăim. Nici o literă scrisă 
nu trebuie cheltuită zadarnic, ci 
fiecare literă se cade a fi încărcată 
de focul care să mistuie lot ce mai 
reprezintă amintirea unui timp de 
care ne-am despărțit definitiv, pu- 
rificînd atmosfera pentru marile 
creații din toarte sectoarele activi
tății omenești pe care le ridică, cu
tezători și plini de abnegație, 
constructorii socialismului.

Sîntem chemați să constituim 
avangarda acestei oștiri pașnice și 
luminoase de constructori îndrăz
neți, a căror operă fără precedent 
în istorie asigură poporului nostru 
un viitor pe măsura hărniciei și 
talentului său. Fiecare literă scrisă 
trebuie să fie un imn adus păcii

aceste 
și co- 
înobi- 
coefi-

Și 
viață

cle 
reali 
în

puse în

sînt răspunderile creațori- 
frumos, mari sînt sarcinile 
ale tuturor la acest nou 
de drum. Legătura cu

și un cartuș în inima acelora care 
mai încearcă să o zădărnicească.

Luminosul Raport al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat 
că pacea poate și trebuie să fie 
salvată, că o în puterea milioane
lor și milioanelor de oameni din 
toate colțurile pămîntului să rea
lizeze această victorie împotriva 
celor ce mai speră să vadă lumea 
Cufundată într-o baie de singe. 
Coexistența pașnică e o realitate 
pe care o dictează însuși raportul 
de forțe din lume. Ea izvorăște din 
puterea cu care luptă pentru asi
gurarea păcii întregul lagăr al so
cialismului și toate popoarele pla
netei noastre. Facem parte din 
lagărul păcii, în fruntea căruia pă
șește puternica, invincibila, mer- 
gînd din victorie în victorie, mă
reața Uniune Sovietică. Apartenen
ța noastră la această lume pașnică 
ne dă chezășia neclintită că fiece 
chemare a Raportului tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej va fi îm
plinită cu prisosință.

In această clipă, în sala Congre
sului răsună giasul delegaților ve- 
niți din toate colțurile țării. Prin 
luările ior de cuvint aduc asenti
mentul țării la Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Și 
din cînd în cînd răsună urale ne- 
sfîrșite, explozie sinceră a simță- 
mîntului de fericire pentru imen
sul program de victorii pe care-1 
avem înaintea ochilor, izbînzi pe 
care le vom cîștiga sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului clasei 
muncitoare.

...au toate motivele să fie ne
răbdători. înaltul simțămînt al 
răspunderilor istorice, entuzias
mul și, nu mai puțin, gravă so
lemnitate cu care al Ill-lea 
Congres al P.M.R. dezbate 
proiectul de Directive privind 
propășirea noastră economică 

și socială, pentru următorii 
șase ani, stau chezășie că lu
crurile așa

Călit în 
ilegalității, 
rea lui și
dintre inițiativele sale, 
gice precit și practice, 
vechiul regim, lie după 
gust 1944 — Partidul Munc.to- 
resc Romîn a dovedit în răs
timpul de cina 
linele 
intr-un grad 
toriei 
plexa și d»ficil>a artă 
ducerii. Hotărirea cu care 
alungat duhiirlle superstițioase 
ale trecutului, larga înțelege
re cu care traduce în pract.că 
doleanțele și aspirațiile între
gului popor și sigura clarvede- 
re, cu care descifrează caile is
pititoare ale viitorului, impri
mă acțiunilor sale nu numai si
giliul nedesmințitelor intuiții 
uar și pe acela al fapte>or.

Bogata audiență de care Pro
iectul de Directive ale Congre
sului al IIidea al P.M.R. s-au 
bucurat din partea unanimității 
poporului nostru și ampla dez- 
oatere cu care au fost însoțite, 
a.n ziua chiar a publicării lor, 
au marcat una dm manifestă
rile cele mai înălțătoare din 
cite a cunoscut viața noastră 
politică.

Ritmul și timbrul constructor 
al ultimelor trei lustruri, rapi
ditatea și voia bună cu care 
orașele noi, hidrocentralele, uzi
nele, școlile, sălile de specta
cole, tractoarele și combine.e au 
răsărit din pămînt, pe tot în
tinsul țarii, și nu la deseînte- 
cul misterios al unui Aladin, 
al basmului celor o mie și una 
ue nopți, dar prin munca fără 
ue preget a întregului 
consiituie 
ludiu la 
pe care 
P.M.R., 
Gheorghe 
de al 111-lea Congres al P.M.R. 
le vestește. Succesele pînă azi 
obținute sînt și garanția in
failibilă a biruințelor de mîine. 
Indicii viitoarelor industrii, ce 
se anunță, grele sau ușoare, 
siderurgice, lorestiere, electrice 
sau alimentare, desăvîrșirea sec
torului socialist al agr .culturii, 
creșterea investițiilor social-cul- 
turale, ca și avîntul cercetărilor 
științifice, au coborit de mult 
dut Olimpul utopiilor pe păinin- 
tul ferm al realităților și la in- 
demina cetățeanului de obște.

Mădular, atiți amari de ani, 
a două bresle, deopotrivă de 
vitregite în vechile așezări po
litice, invățămîntul și literatu
ra, pot mărturisi 
cunoștință 
cauză, 
noul 
chilie 
de 
perspectivele, 
roase pe atâta și de realiste, pe 
care cel de al 111-lea Congres 
al P.M.R. le-a trasat dezvoltă
rii noastre economice și sociale.

...Incit, cu bună dreptate, cro
nicarii și rapsozii anului 1965 
au toate motivele să fie ne
răbdători.

PERPESSICIUS

Patriei,

noastre

veghează des- 
că stăpînește 

necunoscut is- 
politice, com- 

a con- 
a

norod, 
cel mai elocvent pre- 
grandioasele prefaceri 

Raportul C.C. al 
prezentat de tovarășul 
Gheorghiu-Dej la cel

și i 
nu numai 
regim a 
injustiții, 

încrezător 
pe

i in perfectă 
conștiință de 
în ce măsură 
înlăturat 
dar și 
privesc

: cit de gene-

ve- 
cit 
la

Zalwria STANCU

lupta lor 
a lot ce 

și moște- 
vechii so-
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Viziune
de viitor

Congres al Partidului 
Romîn este un eveni-

Al Ill-lea
Muncitoresc
mont de importanță istorică pentru 
patria noastră și e cu totul firesc 
interesul cu care sînt urmărite lucră
rile lui în cercurile cele mai di
ferite; faptul că el are loc într-o 
perioadă de impetuos avînt con
structiv — și e suficient să parcurgi 
străzile Bucureștilor 
intui dimensiunile 
ții — îi sporește ț 
semnătatea și face 
derii lui să rămînă

Am citit raportul 
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
un sentiment de 
pentru 
alizări 
acestui 
mă o 
dincolo 
sînt de natură să tulbure pînă și 
pe profani, am realizat proporțiile 
prosperității ce ne așteaptă.

Antrenat în uriașul efort colectiv, 
sînt în zilele importantului eveniment 
mai aproape ca oricînd de sufletul 
zidarului și al lucrătorului din uzină, 
al minerului 
ranului și al 
mă identific 
mentele lor.

ca să poți 
acestor construc- 
și mai mult în
că ziua deschi- 
o dată istorică, 
prezentat de to-

mîndrie legitimă 
multiplele și însemnatei» re
de pînă acum, dar la lectura 
raport am avut mai cu sea- 
grandioasă viziune de viitor; 
de .cifrele impresionante care

și al inginerului, al ță- 
funcționairului anonim și 
cu glodurile și senti-

A. E. BACONSKY

La Congres
a râsunat glasul păcii!

(Urmare din pag. 1)

hazardate și mai iresponsabile. Există 
de asemenea în lume forța zecilor de 
state, trezite la o nouă viață, abia 
eliberate de sub jugul exploatării co
loniale și care au memorie. Există 
atîtea popoare care gem încă sub 
călcîiul de fier al capitalului și a că
ror răbdare se apropie de o scadență 

. latală. In aceste condiții una este 
ceea ce vrea imperialismul și alta 
ceea ce poate să facă.

Avem înaintea ochilor exemplele 
concrete ale istoriei recente, ale unei 
istorii care incă n-a ieșit din coloa
nele gazetelor, de pe ultima lor pa
gină : Coreea de Sud, Turcia sau va
lul protestului popular japonez, care 
l-a trimis pe Ike acasă, înainte ca să 
pună piciorul pe pămîntul însîngerat 
al Hiroșimei. E limpede că impe
rialismul ar fi vrut din toate puterile 
inimei sale să-l mențină pe Li Sin 
Man, pe acest sîngeros călău al Co
reii de Sud, lîngă butucul guvernării 
sale odioase. Ar fi vrut, dar n-a reu-

șit. E clar că imperialismul era foar
te mulțumit de docilitatea plecată a 
lui Menderes și de metodele sale de 
lucru, ce începeau cu temnițele tur
cești pline, și șfîrșeau cu rampele 
americane, îndreptate împotriva lagă
rului păcii. Era o docilitate comodă 
și prielnică intențiilor domnilor Her- 
ter sau Nixon. Și totuși Menderes a 
fost mazilit, trebuind să dea foarte 
curînd socoteala pentru îndelungații 
lui ani de slugărnicie față de Pen
tagon.

Cuba îi stă imperialismului ca un 
spin în ochi și într-o orbită foarte 
apropiată de zona pînă nu de mult 
socotită intangibilă a Casei Albe. Și 
totuși, Fidel Castro e la postul său 
de comandă, împotriva tuturor unel
tirilor lui Allan Dulles și ale piraților 
săi. Statele Unite ale Americii au fă
cut din călătoria președintelui lor în 
Extremul Orient o chestiune de pres
tigiu, al unui prestigiu cam feștelit, 
voiajul spre Tokio al președintelui 
venit cu hidroavioane și crucișătoare

Pe rspective culturale
(Urmare din pag, 1)

ani1963. Dacă nu uităm că acum 15 
țara noastră număra cîleva milioane 
de analfabeți, realitatea de peste doi 
ani, cînd cel mai puțin instruit dintre 
cetățenii republicii noastre va fi ter
minat ambele cicluri ale învățămîn- 
tului de șapte ani, înseninează cu 
adevărat cea mai maire revoluție cul
turală în viața maselor populare. 
Deosebirea față de trecut apare în 
culori și mai vii datorită progresului 
uriaș al omenirii în toate ramurile dc 
activitate intelectuală din ultimii 15 
—20 de ani. Astăzi copiii noștri în
vață în șapte ani cît nu învățau pe 
vremuri în tot cursul primar și se
cundar, judecind cunoștinț '■!•• căpă
tate în școală, cum este și legic, din 
punctul de vedere al folosului pentru

cel ce învață, ca și pentru întreaga 
colectivitate.

După generalizarea învățămîntului 
de șaipte ani se va trece treptat la 
cel de opt ani. Un an în plus, ținînd 
seamă de ceea ce am spus ceva mai 
înainte, însemnează o îmbogățire sub
stanțială a culturii generale, deci în
armarea absolvenților acestui învă- 
țămînt, viitori muncitori în fabrici și 
pe ogoare sau viitori elevi ai școlilor 
medii, cu o serie de cunoștințe care-i 
va ajuta să-și ducă în cele mai bune 
condiții activitatea, indiferent unde 
vor lucra.

Invățămîntul general de opt ani 
implică mărirea cu un an a duratei 
învățămîntului de cultură generală. 
De această prelungire se va resimți 
în bine învățămîntul superior, mai 
întâi prin faptul că el va fi degrevat

de unele materii care atunci se vor 
preda în școala medie, și apoi dato
rită vîrstei mai mature a viitorilor 
studenți.

Perspectivele enunțate în Raport, 
despre realizarea cărora avem cea mai 
deplină siguranță—dovadă îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor fixate de 
Congresul al II-lea — ne fac să în
trezărim, într-un viitor foarte apro
piat, o creștere nemaiîntâlnită a ni
velului cultural și, drept consecință 
firească, un ritm accelerat al desă- 
vîrșirii construcției socialiste în patria 
noastră.

semănînd mai degrabă cu expediția 
cavalerului tristei figuri, călărind o 
Rosinantă costelivă. S-au cheltuit în 
sprijinul acestui voiaj tone de cerneală 
propagandistică, și multe foșnitoare 
tone de dolari. Și totuși Eisenhower 
n-a ajuns la Tokio. A răsunat în 
schimb pînă în America tunătorul 
,,Go Home" ,a\ poporului japonez. E 
limpede, e fără posibilitate de replică 
deci, că una înseamnă imperialismul, 
și alta ce poate el să mai facă. A te 
crampona de formele care și-au avut 
valabilitatea cu decenii în urmă, și 
a nu vedea realitatea de astăzi în 
chip lucid, echivalează cu alunecarea 
spre încheieri denaturate și perni
cioase.

Imperialismul, a arătat Raportul, e 
prădalnic și generator de războaie, e 
adevărat. Dar imperialismul trăiește — 
sau mai exact — supraviețuiește în
tr-o epocă în care cuvîntul în lume nu 
mai e al lui. într-o epocă în care pla
neta noastră cunoaște pe toate para
lelele și toate meridianele avîntul ne
maiîntâlnit în istorie al popoarelor iu
bitoare de pace și progres și a că
ror forță materială și morală obligă 
cercurile agresive -să mediteze 
problema coexistenței pașnice.

Din acest raport de forțe, ce 
poate fi de nimeni negat, reiese 
treaga valabilitate a tezelor cu 
vir-e la coexistență și la lupta 
trebuie dată mai departe pentru pre
întâmpinarea războiului, pentru topi
rea nefericitelor ghețuri ale războiului 
relee.

Țara noastră face parte din uria
șul sistem socialist mondial, far ce 
polarizează privirile pline de spe
ranță ale tnilioanelor și milioanelor 
de oameni din toate colțurile pămîii- 
tului, oameni ce cred în pace, deciși 
să lupte pentru salvgardarea ei. De 
aici izvorăște sentimentul nostru de 
liniște, încredere, de nădejde și de fe
ricire pe care ni l-a dat Raportul to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Noi știm că fiecare 'cifră a'acestui 
vis concret al fericirii no-astre exprimă 
o realitate, fiecare intenție o victorie 
mîine împlinită, fiecare propunere o 
etapă de luptă încununată de izbînzi.

In sala Congresului a răsunat gla
sul păcii!

lorgu IORDAN

Cifrele
S-a deschis Congresul al Ill-lea al 

P. M. R. Eveniment istoric în viața 
poporului nostru, Congresul luminează 
căile spre socialism ale maselor mun
citoare mobilizează forțele creatoare 
pînă în cel mai îndepărtat cătun, 
scoate la iveală noi energii creatoare, 
stimuilează inițiativele cele mai în
drăznețe, îndeamnă la visuri de aur 
cu ochii larg deschiși.

Despre cifre se spune totdeauna că 
sînt reci. Raportul C.C. al P. M. R. 
la Congres destramă această impre
sie. Cifrele țin locul unor uriașe ta
blouri pline de viață, de mișcare, pe 
prim plan conturîndu-se viguros oa
menii muncii, eroii zilelor noastre care 
au început să dea viață acestor ci
fre.

Scriitorii, în genere, sînt buni cu
noscători ai geografiei patriei, avînd-o 
în permanență desfășurată în fața o- 
chilor minții. Totuși, Raportul C. C. 
al Partidului cheamă indirect pe scrii
tori la un salt calitativ, la îndrăz-

neală creatoare. O nouă și semnifi- 
larg 
dar

cativă hartă 
sub privirile 
încrezătoare 
mâți la crearea 
nice, vrednice să reprezinte mono
grafia eroismului și faptelor oameni
lor muncii din patria noastră. Sarci
nile nu sînt ușoare- îndeplinirea lor 
cere din partea tuturor scriitorilor 
consacrați ori începători, mult 
tuziasm, mai adlncă cunoaștere a 
ții, o prezență cît mai activă în 
j’locul eroilor lor și al cititorilor.

In Raport se vorbește, ca de

se desfășoară 
noastre uimite 

și limpezi. Sîntem che- 
unor opere trai-

etâ- 
vie- 
mi-

in .Raport se vorbește, ca de una 
din țintele noastre, despre desăvîrși
rea socialismului în viitor. Călăuzit de 
învățătura partidului nostru drag, mă 
angajez să aduc și eu în scrisul meu 
o cît de modestă contribuție la făuri- 

, rea lui, alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră.

Dumitru 1GNEA

AIESI • ••

Cum viitorii pase ani vor fi hotărî- 
tori pentru trecerea la desăvîrșirea 
construirii socialismului, trebuie ca, pe 

plan literar, planul de șase ani să 
însemneze, fără nici un rabat, deplina 
victorie a metodei realismului socia
list.

Literatura noastră a clștigat valori 
■certe în lupta sa nobilă pentru izbînda 
acestei unice metode capabile să în
fățișeze și să transfigureze artistic 
dimensiunile socialismului. Cărțile cu 
care ne înfățișăm în fața Congresu
lui al Ill-lea o dovedesc.

Ar mai fi ceva de spus. Planul de 
șase ani va fi îndeplinit și depășit, 
dat fiind că astăzi clasa muncitoare 
este, față de trecut, cu totul alta: ea 
îmbină armonios folositorul cu frumo
sul, de la înaltul său nivel tehnic și 
estetic. Muncitorul înaintat de astăzi 
se apropie, prin cunoștințele sale, de 
inginer. Artisticește, el face artă și 
gustă arta cea mai subtilă. După suc
cesul unei șarje rapide, el vizionează 
.,Hamlet1'.

Paralel cu omul, s-a înnobilat pei
sajul. Viaductele, magistralele, șantie
rele, minele, noile așezăminte ome
nești au dat Carpaților noștri un so
bru pitoresc socialist. Igiena cu care 
vor* fi îngrijite pădurile, ține de știin
ța înaintată, așa Incit voinicismele hai-

ducești și botanismul caduc nu mal 
au ce căuta în poezie. Așișderea cîm- 
pia. Cohortele de mașini agricole de 
pe pămînt, fertilitatea irigațiilor de 
ape, cablurile de înaltă tensiune din 
aer nu mai converg ca patnarhahs- 
mul și pășunismul din versurile unor 
confrați poeți. Astăzi, cînd pînă și 
mulsul vitelor se face electric, nu-mi 
mai pot închipui cum s-ar mai putea 
să clntăm vaca bălțată la tonul psal
modie.

Viitoare mari bastimente ale indus
triei socialiste ne așteaptă inspirația. 
Galații, blestemați odinioară de Barbu 
Nemțeanu, nu mai sînt azi un „oraș 
cumplit de negustori", nici medeleni- 
zat ca-n „Lorelei" de Ionel Teodorea- 
nu. Siderurgia Galaților de mîine îm
bie la o carte mare.

Aceste dimensiuni în timp și în 
spațiu nu pot fi cuprinse decît prin 
metoda realismului socialist. Privind 
prin lumina Raportului C.C. al P.M.R. 
la Congres, cred că datoria noastră 
este ca, o dată cu desăvîrșirea cons
truirii socialismului în patria noastră, 
să jubilăm victoria desăvîrșirii realis
mului socialist. Partinitatea noastră 
înaltă se va măsura prin acest succes 
de mîine. Cu acest gînd întîmpinăm 
Congresul.

construiește socialismul șl pășește sub 
conducerea partidului la desăvîrșirea 
lui.

Pentru realizarea acestor cifre, rea
lizare care e o certitudine și nu o nă
dejde, așa cum împliniri au fost toa
te cifrele propuse pînă azi șl atinse, 
foarte multe, înainte de termen, pro
iectele prevăd valorificarea superioa
ră a resurselor naturale, descoperirea 
de surse noi, fie că e vorba de mi
nereuri sau de cărbune, de petrol sau 
de păduri, de construire de centre si
derurgice noi, de uzine șl șantiere, 
de laminoare și cuptoare, de insta
lații noi, aplicarea de metode și mai 
moderne. Se prevede în același 
timp extinderea mecanizării și auto
matizării în unele procese, ca elec- 
trochimia și electrometalurgia. In
dustria constructoare de mașini își 
va ridica nivelul tehnic pentru îmbu
nătățirea calității produselor ei, 
pentru creșterea randamentului șl 
economicității mașinilor șl instalații
lor ei.

Industria chimică va produce șl 
mai multe îngrășăminte, cauciuc, ma
terii sintetice pentru produse textile șl 
hlrtie.

Industria ușoară și alimentară 
nu-și vor spori numai cantitatea de 
producție, ci își vor crește produc
tivitatea muncii (lucru de altfel pre
văzut pentru toate celelalte sectoare), 
își vor îmbunătăți calitatea.

Este destul să spunem că ritmul 
mediu anual de creștere în industrie 
va fi de cca. 13 la sută, față de rit
mul de aproximativ 10 la sută din anii 
1954—59. Că la Galați, de pildă, ve
chiul oraș cu negustori bogați, șl 
cu o masă de muncitori portuari, 
veșnic în mizerie odinioară și a-, 
proape distrus în 1944 de către hit- 
leriștii în retragere, se va ridica un 
măreț centru siderurgic care, numai 
el, în etapa sa finală, va produce 4 
milioane de tone de oțel anual. Că 
la Hunedoara se va începe construi
rea unei noi secții de laminoare de 
sirmă cu o capacitate de 1.000.000 
tone pe an, că la Uzina „Republica" 
se va instala un nou laminor, că se 
va construi un combinat de alumi
nium care va produce 50.000 de tone 
pe an, că se vor intensifica lucrări
le de pregătire pentru exploatarea 
zăcămintelor de minereuri din Poiana 
Ruscă, Palazu, ș.a.; că vom construi 
un mare număr de locomotive electri
ce Diesel, de vase maritime, de in
stalații de foraj, de utilaje și insta
lații pentru rafinării și industria chi
mică, că vom spori cantitatea de fi
re de lină de la 4700 tone la cca. 12.000 
tone și nenumărate alte obiective.

Pe această măreață temelie de in
dustrie se va ridica din ce in ce mai 
frumoasă viața noastră de muncă, 
de bucurie și de creație. Simțind in 
jurul nostru cum palpită, cum crește 
o viață aidoma 
și înfăptuiri 
simțim umărul 
nil
sfat prețios l-am 
mit totdeauna 
acum, 
plan de viitor pe care 
șează în aceste 
greșul Partidului, 
cu dragoste și cu sîrg la 
plinirea . lui cu mîndria unică, 
prețuită, că noi vom fi cei ce-l vom 
realiza, pentru fericirea, pentru stră
lucirea patriei noastre, pentru pace, 
pentru acel viitor care nu e departe 
șl care cînfă de acum în inimile 
noastre ca o muzică fără pereche, 
măreață.

Sovietice,

Al. ANDRIȚOIU

de planuri curajoase 
pe măsura lor, 
puternic al Uniu- 

cărei ajutor și 
cunoscut 

îl
de

al
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„Errvst
de la 
sînt un
clădiri moderne

rinele 
mann“ 
Stalin 
blu de 
din cărămidă roșie în
conjurate și tăiate de 
spații verzi. Am căutat 
fumul, nu l-am găsit, 
credeam că voi găsi 
culoarea cenușie n-am 

aflat-o. Uzina aceasta de ■ tractoare 
cunoscută în toată țara și prin mar
ca produselor sale, dă imaginea indus
triei socialiste unde muncitorul pă
șește din hală pe un drum străjuit de 
brazde înflorite. Strunguri și trandafiri, 
pinion și lumină albă, motoare și aer 
condiționat se însoțesc aducînd locurilor 
un aer de civilizație înaltă, unde e 
greu să deosebești la prima vedere 
sediul organizației sindicale de sec
ția sculărie și unde, căutînd secția 
bloc-motoare nimerești într-o cameră 
cu bănci și tablă neagră, într-atît de 
vecină e freza cu ecuațiile de gradul 
II. Se sfărîmă,în procesul cpnștruirii 
socialismului, deosebirea, de veacuri, 
dureroasă, dintre munca manuală și 
activitatea intelectuală.

Să ne mirăm atunci că acum vreo 
cîteva luni s-a născut aici, din cola
borarea firească a ziariștilor de la 
,.Drum nou", muncitorilor, tehnologi
lor și brigăzii de agitație artistică, 
cunoscutul azi în întreaga țară „pro
ces al milimetrilor"? Vasăzică pentru 
economisirea de otel la reperul 
26—16—166 se folosește cîntecul. Va
săzică pentru repro'ectarea blocului 
cilindrilor, strungarul ia cuvîiilul la 
„proces", acuzînd ca un procuror, 
pledînd ca un avocat, argumentind 
cu cifre ca un inginer...

Să ne mai mirăm atunci că, de 
curînd, în întîmpinarea celui de-al 
treilea Congres al Partidului, tinere
tul uzinei a inițiat una din cele mai 
spirituale (în itoate înțelesurile cu- 
vintalui) acțiuni de producție ?

Spre deosebire Insă de alte iniția
tive (vezi „procesul spectaculos al 
milimetrilor") pentru realizarea că
rora s-a apelat la toate mijloacele 
agitatorice de la melodie, la cu
plet satiric, și la caricatură, inițiativa 
Ia care mă refer a apelat la geografie-

Inițiativa la care mă refer este ex
pediția „Căutătorii de comori".

*
In ziua de 2 aprilie 1960, Ion 

Pavel; secretarul organizației U.T.M., 
a convocat la sediu un grup de ti
neri muncițori și ingineri pentru a 
discuta cîteva probleme legate de 
efortul pentru economii. Se apropia 
Congresul Partidului. întrecerea socia
listă era în plină desfășurare. „Pro
cesul milimetrilor" își atinsese, în 
bună măsură, scopul, dar... mai era 
Joc. Cercetînd atent uzina — îmi po
vestea inginerul Horst Bonfert, — 
este cu neputință să nu găsești ma
șini nefolosite, mașini prost folosite, 
material uitat pe undeva, într-un cu- 
vînt, resurse. Sau comori. De ce nu 
comori ? Oțelul neștiut și neîntrebuin
țat reprezintă un tractor posibil, a-1 
descoperi înseamnă a dezgropa o co
moară. Atunci s-a hotărît constituirea 
grabnică a unei expediții „geogra
fice" care să caute. „Căutătorii de 
comori" sînt astăzi în număr de 15, 
avînd o conducere și un regulament 
de funcționare. De remarcat că mem
brii expediției au fost recrutați, cu 
exigență, dintre utemiștii cei mai ca
lificați, aici nefiind vorba de „aven-

Ovmfdtxul «.Grivi/a Roiie", In lecția Cazanjeriț

CĂUTĂTORII
OMORI

Aspect din hala da montaj general al tractoarelor. Ia Uzinele „Ernst Thălmann’ 
din Orașul Stalln

tură" în Rio Grande, ci de cercetare 
competentă.

Conducerea expediției este alcă
tuită din :

1. — Socrate Vînătoru (șeful ex
pediției)

2. — un geolog-șef: Horst Bonfert

La „E R X S T ' T H X L M A

3. — un topograf: Andrei Măn- 
cîulea

4. — Un meteorolog: Andromeda 
Petrescu

5. — Un radiofonist: Dora Gio- 
banu.

După împărțirea sarcinilor, cerce
tătorii se răspîndesc pe teren iar o- 
dată pe săptămînă — lunea — se a- 
dună la sediul U. T. M. în ședință 
(scurtă, concisă, cel mult un ceas) 
pentru a sintetiza datele obținute și 
a trage concluziile de cuviință. La 
sfîrșitul discuțiilor rezultatele sînt 
înscrise, ca la orice expediție, într-un 
jurnal. ★

Ce-au descoperit „căutătorii de co
mori" î

Să răsfoim jurnalul i).

Prima zi:

„La coordonatele indicate de ser
viciul topografic al expediției au fost 
descoperite în spatele pompei de apă 
a uzinei de către echipa de geologi, 
cîteva mij de kg. de fier veeni aco
perit din neglijență cu niisip de turnă
torie".

Ziua Il-a:
. „Expediția noastră își continuă dru

mul, descoperirile se țin lanț, ta un 
punct nu departe de ' oțelărie, s-au 
identificat cîteva mii de cără
mizi lăsate pradă stricăciunilor. 
Membrii expediției au ajuns la con
cluzia că acestea aparțin serviciului 

de investiții al uzDnei- Bătute de 
ploi și ninsori cărămizile se fărîmi- 
țează, se sparg și nu mai sînt bune 
de nimic. Se pierde astfel o comoa
ră de zeci de mii de lei... Expediția 
a hotărît să nu lase comoara în voia 
soartei..."

Ziua Xl-a :

„Ziua de azi a început cu o nouă 
descoperire. Cercetătorii care s-au de- 

vite za!
eporterul e un aparat 
sensibil de detectat zo
nele dense de radiații 
umane ale evenimente
lor vieții contemporane. 
Ochiul vede, inima sim
te și condeiul transmite 
febril, ca un ac de ma
nometru, palpitînd agi
tat pe cadranul alb al 

•hîrtlei.
De la apariția proiectului de Di

rective ale celui ele al IH-lea Con
gres al P. M. R. și pînă acum,

plasat în regiunea „sectorului nestan
dardizate" au anunțat conducerea 
expediției că au descoperit o mașină- 
uneltă nefolosită. Specialiștii expe
diției au identificat o mașină de 

, frezat filet cu numărul de inventar 
29-039, datînd din luna iulie 1959. 
Gercetînd documentele mașinii am 
aflat că valorează 46.279,65 lei și că 
pînă acum s-a plătit un amortisment, 
de 2890 lei. Oare în felul acesta luptă 
„sectorul nestandardizate" pentru re
ducerea prețului de cost?"

Ziua XV-a:

„Către căutătorii de comori — stop 
— veniți urgent în spatele bazei de 
fier vechj — stop".

Aceasta a fost radiograma recep
ționată aci de către radiofonistul nos
tru. După o consfătuire fulger, mem
brii expediției dotați cu cele necesare 
s-au îndreptat spre locul indicat.

...Aici găsim — cum prevăzuse na
turalistul — un cîmp acoperit cu seîn- 
duri, lăzi, pietre de polizor, cărămizi 
de construcție și refractare, fier ve
chi, piese turnate și forjate. Cine 
răspunde de aceste materiale care, 
valorificate, ar putea aduce beneficii 
însemnate uzinei ?

★
Răspunde cineva. Și, înainte de 

toate, se răspunde, comunicărilor tri
mise de „căutători". Pentru că și 
faptul acesta trebuie subliniat — ex
pediția nu se mulțumește să detec
teze „comorile", ea urmărește dez
groparea și valorificarea lor. Cunos
cători buni ai procesului de produc
ție, membrii expediției oferă soluții 
practice, dobîndlnd prest'giu în rîn- 
durile muncitorilor. Ex,ediția e. în 
modestia ei, anonimă, comunicatele 
nu poartă nicio semnătură, iar, pla
nul de cercetări este, bineînțeles, se
cret. Geologii, nâturaliștii, ' radipio- 
niștii apar din senin la orele și locu
rile cele mai felurite, pe baza obser
vațiilor personale sau a sezisărjlor 
primite din afară. Uneori, sînt folo
site chiar paginile gazetei de uzină 
întru chemarea expediției.

In numărul 287 al ziarului a apă
rut o fotografie înfățișînd materiale 
nefolosite, în spatele turnătoriei de 
neferoase. Textul care însoțea clișeul 
se termina cu următorul apel:

„Căutătorii de comori, pot trece în 
recunoaștere că au ce valorifica".

Căutătorii de comori au fost în re
cunoaștere. Și ceea ce era de valo
rificat, S-a valorificat.

Al. MIRODAN

1) Rezultatele 'cercetărilor sînt date 
săpiămînail publicității, pentru a fi 
cunoscute de (toți muncitorii,, tehni
cienii și funcționarii, în gazeta uzinei 
„Tractorul", a cărei redacție a pus 
la dispoziția echipei o rubrică perma
nentă intitulată, după numele expe
diției „Căutătorii de comori".

în aceste zile memorabile, cînd 
în Palatul Republicii, statul major al 
socialismului pregătește planul vast și 
multiplu al viitoarelor bătălii și vic
torii, am umblat continuu: am fost la 
întreprinderea „Flacăra Roșie", la 
uzinele „23 August", aproape trei săp- 
tămîni am stat la G.A.S. Butimanu 
și-acum, de curînd,. cu cîteva zile în 
urmă, am fost la atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie". (Despre „Flacăra Ro
șie" am scris; despre G.A.S. Butimanu 
voi scrie; încerc acum fugar, înghe
suit de spațiu, să surprind ceva din 
elanul constructiv și entuziasmul cu 
care au întîmpinat muncitorii grivițeni 
Congresul partidului).

Prima oprire: redacția ziarului „Gri
vița Roșie". A apărut numărul festiv 
închinat Congresului. Tovarășul Petre 
Stan, secretarul Comitetului de partid, 
semnează articolul de fond: „Demni 
de tradițiile glorioase de luptă ale 
Griviței, muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii din atelierele noastre, în 
cinstea Congresului al IH-lea al Parti
dului și-au luat însemnate angajamen
te pentru anul 1960. Astfel, planul 
producției glcbaile va fi realizat și de
pășit cu 2 la sută,' productivitatea 
muncii va crește cu 2,2 la sută peste 
sarcina planificată, prețul de cost va 
fi redus simțitor, realizîndu-se eco
nomii prin reducerea prețului de 
cost la întreaga producție în valoare 
de 1.250.000 lei. Luptînd pentru conti
nua îmbunătățire a calității repara
țiilor de locomotive și vagoane, că
derile în termen de garanție vor fi 
reduse cu 20 la sută față de anul 
1958. Prin asigurarea ritmicității pro
ducției, timpii de imobilizare vor fi 
reduși la locomotive cu 13 la sută, iar 
Ia vagoane cu 10 la sută față de anul 
1959".

Grivița eroică își dovedește puterea 
constructivă prin inventivitate și pa
siune, printr-un deosebit simț al între
gului colectiv pentru nou, pentru mo
dernizarea mijloacelor de producție și 
perfecționarea neîncetată a tehnicii.

Sus, la etaj, în vastul său birou, 
tapetat cu plăci de furnir, în' culori 
dulci, pastelate, tovarășul Miron, di
rectorul general al atelierelor, ne pre
zintă o sinteză de ansamblu a atelie
relor. Ce s-a făcut aici; schimbările 
intervenite în viața atelierelor și-a 
oamenilor. Vorbește încet, potolit, cu-o 
căldura interioară cqre-ți transmite 
mulțumirea și entuziasmul său pentru 
schimbări. Notez aproape telegrafic 
cele spuse de dînsul, așa cum le-am 
notat și-n carnet. Prima surpriză : Nu 
mai sînt vagoane la reparații capitale I 
Cum așa I? Simplu 1 Un vagon vine 
odată la 18 ani pentru reparații capi
tale. „Grivița Roșie" a făcut repara
țiile capitale întregului parc de va
goane. Deci ceea ce se efectuează a- 
cum sînt reparațiile periodice — cele 
generale odată la 5 ani și celelalte 
parțiale. Reparațiile se fac într-un 
timp record (de la 33 zile anul trecut 
pentru un vagon, anul acesta s-au 
prevăzut 28 ca să se ajungă la 27). 
Scurtînd timpul de imobilizare] luptînd 
împotriva rebuturilor, tovarășii de la 
secția vagoane s-au angajat să re

CUNOȘTINȚE
LA „TINI PUR

VECHI
NOI"

La uzinele care purtau odată un 
nume ca un stigmat — Lemaitre — 
nu vin prima oară. Pe cheiul Dim- 
bpvițeij unde pe la, începutul veacu
lui, spălătoresele își jupuiau mițnile și 
încovoiau spinările, pe cheiul Dîmbo
viței unde, Lemaitre și urmașii săi in
tru exploatare au transformat spălăto
ria intr-un atelier și atelierul într-o fă- 
bricuță, am fost ca reporter la radio 
încă in 1945. Cunosc și zidurile nimi
cite de bombardament și halele reclă
dite după război, li știu și pe unii vechi 
luptători, printre care Alexandru Tă- 
răngoiu, pensionar, care refuză să 
se odihnească și nu lipsește din uzină; 
ii cunosc și pe viitorii muncitori șt 
tehnicieni, pe elevii școlii de pe Ungă 
uzină, pe inginerul Hanklevicz, mun
citor pînă in 1945, care a urmat liceul 
paralel cu fiica sa și a intrat in in
cinta politehnicii după împlinirea a 

frezorul Ilie Ciocan di la Uzinele „Timpuri Noi" din Capitali 
txecutlnd piese pentru motoare

pare 2 vagoane fn fiecare lună, tot 
timpul anului, cu materiale economi
site, „Și-au izbutit ?" Bineînțeles. 
Nici nu mai era nevoie să întreb.' „La 
turnătorie, din 140 de muncitori — 
continuă tovarășul Miron — 43 lucrea
ză cu 0 rebuturi de la începutul anu
lui".

Acul manometrului înregistrează 
spontan miracolul care se ascunde sub 
această banală cifră 0. închipuirea 
sparge cifra nimicului ca pe-un ou 
cu coajă de aur și se contaminează 
de viața trepidantă care se ascunde 
dedesubt — 0 înseamnă de fapt mii 
de lei economisiți, strădanie și chibzu
ință, spirit gospodăresc și inițiativă, 
încordarea de dimineață din fața fi- 
pajului, cind muncitorul pipăie cu su
fletul, cu ochii și cu mintea contu
rurile viitoarei piese și inginerul ală
turi vibrează de aceeași încordare ca 
muncitorul și clipa de caldă și tul
burătoare satisfacție pentru amîndoi 
cînd totalul celor 8 ore de muncă se 
închide ca o poartă a viitorului în 
banală și extraordinara cifră 0. Cu
vintele nu pot îndeajuns elogia ceea 
ce mîna înăsprită a muncitorului cro
iește și preface din metale și infor
mația servită în clipa următoare de 
tovarășul Miron surprinde reporterul 
pînă la uluire: în ultimile 5 luni, în 
cinstea Congresului, s-au făcut 290 
de inovații. „Ce economii au adus?" 
„Aproape un milion I SJ stai de vorbă 
cu inginerul Lorentz, șeful turnătoriei

La „<* ft I V I Ț A ROȘIE»

— mi se spune. Turnătoria și piesele 
de schimb dau constant cele mai mul
te economii".

„Am notat, tovarășe director. Altce
va ?“ Acul de manometru al creionu
lui alunecă febril pe cadranul alb al 
hîrtiei, înregisfrînd cele două mari 
probleme ale Griviței socialiste: — 
modernizarea și * introducerea tehnicii 
înaintate în procesul de producție și 
înfrumusețarea vagoanelor.

Abia prididesc să scriu: S-a con
struit hala nouă a atelierului de seu-’ 
lărie; prelungit cazangeria; instalat, 
noua linie pentru sudarea automată 
a cazanelor. Se lucrează la instalația 
de călit cu curenți de înaltă frec
vență.' Instalația eră planificată să 
fie dată în funcțiune la sfîrșitul anu
lui — va fi dată la sfîrșitul lunii 
iunie — cu șase luni mai de
vreme. (Ce comentariu s-ar mai 
putea face ?) Alt lucru important: 
s-a extins spdura automată. Se 
va introduce gazul metan la tur
nătoria de fontă; introducerea mase- 
lotelor cu înveliș exoterroic; înlocui
rea materialului neferos printr-un ma
terial cu o ^soluție de rășină, (către 
sfîrșitul convorbirii noastre, în birou 
intră inginerul Sfîrîială cu prima piesă 
sosită chiar atunci de lă Combinatul 
chimic Făgăraș — este vorba, dacă 
am înțeles bine, de cutia de grăsime 
care se montează între tender și fal
ca de osie), însfîrșit, o altă noutate 
senzațională în felul ei, uscarea vop- 

trei decenii. L-am găsit acum un an 
la controlul tehnic: avea tena
citatea oamenilor mărunți de stat și 
simplitatea celor ce-au cucerit cu greu 
orice izbindă in viață- Poate de aceea, 
vrind să văd ce face uzina în prima 
zi a Congresului, am întrebat de ingi
nerul Eugen Hanklevicz, de la contro
lul tehnic: „Hankievi.cz? Inginerul șef 
adjunct ?" mi s-a răspuns la infor
mații.. Și drept să spun, atunci am 
avut senzația bruscă a duratei anu
lui. De la noul inginer șef adjunct am 
aflat insă noutăți mai mari, referi
toare nu numai, la persoane, ci la sta
diul producției. De vreo zece ani, se 
fabrică motoare și compresoare la 
„Timpuri Noi".

Cine a frezat piesele com pre- 
soarelor ? Cirie-l cunoaște pe 
dinăuntru, înainte de montare ? 
Mircea Smedoi. Are 30 de ani. 
Cind s-a născut, la Tohani in raionul 

selei pe vagoane, cu raze infraroșii șî 
alta într-adevăr senzațională: mașina 
electronică de copiat pentru matrițare, 
adusă din Uniunea Sovietică.

Acum noutățile estetice.
Tovarășul Miron scoate din sertarul 

biroului o fîșie îngustă de pluș — un 
pluș deosebit, moale la pipăit, catife
lat, ca mîțișorii de salcie, primăvara, 
de un gris cald: e un pluș de nylon 
care va înlocui pe cel vechi, aspru, 
din lînă țigaie. Un vagon experi
mental, a și plecat în cursă cu cana
pelele îmbrăcate în acest pluș pe care 
tovarășul Miron și-l lipește pentru o 
clipă, tandru, de obraz. Călătorii tre
buie să se bucure de tot confortul. 
Mîna bătătorită și fața destinsă de 
griji a muncitorului odihnindu-se pe 
moliciunea pufoasă, de piersică, a unei 
canapele de tren rapid, în drum spre 
apele agitate ale mării, este o recom
pensă binemeritată a socialismului 
pentru munca și strădaniile întregului 
popor de constructori ai țării. Interiorul 
vagoanelor va arăta ca niște loji de 
teatru: pereții vor fi tapetați cu 
vinilin; mînerele, scrumierele, plasele 
pentru bagaje vor fi înlocuite cu ma
terial plastic; ochiul se va umple de 
plăcere și-o călătorie va fi o plăcută 
desfătare ca-ntre două acte, în loja 
unui teatru în care, prin cortina trans
parentă a geamului vor vedea prive
liștea socialismului în acțiune, fa
bricile, sondele, orașele noi cu blocu
rile moderne de locuit, schimbîndu-se 

și schitnbînd peisajul .întregii țării de 
la o călătorie la aita.

Coborînd în halele atelierelor îl în- 
tîlnesc pe tovarășul Lorentz. E un 
bărbat înalt, suplu, cu-n aer sănă
tos, de sportiv; energic, uscățiv, blond, 
cu ochi albaștri și părul scurt. A fă
cut studiile în Uniunea Sovietică la 
Sverdlovsk; terminat în 55; a lucrat 
la „Mao Țze-dun"; la Grivița e de pa
tru ani. S-a căsătorit, a primit un apar
tament splendid de 3 camere în blo
cul nou de lingă Podul Grand; e-n 
general foarte ocupat și foarte mulțu
mit că-i ocupat și că munca merge 
bine.

Noutăți, îmi comunică șj el o mul
țime: turnătoria, cum spune dînsul, 
înainte era sluga tuturor. Acum e-n 
fruntea atelierelor. Cu ocazia dezba
terii proiectului Directivelor s-a pro
pus și se aplică în prezent, cu succes, 
elaborarea bronzului tn cuptoare elec
trice. (Se reduc de 5 ori pierderile).

Uscarea prin raze infraroșii durează 
5—G minute, față de trecut, cînd se 
făcea în cîteva ore.

Fac cunoștință, între timp, și cu 
inginerul Mîndru. Victor Mîndru, Ceva 
mai scund decît Lorentz; figură ro
tundă, prietenoasă, deschisă, ochi al
baștri. Ambii sînt ardeleni șl au ochii 
albaștri: un albastru pur, strălucitor 
ca flaeăra carbidului.

■— Scrieți că s-a propus — intră el 
în discuție — ca sticla solidă să fie 
dizolvată aici la noi, în autoclave. . 

Mizit, ca ultimul copil al unei familii 
de țărani cu 5 fete, nimeni nu putea 
să-i bănuie in satul său, viitorul. La 
14 ani a plecat de acasă și s-a anga
jat ucenic la atelierul „Filiera", co
masat la naționalizare cu „Timpuri 
Noi". Școala profesională tot acolo a 
urmat-o. Piesele compresorului au re
prezentat angajamentul său peste plan, 
în cinstea Congresului. Și, ca un co
munist adevărat, Mircea Smedoi și-a 
respectat angajamentul. Unde locuiește 
fiul țăranilor săraci din Tohani? In 
blocul ridicat cu fondurile uzinei sale 
in cartier

In același bloc s-a mulat Mircea 
Ungureanu, strungarul care n-a dat 
din mină diploma de fruntaș pe ra
mură din 1954. El, elevul de 32 de 
ani din clasa a X-a a liceului muncito
resc „Timpuri Noi", om cu experiență 
in muncă, deputat raional din '54 și 
orășenesc din '58, membru de partid 
din '59, s-a mulat acum cu familia 
lui in blocul 3 apartamentul 4, scara 
A, din cartierul cel nou care încon
jură Palatul Republicii. Un amănunt, 
după mine semnificativ: pe soția sa, 
desenatoare la uzină, a îndrăgit-o de 
pe cind jucau împreună in echipa tea
trală a uzinei. (Mircea Ungureanu juca 
într-o piesă pe unul din prietenii lui 
Filimon Sîrbu, utecistul care și-a sa
crificai viața in lupta antifascistă). 
Acum strungarul nostru nu mai are 
mult timp pentru teatru: școala il ab
soarbe. Copilul, ingrijit de mama lui, 
tl primește zilnic cu bucuria lui turbu
lentă pentru un om studios. Iar timpul 
liber fi-l dedică cititului. Și-a adunat 
o bibliotecă personală de peste 150 
de cărți — „și acesta e doar începu
tul", îmi spune el și adaugă: colecția 
„Biblioteca pentru toți" o salut din 
toată inima; pot invita in noua mea 
locuință ți pe clasici ți pe contem
porani".

Mi-l închipui pe Mircea Ungureanu 
la fereastra locuinței sale, tn fața că
reia marea sală tn care se ține Con
gresul Partidului clasei muncitoare, 
Congresul ce trasează jaloanele dru
mului tnaintg -al poporului nostru, al 
uzinei sale, ai propriei lui vieți.

Veronica PORUMBACU

— Gosta foarte mult transportul — 
mă Informează inginerul Lorentz. Se 
aducea de la Uioara, cu camioanele. 
Se pierdeau țimp și bani. O vom di
zolva aici, prin presiune, cu aburi.

— Cine a făcut propunerea ?
— Dînsul — spune inginerul Mîndru 

și arată cu capul »pre inginerul Lo
rentz.

Totul pare simplu, obișnuit, numai 
aparatul de detectat radiațiile umane 
ale reporterului înregistrează din nou 
o vibrație neobișnuită.

In cinstea Congresului angajamen
tul nostru a fost de 622 de mii — 
mă informează în continuare, cu sim
plitate, inginerul Lorentz. Am reali
zat numai în primele 5 luni, un mi
lion douăzeci și trei de mii.

Și surîde mulțumit;
— E ceva, nu ? față de anul trecut 

cînd toate economiile turnătoriei au 
fost de 463 de mii.

— Cum ați a juns aici î
— Printr-o planificare riguroasă de 

materiale, disciplină, conștiincio Itate 
din partea fiecărui muncitor, prin cri
tică și autocritică și prin sentimentul 
de rjiîndrie și dragoste pentru colecti
vul din care face parte fiecare dintre 
noi: A lucra la „Grivița Roșie" obli
gă I Spuneți că v-a vorbit tovarășul 
director de reducerea totală a rebutu
rilor ?
- Da.
— Bine. Atunci eu am să vă dau 

numai cîteva exemple în'privința miș
cării inovatorilor. Avem doi tovarăși 
foarte buni: turnătorul Ghiță Constan
tin și maistrul principal Domnișpn Ni- 
colae. Au îmbunătățit procesul tehno
logic la ghiarele de suspensie la va
goane, mărind productivitatea muncii 
cu 65%, De la 1,20 de minute s-a 
scăzut la 0,55 de minute.

— La cutia de grăsime s-a scăzut 
cu 32%. Tot propunerea lui Ghiță și 
Domnlșan — reintră-n vorbă inginerul 
Mîndru.

— La suporți cap-arc, se reduce 
timpul cu 60%. La corpul central abur 
cu 50% — continuă Lorentz. Cheltu
ielile de rezidire a cuptoarelor se re
duc cu 55%.

Jos, în hala imensă a turnătoriei e o 
dogoare uscată și fierbinte: dogoarea 
la care se coace și se transformă me
talul și de unde gîndurile și sentimen
tele entuziaste ale muncitorilor se în
dreaptă spre Sala Congresului.

Afară e un cer pur, însorit. Tran
dafirii din curtea atelierelor aruncă 
zîmbete galbene și roșii cerului al
baștrii și nu știu de ce. dar mi se 
pare că toți oamenii care privesc zi
lele acestea spre cer, văd în el, prin 
asociație cupola Palatului Republicii.

In apropiere, pe liniile de garare aș
teaptă vagoanele proaspăt vopsite, cu 
mînerele ușilor lucitoare, O locomotivă 
uriașă se apropie să le ia și să le-mpin- 
gă spre lanțurile negre ah trenurilor. 
Azi la Jumătatea săptămînii Congre
sului, noile vagoane elegante și pu
ternice vor porni cu toată viteza pe 
liniile ferate ale țării.

Cu toată viteza înainte, spre înăl
țimile socialismului 1

Al. I. GHILIA
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Comuni
Lozinca noastră e : putem cunoaște 
această lume —și-o putem schimba! 
Țesutul florii gingașe, craterul 
îndepărtat al lunii și resortul 
istoriei — nimic nu ni-e străin. 
Cunoaștem pasul iederii pe ziduri 
și ritmul triumfalelor construcții; 
intervenim în toate, să sclipească 
mai iute clorofila-n vegetații 
și conștiința-n oameni. Și grăbim 
întinerirea lumii, mîngîind-o

Aliniază-te
Literele+ncheagă cumnful. 
Cuvintele se rotunjesc în fraze, 
Curcubeul îl poți împleti 
Din nuanțatele raze.
Delicata, din mugur. 
Frunza se desprinde 
Și cu altele-asemeni 
Frunzișul aprinde, 
Picaturile-n piatra scobita 
Oglindesc cele șapte colț are 
Ale îndepărtatei
Constelații — Ursa cea Mare.

JL • •

știi
steaguri, ca să-i netezim obrazul 
tragicele cute-ale sclaviei.

CU
de _
Nimic nu ni-e prea greu : nici aspra muncă 
— domesticirea fierului —, nici grava 
migală a sculptării unui suflet, 
căci mușchii noștri au luciditate 
și conștiința noastră,

lozinca noastră e : putem cunoaște 
această lume — și-o putem schimba !

Nina CASSIAN

Gigantica oaste.
Mîna-i puternică doar cu cealaltă, 
Doar împreună pumnii sînt siguri. 
Cutezători să înalțe averselor 
Nemișcătoarele diguri.

VIITORUL CHIMIEI
„în cadrai planului de 6 ani, fn- 
xstria chimică ocupă un Ioc de prim 
•din, urmînd să-și mărească produc- 
a de 3,3 ori, prin alocarea unor 
nduri de investiții de circa 20 mi- 
irde lei". ;
Re cine pare dintre milioanele de 
imani, care tn ultimele zile aii citit 
i pasiune Raportul Comitetului Oen- 
al prezentat de tovarășul Gheorghe 
Iteorghiu-iDej Ia Congresul partidului, 
t l-a stîrnii la gtnduri și visare 
est scurt fragment, această simplă 
ază? Și care dintre noi nu s-a gîn- 
t oare la. adînca, substanțiala tortu
re pe care,.o va exercita înfăptuirea 
restei prevederi asupra vieții de 
îine a fiecăruia și tuturor?
Mie, această frază mi-a adus
amintire o seară de iarnă de acum 

i ani, pe șantierul de la Onești. Era 
ger aspru și țepos, care-ți încre- 

:nea pînă și aburul respirației. O 
evăraiă oază de căldură și’ lumină 
a — în mijlocul beznei înghețate — 
tbul constructorilor. Cei care abia 
âseră din schimb, după ce turnase- 

cu îndărătnicie betoanele la cîteva 
ude sub zero, ascultau o conferință, 
urbea directorul combinatului de 
uciuc despre valea Trotușului peste 
ici ani. O adevărată lume de mi- 
:ole ale creierului -și mîinii omenești 

desprindea din termenii încărcați 
enigme: butadienă, hexacluran, 

jpilenă, etc. Oamenii din sală nu 
mai ascultau, dar și vedeau — ve
la giganții industriali de mîine, 
deau Oneștii viitorului, adevărată

Instalația ds fracționare ă 'gazelor, 
țf Rafinăria nr. 10 Oueștj

Hunedoara a chimiei romînești. Chi
mia își dezvăluia în fața lor o forță 
pe care nu i-a bănuit-o nici unul din 
marii savanțl ai trecutului: aceea de 
a transformă nu numai substanțele, 
dar și locurile și oamenii. Viitorul era 
o prezență atît de stăruitoare în acea 
Încăpere modestă a unei barăci de 
pe șantier, încit aveai senzația nu 
numai că-4 vezi, dar că-i și pipăi 
contururile.

...Deși prin excelență un tărîm al 
formulelor, chimia modernă — poate 
mai mult decît orice altă știință — se 
refuză cu încăpățînare înghesuirii în 
spațiul strimt al unei formule. Este 
atita vastitate în această știință și 
in această industrie, indisolubil le
gate, prin 
de ritmul 
tru, îneît 
imposibil, 
riatele lor 
comun. Dacă am putea risca totuși 
o... formulă, cu . oarecarj șanse de a 
surprinde esența acestei fecunde și 
efervescente dezvoltări, prima care ni 
s-ar impune ar fi: chimie -= viitor. 
Și, într-adevăr, chimia se numără azi 
printre acele activități umane. în care 
viitorul e — cu deosebită pregnanță — 
prezent. N-a trecut decît un secol de la 
primul congres chimic internațional 
de la Karlsruhe, întrunit abia pentru 
statornicirea națiunilor chimice de 
bază (o curiozitate demnă de inte
res : lă acest congres a hiat parte 
și creatorul „Cneazului Igor", marele 
compozitor rus Alexandr Borodin, unul 
dintre cei mai iluștri chimiști ai vre
mii sale) și iată că devenită unul 
dintre principalele domenii ale cunoaș
terii și practicii umane chimia e o 
forță de seamă' în transformarea na
turii și îmbunătățirea vieții omului. 
Numai în ultimii douăzeci de ani 
producția industriei chimice 
cut pe întregul glob de i' 
ori, în vreme ce totalul 
industriale a crescut de 
ori. Mai ales petrochimia' 
ultimele decenii un avînt 
dent, asemănător poate numai saltu
lui extraordinar savîrșit de electrici
tate la mijlocul veacului trecut. Dacă 
în anul 1925, în întreaga lume, din 
țiței și gaze naturale se produseseră 
numai 75 de tone produse chim'ce, 
în 1940 se ajunsese Ia 170 mii de 
tone, pentru ca în 1958 să se producă 
peste 20 milioane tone.

Oare cu ce nu ne-a dăruit natura 
pentru făurirea unei industrii chimice 
de mare anvergură ? Țiței și gaze 
de sondă, gaz metan (în ce privește 
producția deținem locul al patrulea în 
lume și al doilea , în Europa), sare în 
cantiltăți practic inepuizabile (numai 
masivul Slănicului, singur, ar putea sa
tisface consumul de 
glob pămîntesc pe 
de ani), un masiv 
în întreaga hune 
hectare ale Deltei 
hectare sînt acoperite cu stufărișuri 
compacte), zăcăminte ilmportante de 
minereuri complexe, zăcăminte de do- 
lomită, beufon'tă, diatomit, barită, etc. 
In spatele fiecăruia din aceste nume 
se ascund mari avuții virtuale, cărora 
le poate da viață nu „piatra filozofa
lă" a lui Arnault de Villeneuve, Para
celsus sau altor alchimiști medievali, 
ci munca descătușată a omului stăpîn 
pe soarta sa.

Atîta timp cît pe spinarea poporului 
nostru au huzurit bandele de cămătari 
setoși de profituri din citadelele capi
taliste ale Occidentului, mină în mină 
cu o burghezie autohtonă deprinsă CU 
„șăru’mîna’1 și „să trăițil" țara noas
tră n-a putut avea o adevărată indus
trie chimică (pe măsura posibilități
lor existențe), după cum n-a putut, 
în general avea o industrie cît de cit 
dezvoltată. In 1938, industria chimică 
nu reprezenta, în ansamblul produc
ției industriale a țării. decît vreo 
2%, Ghiar fabricile existente erau, de 
fapt, cu cîteva excepții, simple atelie
re sau laboratoare industriale ceva 
mai mar1. P'iitrii unele dintre fabricile 
cens!mile de ele, trusturile străine

indisolubil le- 
vertiginosul lor progres, 
caracteristic secolului nos- 

e teribil de dificil, dacă nu 
să reduci multiplele și va- 
fațete la un banal numitor

de
a cres- 

c'rca 20 de 
producției 

nliniai ■ 3,5 
a luat în 

fără preee-

sare al întregului 
mai bine de 500 
de stuf fără egal 
(din cele 430.(100
Dunării, 270.000

încasat profituri fabuloase stoarse 
pe spinarea poporului nostru. Ja- 
acesta sistematic este ilustrat de 

„Good- 
care, construind fabrica de an-

au 
de 
ful . __ , ... . . ...
încasările trustului american 
rich" 
velope de la Băicoi, a luat (deși din 
1940 nu mai contribuise cu nimic la 
producția fabricii) cîte 'un dolar pen
tru flecare anvelopă și cîte o jumătate 
de dolar pentru fiecare cameră, pe 
toată perioada de la punerea în func- 
țiuhe a fabricii pînă la naționalizare. 
Si iarăși este 
faptul că, în vreme ce țara ajut 
(chiar după statisticile oficiale) 
cel mai mare 
infantilă din 
mane strangulaseră în fașe orice în
cercare de creare a unei industrii 
naționale de medicamente spre a-și 
păstra monopolul pe piața romîneas- 
că. Era un monopol de sînge și moar
te — cu binecunoscuta pecete „Bayer" 
— dar ce le păsa domnilor din consi
liile de administrație de la Kdln sau 
Frankfurt de cîteva m'i de copii ro- 
mîni morți de malarie sau pelagră, 
cînd fluviile de aur 
reverse în safeurile

...Ascult de cîteva 
poem al viitorului pe 
raportul Comitetului 
lll-lea Congres al partidului — raport 
ținut de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, — și, întrezărind în cifre și 
cuvinte imaginea impresionantă a z- 
lei de mîine, aproape îmi vine să cred 
că faptele relatate mai sus s-au intim
idat de mult, tare de mult. Și, totuși, 
nu sînt decît cincisprezece ani de-a- 
tunci!. Cincisprezece ani însă în care 
poporul, călăuzit de part'd, nu numai 
că a zdrobit lanțurile de odinioară, 
dar și-a și croit făgașul unui nou des
tin. Nu întîmplător la temelia acestui 
destin, a vieții noi și îmbelșugate pe 
care și-o plămădește, a pus — alături 
de industria grea, de construcțiile de 
mașini, de alte ramuri industriale — 
și Cenușăreasa de odinioară, chimia. 
Anul acesta industria noastră chimică 
produce de 2,3 ori mai muit decît în 
1955, peste șase ani va produce de 
3,3 ori mai mult decît azi, iar pînă în 
1975 producția el va crește de 13—14 
ori. Sînt cifre semănînd cu aripi larg 
desfășurate vîslind spre niște piscuri 
care, cindva, erau inaccesibile nu nu
mai pasului omenesc — și pasul nos
tru va călca acolo, sîntem siguri 1 — 
ci chiar și gîndului.

In ce se vor concretiza aceste c-ifre, 
ce vor reprezenta ele în mod real 
și palpabil în viața poporului nostru? 
lată, de pildă, uriașul complex chimic 
de |a Borzești, unul dintre primele 
locuri unde cifrele planului de șase 
ani iau de pe-acum înfățișarea con
cretă a realului. Cu sprijinul Uniunii 
Sovietice, concretizat în proiecte, ma
șini, instalații, ajutorul frățesc al spe
cialiștilor sovietici — s-au’realizat sau 
se realizează acolo, pe malul Trotușu
lui, două instalații de cracare cu o ca
pacitate anuală de 500.000 tone, o fa
brică de cauciuc sintetic cu o capaci
tate de 50.000 tone pe an, o secție 
de feiiol de 18.000 tone pe an, o fabri
că de sodă caustică electrolitică de 
45.000 tone pe an, o fabrică de poli- 
eforură de vinii de 3(1.000 tone pe 
an. și încă un șir de instalații pentru 
acetonă, insecticide, ierbicide, etc. 
Poate că unora aceste mii de tone 
nu le spun nimic, dar e deajuns să 
gîndim astfel: dacă din soda produ
să aicț s-ar fabrica numai săpun, s-ar 
putea asigura' fiecărui locuitor al țării 
20 kilograme săpun, dacă întreaga 
producție anuală de policlorură de 
vinii ce se va obține aici ar fi des
tinată numai pentru înlocuirea pielii, 
s-ar putea confecționa 18 milioane 
haine pe an ; dacă din cauciucul pro
dus într-un an la același combinat s-ar 
face numai anvelope, ar putea fi echi
pate circa un sfert de milion de auto
camioane. însemnătatea acestei con
strucții în viața nu numai a întregii 
țări, a întregului popor, dar și a fie
căruia dintre noi este de aceea 
lată. Sau, cum Spune Ixtnul meu 
tep Gheorghe Bucelea, inițiatorul

pe deplin caracteristic 
vreme ce tara ajunsese
....................... ’ ' ) la 
procent de mortalitate 

Europa, trusturile ger-

continuau să se 
lor nesățioase ? 
ore strălucitul 
care-1 reprezintă 
Central la al

capi- 
prie- 
unei

faimoase mișcări de economii pe șan- 
tierul de la Borzești:

— Vezi, tovarășe, ăsta-i un șan
tier unde, atunci cînd pun cărămizile, 
simt nu numai că ridic clădiri, dar că 
și îmbrac oameni...

Da, chimia zilelor noastre nu nu
mai că îmbracă tot mai multi oameni 
— fără mase plastice și fibre sinte
tice mai poate fi oare concepută in
dustria bunurilor de larg consum? — 
dar îi și hrănește. Intr-adevăr în spori
rea calităților de produse alimentare 
un rol mereu mai însemnat joacă și 
vor juca fngrășămintele chimice. După 
calculele savanților sovietici, investi
țiile în îngrășăminte chimice dau be
neficii (din sporurile de recoltă) de 
șase-șapte ori mai mari. Alături de 
marea uzină de superfosfați de la Nă
vodari, de noua secție de îngrășăminte 
cu fosfor de la Valea Călugărească, 
se înalță în prezent combinatul de în
grășăminte azotoase de la Roznov, 
iar anii ce vin vor vedea ridicîndu-se 
noi mari uzine de îngrășăminte la 
Craiova, Tg. Mureș, în regiunea Su
ceava.

...Chimia se dovedește tot mai mult 
și o realitate geografică. Zămislind noi 
uzine și așezări, ea a îmbogățit harta 
economică a patriei. Cine auzise — în 
urmă cu numai zece ani — de ase
menea Centre industriale cunoscute azi 
in întreaga țară ca Borzești și Nă
vodari, Victoria și Săvinești, Roznov 
și Chișcani ? Ceea ce este însă cel 
mai impresionant și în acest domeniu, 
ca și în toate celelalte domenii ale 
dezvoltării industriei noastre, este rit
mul, un ritm în care pulsează din 
plin energia nestăvilită a oamenilor 
însuflețiți de mărețele perspective în
fățișate de partid.

— Pentru noi — mi-a spus tovară
șul Nicolae Constantin, directorul șan
tierului de construcție al noilor insta
lații petrochimice de la Brazi — rit
mul nu este o noțiune abstractă. Stră
dania principală noi ne-o îndreptăm 
spre îndeplinirea angajamentului luat 
in cinstea Congresului, de a da în 
exploatare flecare din cele două in
stalații cu cîte douăzeci de zile înainte 
de termen. Și sîntem. convinși că îl 
vom înfăptui!

Victor BIRLADEANU

Grăunțele-n blocuri se prefac 
La uriașul furnalului zvon : 
Milionul lor nu mai este 
Doar milion.
Și oamenii, îndrăzneți sau sfioși. 
Dăruiți incandescenței,
Cu miile vîntură
Ulițele existenței.
Numeroase sînt scopurile, planurile 
Ulițele se întretaie
Și iar se resfiră,
Multicolor —• evantaie.
Energia ridică
Ziduri noi, sprinten alcătuite.

Porunca înțeleaptă
Ne strînge în rînduri mai vaste.
Numele nostru să fie :

Nu drămui,
Trecătoare, secundele,
Odihnește-ți privirea
Deasupra veacului, cercetîndu-i undele. 
Nu imita melodia
Picăturilor în singurătate, 
învață foșnetul mării 
Pe arii desfășurate.
Frînlură ești dacă te strînge,
Coclit, ghiocul mort :
Fii depărtarea pînă în zare
Și reîntoarsă apoi în port
Tu urmărește pe acela
Ce ne-ncetat încheagă frontul.
In zori, al luptătorilor,
Mărind încrederilor orizontul.
Partidul, diriguitorul energiei noastre, 
Te-ntreabă-acum :
Stai strajă viitorului tău propriu
Și unicului nostru drum ?
O, flamura, cu stea, de sînge, 
Clocotind de gînduri,
E arborată... O auzi? Te cheamă! 
Aliniază-te în rînduri <

MAJTENYI Erik
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Satul de mii ne
(Urmare din pag. t)

Poate că i-aș identifica fără greș.
Iată printre ei colectiviști, președinți 

de gospodării agricole colective și de 
stat. în costume naționale sau în haina 
orășenească. Poartă în ochi văzduh și 
pe frunte sărutul fierbinte al soarelui, 
li cunosc de departe.

Ascultă raportul cu luare aminte, în
semnând pe-un carnețel cu atenție. Ra
portul vorbește și despre agricultură. 
Vorbește, într-o măsură, despre oricare 
dintre ei, despre milioanele de tovarăși 
rămași acasă, la prașilă, la grădinarii, 
în grajdurile de animale.

Raportul Comitetului Central prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R., glăsuiește : „Sectorul socialist 
din agricultură cuprinde peste 81 la 
sută din numărul gospodăriilor țără
nești și din suprafața arabilă a țării”.

£ marea victorie a sectorului socia
list. Ea a fost obținută în scurt timp 
prin superioritatea agriculturii socialis
te față de cea individuală. An de an, 
țăranii au văzut alături de ogoarele 
lor cu grîu prizărit, lanurile colective
lor cu spicul cît vrabia, și au chibzuit.

Instalația de cracare termică la Rafinăria nr. 10 Sorzești

In fiecare an la fel. Nu era, așadar, o 
întâmplare.

Și apoi țăranii umblă, văd, judecă. 
Tot ce s-a făcut în țara noastră, nu
mai orbii nu văd.

Organele de partid, propagandiștii, 
activiștii își au marea lor parte de 
merit în această izbîndă socialistă, l-a 
ajutat apoi buna stare mereu crescândă 
a colectiviștilor, argumentele concrete de 
nedisputat : casa nouă, radio, mobila, 
haina lor, semne, toate, ale belșugului. 
Pe măsură ce se evidenția superiori
tatea agriculturii socialiste față de cea 
individuală, procesul de trecere la secto
rul socialist a mers repede. Judecați nu
mai : in 1955 erau cuprinse în sectorul 
socialist de abia 332.000 de familii țără
nești, —. azi, după cinci ani : 2.920.000 
de familii, opt milioane de hectare 
teren arabil sînt colectivizate sau în în
tovărășiri.

Statul a ajutat masiv acest proces, 
punîndil-i la dispoziție mijloace me
canizate, mașini și tractoare, ingineri 
și tehnicieni agricoli, credite, materia
le da construcții, semințe selecționate, 
animale de rasă, puieți de soi.., toate, 
însumînd, între 1956-r-59 fonduri de 
8,6 miliarde lei.

Acesta e fenomenul concret, ma
terial, al socializării agriculturii. Con
secințele lui sînt imense și multiple. 
Nu numai înfățișarea câmpului s-a 
schimbat radical, dar și înfățișarea sa
telor și mentalitatea oamenilor. Acest 
fenomen a creat o țărănime nouă, — 
țărănimea colectivistă, — care înseam
nă oameni noi, conștienți, luminați, cu 
o conștiință socialistă, o țărănime să
nătoasă, care vede clar, care-i neclintită 
și nedespărțită prietenă și aliată de 
nădejde a clasei muncitoare.

Mă gîndesc, ca scriitor, ce izvor de 
inspirație, ce material uman nou, este 
pentru fiecare dintre noi această 
măreață transformară revoluționară! 
In fiecare sat, pe orice drum, în orice 
loc de muncă, găsești un om nou, pe 
care trebuie să-l cunoști, dacă vrei 
să-ți cunoști țara, găsești un erou care 
și-a răpus cu strașnică voință negurile 
neștiinței de odinioară.

Viațu culturală a satelor e strîns 
legată de această nouă înfățișare a sa
tului, căci ea este un reflex al bunei 
stări, al contactului permanent și di
rect eu progresele științei și tehnicii 
de care colectiviștii se bucură în mun
ca lor.

I iața începe să pună noi probleme, 
de-un ordin superior : gospodăriile co
lective mici manifestă tot mai stăruitor 
tendința de a se uni în gospodării co
lective mai mari pentru a putea folosi 
pămîntul mai rațional.

Ce departe am ajuns, în cîțiva ani 
numai, de problema ezitării mijloca
șului de a intra în colectiv ! Ce repede 
am înaintat !

Este astfel 
pînă în 1965 
a agriculturii 
sufletești ale 
meschinăria îngustă > 
Cat. legat de haturi, se vor î 
toate, cu o vigoare neniaiînlilnită, spre

legitimă prevederea că 
procesul de colectivizare 
se va încheia. Energiile 
țărănimii, eliberate de 

îngustă a interesului pri- 
îndrepta,

sporirea producției colective, — cheză
șia unei vieți îndestulate pentru toți. 
Sporirea producției agricole și li
vrarea către stat a unor cantități tot 
mai mari de produse la prețuri remune
ratorii au contribuit la mărirea cons
tantă a veniturilor țărănimii. Numai 
în 1959, țărănimea a primit din livra
rea către stat a produselor agricole, 
7,5 miliarde.

Milioane de colectiviști din țară cu
nosc acum acest bilanț, •— știu ce se 
întîmplă pe tot întinsul țării.

Ei ascultă și citesc cu încredere și 
mîndrie perspectivele prevăzute de 
Raport: „După epai se arată în pro
iectul de Dițeetive pentru planul de 
dezvoltare economică pe anii 1960-1965 
ne propunem ca producția globală agri
colă să crească pînă la sfîrșitul acestei 
perioade cu 70—80 la sută față de 
1959”... „pînă în anul 1965 trebuie șă 
ajungem ea, în condiții climatice nor
male, să producem anual 14—16 mi
lioane tone de cereala” „numărul bo
vinelor trebuie să ajungă la 5.800.000 
din care vaci de lapte 2.900.000”,.. 
mărul oilor va spori de la 
în 1959 la 13. milioane în

Și așa, aliniat cu aliniat, 
înșiră, mereu creseînd.

Colectiviștii, pretutindeni, 
sau pe cîmp, citesc, iau cunoștință.

In mintea lor se întrupează planul 
general al agriculturii pe cei șase ani, 
— un jdan și măreț și realizabil. Simt 
în el înțelepciunea Partidului, spiritul 
lui de prevedere, realismul, socotirea 
tuturor factorilor, împărțeala muncii, 
distribuția judicioasă a culturilor, și 
din toate înțeleg ceea ce sare în ochi; 
grija de buna stare a oamenilor. Fie
care să aibă pîine, carne, lapte, lină 
pentru îmbrăcăminte, legume, zahăr, 
ulei... tot ce altădată era o raritate, 
un vis. Această grijă de om, de tați 
oamenii muncii din țara noastră, stră
bate toate sectoarele de producție de 
care se ocupă Raportul. Țărănimea știe 
bine că ea are un rol important 
răspunsul pe care trebuie să-l dea 
cestei griji.

Raportul aliniază cu chibzuială 
înțelepciune programul de muncă 
milioanelor de oamerij ce muncesc 
țara noastră. In prevederile planului e 
cuprins orarul activității fiecăruia, a 
fiecăruia la locul lui de muncă

Unde ni-i locul nostru al scriito
rilor ?

II simt, îl văd pretutindeni, în mine, 
în uzine, în fabrici, laboratoare, pe 
schele, în gospodăriile colective, în ca
sele oamenilor muncii. IC în mijlocul 
imensului șantier în care de la Cons
tanța la Timișoara, de la Satu Mare 
la Giurgiu, se construiește acel nemai
văzut edificiu care se cheamă socia
lismul.

Locul nostru este peste tot unde 
sînt oameni care muncesc, pentru a 
vedea și simți efortul, pentru a auzi 
vuietul muncii, pentru a le consemna 
și trece, cu frumusețea lor grandioasă, 
generațiilor care vin.

Acolo' vom fi !
Pemosteiiâ BOTEZ
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ișcarea inovatorilor a- 
vea un rol foarte im
portant în mărirea 
productivității muncii 
și în realizarea de 
economii, de aceea Ta
barcea o urmărea cu 
atenție. Această sar
cină, obligatorie pen
tru funcția lui de di

rector, Tabarcea o trecea la capitolul 
satisfacții și bucurii personale. „Să 
te ocupi de inovatori nu e o sarcină, 
ci un noroc". Directorul luase parte 
la fixarea planului tematic al ino
vațiilor pe semestrul în curs susți- 
nînd ideea că e necesar ca inova
torii să-și concentreze talentul și 
puterea lor de creație asupra proble
melor cele mai urgente ale uzinei- 
Spre satisfacția lui, Năică, care luase 
cuvîntul, îi dăduse de la bun în
ceput dreptate. „Păi, dacă un lucru 
nu e strict necesar, de ce dracu să-l 
mai faci ?". Criteriul după care Ta
barcea aprecia o inovație nu era cel 
al fanteziei tehnice, oricît de mare 
ar fi fost ea, ci cel al necesității 
stricte, cel al eficacității în produc
ție. De aceea, cînd i se aducea la 
cunoștință că cineva realizase o ino
vație „genială",. el nu se- emoționa 
de epitetul „genial", trecea peste el 
cu o ușurință care vira spaimă în 
respectivul intelectual de formație 
burgheză și întreba direct, cu anume 
brutalitate, la care ținea ca ia un 
principiu, ce foloase aduce ? cîți bani 
economisim ? Și cînd directorul afla 
că într-adevăr inovația aduce econo
mii importante, se emoționa ca un 
copil, dar numai după, ce se inte
resa exact de valoarea practică a 
inovației. Pentru Tabarcea, un lu
cru genial era acel lucru care ajuta 
uzina să îndeplinească planul, acel 
lucru care ajuta oamenilor să mun
cească mai simplu și mai eficace. 
El nu refuza noțiunea de geniali
tate, îi acorda numai o accepțiune 
mai concretă, mai exactă, mai ime
diată.

Așa se explică și sentimentul de 
adîncă admirație pe care-1 nutrea față 
de Năică, responsabilul brigăzii de 
Ia turnătorie. Năică nu făcea decît 
lucruri foarte necesare, adică exact 
ceea ce uzina avea nevoie, exact la 
timpul cuvenit. Chiar Năică justifica 
activitatea sa multiplă de responsa
bil de brigadă, de inovator și de ra- 
ționalizator prin prizma sarcinilor 
imediate, foarte necesare. Cînd direc
torul îl întrebase cum de-i venise 
ideea ultimei inovații, Năică nu-i 
răspunsese că citise broșuri tehnice, 
că citise acolo și văzuse acolo. Mobi
lul procesului de creație al mun
citorului Năică era mai simplu : pro
ducția ar fi avut de suferit dacă el 
sau aitul n-ar fi venit cu o idee.

— Păi cum să nu fac inovația 
asta dacă era absolut necesară ? Dacă 
nu era necesară, nici nu-mi venea 
prin cap..., încercă Năică să se facă 
înțeles. Dacă ceva e absolut nece
sar, Năică nu doarme noaptea și se 
apucă de treabă. Năică nu face decît 
ceea ce e absolută nevoie, sarcini pre
sante...

Aceasta era mîn.dria lui Năică: el 
nu face decît lucruri foarte nece
sare.

Unde erau sarcinile mai presante 
acolo se găsea și Năică, cu senti
mentul că acolo e locul lui și nu 
în altă parte. Tabarcea vedea în a- 
titudinea lui Năică o trăsătură de 
caracter proprie muncitorilor din rîn- 
dul cărora făcea și el parte, ideea 
că omul e dator să facă nu ceea ce-i 
trăznește lui prin cap, ci ceea ce-i 
absolută nevoie din punctul de ve
dere al intereselor generale, ideea că 
omul nu trebuie să se ducă acolo 
unde crede el că trebuie să se ducă, 
ci acolo unde e trimis, și acolo unde 
e trimis să creadă el că trebuie să 
se ducă, acolo să-i facă lui plăcerea 
cea mai mare. Și acești oameni nu 
făceau toate acestea în urma unor 
îndelungi eforturi lăuntrice — Ta
barcea era. de părerea că omul nu 
trebuie să se frămînte zile întregi 
ca să ia o hotărîre bună, — ei so
coteau cu instinctul lor de clasă că 
locul lor, în mod firesc, e acolo un- 
de-i trimitea partidul. Și Tabarcea 
se gîndea la nenumărați activiști de 
partid, la numeroșii muncitori care-și 
făcuseră din rezolvarea unor proble
me de interes general, problema lor 
cea'mai intimă și . mai personală, ca 
și cum problemele lor personale ar 
fi fost cele generale.

Ținînd seama de toate acestea, era 
cu atît mai justificată mînia lui Ta
barcea cînd aflase că o importantă ino
vație, cum era cea a lui Năica, nu 

fusese încă aprobată de cabinetul 
tehnic. Nu fusese aprobată, deoarece 
un individ de la cabinetul tehnic îi 
propusese lui Năică să facă juma’ 
juma’, să împartă pe din două banii 
și gloria și, bineînțeles, Năică nu 
consimțise. Durerea lui Tabarcea era 
cu atît mai mare cu cit acolo lucra 
un om pe care-1 socotea foarte cins
tit ; și omul acela cinstit nu-i adu
sese la cunoștință cele întîmplate, 
nu se înfuriase cînd aflase toată po
vestea asta ticăloasă, nu-] înjurase 
pe șeful cabinetului tehnic-

Mînia directorului crescu și mai 
mult cînd descoperi că omul acela 
cinstit, tovarășul Cucu, e mai indig
nat decît bănuise. Directorul era ne
dumerit văzînd cu cită convingere 
iua acesta apărarea Iui Năică, cită 
sinceră indignare răzbatea din vor
bele lui, cu cîtă dragoste prezenta 
inovația lui Năică. Și toate acestea 
le spunea un om care pînă acuma 
tăcuse și în felul acesta contribuise 
la tărăgănarea aplicării inovației.

— Tovarășul Mehedinți a făcut o 
mare ticăloșie... oftă tovarășul Cucu 
și directorul înțelese că omul era cu 
adevărat indignat... Dacă ați ști, to
varășe Tabarcea, cît de necăjit era 
Năică !.-

Dar directorul nu se lăsă de loc im
presionat de indignarea tovarășului 
Cucu. Directorul știa că tovarășul 
Cucu era sincer indignat de atitudi
nea lui Mehedinți, dar în același 
timp știa că cel care se ridica cu 
atîta tărie împotriva ticăloșiei îi fu
sese frică să ia vreo atitudine hotă- 
rîtă. Genul acesta de oameni îi adu
cea multe greutăți directorului. Erau 
oameni foarte cinstiți și • foarte sen
sibili, dar care n-aveau curajul sau 
puterea de a se comporta pe măsura 
cinstei și sensibilității lor.

— Ai dreptate... spuse Tabarcea cu 
puțin dispreț. Dar de ce n-ai spus-o 
asta lui Mehedinți ? De ce nu ți-a 
fost scîrbă de el ?

— Mi-a lost, tovarășe Tabarcea, 
mi-a fost scîrbă.-.

— Dacă ți-era scîrbă, veneai la 
mine și-mi spuneai. Dacă ți-era cu- 
adevărat scîrbă de Mehedinți, îl aju
tai pe Năică să-și pună inovația în 
aplicare...

— N-aveți dreptate, tovarășe Ta
barcea... Aici greșiți... Mehedinți își 
dădea seama că inovația lui Năică 
era importantă, voia s-o-mpartă pe 
din două-.. Eu nu pot să fiu de acord 
ca altul să fure munca altuia... E o 
chestiune de probitate profesională-

— Nu ți-a fost scîrbă, tovarășe 
Cucu... Sau nu ți-a fost suficientă 
scîrbă.,. Cînd vezi un lucru urît, tre
buie să te îngrozească în așa mă
sură, încît să ai și puterea de a-1 
înlătura. Dacă tiu, tot un drac c I... 
Ai fost indignat ? îl întrebă Tabar
cea, cu o umbră de dispreț în glas.

— Ah, tovarășe Tabarcea, ce pu
țin mă cunoașteți... Uneori îmi venea 
să-l sfîșii... Uneori îmi venea să-i 
spun...

— L-ai înjurat vreodată tare de 
tot?

— Nu, tovarășe director-..
■— Ei vezi, asta-i foarte prost... 

Nu-i așa că uneori te întrebai, cum 
de se poate ca Mehedinți să încerce 
să fure din munca altuia ? Ai cloco
tit de mînie cînd te-ai gîndit că e 
în stare să oprească inovația, numai 
fiindcă nu-și primește bacșișul ?

— M-am întrebat și nu odată.
— Sigur că nu odată... admise Ta

barcea cu același dispreț in glas. Si
gur că da... Voi, ăștia fricoșii vă fră- 
mîntați zile întregi înainte de a ho
tărî că nu trebuie să mișcați un 
deget-. Și te pomenești că Năică ți-e 
și simpatic.

— E un tovarăș admirabil, un mun
citor foarte priceput... răspunse tova
rășul Cucu cu seriozitate. Și nu nu
mai sub raport profesional, dar și 
ca om...

—■ Atunci... strigă directorul, de ce 
n-aî luat nici o măsură ? Atunci de 
ce ai tăcut ?

Tovarășul Cucu tăcea, nu știa ce 
anume să spună-

— Uite, tovarășe Cucu, răspund eu 
în locul dumitale: fiindcă ți-a fost 
frică. Ce ți-ai zis ? Dacă cumva o 
pățesc ? Dacă cumva Mehedinți iese 
basma curată și eu o pățesc ? Din 
punctul dumitale de vedere ai rezol
vat problema, te-ai indignat, în a- 
dîncul sufletului... Dar ce să fac eu 
cu dignarea dumitate dacă n-ai luat 
măsuri ? . Mai bine te indignai mai 
puțin și luai o măsură energică...

— Tovarășe Tabarcea, știți că sînt 
un om cinstit...

— Un om cinstit ^ar care e fricos, 
nu prea faci mare lucru cu el, Nu 

înțelegi că dacă ești cinstit trebuie 
să fii și curajos. Dacă ești cinstit 
trebuie să te scoli cu noaptea în 
cap-.. Mehedinți e lichea și se scoală 
cu noaptea în cap... Are grijă să-și 
aranjeze toate treburile, vorbește cu 
unii, cu alții, se zbate, dă telefoane, 
se consumă pentru afacerile lui... Dar 
dumneata, ce faci pentru cinstea du
mitale ? Te uiți pe fereastră, cuprins 
de mînie ?...

—• Cred că nu vă îndoiți de since
ritatea mea...

— Nu mă îndoiesc de sinceritatea 
dumitale... Dar eu te întreb... adaugă 
Tabarcea cu brutalitate, ce să fac 
cu ea ? Cînd omul descoperă un prin
cipiu just, trebuie să descopere în 
același timp puterea de a lupta pen
tru el. A fi cinstit nu e o chestiune 
de sentimente, ci și de putere... Dum
neata, cînd te-a apucat indignarea 
împotriva ticăloșiei lui Mehedinți, nu 
te-ai întrebat dacă ai și tăria de a 
lua atitudine împotriva lui, de a-i 
trînti ușa în nas, de a demasca ati
tudinea lui. întîi, trebuia să știi dacă 
poți să faci toate astea și de abia 
după aceea să te înroșești de indig
nare.

— Dacă ați ști cît m-am consu
mat pentru asta, am și martori...

—- Chestia cu martorii nu trebuia 
s-o spui, i-o reteză cu brutalitate Ta
barcea. Ce-i aia martori în chestia 
asta ? Adică cum vine aia, martori ? 
Au fost și alții de față, cînd ai fost 
cuprins de o nobilă indignare ? Te-a 
văzut și portarul, cînd tu erai indig
nat împotriva lui Mehedinți ? Cinstea 
e în primul rînd o datorie, imediat 
trebuia să anunți organizația de par
tid. Chiar la un minut după ce ai 

asta... Nici măcar nu trebuia 
te mai ocupi de altceva...

abarcea era hotărît să 
ia imediat măsuri ener
gice în ceea ce pri
vește situația cabinetu
lui tehnic. Cînd era 
vorba să îndrepte o 
stare de lucruri care i 
se părea inadmisibilă, 
Tabarcea nu admitea 
amînarea, căci i se pă

rea odios ca în timp ce o stare de 
lucruri dăunătoare continua să 
existe, el să se ocupe de alt
ceva sau să întrebe pe nu știu cine 
cum o duce cu sănătatea. Amînarea 
în aceste cazuri i se părea odioasă, 
și orice ar fi făcut un om în timpul 
cînd ar fi trebuit să lichideze o lipsă 
gravă, i se părea stupid și fără sens, 
indiferent dacă ar fi mers la cinema 
sau și-ar fi sărutat iubita sub clar 
de lună... De aceea, cînd un anume 
funcționar nu lua măsuri împotriva 
unor lipsuri pe care le cunoștea, îl 
întreba cu seriozitate ce a făcut în 
timpul ăsta... Era curios să știe ce 
anume făcuse omul acela în timpul 
în care trebuia să facă cu totul alt
ceva. Socotea că, odată descoperită 
o lipsă, ea trebuie lichidată ime
diat, fără cruțare, de aceea nu înțe
legea de Ioc cum alții, în aceeași si
tuație, pot dormi liniștiți sau discuta 
cu nevasta despre timpul probabil 
Cînd cineva îi spunea că în loc să 
facă un anume lucru foarte impor
tant din punctul de vedere al intere
selor generale, ,se plimbase cu barca 
în Cișmigiu, se uita la el foarte con
trariat, ca la un om din altă lume, 
o lume străină și neînțeleasă pen
tru el.

O asemenea discuție avusese odată 
și cu responsabilul cantinei.

— Vorbești serios ? îl întreba aproa
pe îngrozit Tabarcea. Chiar te-ai 
plimbat cu barca ?-.. Adică, chiar te-ai 
dus la debarcader, ai plătit biletul, 
și te-ai urcat în barcă ? Erau și 
vîsle ?

— Sigur că erau... răspunsese res
ponsabilul de cantină, ca și cum ar 
fi fost foarte firesc... ca bărcile să 
aibă vîsle.

— Și apă era ? întrebase directo
rul, cu toată gravitatea.

— Păi dacă nu era apă, cum mai 
mergeam eu cu barca ?

— Cînd știi că ceva nu merge din 
cauza ta, nu prea văd ce haz are să 
te plimbi cu barca...

Omul cu stare de spirit mic-bur- 
gheză găsește în toate acestea un 
fanatism exagerat, bucuria cea mai 
mare a filistinului este de a aduce pu
țină rezonabilitate și oarecare pruden
ță... Tabarcea știa toate acestea.

— Te rog să nu-mi spui că asta 
înseamnă panică. Că noi trebuie să 
lucrăm metodic... Una e panica, și 
alta e. neliniștea... E vorba că n-ai 
dreptul să dormi liniștit cînd un lu

Inima-mi pentru tine bate
lnima-mi pentru tine bate,
Din toate fibrele, doar pentru tine 
Tu-mi ești fierbintea real'tate, 
îndemn spre fel înalt și-imbold spre bine

O mie de inimi de aș ao,ea, 
Ar bate pentru tine, toate
Iar de cumva vreun soi viclean

ar cuteza, ar încerca 
s-atingă marea ta dreptate,
E fiecare inimă-un oștean, 
In arme, inimile s-ar schimba 
Să apere iubitul tău stindard 
Focurile inimilor noastre, toate
Spre slava ta continuu ard 
Să-fi apere adevărul și dreptatea.

Camil BALTAZAR

cru de care răspunzi tu nu merge 
cum trebuie. Și lasă cuvintele astea 
înțelepte... N-au intrat zilele în sac- 
Nu trebuie să ne pripim...

Era hotărît ca acum, imediat, să 
rezolve problema cabinetului tehnic și 
a inovației lui Năică și chiar acuma 
să-l transfere pe Mehedinți în altă 
parte, chiar astăzi să-i dea ordinul 
de transfer, și chiar astăzi acela să-l 
primească, și chiar astăzi, și nu mai 
tîrziu, să ia măsurile practice pentru 
punerea în aplicare a inovației lui 
Năică și chiar astăzi să vadă cu 
ochii lui cum oamenii se apucă de 
lucru.

Cînd secretara îl întrebă unde se 
duce și ce să spună cui o să-l caute 
în lipsa lui, directorul. îi dădu un 
răspuns foarte exact, atît de exact 
încît secretara il privi nedumerită.

— Dacă întreabă cineva de mine, 
îi spui că tovarășul director s-a dus 
să rezolve problema cabinetului teh
nic, să-l schimbe pe tovarășul Mehe
dinți din postul de responsabil, de
oarece în această calitate, în loc să 
se țină de muncă, s-a ținut de găi
nării.

— Chiar așa să spun?
— Te rog chiar să-ți notezi.
— Ce filme ai mai văzut, tovarășeFragment de roman 
de Teodor MAZILU

Mehedinți-., spuse tare Tabarcea, în
dată ce deschise ușa, în loc de bună 
ziua.

Cei doi funcționari rămăseseră în- 
tr-o stare foarte nelămurită, în acea 
stare de spirit pe care o au subal
ternii care nu știu dacă e bine să 
zîmbească la ceea ce spun șefa sau 
e bine să ia o atitudine demnă. Dar 
Tabarcea se prefăcu că nu le înțe
lege nedumerirea, luă un scaun, se 
așeză tacticos lîngă biroul lor. Se 
purtă cît mai natural, ca și cum ar 
fi fost firesc ca directorul să vină 
la ei și să-i întrebe ce filme au mai 
văzut și ei să spună imediat ce fil
me au văzut și ce impresie le-au 
făcut.

— Tovarășe Mehedinți, te-am în
trebat ce filme ai văzut în ultima 
vreme.

Mehedinți nu știa dacă e bine să 
răspundă cu o glumă sau cu o dare 
de seamă foarte amănunțită asupra 
felului în care își lărgise orizontul 
cultural în ultimă vreme. Privirea lui 
Tabarcea nu-i dădea nici o indicație 
pe ce drum să apuce, de aceea soarta 
lui Mehedinți era dintre cele mai 
dificile, trebuia să hotărască pe con
tul lui ce anume atitudine să ia. In 
cele din urmă. Mehedinți optă pentru 
o atitudine plină de seriozitate față 
de problema ridicării nivelului său 
cultural.

— Ce filme am mai văzut în săp- 
tămîna în curs ? Ce-am învățat din 
ele ?

— Nu ce-ai învățat din ele... reteză 
directorul naiva stratagemă a șefului 
cabinetului tehnic- Nu ce-ai învățat 
din ele, tovarășe Mehedinți. Nu cum 
te-au ajutat -ele pe dumneata în mun
ca de fiecare zi. Nu asta vreau să 
știu, tovarășe Mehedinți. Ci numai ce 
filme ai văzut.

— „Oameni și lupi" — răspunse 
îngrozit Mehedinți, bănuind în mo
destia pretențiilor lui Tabarcea ceva 
foarte grav.

— Ce producție ?
Nedumerit, Mehedinți nu avu cu

rajul să răspundă.
— Am întrebat ce producție e fil

mul 1
Mehedinți știa ce producție era fil

mul, dar îi era teamă să dea răs
punsul acela simplu, ca și cum acel 
răspuns simplu și inofensiv i-ar fi 
dezlegat directorului toată taina su
fletului său.

— O producție franco-italiană.
— Păi, dacă era o producție fran

co-italiană, atunci de ce-ai torpilai 
inovația lui Năică ? Păi, dacă era o 
producție franco-italiană, de ce ești 
un ticălos și te ții de găinării ?

Directorul își dădea seama că le
gătura dintre producția filmului și 
atitudinea lui Mehedinți era forțată, 
dar nu avea răbdare să facă o legă
tură mai cursivă și mai logică.

Mehedinți tăcea încordat, Tabarcea 
îi deschisese în față o cursă primej
dioasă. Directorul nu numai că îl 
atrăsese într-o cursă primejdioasă, 

dar îi și retezase posibilitățile de 
scăpare- De aici venea ciuda și dis
perarea lui Mehedinți. Se uita în 
ochii lui Tabarcea și înțelese foarte 
bine că orice posibilitate de scăpare 
îi e tăiată.

— Ce faci acuma ? îl întrebă di
rectorul, puțin amuzat. Vrei să dai 
totul pe seama mediului mic-burghez 
în care te-ai format ?

— Nu, răspunse demn Mehedinți, 
care, ca la lumina unui fulger, înțe
lese că o atitudine mai cinstită ar 
fi fost o soluție... mai convenabilă. Mă 
gindeam cît a pierdut uzina nepunînd 
în aplicare inovația lui Năică.

— Cît ? întrebă cu brutalitate Ta
barcea, care devenea totdeauna mai 
înverșunat cînd lipsurile se prezentau 
în consecințele lor concrete și ime
diate:

— Pot să vă spun așa, aproxi
mativ..-

— Cum să-mi spui aproximativ ? se 
înfurie directorul. Auzi la el?! Aproxi
mativ 1 Calculează exact.

— Cîn d ?
— Cum cînd ? Imediat.
Sub privirile amenințătoare ale di

rectorului, Mehedinți, împreună cu 
colaboratorul său, tovarășul Cucu, în
cepu să calculeze pagubele pricinuite 
de nepunerea în aplicare a inovației 
lui Năică. Făcînd această operație, 
Mehedinți avea sentimentul groaznic 
că cineva îi măsoară 'foarte exact ti
căloșia și că acel cineva este chiar 
el. Căci, goana lui după bani, mes
chinăria și individualismul lui căpă
tau acuma o expresie foarte științi
fică și foarte matematică. De aceea, 
îi venea foarte greu să facă acest 
calcul și tot greul îl lăsa pe seama 
tovarășului Cucu.

Directorul urmărea liniștit această 
operație. Operația matematică luă 
sfârșit, dar Mehedinți nu avu curajul 
să comunice rezultatul directorului. 
Dînd un asemenea rezultat, Mehe
dinți avea sentimentul groaznic că 
dă greșelii sale o bază foarte știin
țifică și foarte exactă-

— Cît ? întrebă directorul cu gro
solănie voită, bănuind starea în care 
se afla șeful cabinetului tehnic.

— Optzeci și cinci de mii două 
sute lei... răspunse Mehedinți cu sen
timentul că își dă astfel verdictul.

— Uite ce faci dumneata, tova
rășe Mehedinți, încercă directorul 
să-l lămurească pe acesta că lucru
rile sînt în cele din urmă destul de 
simple. Predai imediat situația tova
rășului Augustin...

— Chiar acum ?
— Sigur... Chiar acuma... Și nu te 

gîndi acuma să-mi răspunzi. Nu-ți 
pune acum probleme cum să mă duci 
pe mine, nu te gîndi ce autocritică 
să-ți faci, nu te gîndi unde o să lu
crezi de acum înainte. Nu te gîndi 
la cît o să-ți scadă clasa de salari
zare... Spune drept: te preocupă cla
sa de salarizare?... Gindește-te mai 
bine la ce-ai făcut.

Apoi, înainte de plecare, Tabarcea 
adăugă cu bonomie:

— Fă și dumneata odată un efort- 

n drum spre fabrică, 
Năică citise în „Scîn- 
teia“ o veste care îi a- 
dusese o mare bucurie. 
Cum aflase vestea — 
era o informație de cî- 
teva rînduri în ultima 
pagină — se și grăbi 
s-o aducă la cunoștința 
tuturora. In cîteva rîn- 

duri se anunța că secretarul general 
al Partidului Comunist din Portuga
lia împreună cu alți conducători care 
zăceau de ani de zile în închisorile 
lui Salazar reușiseră să evadeze. 
Năică mai văzuse fotografia secre
tarului general al Partidului Comu
nist din Portugalia, un bărbat încă 
tînăr, cu ochelari și puțin slăbit de 
boală, în revista „Timpuri Noi" și 
tot de acolo aflase că stă de multă 
vreme în închisoare și că este sufe
rind.

Năică avea obiceiul de a pune fie
care zi de muncă sub semnul unui 
anume eveniment intern sau interna
țional pe care el îl socotea impor
tant din nevoia intimă de a lega 
munca lui personală de eforturile tu
turora. Lui Năică îi plăcea grozav 
ca ceea ce făcea el să_ se integreze 
în munca tuturor oamenilor, în acest 
deplin ■ anonimat găsea el satisfac
ția cea mai adîncă. De aceea orice 
succes al lui îl lega de succesul al
tora, ca și cum succesul altora l-ar 
fi prevestit pe-al lui. „Ați auzit de 
brigada lui Militaru ?"

Năică începuse ziua de muncă sub 
sejnnul acelei informații de cîteva 

rînduri pe care o citise în ultima pa
gină a „Scînteii".

— Dragi tovarăși, le spuse Năică 
înainte de începerea lucrului. Vă a- 
duc o veste bună, foarte importantă 
pentru noi toți. Tovarășul secretar 
general al Partidului Comunist din 
Portugalia împreună cu alți tovarăși 
comuniști muncitori au reușit să eva
deze din închisorile lui Salazar. 
Băieți, la muncă 1

rigada obținuse însem
nate succese și ar fi 
obținut și succese și 
mai mari dacă disci
plina nu lăsa încă de 
dorit- Era 
unul 
vent 
nale 
care

mai ales 
Turturete, absol- 

al școlii profesio- 
care lipsea în fie- 
lu-ni, deoarece du

minica mergea pe la nunți și la ba
luri și se întorcea tîrziu de acolo. 
Era, de altfel, băiat priceput și Năică 
aprecia în cel mai înalt grad faptul 
ca era un băiat vesel, niciodată a- 
mărît sau plouat. Dar dacă Năică 
aprecia aceste calități, tot el 
cel care susținea că ținînd seamă 
datorită Iui brigada avea atît de 
ferit poate că n-ar fi rău să se 
dispună puțin pe tema asta.

— Eu n-am nimic împotrivă

era 
că 

su
in-

că 
mergi la baluri și la nunți. Nu asta 
e problema. Eu nu înțeleg însă de 
ce vii tu marți-a bine, dispus cînd 
știi că luni ai lipsit de la lucru ? 
Eu asta nu înțeleg; de ce ești tu 
m-arția bine dispus,..?

— Așa sînt eu, o fire mai veselă... 
Bine mă, oi fi tu o fire veselă, 

dar luni n-ai fost la servici — i-o 
reteză Năică n'eînțelcgînd de unde-i 
vine veselia- Cum dracu deschizi 
poarta fabricii cu zîmbetul pe buze 
cînd știi că ai lipsit ? Eu nu înțeleg 
de ce ești tu bine dispus. N-ai nici 
un motiv.

— Parcă e nevoie să ai motiv spe
cial.

— De ce ești bin? dispus, cînd ar 
trebui să fii prost dispus... Fiindcă 
ai lipsit luni de la lucru ? Dacă nu 
lipseai luni de la lucru, problema 
se punea altfel. Dar și tu știi că ai 
lipsit luni de la lucru. Totul e de ce 
face omul una sau alta-.. De ce e 
indispus, de ce se înfurie, de ce e 
amărât... Mie mi-e simpatic un om 
care înjură strașnic cînd are drep
tate. Dar să aibă dreptate...

— Ei, lasă că și tu te-nfurii...
— Sigur că mă-nfurii.-. aprobă cu 

mîndrie Năică. De ce să nu mă-n
furii cînd am dreptate? Vrei să stau 
liniștit ? Cînd Mehedinți mi-a pro
pus să fac juma’ juma’ cu inovația, 
ce voiai să fac? M-am înfuriat, deși 
sincer vorbind, credeam că glumește... 
Știi ce mi-a spus directorul după 
ce m-a criticat că d-abia atît de tîr
ziu am venit la el ? 1 Tovarășe 
Năică, apreciez foarte pozitiv felul 
în care ai trîntit ușa cabinetului teh
nic de era să se spargă geamurile. 
Și Mehedinți se-nfurie... spuse dispre
țuitor Năică. Dar aia-i furie de om? 
De ce se-nfurie Mehedinți ? Dacă 
n-are locuri bune la cinema, dacă 
nu-i servit imediat la cofetărie, cam 
pentru astea se-nfurie el.-. Dar noi 
sîntem muncitori, nu ne cheltuim su
fletul prostește...

Turturete asculta din ce în ce mai 
turburat.

— Eu te-ntreb pe tine așa : Ce cîș- 
tigă întreprinderea noastră din fap
tul că tu lipsești luni? Cu.ce cîștigă 
socialismul din faptul că tu lunea nu 
dai prin fabrică ?

— Păi cum o să cîștige ? De ce să 
cîștige ?...

— Păi dacă nu cîștigă, de ce mai 
absentezi ? Ce crezi că nouă ne pare 
bine cînd tu lipsești lunea ? Și mai 
ești și bine dispus de parcă ai fi fă
cut cine știe ce...

Turturete nu-j răspunse imediat și 
Năică nici nu aștepta un răspuns fi
lozofic, el aștepta ca Turturete să nu 
mai lipsească de la lucru și avea con
vingerea că pînă la urmă așa se vor 
petrece lucrurile.

Fără ca măcar Turturete să bănu
iască, Năică se certase din cauza lui 
cu fata, cu care era în vorbă, o pon- 
tatoare de la fabrica „Mătasea 
Populară".

Se certase tocmai cînd sufletul îi 
era plin de bucurie. Venise să-i adu
că fetei numai vești bune. Năică se 
gîndise cu turburare la această întîl- 
nire și la atenția cu care fata o să 
asculte ceea ce o să-i spună el. Năică 
se ți gîndise că fata n-o să ia lu
crurile chiar atît de grav ca el, dar 
în orice oaz o să le asculte cu aten
ție ; Năică nu contesta dreptul femeii 
ia oarecare răsfăț-

Dar Steluța pontatoarea era atît de 
frumoasă încît Năică după ce des
chise ușa nici nu avusese curajul să 
vorbească; se uita într-una ia ea con
vins că nici n-ar fi avut altceva mai 
bun de făcut. Steluța nu era ceea ce 
se numește o frumusețe clasică, cu 
forme și linii perfecte, armonia tru
pului ei se născuse din linii și forme 
neprevăzute. Dar acele linii și for
me neprevăzute de oameni în noțiu
nea de frumusețe, deveneau uitîndu-Te 
cu atenție la ea foarte firești, ca și 
cum frumusețea își crease alte legi. 
Uitîndu-te la ea, aveai sentimentul că 
ar fj putut fj și urîtă și că numai 
printr-un neînsemnat efort și o neîn
semnată atenuare sau amplificare urî
țenia se preschimbase în frumusețe. 
Uitîndu-te la ea, aveai sentimentul că 
între frumos și urît nu există o gra-

niță foarte exactă șt că depinde poăi 
te numai de om să-și hotărască des
tinul. Tocmai fiindcă frumusețea ei 
nu era cea obișnuită aveai sentimen
tul că de abia acuma se naște, că ]
sub ochii tă; se desfășoară o luptă 
miraculoasă și că vezi cit ochii tăi i 
triumful frumuseții. 4

— Ești foarte frumoasă Steluțo...- " 
spuse Naică după ce-și mai revenise,

— Mi-au maj spus-o și alții... răs
punse Steluța încîntată de ideea că 
Năică nu e singurul care gîndeȘteașa 
despre ea.

Dar în frumusețea ei ciudată și 
miraculoasă, care mereu se pierdea, 
mereu reînvia, și-ți dădea sentimentul 
acela turburător că se creează sub 
ochi; tăi, Năică descoperi la capătul 
unei scurte discuții o anume contra
dicție pe care nu se sfii să i-o co
munice.

Sub impresia frumuseții Steluții, Iui 
Năică îi era și mai greu să înțeleagă 
contradicția.

— Nu înțeleg cum de o femeie 
frumoasă ca tine gîndește așa...

— Adică cum ? spuse încîntată 
Steluța care după acest omagiu adus 
frumuseții ei era dispusă să asculte 
obiecții dintre cele mai severe.

— Adică cum ? Foarte bine... spu
se tare Năică, întristat la ideea că ea 
n-o să înțeleagă ce-o să-i spună. 
Și n-o să-l înțeleagă nu fiindcă n-ar 
li putut să-l înțeleagă, ci fiindcă pre
ocupările egoiste o împiedicau să se 
concentreze și să asculte cu atenție.

— De ce nu te-aj bucurat cînd ai 
aflat că Turturete și-a îndeplinit pla
nul ? Hai spune, de ce nu te-ai bucu
rat ?

— Dar ești nebun... ripostă fata cu 
indignare sinceră. Dar nici iiu-1 cu
nosc personal...

— Și ce dacă nu-1 cunoști... un om 
care înainte nu muncea ca lumea a- 
cum muncește ca un zmeu... Asta 
nu-i motiv de bucurie ?... Și mai ales 
o femeie frumoasă ca tine...

Dar Năică obosise- in ziua aceea 
dusese muncă de lămurire cu mulți 
și nu mai voia să ducă și cu alții. 
Acum voia ca și el să fie înțeles de 
la bun început, să nu fie nevoit să 
facă eforturi și să tot explice. Ar fi 
vrut ca Steluța să-l înțeleagă de la 
început, să se bucure de schimbarea 
petrecută cu Turturele, și doamne, ce 
frumos ar fi fost să-i fi cerut chiar 
și amănunte.

Dar Steluța ședea frumoasă, demnă 
și rezervată. Povestea cu Turturete 
crease o atmosferă de răceală și 
stinghereală. Poate că Năică ar fi 
știut cum să schimbe această atmos
feră — să-i propună de pildă să 
meargă la cinema și să-i spună că 
are două bilete, — dar nu voia s-o 
facă. Căci ar fi obținut să petreacă 
ziua aceea cu Steluța dar n-ar fi ob
ținut ceea ce ar fi dorit cu adevărat. I

— Și zi așa, nu te-ai bucurat de I 
schimbarea lui Turturete? ]

— Lasă-mă dragă în pace cu Tur
turete ăsta, nu mă plictis; atâta.-, spu
se fata din ce în ce mai nedumerită.

Dar tocmai cînd rosti aceste cuvin
te Steluța îi apăru luj Năică și mai 
frumoasă. Frumusețea Steluței născu
se în sufletul lui Năică o clipă 
slăbiciune, îi era necaz că din cauflHH 
poveștii cu Turturete, n-o să mai fir 1 
poate alături de ea. Dar femeia nu 
știa sau nu vroia să știe că .drumul 
spre sufletul și trupul lui Năică tre
cea întîi pe la Turturete și că de ce | 
credea ea despre schimbarea lui Tur- < 
turete depind foarte multe lucruri.

Stăpînit de acest sentiment Năică i 
se apropie de ea și îi spuse în șoaptă:

— Hai Steluțo, bucură-te de schim
barea luj Turturete.

.Aștepta răspunsul la această rugă
minte ca și cum ar fi întrebat-o da- 
că-1 iubește sau nu.

— Vino altădată, acum nu știu ce-i 
cu tine-.. Cînd mai treci pe aici?

Năică își puse șapca în cap și se 
uită la Steluța așteptînd parcă ceva 
de la ea. Dar ceea ce aștepta Năică, 
Steluța nu știa să-i spună,

— Am să mai trec pe la tine cînd 
o să mă întrebi ce s-a petrecut cu 
Turturete. Atunci o să trec pe la tine 
și o să vorbesc și cu maică-ta.

i ceruse și luj Tabar- 
cea recomandarea pen
tru a fj primit candi
dat de partid; Năică 
aștepta să fie pus în 
discuția adunării ge
nerale. Dar îi părea 
rău că nu poate să 
discute cu Steluța a- 
cest eveniment și îi

părea foarte rău că după ședință n-o 
să poată să meargă la ea acasă ca 
să-i spună cum a fost, ce l-au în
trebat tovarășii și ce-a răspuns el.

Gînd Năic* i-a cerut recomanda
rea, Tabarcea era la fel de emoționat 
ca și acesta, și poate și mai mult. 
„Ce băiat bun-.. Ce membru de par
tid.bun o să iasă din el... Are și lip
suri" surîse Tabarcea mai îngăduitor 
decît îi era obiceiul. „Are și lipsuri... 
Sigur, că are"... Nu știa nici el de ce, 
în clipa aceea, nu avea nici un chef 
să descopere lipsurile lui Năică.

Acum în preajma ședinței care urma 
să discute cererea lui de a fi primit 
candidat de partid Năică simțea ne
voia de a fi puternic. Din toate fră- 
mîntările lui, din toate discuțiile cu 
Tabarcea și cu alți comuniști mai 
vechiț Năică. înțelese că un comunist 
trebuie să fie un om puternic.

Năică era hotărît să fie un astfel 
de om.



Eroul comunist în creația mea

ROLURI DE NEUITAT

Izvop de bucurie

4rtista poporului Lucia Sturdza-Bulandra (savanta 
Dinescu) fi artista poporului Maria Filotti (Adela) 
in „Citadela sfărimată” de Horia Lovinescu, pe 
'certa Teatrului Național „I. L. Caragiale”, sala 

Studio

Am jucat în cariera mea un număr imens de 
roluri, în comedii și în drame, din repertoriul 
romînesc sau universal, alături de colegi celebri 
sau de tineri începători. îmi amintesc de marea 
emoție pe care am încercat-o cînd mi-a revenit 
sarcina să dau viață rolurilor unor eroi comu
niști. Am scris spre sfîrșitul volumului meu de 
memorii, apărut în 1958, aceste cuvinte la care 
țin și pe care le citez și cu acest prilej:

„...resimțeam o senzație de plenitudine, de tră
ire intensă, o voioșie — da, voioșia pe care ți-o 
dă convingerea de a lua parte la ceva măreț, 
înălțător, care slujește și bucură pe cei mulți, 
pe toți cei mulți. Șl cum tot ce am făcut și am 
întreprins de-a lungul întregii mele vieți, am

Artista emerită Koszegi Margit ți Irma Erdds, într-o sqenă din piesa „Vassa 
Jeleznova" de Maxim Gorki, la Teatrul Secuiesc de Stat din Tg. Mureș

1 i s c u 1
ULEGERE DE CÎNTECE ROMINEȘTI 

(album)

Intîmpinînd al IH-lea Congres al 
artldulul Muncitoresc Romîn, casa 
aastră de discuri ■„Electrecord", a edi. 
t un Impresionant album, cuprlnzînd 
>uă discuri mari (mlcroslllon, de 30 
s cm.) pe care se află înregistrate 
1 de cîntece revoluționare șl cîntece 
s masă, lucrări corale șl folclor, me
dii de muzică ușoară șl populară.
Această masivă lucrare, ce depășește 
•in dimensiunile el tot ce s-a făcut 
nă acum, la noi, în domeniul înre- 
strărllor pe discuri, vine să împll- 
îască la timp un gol, anume lipsa din 
agazinele de specialitate a unor în- 
«istrărl cu cele mai Iubite cîntece 
! masă șl de luptă ale poporului în-

făcut și am întreprins cu pasiune, fără să-mi 
drămuiesc participarea, nici de data aceasta, n-am 
procedat altfel. Adeziunea mea a fost totală — 
și de aceeea dăruirea a fost totală și ea...“

Partidul mi-a luminat și mie, artista cu atîta 
experiență, drumul către cele mai de seamă cre
ații ale mele. Cu cîtă căldură îmi amintesc de 
rolul mamei din piesa „Fiul meu", în care am 
simțit fiorul apropierii de sufletul celor mai 
minunați eroi ai epocii noastre. Mai cu seamă mi 
s-a întipărit în minte scena confruntării dintre 
mamă și fiu, cind trebuia să scot la iveală tăria 
de caracter a acestei bătrîne conștiente de în
semnătatea luptei sociale, la care participă și 
feciorul său. Este oare ceva mai frumos în pro
fesia noastră decît să înfățișezi oameni superiori, 
așa cum sînt comuniștii? Am mai avut fericitul 
prilej să interpretez roiul unei femei bătrîne 
cîștigate de măreția ideilor comuniste, în piesa 
„Citadela sfărimată" de Horia Lovinescu. Cred 
că ar fi greu oricărei intreprete să arate pe sa
vanta Dinescu altfel decît ca un personaj care 
și-a însușit pe deplin ideologia înaintată a vre
murilor de astăzi. Mai întîi pentru că autorul a 
descris-o atît de limpede, dăruindu-i un text 
literar atît de clar și combativ pe linia pozitivă 
a intelectualei care se iuptă să-1 facă pe nepotul 
ei să priceapă că: „...zădărnicia în care el se 
plînge că trăiește provine din contratimpul în 
care el își duce viața..." Cîtă clarviziune, apoi, în 
cuvintele adresate unei întregi familii burgheze: 
„...o să săriți în aer cind nu o să mai puteți să 
vă sprijiniți pe prejudecățile, pe felul vostru de 
a gîndi și de a simți..."

In alte scene, savanta Dinescu își face în 
cîteva cuvinte profesia de credință asupra a ceea 
ce crede dînsa că este rostul ei în viață, spunînd: 
„Totdeauna cînd lucrez mă gîndesc că cercetările 
mele vor folosi, că ele nu vor duce la distrugere, 
cum spunea Matei adineaori, ci spre o viață 
omenească mai bună, mai luminoasă".

M-am străduit să interpretez acest rol cît mai 
bine și mi se pare oîteodată că am reușit. Am pus 
în acest rol mult din propria mea ființă. Am 
crezut și cred odată cu bunica din „Citadela 
sfărîmată" că sub steagul Partidului clasei mun
citoare se găsește veșnica tinerețe, veșnicul izvor 
de viață demnă și fericită.

Lucia Sturdza-BULANDRA
Artistă a poporului

tr.o execuție de calitate, cu mijloace 
orchestrale și corale pe măsura lucră
rilor respective.

Muzica populară, în Interpretarea ce
lor mal calificați și iubiți reprezentan. 
ți ai ei, ca Marla Tănase, Ioana Ra
du, Maria Lătărețu, Emil Gavriș și al
ții ocupă două discuri mari cu cele 
mal cunoscute melodii populare ca: 
,,M-a făcut mama oltean", „Sanie cu 
zurgălăi", „Dunăre, Dunăre", „Tranda
fir de la Moldova'-' șl nenumărate 
altele.

In afara unor melodii de muzică 
ușoară ce au pătruns de mult în mij
locul Iubitorilor sau care au trecut de 
mult hotarele țării, cum sînt „In 
Bucureștlul Iubit" sau „M-am îndră
gostit de tine Moscova", trebuie să a. 
plaudăm Inițiativa introducerii în acest 
album a unor cîntece ce aparțin fol
clorului nou, creat după 23 August, 
(9 discuri, 30 cm, 33‘/> turații, Electre
cord, 1960).

ițind raportul C.C, al 
P.M.R. la cel de al 
III-lea Congres ți văzînd 
marile perspective ale 
dezvoltării, atît pe teren 
economic cît și cultural, 
primul meu sentiment 
a fost regretul că nu 
mai sînt de 20 de ani, 
pentru a avea încă mult 
timp înaintea mea să 

lucrez cu tot elanul tinereții pentru în
făptuirea unor planuri atît de mărețe. Ti
nerețea noastră însă s-a irosit în pe
regrinări nesfîrșite prin sate fi orașe, 
în lupta cu mizeria, cu directorii de 
trupe care ne exploatau, cu autoritățile 
care abia ne tolerau, cînd nu con- 
simțeau tacit ca huliganii să ne go
nească de pe scenă. Astăzi cînd îmi 
aduc aminte de acele timpuri triste fi 
mă gîndesc la viitorul strălucit al ar
tei noastre pusă în slujba poporului, 
nu mai regret zbuciumul atîtor ani 
spulberați : totul este răsplătit prin 
dragostea cu care noul public apre
ciază arta noastră ; totul este dat ui
tării cînd împreună cu teatrele frățefti 
romîne, putem păși alături de clasa 
muncitoare, Conștienți de misiunea 
noastră nobilă dorim să depunem toată 
ftiința noastră în slujba răspîndirii 
culturii în mijlocul maselor muncitoare 
de la orașe fi sale fi aceasta nu nu
mai din recunoștință pentru viața tr
oienească pe care ne-a creat-o regimul 
de democrație populară, ci din adîncă 
convingere.

Această convingere ne înzecește for
țele și devine izvor de bucurie cînd 
vedem cum prinde rădăcini răsadul cul
turii dus de noi în deplasări la sate 
care, în trecut, niciodată n-au văzut 
teatru. Deplasările de acum însă au 
cu totul alt caracter decît cele din ti
nerețea noastră. Pe atunci soseam în 
căruțe cu coviltir fi jucam într-o cir
ciumă sau o șură oarecare, iar de multe 
ori eram nevoiți să cerșim de la popu
lație bani de drum pentru a putea 
merge mai departe ; azi sosim în sate 
cu un autocar comod, jucăm în că
mine culturale bine amenajate, publi
cul umple sala și ascultă cuvîntul nos
tru cu obrajii îmbujorați, cu ochii 
sclipitori, iar după spectacol ne întîm- 
pină cu flori, cu vorbe bune.

Sub îndrumarea Partidului atît tî- 
năra generație de actori, care n-a cu
noscut zbuciumul nostru, cît fi noi 
vîrstnicii, pornim cu toată însuflețirea 
spre realizarea mărețelor planuri care 
ridică la un nivel tot mai înalt cultura 
fi demnitatea omului muncitor.

KOSZEGI Margit
artistă emerită 

Teatrul Secuiesc de Stat 
Tg. Mureș
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Scenă din piesa „Poveste din Irkutsk” (Teatrul Național „I. L. Caragiale")

„POVESTE 
OIV IRKUTSK»

ecenta premieră a 
Teatrului Național „Ion 
Luca Caragiale" cu lu
crarea scriitorului so- 
vietilc Alexei Arbuzov : 
„Poveste din Irkutsk" 
a avut o bine meritată 

biruință. Piesa e adîn
că, umană, străbă
tută de un lirism stă- 

pînit, și mal ales nouă, aducînd priin 
noutatea ei un document veridic șt 
real despre viața oamenilor simpli, e- 
roici în același timp, care construiesc 
comunismul în Uniunea Sovietică.

Mișcările sufletești, transfigurările, 
am scrie mai degrabă, urmărite cu 
mare pătrundere de autor, ne înfăți
șează schimbările a două ființe prin 
dragoste. Dar dragostea aceasta nu e 
un sentiment oarecare, anarhic, des
prins de realități, ci dimpotrivă, a- 
tuncj cînd nu e încă de la început 
împletită cu o anumită etică a mun
cii, duce în cele din urmă la ea- E o 
veche putere care străbate omenirea, 
dînd naștere însă la fapte noi, dragos
tea aceasta a omului sovietic. Pînă și 
țara e nouă, în care se petrece: e 
vorba de Siberila, Siberia nouă, sovie
tică, pămînt bogat, larg dăruitor sub 
efortul milioanelor de oameni ai mun
cii. Sîntem undeva pe lîngă Irkutsk și 
nu departe de Baikal unde, în a doua 
jumătate a veacului al XX-lea se lu
crează la o mare hidrocentrală. Așe
zările începuturilor : barăci, magazine 
de aprovizionare, o băcănie. Aici lu
crează casierița Valia, „fîșneața Va
lia" cum i se spune. Ea va fii primul 
subiect al transformării prin dragoste. 
La început o găsim petrecînd cu Vic
tor, un muncitor vrednic, din echipa 
unui escavator. Nici Victor nu se 
transformă decît tîrziu prin puterea 
dragostei. El va fi al doilea subiect. 
Acela care însă de la început aduce 
cu el noul stil de viață, purtînd deo
dată într-o țesătură intimă a ființei 
sale, ca un adevărat om sovietic, dra
gostea împletită cu o înaltă concepție 
socială și morală este Serghei, mun
citor și el din aceeași echipă a esca- 
vatorului. Se vorbește puțin despre 
escavator, rîvna și sensul muncii unui 
întreg grup de oameni, și totuși 
unealta aceasta e resimțită de spec
tator ca o forță, ca un chiag, e mun
ca însăși închisă în el, care îi unește 
pe oamenii săi într-o strînsă Comuni
tate. In criza mare a lui Victor, cînd 
el va cere fundamentarea morală a 
muncii pentru Valia, rămasă văduvă, 
asociind, în transformarea lui exigen
ța unei probiltăți și demnități umane 
eu dragostea, o nouă venită Niura se 
va mira de felul de viață al oameni
lor din colectivul escavatorului, care 
își mărturisesc pe față, tuturor, cele 
mă; intime taine, cerînd o colectivă 
judecare și îndreptare. Escavatorul, a- 
dică munca, admirată de oameni în 
toată puterea ei, își găsește astfel 
imaginea morală creînd solidaritate 
între oameni. Dragostea Iuj Serghei, 
gravă, așezată, puternică, înfruntă încă 
de la început nesiguranțele ce-i pu
teau veni de la flușturatica Valia și 
merge cinstit la căsătorie. E o legă
tură fericită, dăruilfă curînd cu doi 
prunci și cu o întrevăzută transforma
re a Valiei. Replicile scurte ale lui 
Serghei ne înfățișează pe comunistul 
constructor dăruindu-și vîiața sa par
ticulară și sprijinind-o pe dragostea 
întregii comunități căreia îi aparține, 
integrînd în preocupările sale frămîn- 
tarea lumii întregi într-o luptă care 
va trebui pînă în cele din urmă să 
aducă izbînda oamenilor liberi. Lu
mea comunistă și idealurile ej se în
tregesc minunat și din scurta cuvîn- 
tare a lui Serdiuk, șeful echipei de la 
escavator după moartea lui Serghei. 
După moarte, comunistul nu piere ci, 
rămîne prin realizarea faptelor sale. 
Dacă dragostea Valiei a crescut în 

căsătorie, pînă la deosebite valori mo
rale, nu același lucru s-a întîmplat cu 
Victor. Patima lui clocotitoare nu s-a 
stins, dragostea lui rămasă anarhică, 
pînă în cele din urmă este biruită de 
puterea morală. In clipa în care Vic
tor resimte necesitatea ca -Valia să-și 
dobîndească prin muncă banii acor
dați de echilpă, și luptă chiar cu vio
lență pentru a-și impune punctul de 
vedere, din pasiune a rămas doar in
tensitatea care, încadrată de noua con
cepție morală, dă glasul adevăratei 
dragoste adîncl și umane. Victor urcă 
spre desăvîrșirea lui Serghei, culegînd 
ca supremă biruință bucuria Valiei în 
fața primului ei salar muncit. După 
cum se vede țesătura lucrării este am
plă, convingătoare, dînd la iveală un 
bogat fond de ideii, realizat însă prin 
trăire și direct contact cu viața. Prin 
această autenticitate lucrarea se im
pune în mod deosebit. O tehnică nouă 
a dramei) lui Arbuzov, binevenită, lim
pezește și apropie stările sufletești. 
Autorul nu s-a ferit să topească în
tr-o singură formulă sugestiile mul
tor genuri, mergînd de la un cor că
ruia îi încredințează comentariile con
științelor diferitelor personaje, pînă la 
concentrările scurte și de prim-plan, 
focare dramatice, din tehnilca cinema
tografică. Intențiile intime ale piesei 
și această abilă tehnică scriitoriceas
că au fost fericit servite atît de sce
nografie cît și de regie. Scenograful 
Jules Perahim a rezolvat simplu, in
teligent și artistic problema platoului 
care trebuia să deservească multiplele 
scene din desfășurarea epică a piesei. 
O turnantă în inel și centru, cu miș
cări posibile de creștere și descreștere 
pe aniîndouă planurile dă rezonanță 
și multe posibilități platoului, în uni
re cu lumina abil mînuită.

In ceea ce privește regia lui Radu 
Beligan ea s-a dovedilt sigură, mer 
gînd în adîncul sublinierii lucrurilor

Viitorii actori 

știu unde sînt 

aștepta fi
Promoția de absolvenți din acest an 

ai Institutului de artă teatrală si cine
matografică „I. L. Caragiale" din 
București s-a angajat să se îndrepte 
spre teatrele din provincie pentru a 
valorifica cele învățate in decursul 
celor patru ani de studiu. Absolventa 
Nicolau Agata spunea într-o discuție 
pe care am avut-o la Institut: „Vii
torul luminos ce se deschide in fața 
noastră acum ne face să ne amintim 
zîmbind descurajarea cu care rosteau 
altădată, unii studenți, cuvintele «plec 
la un teatru de provincie». Ei n-aveau 
cum ști că astăzi, oriunde pe întinsul 
patriei, dacă ești in mod real pasio
nat de profesiunea aleasă, vei fi un 
actor iubit, prețuit de metalurgiști sau 
petroliști, de școlari sau studenți, de 
țăranii muncitori".

„Am înțeles — spunea Rodica Po
pescu, o altă absolventă din promoția 
acestui an — că față de grija pă
rintească cu care am fost înconjurați, 
față de minunatele condiții care ne-au 
fost create de către Partid pentru a 
învăța, avem datoria să ducem mesa
jul artei realist-socialiste pînă in cele 
mai îndepărtate colțuri ale republicii 
noastre. Am fost solicitată de Tea
trul Național din Iași și merg acolG 
cu toată bucuria urmînd exemplul co
legilor noștri din seriile trecute, cart 
se bucură azi de toată considerația 
spectatorilor din Piatra Neamț, Boto
șani, Craiova, Galați sau Timișoara".

„Visul nostru a fost Hunedoara, îmi 
spunea absolventul Laurențiu Azimi
oară, dar am fost solicitați și de tea
trele din Cluj, Iași, Baia Mare, Pe
troșani, Arad, O rodea,j Orașul Stalin 
etc. Ințelegînd nevoile actuale ale tea
trelor noastre, am hotărît, toți colegii, 
să luăm drumul către aceste locuri".

Plini de elan tineresc, de optimism, 
absolvenții Institutului se pregătesc 
pentru viitoarea lor carieră actoriceas
că. Perspectiva de a deveni adori în
drăgiți de cele mai largi mase ale oa
menilor muncii este pentru fiecare un 
puternic imbold.

Elena RAIA
Secretar al Comitetului U.T.M. 

din Institutul de artă cinemato
grafică și teatrală

și inventivă. Ea a știut să folosească 
toate posibilitățile pe care i le dădea 
scena și mai ales planul înclinat spre 
rampă și denivelarea. E o idee mai 
veche tot a teatrelor sovietice, care 
înscriu un ritm obliigat al evoluțiilor 
scenice și pe care talentatul și inteli
gentul Beligan a știut să-l folosească. 
Amănuntul realist, strict necesar, al 
costumelor și recuzitelor e pitoresc și 
sugestiv. Remarcabilă, interpretarea 
Marcelei Rusu în Valia. Tranziții vir
tuoase între personajul părții întîia și 
a doua, tonuri juste exprimind toate 
nuanțele sentimentelor și gravitatea 
lor și mai ales convingerea finală în 
superioarele credințe au făcut <> crea
ție din interpretarea Valiei. Emanoil 
Petruț, de asemenil, ne-a înfățișat un 
Victor urmărit pe sinuozitățile pasiu- 
nei sale, după cum artistic ne-a ară- 
’at propria sa înfringere și renașterea 
intr-o viață nouă. Serghej al lui Ma
tei Alexandru a avut greutatea și jus
tețea atitudinilor pe care Ie exprima 
dar, o rezervă temperamentală frîna 
puțin pornirile dragostei. Robust și a- 
devărat, autoritar dar și candid, cînd 
trebuia, Serdiuk a lui N. Gr. Bălă- 
nescu. încă odată Dem. Rădulescu 
șil-a afirmat umorul și posibilitățile de 
bună clasă în Lapcenko. Draga Mihai 
a dat o Larisâ sprintenă și entuziastă. 
Exact tonul corului : simplu, ca de 
conversație a omului cu el însuși, 
după cum exact a fost tonul întregii 
interpretări — iarăși un merit al lui 
Belilgan. Traducerea semnată de 
Emma Beniuc cu multe calități de 
poezie, de putere și de culoare. Un 
mănunchi de actori tineri și doi teh
nicieni inteligenți: scenograful și re
gizorul au făcut din cîntarea simplă, 
adîncă, umană a dragostei și a mun
cii, dăruită de Arbuzov, un spectacol 
de înaltă valoare și desfătare.

Ion Marin SADOVEANU

Mai
In acest imens șantier, care ne e 

patria, oare noi, oamenii de artă, nu 
sîntem tocmai responsabilii cu florile, 
cu mozaicul fațadelor șl cu spiralele 
scărilor svelte ? Adevărul și frumuse
țea acestui șantier — trepidant de 
muncă, plin de încredere în viitorul 
luminos al planului de șase ani și al 
planului de perspectivă — noi artiștii, 
le preschimbăm în melodii, în culori 
și in cuvinte înaripate. Sublimă me
nire! Și grea totodată: fiindcă ni se 
cere să cunoaștem, să vedem totul. 
Și nu-i ușor să repovestești cînd sînt 
atîtea și atîtea cele pe care le vezi 
și le trăiești. Intru această repovestire 
avem și noi privilegiul de a fi că
lăuziți șl ajutați de Partid. El ne 
învață ce și cum să lucrăm pentru 
ca arta noastră să fie floarea prin 
care se ridică seva adevărului și pe
talele frumuseții, și nu o biată 
cocardă de hîrtie.

In acest imens șantier care ne e
patria, avem un loc al nostru pe care 
lucrăm: scena de teatru. M-am între
bat și altă dată: oare ceea ce fac și 
gîndesc în timpul spectacolului de 
teatru stă tit de cît pe același plan 
cu ceea ce realizează constructorii ma
relui șantier? Am văzut că nul To
tuși am făgăduit și mi-am făgăduit 
să-l ajung. Și cu materia primă pe 
care o primesc — piesa — fac tot 
efortul de a lucra așa cum trebuie: 
in spiritul și ritmul timpului nostru.

In preajma Congresului, am pre
gătit spectacolul O lună de confort, 
realizat împreună cu colaboratorul meu 
Mircea Dumitru. Sînt fericit că am pus

ft

Misiunea 
^actorului

împreună cu toți oamenii muncii 
din patria noastră actorul este astăzi 
un mililtant activ pentru construirea 
vieții noi. In larga acțiune de forma
re a conștiinței socialiste, de educare 
politică și culturală a maselor, de 
incetățenire a unui înalt gust artistic 
actorul are o misiune bine definită. 
Rolul său în colectivitatea nouă, so
cialistă nu este așadar, de loc secun
dar.

Nu trebuie să fac eforturi prea 
mari spre a evoca aici ce însemna a 
fi actor cu 17 ani în urmă. îmi sînt 
încă vii în minte zilele turneelor anevo
ioase făcute în condiții mizere, sălile 
detestabile în care eram nevoiți să 
jucăm, contractele totdeauna defici
tare pentru noi pe care eram nevoiți 
să le semnăm cu impresari veroși.

Strădania actorului era răsplătită, 
pe atunci cu salarii derizorii, rizibile, 
abia în stare să acopere nevoile 
unei existențe precare. Spre exemplifi
care iată un citat din „Rampa" din 
9 august 1942: „Vremurile de azi pre
destinate surogatului, nu cer prea 
mult încă teatrelor. Antreprenori așa 
ziși culturali, profită de această scă
dere a tuturor nivelurilor, oferind, ca 
și mezelarii, tobă cu zgîrci în loc de 
tobă cu limbă.» Actori mari ca Storin, 
Ion Manolescu, V. Maximilian, etc., 
sînt oameni neputînd încheia contrac
te". Acești mari actori s-au bucurat 
și se bucură de prețuire în anii regi
mului democrat-popular, acordîndu-li-se 
titluri și distincții.

Nu trebuie de asemenea să fac e- 
forturi prea mari spre a înfățișa con
dițiile cu totul noi, infinit superioare 
în care astăzi, prin grija părintească 
a partidului, actorii scenelor noastre 
își aduc aportul lor la acțiunea gene
rală de construire a socialismului. 
Noile condiții de viață sînt de altfel 
o expresie a misiunii înalte care ne 
revine astăzi, cînd înfățișăm unui pu
blic nou, oamenilor muncii pe eroii 
zilelor noastre, constructorii avansați 
ai vieții noi.

Cred de aceea că, potrivit aces’ui 
nou obiect, munca.- principală a sluji
torului scenei, trebuie să aibă în ve
dere, tot timpul cea mai strînsă le
gătură cu actualitatea. Legătura cu 
actualitatea, înțelegerea ei în spirit 
partinic stă chezășie pentru progresul 
artei noastre, pentru înțelegerea de
plină a viitorului luminos- Actorii fac 
turnee în întreprinderi și gospodării 
de stat și colecțiVe.

Ascultînd raportul ținut de tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej Ia Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn — discutai în aceste zile mărețe — 
și urmărind entuziasmul creator cu 
care el a fost primit de toți oamenii 
muncii, am avut vie în fața ochilor 
imaginea avîntului nemaiîntîlnit pe 
care-1 va avea de aici înainte arta 
noastră. Sîntem datori să răsplătim 
așteptările spectatorilor noștri, să adu
cem pe scenă imag nea veridică, e- 
moționantă a acestor vremuri. O sar
cină importantă le revine în această 
privință dramaturgilor, colaboratorii 
noștri cei mai apropiați. Ei au obli
gația să oglindească cu o înaltă mă
iestrie artistică măreția epocii ac
tuale, să răspundă exigenței mereu 
sporite a publicului. Avem doar în 
teatrele noastre un public nou al că
rui nivel cultural și gust artistic creș
te continuu și căru:a noi, actorii, îi 
datorăm totul.

Jules CAZABAN
Artist al poporului

SUS

în scenă o piesă de debut: a unul 
poet, Ștefan Iureș, și a unui ziarist, 
Beno Dumitrescu. Autori tineri, piesă 
tinerească ce ridică o însemnată pro
blemă a tineretului nostru studios: 
practica. Adevăratul fond al fiecăruia 
apare numai în contact cu munca, cu 
muncitorii, cu realitatea practică a 
șantierului. Și în acest climat de să
nătate fizică și morală tinerii se schim
bă, se maturizează, cîștigă o expe
riență de viață pe care singură școala 
nu le-o putea da. Șantierul se dove
dește a fi o altă facultate la fel de 
însemnată și mai cu seamă facultate 
capabilă să desăvirșească sau chiar să 
formeze caractere. Mergînd pe aceeași 
linie de formulare scenică adoptată 
de mai multă vreme de teatrul nostru 
și anume aceea a teatrului popularăm 
căutat în același timp să imprim mul
tă robustețe, optimisim, și un autentic 
elan tineresc spectacolului a cărui 
premieră a avut loc de curînd pe see-

Două imagini din filmul romînesc „Furtuna"

na celui mai tînăr și a unuia dintre 
cele mai frumoase teatre din țară, tea
trul „Mihail Eminescu" din Botoșani, 
unde Teatrul Muncitoresc C. F. R. a 
poposit în unul din tradiționalele sale 
turnee.

Sînt încredințat că .cel de al III- 
lea Congres prin hotăririle pe carele 
va lua, va deschide și pentru noi oa
menii de teatru perspective noi ofertn- 
du-ne noi trepte de înălțare. Mă voi 
strădui din răsputeri să le urc cu dem
nitate.

Horea POPESCU 
director de scenă — Teatrul Muncitoresc

C. F. R.

Director: Acad. ZAHARIA STANCU. Colegiul redacțional : 
Acad. MIHAI BENIUC, MARCEL BRESLAȘU, EUSEBIU CAMILAR, 
membru corespondent al Academiei R.P.R., PAUL GEORGESCU 
(redactor șef), EUGEN JEBELEANU, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., ION MIHAILEANU, V. MINDRA (redactor șef 
adjunct), MIHAIL PETROVEANU (redactor șef adjunct), CICERONE 
THEODORESCU, ION VITNER.
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VIITORUL DE AUR
-Expoziția sovietică-

Nu orice muritor se poate mîndri 
că, vizitînd Uniunea Sovietică, a 
putut vedea tot ceea ce constituie 
marile succese ale Țării Socialismului, 
succese care-i asigură drumul spre 
comunism. Și nu oricine se poate 
•lăuda că a cutreierat această țară 
de-a lungul și de-a latul să-i vadă 
marile palate de cultură, hidrocentra
lele, uzinele, unele din ele unice în 
lume. Expoziția sovietică are darul 
să adune la un loc o serie de reali
zări din cele mai noi, în domeniul 
științei, tehnicii și producției înfăp
tuite de geniul poporului sovietic că
lăuzit de Partidul Comunist. Ceea ce 
se creează în U.R.S.S. este pus în 
slujba omului, a fericirii lui. Este un 
ideal spre care merg toate partidele 
îndrumate de învățătura marxist-leni- 
nismului. Acest ideal nu poate fi atins 
fără marea liniște a creației și iată 
pentru ce poporul sovietic — con
struind — zidește pacea. Poporul
nostru, însuflețit de aceleași idei
călăuzitoare marxist-lenilniste, se 
bucură de succesele Uniunii Sovietice
pentru că aceste succese sînt nu numai 
ale U.R.S.S., ci ale tuturor țărilor 
socialiste și sînt o bună dovadă a jus
tei politici în favoarea omului. Ele de
monstrează totodată politica Uniunii 
Sovietice de pace și de coexistență 
pașnică cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor. Succesele Uniunii 
Sovietice sînt de asemenea o chezășie 
pentru țelul comunismului spre care 
se-ndreaptă și poporul nostru.

N-am să povestesc despre ceea ce 
se află în expoziție. Ar ff foarte greu. 
După cum nici expoziția însăși, prin 
exponatele înfățișate, nu poate oglindi 
tot ce s-a înfăptuit în Uniunea Sovie
tică. Dar expoziția ne poate da o bună 
idee despre eforturile creatoare rod
nice ale constructorilor comunismului.

Cine n-a auzilt încă de centrala 
atomo-e'.ectrică, prima din lume re
alizată de geniul oamenilor de știință 
sovietici? Cine nu știe de spărgătorul 
de ghiață „Lenin", de asemeni primul 
în lume ?

Turismele ^ZlL-111” și „Ceaika”

Mister Nixon și încă ceva
O stea la Hollywood este lansată 

cu ajutorul reclamei. O nouă marcă 
de chewing-gum este prezentată prin 
reclamă. Principiul este bine cunos
cut : reclama e sufletul comerțului. 
De ce atunci să nu fie folosit un mij
loc dovedit atît de eficace și în bă
tălia pentru conștiința oamenilor? 
Cacj politicienii și ideologii ameri
cani nu scapă nici un prilej de a se 
ocupa de sufletele contemporanilor 
lor. Ceea ce face și mister Straus- 
Hupe, sociolog american care scrie: 
„Propaganda americană încearcă »ă 
folosească reclama (s. n.)„. în lupta 
internațională pentrii conștiința oa
menilor". Cu alte cuvinte reclama, 
sufletul comerțului de... suflete-

Fie-ne permis ca în cele cîteva rîn
duri care urmează să prezentăm unele 
mostre ale noii mărfi pe care încear
că să o vîndă cicikovii din spatele 
Statuii Libertății.

Să desfacem ambalajul și să înce
pem cu o problemă cheie: război 
sau pace.

Are cuvîntul dl. Richard Nixon: 
„Coexistența pașnică presupune că 
lumea trebuie să fie împărțită în 
două lagăre ostile unul celuilalt, des
părțite printr-un zid de ură și tea
mă". Curat coexistență coane (nu 
știu care este cuvîntul corespunzător 
în engleză) Richard, iar conștiințele 
oamenilor abia așteaptă, nu ?, gata 
aliniate, să li se injecteze aceste pro
duse tipice ale politicii Casei Albe 
(de ce albă cînd U—2 este vopsit în 
negru ?) : ura și teama-

Eficacitatea unei reclame este spo
rită atunci cînd în afară de text, ca 
cel de mai sus, are și acompania
ment muzical. De această parte a 
programului se ocupă Harry Truman 
care a cerut să fie de îndată reluate

Macheta în mărime naturală a ultimului satelit artificial al pămîntului lansat în Uniunea Sovietică

Cine n-a fost uimit de sputnicii și 
rachetele sovietice ?

Toate acestea sînt datorite muncii 
neobosite și pline de elan a oamenilor 
sovietici, preocupați să deschidă dru
muri noi omenirii.

Am privit cu mult interes mași
nile folosite In agricultură. M-au 
atras pentru că acum trei ani le-am 
văzut lucrînd și ușurînd munca omului 
pe uriașele întinderi de pămînt din 
Kazahstan și m-au uimit. O multitu
dine de mașini complicate pornise 
atunci sub ochii mei să asalteze vas
tele stepe înțeleniite de milenii — sau 
adîncurile bogate în cărbune din 
Karaganda. 0 ofensivă a păcii 1

Dar se pare că mașinile folosite 
atunci au fost lăsate cu mult în urmă 

experiențele nucleare (asta-i muzica 
ce-i place!). De ce? Citiți cu luare 
aminte această propozițiune copiată 
cuvînt cu cuvînt din „New York Ti
mes" în care se spune că pe mister 
Truman (atenție citat!): „îl deprimă 
inactivitatea aruncătoarelor de bom
be". Truman a întins prea mult bre
teaua (nu se uită ușor prima meserie), 
ceea ce a făcut ca pînă și „New York 
Times" să-l ironizeze pe fostul pre
ședinte.

Și pentru că sîntem la capitolul 
umor, — doar reclama se face ape- 
lînd și la spirit — să-l cităm și pe 
Cian Kai-și, singurul om, nu găsesc 
alt termen, care l-a aplaudat pe Ei
senhower în cursul turneului, cu rută 
redusă, prin Asia. El a spus nu de 
mult cu seninătate: „Vom face tot 
posibilul pentru a restabili democra
ția și domnia legii (nu în Taivan, 
ferească domnul, ci pe continent, n.r.) 
pentru a efectua recucerirea națională 
printr-o contra-ofensivă și pentru a 
obține victoria finală și totală". Stă- 
pînul vorbește de „ură și teamă", 
sluga începe să dea din copite I Dar 
cînd o mîrțoagă șchioapă vrea să în
frunte, chiar și numai verbal, 600 
milioane oameni, spectacolul poate fi 
cel mult ridicol.

Să trecem însă de la comedie la 
dramă. Lauris Norstad face și el re
clamă Bundeswehrului. Mai de mult 
spunea: „Echiparea Bundeswehrului 
cu mijloace atomice va fj rapid în
cepută cu acordul guvernului federal... 
Sînt convins că diviziile germane, 
vor fi divizii bune". Desigur, ele și-au 
mai dovedit capacitatea ; după ce au 
ucis nenumărate conștiințe, fie cu 
arme de foc, fie cu gazul Cyclon—B 
(folosit la Auschwitz), au pierit pe 

de către noile unelte, din ce în ce mai 
perfecționate. Și unde pot lucra aceste 
mari și complicate mașini agricole 
decît pe imense întinderi de pămînt 
colectivizate. Uriașele succese ale 
Uniunij Sovietice ne însuflețesc și pe 
noi. Proiectul de Directive ale celui 
de al Ifl-lea Congres a] P.M.R. pre
vede o mare ridicare a nivelului mecani
zării în agricultura noastră și dă cîteva 
cifre: 100.000 de tractoare, 70.00(1 de 
semănători, 43.000 de combine de ce
reale păioase etc. Cifrele acestea tre
buie să ne bucure, așa cum ne bucură 
toate celelalte cifre din proiectul de 
Directive în care strălucește Viitorul 
nostru.

Se înțelege că pentru a da viață 
Directivelor Congresului ne bizuim în 
continuare pe sprijinul frățesc al 

cîmpiile rusești și sub loviturile ars 
matelor sovietice. Declarația lui Kay
ser, ministru în guvernul de la Bonn, 
confirmă că această tradiție nu este 
uitată: „O veritabilă Europă nu 
poate exista decît dacă unitatea Ger
maniei este restabilită. Ea înglobează 
în afară de 'Germania, Austria, o par
te din Elveția, Saar-ul, Alsacia și 
Lorena". In lumina acestei declarații 
este clar de ce Adenauer a spus de 
curînd: „Destinderea este un truc a- 
bi 1". El crede că e mai simplu „să cum
peri" suflete cu ajutorul tancurilor 
decît într-o întrecere pașnică,' mai 
ales cînd beneficiez; și de binecuvîn- 
tarea Papei care, în semn de oma
giu, l-a numit de curînd pe abatele 
Paul Adenauer, fiul cancelarului vest- 
german, secretar secret. Probabil că 
dat fiind nenumăratele sale păcate 
făptuite pe pămînt, Adenauer vrea 
să-și asigure, prin intermediul fiului, 
un loc în rai. Ga și deloc regretatul 
Foster Dulles al căru; fiu a îmbrăcat 
rasa de călugăr.

Numai că aci, printre oameni, se 
pare că reclama „lumii libere" (libe
ră de conștiință), fie ea sfințită sau nu, 
nu prea dă roade. Nu o spunem numai 
noi ci și Cyrus Sulzberger de la „New 
York Times" care scrie: „Acum mai 
puțin de 15 ani noi eram cea mai 
mare putere din lume... Eram aproa
pe în stare să dictăm „pax america- 
na“-.. Cum stau lucrurile azi î Pre
tutindeni, sau aproape pretutindeni, 
principiile (care ar fi astea ? n. n.) 
noastre cunosț un fiasco și noi ba
tem în retragere... Astăzi ne aflăm 
într-o pădure întunecoasă: am pier
dut drumul drept și bîjbîim".

Se mai poate adăuga ceva ?

G. B.

U.R.S.S., de unde importăm utilaj In
dustrial, cocs, minereu de fier, lami
nate feroase și alte asemenea pro
duse necesare industrializării noastre. 
O mare hartă aflată în expoziție arată 
schimburile comerciale ale Uniunii 
Sovietice cu toate țările, printre care 
și Romînia ; schimbul cu țara noastră 
se va dubla în 1960 și el este de mare 
importanță pentru industrializarea 
țării.

Expoziția sovietică ne înfățișează 
prin exponatele eil, elementele care 
constituie baza tehnico-materială a 
comunismului, baza tehnico-materială 
a viitorului de aur al tuturor po
poarelor inspirate de învățătura 
marxist-leninistă.

Ea este totodată o reprezentare 
vie a chemării la întrecerea pașnică 
lansată de marea țară a constructori
lor comunismului.

Alexandru ȘAHIGHIAN

0 revistă sovietică 
despre cineaștii romîni

„La vreo douăzeci de kilometri de 
capitala Romîniei, la Buftea, se află 
studioul cinematografic «București». 
Construit după ultimul cuvînt al teh
nicii și înzestrat cu o admirabilă a- 
paratură, studioul «București» poate 
concura cu cele mai bune studiouri 
cinematografice din Europa".

Așa înfățișează K. Paramonova, ci
titorilor gazetei „Sovietskaia Kul- 
tura", studioul „București", pe care 
l-a vizitat în timpul recentei sale că
lătorii prin țara noastră.

K. Paramonova relatează cititorilor 
sovietic; cîteva din succesele obținute 
de cinematografia romînească în' ulti
mii ani, apreciind munca scenariști
lor, actorilor și regizorilor din RP.R. 
în realizarea unor filme ca „Telegra
me", „Băieții noștri" și „Valurile 
Dunării".

Despre „Valurile Dunării" autoarea 
scrie: „însăși stăruința de a crea pe 
ecran un personaj cu un caracter 
complex (este vorba de Mihai, inter
pretat de Liviu Ciulei — n. n.), de 
a urmări evoluția concepțiilor sale de 
viață, în sfîrșit, stilul cinematografic 
expresjv, fac din «Valurile Dunării» 
unul din filmele cele mai interesante 
ale acestui an".

Autoarea face o serie de observații 
critice privind slăbiciunile de con
strucție cinematografică ale filmului 
„Băieți; noștri", subliniind însă că 
cineaștii romîni se străduiesc să li
chideze rezolvarea ilustrativă a unor 
probleme, punînd accentul pe proce
sul psihologic al personajelor.

Vorbind despre cineaștii pe care 
i-a cunoscut, autoarea spune: „A 
fost cu adevărat o mare plăcere să-1 
cunoaștem pe regizorul Ion Popescu- 
Gopo... Ni se pare că artistul acesta 
inteligent și înzestrat va îmbogăți în 
noile sale filme mijloacele de expre
sie ale filmului de desene animate".

Cei mai mulți dintre cineaștii ro
mîni, oamei’.j talentați, capabili — 
încheie Paramonova — „sînt încă 
foarte tineri, viața lor in artă abia 
începe; ei însă lucrează bine, cu 
străduință, și le urăm drum bun în 
artă".

TH. PIERI8MS
(poet progresist cipriot)

Simon Sanchez Montero
(fragment)

In această oră a Greciei
cum să nu-mi amintesc de tine, Spanie ?

Chiar de-a? voi să te uit
chiar de-aș lăsa să curgă apele tulburi ale unei asemenea 

mase de timp 
ca să-mi înec flacăra tinereții de altădată
ca să întunec aurul tuturor speranțelor noastre de-atunci 
ca să înăbuș lumina care ne țîșnea din inimi 
cînd manifestam pe străzi blestemînd pe asasinii din 

Guernica 
cînd făceam colecte în folosul orfanilor din Bilbao 
chiar de-aș voi să rămîn cu totul gol de viitor 
orfan cu totul de trecut.

Simon Sanchez Montero e aici, el nu mă uită niciodată 
și nu mă părăsește niciodată.

Simon Sanchez Montero îmi face un semn cu mîna 
prin gratiile din Madrid
în clipa în care eu văd mîna lui Glezos 
ridicîndu-se, acuzatoare, în Atena.

Simon Sanchez Montero îmi strigă că și-a semănat tinerețea 
pe cimentul de la Alcala de Henares și de la Carabancel 
ca să-mi amintească de uriașa cantitate de asemenea grăunțe 
sădită-n cele-o sută de închisori ale Greciei.

Simon Sanchez Montero îmi spune că e schingiuit 
în subsolurile închisorilor madrilene
și văd ziduri grecești, tatuate de chiaguri de sînge 
și aud din nou îndîrjitul „no passaran“ 
aruncat în obrazul torționarilor lumii 
în toate limbile lumii și într-a mea.

Simon Sanchez Montero îmi redă certitudinea 
că Lina Odeha și Irini Ghini erau surori.
Că aripile înfipte la cele două capete ale Europei noastre 
deși înlănțuite — n-au fost frînte niciodată.
Că niciodată nu au fost pierdute speranțele noastre.
Că nu trebuie să plîngi, că trebuie să blestemi mai departe 
taurii furioși care au trecut pe ogoarele noastre 
călcînd în picioare flori, răsaduri, rădăcini și arbori 
sugrumînd frumusețile zămislite de Machado și Lorca 
masacrînd surorile lor născute la noi 
zdrobind acest cîntec umil hrănit în inima mea.

Cum să nu-mi amintesc de tine, Spanie ?,
Cum să nu cînt, în ceasul acesta, din nou 
un cîntec spaniol — cîntec al Greciei ?
Un cîntec urcînd ca un dublu trandafir pe o'singură tulpină 
un cîntec al tinereții care niciodată nu moare 
un cîntec cîntînd cărarea de aur
care leagă satul meu de lumea nemărginită 
un cîntec cîntînd puntea de diamant 
care leagă mormintele și fîntînile 
un cîntec cîntînd logodna care unește 
înfrîngerile de ieri cu triumful irevocabil de mîine.

In romînește de TAȘCU GHEORGHIU

S Â P T A M I N A
Un elicopter, o scară pe care cineva 

se cațără cam șifonat pentru a scăpa de 
simpatia delirantă a mulțimii; cine a 
fost imortalizat atît de grotesc în 
analele istoriei ? Hagerty, diplomatul 
rece și flegmatic, trimisul special al 
președintelui Eisenhower.

Teren de golf, o minge și un domn 
venerabil, care în timpul ce-i mai 
rămîne liber după distracții sportive, 
ordonă aventurile aeriene ale lui „U-2”. 
Prestigiul, cam lipsă ; U.R.S.S. nu-l 
primește, Japonia îl expediază depar
te de hotarele sale cu porunca de a-și 

Manifestație, In fața ambasadei americani din Tokio, împotriva vizitei lui Eisenhower In Japoniei
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lua în geamantan bazele militare, bom- 
bițele atomice și rachetele din Okina
wa. Concerte de fluierături în Filipine 
și Coreea de Sud. 11 îmbrățișează cald 
un amic: Cian Kai-și. Spune-mi cu 
cine și cum te porți, ca să-fi spun cine 
ești.

Un bătrîn belicos, care se simte mai 
in siguranță în străinătate, în S.U.A., de
cît acasă, în Coreea de Sud. Ii șade 
mai bine în cămașă de forță decît dez
lănțuit ca un cățel neputincios, care la
tră la lună. Doamnele caritabile, atît 
de grijulii față de soarta patrupezilor,

„VIATA
DIN JURUL

NOSTRU"
oncursul organized ca, 
prilejul aniversării â 
15 ani de la eliberarea 
R„ Cehoslovace a pri
lejuit revelarea unei 
forțe creatoare noi din 
toate sectoarele artei 
ca și din acela al scri
sului. Firește, este 
greu de apreciat de pe 

acum ponderea pe care, in viitorul 
mai mult sau mai puțin apropiat, ti
nerele talente descoperite o vor avea 
in ansamblul vieții artistico-lUerare. 
Cert este Insă că, dialectica raportu
lui dintre cantitate și calitate s-a im
pus cu putere și de data aceasta.

Dacă In poezie sau in literatura 
dramatică numărul celor care bat la 
porțile muzelor a fost mai redus, pe
gasul prozei a ajuns la destinație cu 
o încărcătură mai bogată. Diversitate 
de stiluri, tematică largă, — aceasta 
ar fi, la prima vedere, trăsăturile 
marcate ale lucrărilor prezentate la 
concurs. Caracteristica lor principală 
este insă simțul actualității. Un mare
număr de schițe și nuvele (pentru că 
un romancier încă nu a apărut) a- 
bordează cu curaj aspecte ale reali
tății construcției socialiste, ale rela
țiilor noi. dintre membrii societății eli
berate de exploatare. In general, se 
poate spune că tinăra generație de 
scriitori respinge poziția reflectării 
pasive, obiectiviste și este partizana 
principiului după care literatura are 
un rol de transformare a conștiinței 
maselor. Aceasta a și determinat edi
tura „Ceskoslovenski Pisovatel" să 
creeze o colecție specială, a cărei 
titulatură îi subliniază misiunea 
„Viața din jurul nostru".

Au și apărut, pînă acum, în amin
tita colecție, un număr de volume. 
Se întrezăresc, din ele, virtuți sigure. 
Autorii au, neîndoios, stingăcia în
ceputului dar și prospețimea lui. A- 
plicarea și aplecarea către temele ma
jore ale realității, constituie însă o 
calitate indiscutabilă. Nu meșteșugă
reasca oglindire a procesului „meca
nic" de construcție reține atenția ti
nerilor scriitori, ci mai cu seamă im
plicațiile lui morale, psihologice. Ob
servația este valabilă pentru VI. Pri- 
bsky, care se mai caută încă, dar a 

CARNET CEHOSLOVAC
cărui povestire „Cei din casa de ra
port" trădează spirit de observație și 
capacitatea de a sonda cu subtilitate 
reacții sufletești complexe. Mai bine 
cristalizat, cu instrumente de inves
tigație mai sigure se dovedește I. 
Prohaska. Eroul său, tînărul agronom 
Ondrej, părăsește Praga pentru a con
tribui la dezvoltarea regiunii de fron
tieră. Spre deosebire de eroii lui 
Pribsky, in unele cazuri schematici, 
Ondrej ne amintește de figurile atît 
de autentice ale tinerilor sovietici 
porniți să fertilizeze pămlnturile înțe- 
lenițe: In cartea lui Prohaska „Ori
zonturi verzi" — nimic nu este neted. 
Oamenii au îndoieli ca și elanuri, în- 
fringeri ca și victorii. Relațiile socia
le ale satului se dezvoltă pe un drum 
sinuos, transformările se petrec in 
urma unor lupte grele nu numai îm
potriva rutinei și conservatorismului, 
dar și împotriva concepțiilor eronate 
despre demnitatea muncii.

„Orizonturi verzi" este o carte care 
pune probleme grave și le rezolvă cu 
măiestrie. Fraza concisă face preg
nante ideile, situațiile, imaginile. I. 
Prohaska se anunță ca un scriitor 
cu o viziune interesantă și cu mul
tiple posibilități. Personajele sale, 
chiar cînd nu sînt foarte bine con
turate, sînt autentice și convingă
toare. Povestirea are un suflu ne
obișnuit pentru un scriitor tlnăr.

Colecția „Viața din jurul nostru’ 
constituie, prin însăși existența ei, 
un puternic stimulent. Izvorîtă din- 
tr-o necesitate reală, ea se va im
pune, fără îndoială, ca o realitate 
de, care critica literară va trebui să 
țină seama.

Horia LIMAN

vor avea grijă de un pensionar, patriot 
nemuritor, nu-i așa Li Sîn Man ?

Intr-o țară meridională a Europei, 
cu o „dolce vita" pentru unii și o via
ță aspră pentru muncitori și „cafoni”. 
Cineva, cu o ținută vestimentară im
pecabilă (în garderoba-i bogată atîrnă 
250 cravate), suspectat pentru coche
tărie Cu fasciștii, are grijă de destinul 
bazelor militare americane. Funcția sig- 
norului Tambroni, după propriile sale 
declarații, e provizorie. Ciți „provizorii" 
mai vin la rînd?

E printre cei mai bogați oameni ai 
Americii. Guvernează New Yorkul și 
ar vrea să guverneze pe toți cetățenii 
S.U.A. Fiecare bombă atomică și fie
care bombardier îl gîdilă de plăcere, 
bineînțeles la „safe". II emoționează 
echilibrul groazei iar cursa înarmări
lor îl îmbată. Altminteri e „liberal" Ca 
și Nixon, de altfel. Ce crede însă po
porul american ? Asta-i întrebarea, sti
mabile pretendent al Casei Albe, Nel
son Rockefeller 1

Descinde direct din Samurai. Urechea 
sa e deprinsă cu zgomotul manifestații, 
lor, cu urări de bine : Jos Kiși 1 Afa
ră Kiși 1 Demisionează Kiși 1 Un ziar 
occidental îi sugera, amical : Ilara kiri 
Kiși 1

Toți cei înșirați mai sus sînt numai 
cîțiva din galeria reprezentanților de 
frunte ai „lumii libere”. Nu i-am amin
tit nici pe Cian Kai-și, nici pe Franco, 
nici pe Adenauer, l-am uitat pe obscu
rii dictatori din America latină. Exis
tă pe lume un vînt care suflă puternic 
și smulge măștile.

Cine urmează ?

Ion MIHĂILEANU
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