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la a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.LL apel
Domnule președinte,
Stimați delegați,
Permiteți-mi, înainte de toate, să 

reafirm de la această înaltă tribună 
deosebita însemnătate pe care poporul 
si guvernul romîn o atribuie Națiunilor 
Unite, ca organizație a cărei menire 
principală este de a asigura dezvol
tarea colaborării multilaterale între 
țări și popoare, de a feri omenirea 
de calamitățile războiului, de a con
solida necontenit pacea. Dezbaterile 
Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite au trezit chiar de la 
începutul actualei sesiuni un interes 
profund în lumea întreagă. Aceasta 
se datorează faptului că 'sesiunea noas
tră este chemată să examineze proble
mele arzătoare ale vieții internațio
nale, a căror rezolvare este menită 
să exercite o profundă înrîurire asu
pra întregii evoluții a umanității con
temporane — mă refer în primul rînd 
la problema abolirii sistemului colonial 
și la cea a înfăptuirii programului de 
dezarmare generală și totală.

Un alt factor de seamă care imprimă 
un caracter deosebit actualei sesiuni 
constă în participarea la lucrările ei 
a numeroși conducători de state și de 
guverne, animați de simțul înaltei 
răspunderi pentru soarta omenirii, 
pentru perspectivele păcii și ale bunei 
înțelegeri între popoare. Valoroasa ini
țiativă întreprinsă în acest sens de 
șeful guvernului sovietic s-a bucurat 
de un puternic ecou, în ciuda rezer
velor cu care a fost întîmpinată de 
unele guverne.

Ne îngăduim să exprimăm speranța 
că aceasta va crea condiții propice 
pentru examinarea aprofundată și so
luționarea efectivă a problemelor ce se 
află în centrul ordinei de zi a Adu
nării Generale a O.N.U.

începutul sesiunii a fost marcat 
printr-un act de mare semnificație: 
primirea în mijlocul nostru a noilor 
state africane și a Republicii Cipru, 
care și-au dobîndit de curînd indepen
dența.

In numele poporului șl guvernului 
romîn adresez din toată inima noilor 
țări independente un călduros salut, 
expresie a sentimentului de solidaritate 
cu lupta dreaptă a popoarelor pentru 
libertate și independență națională.

Apariția noilor state naționale și miș
carea înainte pe care o determină 
este unul din afluenții largului și 
puternicului șuvoi al forțelor sociale 
care imprimă în vremea noastră direc
ția dezvoltării istorice.

_ Lărgirea cadrului Organizației Na
țiunilor Unite o apropie de momentul 
cînd ea va deveni cu adevărat uni
versală, contribuind la întărirea auto
rității și eficacității ei. Creșterea nu
mărului statelor africane în O.N.U. este 
privită însă cu răceală de anumite 
cercuri din Occident, ceea ce reflectă 
starea de spirit a acelui grup de state 
care este preocupat, să-și mențină po
ziția dominantă în O.N.U. O asemenea 
concepție nu are nimic comun cu prin
cipiile O.N.U. și cu atit mai puțin 
cu sarcina pentru care a fost creată : 
apărarea păcii și securității interna
ționale.

Carta O.N.U. a fost elaborată pen
tru a servi interesele tuturor statelor, 
conținînd acele principii care trebuie să 
stea la baza acțiunilor lor comune în ve- 
lerea menținerii păcii și securității, dez
voltării relațiilor prietenești între na
țiuni, realizării cooperării internațio
nale.

_ Romînia, ca șl celelalte state socia
liste, privește O.N.U. ca organizația 
internațională al cărei prestigiu și 
eficacitate vor fi cu atît mai mari 
cu cît ea va reflecta mai fidel tabloul 
lumii contemporane. Noi ne-am călăuzit 
și ne călăuzim de ideea că respectul 
pentru Cartă este o condiție vitală 
pentru O.N.U. și că, mai devreme sau 
mai tîrziu, tot mai multe state vor

Dezarmarea * problema centrală 
a vieții contemporane

Domnilor delegați,

Importanța pe care guvernul romîn 
® acordă actualei sesiuni a Adunării 
Generale decurge, în primul rînd, din 
faptul că în cadrul ei urmează să fie 
dezbătută problema centrală a vieții 
internaționale contemporane — pro
blema dezarmării. De rezolvarea aces
tei probleme depinde în ultima analiză, 
dacă omenirea va avea de îndurat su
ferințele fără margini ale războiului 
nuclear sau dacă va fi izbăvită de 
ele. Propunerea Uniunii Sovietice de a 
se înfăptui dezarmarea generală și 
completă corespunde nobilei năzuințe 
a omenirii de a se inaugura în dezvol
tarea societății umane o eră nouă în 
care războaiele să rămînă definitiv de 
domeniul trecutului, iar oamenii să 
poată folosi în întregime resursele 
planetei noastre și propriile lor energii, 
pentru a crea o lume în care să fie li
chidate pentru totdeauna înapoierea. 
Sărăcia și foametea, să înflorească re
lațiile pașnice de colaborare rodnică 
și prietenie între țări și popoare.

In zilele noastre, nu mai e cu 
putință ca vreun stat, oriunde ar fi 
situat și oricare ar fi puterea lui mi
litară și economică, să împingă ome
nirea într-un conflict armat fără a 
suferi el însuși consecințele. De ase
menea nu este de conceput ca în cazul 
unei astfel de conflagrații, vreun popor, 
indiferent dacă ar fi sau nu beligerant, 
să poată evita efectele funeste ale 
acesteia. De aici rezultă că lichidarea 
mijloacelor pentru dezlănțuirea și du
cerea războiului a devenit o problemă 
care privește direct toate statele.

ajunge la concluzia că interesele păcii 
cer ca principiile Cartei să nu fie 
sacrificate pe altarul unor interese în
guste sau de moment.

Nu putem să nu observăm însă că 
atitudinea guvernului S.U.A. și a alia- 
ților săi în problema recunoașterii drep
turilor Chinei și a admiterii Republicii 
Populare Mongole în O.N.U. este ghi
dată de calcule și interese străine de 
Cartă.

Este inadmisibil ca în Importanta 
problemă a recunoașterii drepturilor ma
relui popor chinez, o mare organizație 
internațională ca O.N.U. să fie sub
ordonată intereselor unui stat sau 
ale unui grup de state. '

Lipsirea O.N.U. de aportul uneia din
tre marile puteri, Republica Populară 
Chineză, împiedicarea sistematică a 
marelui popor chinez de a-și ocupa 
locul legitim la O.N.U. constituie una 
din cele mai grave lovituri date pres
tigiului acestei organizații și eficacității 
ei în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Cartă.

PENTRU A-ȘI PUTEA ÎNDEPLINI 
MAREATA El MISIUNE ISTORICA — 
DE A FERI OMENIREA DE CA
TACLISMUL UNUI RĂZBOI DIS
TRUGĂTOR, O.N.U. TREBUIE SA DE
VINĂ O ORGANIZAȚIE CU ADEVĂ
RAT UNIVERSALA IN CARE TOATE 
STATELE SI POPOARELE SA ȘTIE 
CA AU LfN REAZIM SIGUR, UN 
ARBITRU DREPT Șl NEPĂRTINITOR, 
UN ORGANISM CARE, PRIN ÎN
SĂȘI COMPOZIȚIA ȘI STRUCTURA 
LUI, SA FIE FIDEL MARILOR PRlN- 
G1PII ÎNSCRISE IN CARTA

Adunarea Generală O.N.U. consti
tuie deci forul cel mai potrivit pen
tru a elabora modul în care să se 
înfăptuiască țelul comun — dezarma
rea generală și completă.

Ca unul dintre membrii Comitetului 
celor zece state pentru dezarmare, gu
vernul romîn a examinat cu cea mai 
mare atenție această problemă și, cu 
permisiunea dv., voi expune pe scurt 
adunării unele concluzii ce se impun.

Mai întîi țin să reafirm de la 
această tribună că deși noi nu subes
timăm obstacolele și dificultățile care 
stau în calea dezarmării generale și 
complete, considerăm că ele pot fi în
vinse dacă și puterile occidentale vor 
da dovadă de luciditate și realism.

In Occident se aud glasuri că de
zarmarea generală ar fi „o utopie", „o 
himeră", așa cum s-a pronunțat unul 
dintre antevorbitori. Dar este oare uto
pie a analiza curajos situația primej
dioasă la care a ajuns omenirea prin 
faptul că există astăzi suficiente bombe 
atomice și cu hidrogen pentru distru 
gerea civilizației umane, și a trage 
concluzia — singura logică și înțe
leaptă — că cea mai sigură metodă 
de a evita un asemenea cataclism este 
însăși distrugerea radicală și completă 
a mijloacelor care îl pot produce?

Este oare mai „realist" a continua 
cursa nebună a înarmării atomice și a 
stoca mereu bombe, din care una sin
gură poate distruge un oraș de ca
tegoria celor mai populate din lume? 
Este oare „realist" a ține în aer per
manent sute de bombardiere încărcate 
cu bombe nucleare și a le trimite în 

misiuni de patrulare, creînd astfel pri
mejdia izbucnirii unui război, ca urmare 
a unei neglijențe sau a unui act ire
sponsabil ?

Dezarmarea generală și completă, a- 
probată unanim de Adunarea Generală 
a O.N.U., a fost pusă la ordinea zilei 
ca o sarcină urgentă și vitală, care 
cere neapărat să fie rezolvată.

Dar în ciuda recomandărilor rezo
luției O.N.U. și în ciuda eforturilor 
statelor socialiste în Comitetul celor 
zece de a angaja negocierile pe o li
nie constructivă, partenerii noștri au 
manifestat o atitudine negativă, făcînd 
imposibilă continuarea negocierilor. Re
petatelor străduinți ale U.R.S.S. și ce
lorlalte state socialiste de a merge în 
întîmpinarea părții occidentale, repre
zentanții S.U.A. și ai aliaților lor le-an 
răspuns prin refuzul de a negocia un 
tratat de dezarmare generală și com
pletă și printr-o serie de tactici 
obstrucționiste care demonstrau în 
fond lipsa de dorință de a trece 
la înfăptuirea sarcinii trasate prin re
zoluția Adunării Generale. Este evideni 
că țările socialiste nu puteau accepta 
transformarea tratativelor într-un para
van pentru intensificarea cursei înar
mărilor și într-un mijloc de inducere 
în eroare a opiniei publice internațio
nale, care urmărea tratativele acestea 
cu speranța că ele vor duce la rezul
tate pozitive concrete. Noi socotim că 
impasul la care au fost aduse nego
cierile de dezarmare, datorită poziției 
negative a părții occidentale, poate și 
trebuie să fie depășit.

TOCMAI ACEASTA ESTE SAR
CINA ADUNĂRII GENERALE. DURA 
PAREREA DELEGAȚIEI ROMINE 
PREVEDERILE FUNDAMENTALE 
ALE TRATATULUI PENTRU DE
ZARMARE GENERALA ȘI COMPLE
TĂ PROPUSE LA ACEASTA SESIU
NE DE ȘEFUL GUVERNULUI SO
VIETIC, N. S. HRUȘCIOV, CONSTI
TUIE O BAZA SERIOASA PENTRU 
O ABORDARE CONCRETA Șl CON
STRUCTIVA A PROBLEMEI ȘI 
PERMITE ADUNĂRII GENERALE 
SA GASEASCA IEȘIREA DIN IM
PAS.

Pentru a judeca sinceritatea și efica
citatea planurilor sau propunerilor 
de dezarmare aflate în fața Adunării, 
un criteriu primordial a fost și rămîtie 
efectul pe care punerea lor în aplicare 
l-ar avea asupra cursei înarmărilor.

In această privință poziția S.U.A. 
își găsește expresia în declarațiile con
ducătorilor și generalilor americani că 
S.U.A. trebuie „să cîștige o poziție de 
forță", idee care revine ca un leit
motiv în toate declarațiile menționate.

In practică, această atitudine s-a 
tradus și se traduce printr-o intensi
ficare și mai mare a cursei înarmă
rilor.

Nui este oare clar că dacă acesta va 
fi și pe viitor cursul pe care îl vor 
urma S.U.A., va fi greu, dacă nu im
posibil, să se abordeze în mod con 
structiv și pozitiv problema dezarmării?

Rezultă că Adunarea Generală tre
buie să-și însușească acele propuneri 
de dezarmare a căror aplicare are 
drept rezultat încetarea imediată a 
cursei nebunești a înarmărilor și să 
considere necorespunzătoare acele pro
puneri care, aplicate fiind, ar duce la 
desfășurarea nestingherită a cursei 
înarmărilor.

După părerea guvernului romîn, un 
merit principal al propunerilor sovie
tice de dezarmare constă tocmai în 
faptul că traducerea lor in viață ar 
pune frînă imediat cursei înarmărilor 
și ar îndrepta lucrurile spre reducerea 

armamentelor și forțelor armate, spre 
eliminarea lor. Semnarea unui tratat 
de dezarmare generală și completă care 
ar prevedea desființarea tuturor forțe
lor armate și interzicerea restabilirii 
lor sub orice formă, interzicerea .și 
distrugerea tuturor stocurilor de arme, 
încetarea producției oricărui gen de 
arme, inclusiv arme atomice, cit hi
drogen, chimice, bacteriologice și alte 
tipuri de arme de exterminare în masă, 
distrugerea tuturor mijloacelor de 
transportare a armelor nucleare la țin
tă, lichidarea tuturor bazelor militare 
străine, abolirea serviciului militar, a in- 
vățămîntului militar, a ministerelor de 
război și statelor majore, ca și înce
tarea alocării de fonduri bugetare pen
tru scopuri militare — toate aceste 
măsuri, nu numai că ar stăvili cursa 
înarmărilor, dar ar face și orice efort 
de înarmare ilegal și lipsit de sens.

Elementul esențial al tratatului pro
pus de U.R.S.S. constă în faptul că 
el prevede de la începutul intrării în 
vigoare eliminarea tuturor mijloacelor 
de transport a armelor nucleare, redu
cerea forțelor armate și în special ale 
S.U.A. și U.R.S.S. la un nivel de 
1,7 milioane soldați, lichidarea bazelor 
străine, interzicerea lansării de rachete 
în scopuri militare, obligația de a nu 
transmite altor state bombe nucleare 
sau informații pentru producerea lor, 
precum și reducerea corespunzătoare a 
bugetului militar. Tocmai acest element 
esențial, care operează din primul mo
ment, este menit să pună capăt cursei 
înarmărilor și să ducă la reducerea și 
distrugerea armamentelor, la reducerea 
și desființarea forțelor armate.

Care este situația ce s-ar crea din 
acest punct de vedere prin aplicarea 
propunerilor S.U.A.?

Studierea atentă a propunerilor ame
ricane, inclusiv cea din 27 iunie 
a.c., arată că pentru prima fază, care 
nu are un termen limitat, S.U.A. pre
văd numai o serie de măsuri de con
trol și inspecție, de studii tehnice, de 
depozitare a unor armamente pe te
ritoriul statului respectiv, dar nici o 
măsură efectivă de reducere a, forțelor 
armate șau de distrugere a armamen* 
telor. Cifra de 2,5 milioane soldați 
pentru S.U.A. și U.R.S.S. prevăzută 
pentru ' prima fază nu are nici o 
semnificație, deoarece ambele state au 
trupe sub această cifră.

Să presupunem, de dragul argu
mentării, că propunerile americane ar 
fi puse în practică. Ce ar rezulta ? 
Organizația de control ar fi constituită, 
diferitele comisii tehnice și-ar începe 
activitatea, controlorii și inspectorii ar 
începe să voiajeze, iar între timp — și 
este vorba desigur de o perioadă în
delungată — cursa înarmărilor s-ar 
desfășura nestingherit și cu avînt 
sporit.

Trebuie notat că planul american 
prevede pentru părțile negociatoare 
încheierea unui tratat numai pentru 
această primă fază, urmînd ca pentru 
a doua și a treia fază să se pregă
tească un proiect care să fie supus 
unei conferințe mondiale de dezar
mare.

Aceasta însă înseamnă că statele 
semnatare nu vor avea nici o garan
ție pentru ceea ce va urma după con
sumarea primei faze, deoarece nu va 
exista nici un tratat care să angajeze 
aceste state de a aplica toate măsu
rile necesare pînă la atingerea obiec
tivului final: dezarmarea generală și 
completă.

în aceste condiții nimic nu va pu
tea împiedica un stat sau altul ca 
după consumarea fazei întîia, adică 
după ce s-au colectat toate informa
țiile militare prevăzute în planul ame
rican, să acționeze așa cum va crede 
de cuviihță. Doar fiecare va putea 
spune că tratatul semnat privește nu
mai prima fază și nimic altceva.

Este evident că nu acesta a fost 
sensul rezoluției unanime privind de
zarmarea generală și completă votată 
la sesiunea trecută de Adunarea Ge
nerală.

Puterile occidentale, care au făcut 
din control subiectul celor mai variate 
speculații, s-au eschivat în realitate 
de la prezentarea unor propuneri se
rioase în acest domeniu, pe cînd 
U.R.S.S. a prezentat propuneri con
crete și ample privind organizarea 
amănunțită și sistematică a unui con-' 
trol internațional efectiv al măsurilor 
de dezarmare, din prima zi, pe fiecare 
fază și pînă la capătul dezarmării 
generale și complete.

Propunerile sovietice pentru organi
zarea controlului internațional etectiv 
al dezarmării generale și complete de
monstrează cu prisosință că U.R.S.S. 
și celelalte state socialiste, interesate 
în cel mai înalt grad să se asigu-e 
că măsurile de dezarmare sînt scrupu
los respectate, fac eforturi pentru a 
muta discuția despre control de pe 
terenul speculațiilor abstracte pe tere
nul discuției practice și rodnice — 
singura metodă care poate scoate o 
problemă controversată din impas.

Delegația romînă apreciază că do
cumentul sovietic „Prevederi funda 
mentale pentru un tratat de dezar
mare generală și totală" oferă Adu
nării Generale o bază serioasă pentru 
discutarea fructuoasă și constructivă 
a problemei dezarmării la actuala se
siune și își exprimă speranța că a- 
ceasta va permite să se ia hotărîri 
corespunzătoare pentru a promova 
cauza dezarmării.

Aș vrea să mă asociez mai multor 
antevorbitori, insistînd asup.a încă 
unui aspect al problemei dezarmării, 
și anume aspectul ei economic legat 
de problema ajutorării țărilor slab 
dezvoltate.

Grava rămînere în urmă economică, 
socială și culturală a multor țări din 
Asia, Africa și America Latină face

(Continuare in pag. 2)

Am ascultat cu deosebită 
atenție cuvintarea rostită 
de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducăto
rul delegației noastre la cea 
de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, sesiu
ne de la care popoarele lu
mii așteaptă să determine 
o schimbare radicală în di
recția consolidării păcii.

Inflăcăratul apel care 
cheamă popoarele lumii să 
stabilească un climat favo
rabil dezvoltării colaborării
multilaterale intre țările lu
mii confirmă încă o dată do
rința sinceră de pace a oa
menilor muncii din patria 
mea, care au încredințat 
mandatul lor tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ex
ponentul cel mai autorizat 
al aspirafiilor poporului
nostru.

Dind glas năzuințelor 
noastre, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a referit 
printre altele la propunerea 
delegafiei romtne înscrise 
Pe ordinea de zi a Adună
rii Generale a O N.U. cu
privire la aefiuni pe plan re
gional în vederea îmbună
tățirii relațiilor de bună ve
cinătate între state europe
ne aparfinind unor sisteme 
social-politice diferite.

Puterea argumentelor ex
puse in sprijinul acestui 
punct al cuvîntării sale, de
monstrează In fața întregii 
lumi dorinfa sinceră de în
țelegere intre popoare nutri
tă de țara noastră și la care 
sint chemate să adere și 
acele state care nu vor incă 
să recunoască faptul că s'n- 
gurul drum spre viitor și 
progres este înțelegerea-

Sînt unul dintre martorii 
activi ai uriașului avînt pe 
care-l cunoaște țara noastră 
tn toate domeniile de acti
vitate- Ascultînd cuvintarea 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej mi-am dat seama 
că aceste simțăminte sînt 
încercate in acest moment 
de milioanele de oameni ai 
muncii din patria noastră' 
care salută solia de pace a 
poporului romîn purtată in 
întreaga lume de iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Deț.

Acad. C. NENIȚESCU

Un mesaj memorabil
Oamenii muncii de pe întreg cuprin

sul țării noastre au ascultat marți 
seara cuvintarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ținută în fața Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Cu emoție și mîndrie a primit po 
porul romîn expunerea conducătorului 
delegației sale care a susținut cu fer
mitate cele maj scumpe idei ale con
temporaneității: dezarmarea generală 
și totală, lichidarea definitivă a colo
nialismului, coexistența pașnică în
tre sisteme sociale diferite.

Alături de ceilalți oameni ai muncii, 
oamenii de artă și cultură din țara 
noastră au acordat cel măi viu interes 
cuvîntării tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Actorii Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București, ca și 
ceilalți colegi ai lor, au citit și dez
bătut în amănunțime textul cuvîntării.

AURA BUZESCU, artistă a po
porului, ne-a declarat:

„Am ascultat cu deosebită luare a- 
minte cuvintele rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în fața celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării Gene 
rale a O.N.U. împreună cu toate 
mamele, cu toate femeile, cu toate 
surorile mele din Republica Populară 
Romînă sînt mîndră și fericită că 
aspirațiile noastre cele mai sfinte că 
tre pace și înțelegere între oameni au 
tost înfățișate în cuvinte sobre și răs
picate de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, mesager strălucit al 
poporului".

„De un puternic ecou — a adăugat 
NIKI ATANASIU, artist emerit, — s-au 
bucurat în întreaga lume, și cu atît 
mai mult în țara noastră, cuvintele 
pline de conținut rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în cadrul ce 
lei de-a 15 a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Sentimentul de soli

SÎNTEM ACOLO TOTI...
Sentimentul cel mai viu și mai au

tentic intim, ecoul personal cel mai 
puternic pe care-l deslușim în inimile 
tuturor cetățenilor țării noastre acum, 
după cuvintarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la O.N.U.. este că ei 
înșiși sînt nu numai reprezentați, dar 
și prezenți în adevăr acolo.

Nu li se pare, ci în adevăr, pro
priul lor glas a vorbit cu căldură și 
fermitate.

Nu folosim o metaforă, ci realmen
te întreg poporul muncitor și-a ex
primat în chip viguros, lucid și rea
list, voința de pace prin cuvîntul 
conducătorului său.

Acest sentiment — al unei parti
cipări efective, adinei, pline de o 
dreaptă mîndrie — este în mod des
chis. fierbinte și larg împărtășit și de 
inimile scriitorilor.

Orice conștiință curată dă în forul 
ei interior o aprobare fără rezerve 
adevărurilor formulate de șeful dele
gației romine in incinta forului inter
național.

Atunci cînd se precizează de pildă 
că „O.N.U. trebuie să devină o orga
nizație cu adevărat universală în care 
toate statele și popoarele să știe că 
au un reazim sigur, un arbitru drept 
și nepărtinitor", asociindu-se această 
ide cu aceea că „popoarele lumii șt 
reprezentanții lor trebuie să manifeste 
luciditate și vigilență, călăuzindu-se 
în aprecierea poziției fiecărui guvern 
după fapte și nu după simple decla
rații". își dă seama oricine că în fața 
membrilor înaltei organizații a po
poarelor s-a pus curajos însăși pro
blema eticei acesteia, a întăririi func
țiunilor sale principale, a rostului său 
esențial-

Atunci cînd pentru dezarmarea ge
nerală și completă — aprobată una
nim de Adunarea Generală a O.N.U.
— prevederile tratatului propus de 
N. S. Hrușciov sînt înfățișate repre
zentanților celor 96 de țări ca „o bază 
serioasă pentru abordarea concretă șt 
constructivă a problemei", noi simțim 
că următoarea întrebare arde real
mente pe buzele oricărui om care-și 
merită humele și că ea se învestește 
firesc cu o plenipotență ce depășește 
hotarele unei singure țări :

„Dar este oare utopie — întreabă 
conducătorul delegației noastre — a 
analiza curajos situația primejdioasă 
la care a ajuns omenirea prin faptul 
că există astăzi suficiente bombe ato
mice și eu hidrogen pentru distrugerea 
civilizației uman-, și — a trage con
cluzia, singura logică și înțeleaptă — 
că cea mai sigură metodă de a evita 
un asemenea cataclism este însăși dis
trugerea radicală și completă a mij
loacelor care îl pot produce ?“

Iar atunci cînd. spulberînd frumoa
sele povești de adormit copiii despre 
„misiunea civilizatoare" a colonialis
mului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej reamintește delegației americane 
că „Declarația independenței" votată 
de Congresul din 1776 stabilea lichi
darea sistemului colonialist britanic și 
cucerirea libertății și independenței 
Statelor Unite ale. Americii, din nou.
— prin forța adevărului însuși — a- 
ceste simple și capitale întrebări ale 
conducătorului delegației noastre în
țelegem că sint și ale noastre și ale 
cetățeanului de rînd american și ale 
oricărui alt cetățean al globului :

„Este oare prea mult ca astăzi, 
după 184 de ani de la această decla
rație, să se ceară ca popoarele ce se 
mai află sub jug colonial să se bucure 
de libertatea și independența pe care 
poporul american a dobîndit-o atunci ?

Oare cîte sute de ani trebuie să 
treacă pentru ca guvernul S.U.A. să 
fie de acord că și alte popoare au 
același drept de a fi eliberate de sub 
dominația colonială ?"

îndreptățită ni-i satisfacția, legiti
mă mîndria cu care întîmipinăm și 
convingătoarele argumente referitoare 

daritate cu lupta dreaptă a popoare
lor pentru independență națională 
constituie o expresie a sentimentelor 
poporului nostru, care dorește din toa
tă inima eliberarea popoarelor asu
prite încă de jugul colonialismului săl
batic.

Ca purtător de cuvînt al poporului 
romîn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a exprimat într-un mesaj memo 
rabil năzuințele noastre, ale celor 
care, prin muncă și devotament față 
de clasa muncitoare, clădim socialis
mul".

„Dragostea fierbinte de pace a oa 
memlor muncii din patria noastră» — 
a spus artistul emerit MARCEL AN- 
GHELESCU după audierea cuvîntării — 
„voința fermă pentru asigurarea unui 
climat de liniște și de fericire în în
treaga lume, s-au degajat limpede din 
cuvintele exprimate de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej de la înalta 
tribună.

întreg poporul nostru, însetat de 
lumină și de frumos, urmărește cu vie 
emoție și cu deosebit interes activita
tea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, activitate închinată celui mai 
scump ideal: pacea",

„Poporul romîn vede în poziția de
legație, romine exprimată cu fermitate 
în cuvintarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-a 15 sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. în
truchiparea idealurilor noastre cele 
mai scumpe pentru asigurarea în lu
me a unui climat de muncă-și de crea, 
ție pașnică" — ne-a declarat TANȚI 
COCEA, artistă emerită.

„Ascultînd cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu Dej rostit la a 
ceastă istorică sesiune, am fost cu
prinsă de o mare satisfacție și bucu 
rie, ne-a mărturisit SILVIA DUMI

la contribuția delegației noastre priit 
cele două propuneri aduse în discu
ția celei de a 15-a sesiuni a Adu
nării Generale :

acțiunile pe plan regional pentru 
îmbunătățirea relațiilor intre statele 
europene cu sisteme social-politice 
diferite și

măsurile pentru promovarea în rîn- 
durile tineretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii între 
popoare.

Această contribuție activă cores
punde la rîndul ei — mai mult decît 
cu o adeziune — cu o prezență și cu 
un sentiment personal, intrucît expri
mă efectiv gindurile și speranțele fie
căruia dintre oamenii muncii din țara 
noastră

Fără voie ne amintim cît de de
parte eram altădată de așa-zișii noștri 
soli peste hotare...

In trecut, fie l-l Liga Națiunilor, fie 
la alte burse mapamondice ale puterii 
capitalului, aveam contabili politici 
făcînd rentabil pe proștii, aveam și 
președinți de consilii de administra
ție pentru care țara întreagă era 
întreprinderea lor particulară; ba 
chiar și maeștrii străluciți ai barei 
exersau adesea, la picioarele stră
inătății, acrobatice pledoarii fas
tuoase în contul mămăligarilor de la 
Dunăre; dar totdeauna fața țării adevă
rate, inima poporului cel mult, erau 
altceva decît toți aceștia. Și foarte de

oparte de ei I
Ne amintim ce era. Și vedem ce 

este.
Iată de ce, urmărind încordați is

torica înfruntare dintre cele două lumi 
la O.N.U., este pentru noi o mare 
bucurie — și este de pe acum o mare 
victorie a moralei timpului nou — 
această certitudine de azi, această 
realitate necunoscută alteîndva, acest 
sentiment întremător și inedit:

Sîntem acolo toți...
Cicerone THEODORESCU

GLASUL
MOSTRU

Marți seară posturile de radio_ au 
retransmis cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea 
O.N.U. Am ascultat, expuse clar și 
ferm, de cel mai demn reprezentant 
al poporului romîn, principiile politicii 
noastre de pace, de promovare a co
existenței pașnice, de luptă neabătută 
împotriva uneltirilor agresive ale 
cercurilor imperialiste.

Am răsucit butonul aparatului de 
radio și am ascultat ou mîndrie le
gitimă voința noastră de pade răsu- 
nînd, de la tribuna de marmură, _ în 
marea sală a Organizației Națiunilor 
Unite, străjuită de emblema globului. 
Peste distanțe, de-a lungul meridiane
lor și paralelelor, glasul poporufti ro
mîn s-a auzit limpede, răspicat, ros
tind alături de alte popoare cuvîntul 
de ordine al umanității întregi: DE
ZARMARE. Alăturîndu-se propunerilor 
sovietice, formulate în cuvintarea isto
rică a lui Nikita Sergheevici Hrușciov, 
delegația noastră a reafirmat necesi
tatea realizării cît mai grabnice a 
dezarmării generale și totale, precum 
și incompatibilitatea odiosului sistem 
colonial cu principiile Cartei O.N.U. 
și ale eticii în general. „Poporul ro
mîn, a spus tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej în cuvintarea sa, se pronun
ță cu hotărîre pentru abolirea defi-

Eugen BARBU
(Continuare în pag. 8)

TRESCU, artistă emerită —, am sim
țit o dată mai mult fericirea că tră
iesc într-o țară care militează cu fer
mitate pentru binele omenirii, într-o 
țară care își închină toate forțele cu
ceririi nobilului țel al păcii".

„Ascultînd glasul ferm al conducă
torului delegației noastre — ne-a de
clarat ALEXANDRU GIUGARU, ar
tist emerit — am fost cuprins de un 
adevărat sentiment de mîndrie dîn- 
du-mi seama de prestigiul cîștigat de 
țara noastră în fața lumii întregi.

Prin tovarășul Gheorghe Gheorghiu. 
Dej, glasul poporului romîn s-a auzit 
plin de vigoare în sala Organizației 
Națiunilor Unite. Asigurăm, de aceea, 
pe conducătorul delegației noastre de 
toată dragostea și recunoștința noas
tră".

Și tînăra actriță SILVIA POPOVICI 
a ținut să ne împărtășească emoția cu 
care a ascultat cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej: „Am ajuns 
acasă venind de la teatru, în momen
tul cînd posturile noastre de radiodi
fuziune retransmiteau cuvintarea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
rostită la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., în nu
mele poporului nostru. Am rămas ne
clintită în fața aparatului de radio, 
pînă în clipa cînd tovarășul Gheor
ghiu-Dej a rostit cel din urmă cu
vînt. M a impresionat dîrzenia, voin
ța, claritatea cu care tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și-a făcut expune
rea. m-au emoționat profund cuvintele 
sale pline de umanitate, de înalte 
semnificații. Cauza măreață în numele 
căreia a cuvîntat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este cauza poporului 
nostru, este idealul de neînfrînt al oa
menilor muncii din Republica Popu
lară Romînă.
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parte din contradicțiile cele mai acute 
ale lumii contemporane. Ea este re
zultatul dominației imperialiste, a pu
terii monopolurilor, a regimului robiei 
coloniale, care au apăsat vreme înde
lungată asupra acestor țări.

Deși în ultimii ani problema aju
torării economice a țărilor slab dez
voltate este mult discutată, situația 
continuă să rămînă critică. Mai mult, 
statisticile Organizației Națiunilor Uni
te arată că venitul pe cap de locui
tor al acestor țări în loc să crească 
a continuat să scadă. Comisia econo
mică a O.N.U. pentru America La
tină constata recent că în 1959 eco
nomia țărilor din acest continent a 
tost lovită de o nouă scădere a co
merțului și de un declin în produc
ția agricolă pe cap de locuitor, men- 
ționînd că tendința de declin este do
minantă din 1956 încoace.

Soluția eficace pentru înlăturarea 
acestor stări de lucruri constă în alo
carea resurselor imense ce s-ar elibera, 
ca efect al dezarmării, pentru a sti
mula dezvoltarea industrială a țărilor

Pentru lichidarea 
definitivă și radicală 

a orînduieliior colonialiste

/ Domnilor delegați,
înfăptuirea țelurilor O.N.U. este in

separabil legată de realizarea aspira
țiilor tuturor popoarelor spre libertate 
și independență, de lichidarea defini
tivă și radicală a orînduieliior colonia
liste. Este timpul ca în conflictul din
tre puterile coloniale și popoarele în
robite, O.N.U. să se situeze hotărît 
și fără rezerve de partea acestora din 
urmă.

Colonialismul este sinonim cu asu
prirea națională și socială dusă la 
extrem : el evocă imaginea a zeci de 
milioane de oameni vînduți ca sclavi, 
închiși în rezervații și lagăre de con
centrare, decimați de foamete și boli, 
ținuți în bezna inculturii. Colonialis
mul înseamnă ciopîrțirea arbitrară a 
unor vaste teritorii, menținerea sama
volnică a numeroase state în afara 
vieții internaționale, crearea unor pri
mejdioase focare de tulburări și con- 
Hicte pe plan mondial.

Războiul sîngeros din Algeria, ex
pedițiile de pedepsire din Kenya, ^crun
tul regim de teroare și violență din 
Angola și Mozambic, răpirea celor 
mai elementare drepturi umane popu
lației autohtone din Africa de Sud, 
bombardarea din avioane a populației 
din Oman — toate acestea ilustrează 
metodele la care recurg colonialiștii 
p. ntru înăbușirea luptei drepte de 
eliberare, plină de vitejie și eroism, a 
popoarelor care aspiră ia libertate.

Colonialiștii s-au dovedit deosebit 
de iscusiți în jefuirea țărilor coloniale. 
Este știut că solul și subsolul Africii 
dispun de avuții nemăsurate — de 
la. uriașele zăcăminte de diamante, 
uraniu și alte minerale de tot felul, 
piuă la vastele întinderi de pămînt 
propice celor mai variate culturi. Dar 
toate aceste avuții se află în mîinile 
marilor corporații străine care storc 
beneficii fabuloase din exploatarea lor 
și a muncitorilor africani. Chiar sta
tistica oficială arată că rata profitu
lui din investițiile directe ale S.U.A. 
în Africa în perioada 1947—1954 se 
cifra anual la 33 la sută față de capi
talul investit, ceea ce înseamnă că 
într-un timp record de numai trei ani 
capitalul investit este amortizat.

Ca urmare, statisticile O.N.U. arată 
că venitul pe cap de locuitor al unor 
țări ca Kenya, Uganda, Tanganica 
este respectiv de 24, 32 și 40 ori mai 
mic decît în S.U.A. și de aproximativ 
14 și 16 ori mai scăzut decît în An
glia sau Franța.

Nici un fel de povești despre „mi
siunea civilizatoare" a colonialiștilor 
nu pot să ascundă faptul zguduitor 
că după mai bine de un secol de ase
menea „misiune" întreprinsă de colo
nialiștii belgieni în Congo, nu au exis
tat la proclamarea independenței de- 
cit 14 congolezi cu studii superioare, 
nici un medic, nici un ofițer și nici 
cadre administrative cu experiență.

Poporul romîn se pronunță cu ho- 
tărîre pentru abolirea definitivă și ne- 
întîrziată a acestui sistem blestemat 
care face să se cutremure de rușine 
pe oricine se simte om.

GUVERNUL REPUBLICII POPU
LARE ROMINE SALUTA ȘI SPRI
JINĂ DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA 
ACORDAREA INDEPENDENTEI ȚA
RILOR ȘI POPOARELOR, COLONIA
LE, PROPUSA DE U.R.S.S., prin care 
se cere să se acorde imediat tuturor 
țărilor coloniale, teritoriilor sub tutelă 
și altor teritorii fără guverne proprii, 
independență completă și libertate, în 
construirea statelor naționale, In con
formitate cu voința liber exprimată 
și dorința popoarelor — și de a se 
elimina toate pozițiile coloniale sub 
forma posesiunilor sau regiunilor în
chiriate pe teritoriile altor state.

Noi considerăm că aderarea la prin
cipiile Cartei O.N.U. a devenit incom
patibilă cu oprimarea colonială săvîr- 
țită de către state-membre'ale O.N.U. 
și că a sosit timpul ca O.N.U. să che
me toatg guvernele să respecte cu 
strictețe principiile Cartei privind ega
litatea și respectul pentru drepturile 
suverane și pentru integritatea terito
rială a tuturor statelor fără excepție, 
nepermițînd nici o manifestare a co
lonialismului, nici un drept exclusiv 
sau privilegiu pentru anumite state, 
în dauna altora. Poziția față de sis
temul de înrobire colonială a devenit 
piatra de încercare pentru guvernele 
statelor membre ale O.N.U.: sînt ele 
pentru sau contra principiului nobil 
înscris în Cartă privind egalitatea și 
respectul pentru drepturile suverane 
ale tuturor popoarelor ? Doar nu poți 
să fii pe de o parte pentru libertate, 
îar pe de altă parte să sprijini colo
nialismul, oare se află într-o opoziție 
Ireconciliabilă cu ideea libertății po
poarelor.

Cum se poate oare concepe înfăp
tuirea unui program de măsuri eco
nomice, politice și culturale în Africa 
— la care s-a referit în cuvîntarea 
sa președintele Statelor Unite — fără 
a lua o poziție clară în favoarea ex
tirpării colonialismului, cancerul ne
milos care a făcut și face să sufere 
popoarele africane, care a împiedicat 

slab dezvoltate din Asia, Africa si A- 
merica Latină, a moderniza agricultura 
lor și a spori producția agricolă, a 
îmbunătăți condițiile de viață ale 
populației, a da extindere învățămîn- 
tului public și ocrotirii sănătății.

Desigur, o condiție imperios nece
sară a unei astfel de ajutorări este 
ca ea să nu implice nici un fel de 
condiții de natură politică, nici un fel 
de imixtiuni în treburile interne ale 
țărilor ce urmează să beneficieze de 
ajutor. Ajutorul trebuie atribuit în con
diții care să ducă la consolidarea inde
pendenței politice și economice a a- 
cestor țări, la avîntul forțelor lor de 
producție, la satisfacerea în măsură 
crescîndă a cerințelor materiale și cul
turale ale populației lor.

Trăim într-o lume care dispune de 
bogății imense, de mijloace tehnice per
fecționate, în stare să asigure condiții 
mai bune de viață întregii populații a 
globului. Eliberarea omenirii de po
vara tot mai apăsătoare a cheltuielilor 
militare și a cursei înarmărilor ar des
chide calea spre valorificarea într-o 
măsură tot mai mare a acestor imen
se posibilități.

și împiedică dezvoltarea economică, 
politică și culturală a Africii ?

Făcînd să răsune în această Adu
nare glasul Africii, președintele Re
publicii Ghana, dr. Nkrumah, a decla
rat că „atît timp cît un singur metru 
de pămînt african rămîne sub domi
nație străină, lumea nu va cunoaște 
pace... Națiunile Unite trebuie să che
me toate statele care au colonii în 
Africa să acorde independența com
pletă teritoriilor care se mai află sub 
stăpînirea lor".

Astăzi, cînd discutăm Declarația cu 
privire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale propusă 
de U.R.S.S., poate că nu este nepo
trivit să reamintim delegației ameri
cane de „Declarația independenței" 
votată de Congresul Statelor Unite în 
1776, document în care se declară 
lichidarea stării coloniale, eliberarea 
de sub jugul britanic și transformarea 
Statelor Unite ale Americii în stat 
liber și independent.

Este oare prea mult ca astăzi, după 
184 de ani de la această declarație, 
să se ceară ca popoarele ce se mai 
află sub jug colonial să se bucure de 
libertatea și independența pe care po
porul american a dobîndit-o atunci ?

Oare cite sute de ani trebuie să 
treacă pentru ca guvernul S.U.A. să 
fie de acord că și alte popoare au 
același drept de a fi eliberate de sub 
dominația colonială ?

Stimați delegați,
însăși realizarea sarcinii fundamen

tale de a apăra pacea și securitatea 
internațională cere ca O.N.U. să ia 
hotărît în miini problema lichidării 
sistemului colonial.

Robia colonială este nu numai ru
șinea secolului nostru, nu numai for
ma cea mai crudă de opresiune poli
tică și de jefuire economică a popoa
relor, dar și una din cele mai primej
dioase surse de conflicte militare.

în această ordine de idei, trebuie 
notat că într-un mare număr de țări 
africane există baze militare, navale 
și aeriene aparținind Statelor Unite 
sau altor state membre ale pactului 
militar N.A.T.O. Asemenea baze mi
litare străine există nu numai în țările 
de pe țărmul nordic, ci și în adîncul 
continentului african. Nu de mult, 
primul ministru al Belgiei a declarat 
că bazele militare belgiene din Congo, 
care au costat Belgia cca. 70 de mi
lioane dolari, au fost create „la insis
tența N.A.T.O.", iar grosul trupelor 
belgiene retrase de la aceste baze a 
fost mutat în imediata apropiere, în 
Ruanda Urundi. De asemenea, ziare 
din Africa de Sud au anunțat că în 
Rodezia a fost amenajat un teren pe 
care se instalează principala bază 
N.A.T.O. menită să fie folosită de 
avioane reactoare de vînă'toare și 
bombardiere purtătoare de arme nu
cleare. Revista americană „Time“ a 
descris un aerodrom din apropiere de 
Tripoli, ca pe un „aerodrom-cheie în 
încercuirea Moscovei de către aviația 
strategică a S.U.A.".

Dacă ținem seama de faptul că ma
joritatea statelor care fac parte din 
N.A.T.O. sînt state colonialiste, devine 
clar că toate bazele militare, trupele, 
unitățile de aviație și flotele aparți- 
nînd N.A.T.O. sînt îndreptate nu nu
mai împotriva țărilor socialiste și 
altor țări iubitoare de pace, ci și îm
potriva mișcării de eliberare din Afri
ca și pentru menținerea prin teroa
rea armelor a pozițiilor politice și 
economice ale imperialiștilor în 
Africa.

Popoarele africane, guvernele lor 
și liderii lor politici care reprezintă 
aspirațiile de eliberare de sub jugul 
colonial și de consolidare a indepen
denței, acolo unde ea a fost cucerită, 
nu pot să nu vadă primejdia extremă 
la care le expune existența și sporirea 
bazelor și trupelor N.A.T.O. pe terito
riul african. Vechea și răsuflata go
goriță a „pericolului comunist" este 
fluturată în Africa de colonialiști pen
tru a distrage în realitate atenția 
de la planurile lor de transformare a 
Africii într-o mare bază de operațiuni 
militare ale pactului N.A.T.O.

Doar, așa cum au arătat în repetate 
rînduri reprezentanții guvernului pro
vizoriu algerian, războiul sîngeros 
împotriva poporului algerian care 
luptă cu abnegație pentru libertatea 
sa, n-ar fi fost posibil fără sprijinul 
politic și militar acordat Franței de 
aliații din N.A.T.O.

Complotul agresiv împotriva inde
pendenței și integrității Congoului, 
desfășurat de cercurile colonialiste 
cu sprijinul N.A.T.O., reprezintă 
un nou și izbitor exemplu în această 
privință. Este pe deplin justi
ficată îngrijorarea cu care opinia pu
blică urmărește evoluția situației din 
Congo, cu atît mai mult cu cît în 
această evoluție sînt angajate însăși 
autoritatea și prestigiul Organizației 
Națiunilor Unite.

Acum apare limp°de pentru toți 
cei care sînt sincer devotați cauzei 

eliberării popoarelor coloniale că, în 
loc să sprijine guvernul central care 
a făcut apel la O.N.U. pentru a re
stabili ordinea și legea în Congo, în 
loc să îndeplinească fidel rezoluțiile 
Consiliului de Securitate privind aju
torarea guvernului central pentru a 
asigura independența și integritatea 
teritorială a Republicii Congo, coman
damentul O.N.U. și secretarul general 
au acționat în vederea subminării gu
vernului central șl s-au situat de par
tea rebelilor, în spatele cărora stau 
colonialiștii belgieni și aliații lor din 
N.A.T.O.

Nici un fel de pretinse argumente 
juridice și nici un fel de alibiuri nu 
pot să justifice faptul că în cele trei 
luni cît au durat operațiunile O.N.U. 
în Congo, guvernul central a fost 
subminat și lipsit de mijloace pen
tru a-și afirma autoritatea, organul

Promovarea principiilor 
coexistenței pașnice — 

rațiunea existenței O. N. U.

Domnilor delegați,

Promovarea principiilor coexistenței 
pașnice și a dezvoltării relațiilor de 
colaborare multilaterală între state în 
vederea menținerii și consolidării păcii 
reprezintă însăși rațiunea de a fi a 
Organizației Națiunilor Unite.

Numai cu doi-trei ani în urmă pu
team asista la încercări de a exclude 
insuși termenul de coexistență pașnică 
din vocabularul Națiunilor Unite, în 
timp ce astăzi constatăm cu satisfac
ție că, de la tribuna O.N.U. numeroși 
reprezentanți ai statelor membre recu
nosc în coexistența pașnică o necesi
tate vitală, decurgînd din complexul 
realităților contemporane.

Cu deplină justificare observa în 
intervenția sa reprezentantul Braziliei 
că o premiză a relațiilor pașnice între 
state este luarea în considerare a exis
tenței unor state cu regimuri sociale 
diferite, fie că acest lucru place sau 
nu, și că, întrucît soluția războiului sc 
demonstrează ca inadmisibilă, singura 
cale care poate fi urmată pentru a 
ajunge la soluționarea problemelor erei 
noastre este aceea a tratativelor.

Este incontestabil că principiile co
existenței pașnice cuceresc o adeziune 
tot mai largă în întreaga lume; am 
face însă un prost serviciu cauzei pă
cii dacă am trece cu vederea faptul că 
aceste principii au și adversari înver
șunați.

Așa cum s-a mai arătat de la acea
stă tribună, in lumea contemporană 
se înfruntă două linii, două orientări 
în materie de relații internaționale: o 
orientare bazată pe principiile coexis
tenței pașnice, care urmărește întări
rea și dezvoltarea continuă a bunelor 
relații între state, eliminarea încordă
rii internaționale și rezolvarea la masa 
tratativelor a litigiilor dintre state, o 
altă orientare — cea a promotorilor 
războiului rece și ai cursei înarmări
lor — duce la organizarea de acțiuni 
agresive și la imixtiuni groso'ane în 
treburile interne ale altor țări, la crea
rea și întreținerea focarelor da neli
niște, perie!itînd grav pacea lumii.

Este drept că în zilele noastre seve
ritatea cu care opinia publică judecă 
pe adversarii principiilor coexisten
ței pașnice îi face chiar pe acei care 
subminează și împiedică aplicarea lor 
in viața internațională să invoce aceste 
principii, temîndu-se ca adevăratele 
ior gînduri și intenții să nu iasă la 
iveală. De aceea, popoarele hunii și 
reprezentanții lor trebuie să manifeste 
luciditate și vigilență, călăuzindu-se în 
aprecierea poziției fiecărui guvern după 
fapte și nu după simple declarații.

Cum se pot împăca declarațiile de 
atașament pentru cauza păcii cu poli
tica de sporire an de an a cheltuieli
lor de înarmare și a pregătirilor mili
tare ale S.U.A., cu ridicarea la ran
gul de politică de stat a spionajului 
militar și a încălcării suveranității al
tor state, care și-a găsit expresia în 
cunoscutele incursiuni agresive ale 
avioanelor americane „U-2“ și „RB-47“ 
deasupra teritoriului sovietic ? Cum 
se pot împăca asemenea declarații cu 
actele ostile împotriva eroicului popor 
al Republicii Cuba care a pășit ferm 
pe calea independenței sale naționale ?

Chiar acum, cînd în Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite asistăm la 
încercarea de a arunca răspunderea 
pentru încordarea internațională toc

Propunerile guvernului romîn, 
contribuție activă la menținerea 

și consolidarea păcii

Pornind de la convingerea că fie
care stat membru al O.N.U., fie el 
mare sau mic, are îndatorirea să a- 
ducă o contribuție proprie, 'bețivă, Ia 
afirmarea concretă a principiului co
existenței pașnice în relațiile interna
ționale, guvernul romîn a propus în
scrierea pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării Generale a punctu
lui intitulat: „ACȚIUNI PE PLAN 
REGIONAL IN VEDEREA ÎMBUNĂ
TĂȚIRII RELAȚIILOR DE BUNA VE
CINĂTATE INTRE STATE EURO
PENE APARȚININD UNOR SIS
TEME SOClAL-POLiriCF. DIFE
RITE".

Guvernul romîn consideră că dez
voltarea și îmbunătățirea continuă a 
relațiilor dintre stateie situate în re
giuni fn care cele două sisteme social- 
economice vin în contact imediat sau 
apropiat capătă o însemnătate deose
bită atît pentru țările direct intere
sate, cît și pentru pacea și securitate» 
generală.

Guvernele statelor respective ar pu
tea totodată iniția tratative pentru re
zolvarea problemelor litigioase exis
tente între ele, ar putea încheia tra
tate de înțelegere șl colaborare multi 
laterală sau orice alte instrumente de 
înțelegere regională, cu ajutorul că
rora să se elimine astfel de surse im
portante de neîncredere și încordare 
în relațiile dintre state cum sînt ba
zele militare străine, rampele de lan
sare a rachetelor, staționarea avioane
lor încărcate cu arme nucleare etc

Asumarea de către marile puteri a 
angajamentului de a respecta aseme 

parlamentar care exprima voința po
porului a fost interzis — în timp ce 
forțele secesioniste au devenit mai ac
tive ca oricînd, instruite și înarmate 
de colonialiștii belgieni sub ochii în
găduitori ai comandamentului O.N.U.

Este clar că situația la care s^a 
ajuns în Congo corespunde pe deplin 
planurilor și obiectivelor colonialiști
lor belgieni și sprijinitorilor lor din 
N.A.T.O. și dezvăluie caracterul real 
al politicii acestora.

Delegația romină consideră că Adu
nării Generale a O.N.U. îi revine sar
cina imperioasă de a examina cu cea 
mai înaltă răspundere problema situa
ției din Congo, pentru a crea, în sfîr- 
șit, poporului congolez Silei? condiții 
Ia care îi dau deplin drept lupta sa 
eroică pentru independență națională, 
libertate și viață mai bună.

mai asupra Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste, care depun e- 
forturi perseverente în vederea înlă
turării surselor ei, în Europa se des
fășoară mari manevre militare ale 
N.A.T.O. care provoacă neliniște și 
sporesc psihoza de război.

Aceleași cercuri, ai căror exponenți 
afirmă că sînt preocupați de dorința 
de a preveni dezlănțuirea unui război 
accidental sau a unui atac prin sur
prindere, organizează zborurile avia
ției strategice americane și engleze cu 
arme nucleare la bord, creînd astfel 
pericolul dezlănțuirii unui război acci
dental și menținînd o stare de perma
nentă amenințare cu un atac prin sur
prindere.

Sîntem, domnilor delegați, una din 
acele țări care au avut de suportai 
grave distrugeri, unul din acele po
poare care au avut de îndurat grele 
suferințe din cauza militarismului ger
man, atît în primul cît și în cel de-al 
doilea război mondial.

împreună cu celelalte popoare Iubi
toare de pace urmărim cu legitimă 
îngrijorare înarmarea accelerată a mi- 
litariștilor revanșarzi din Germania oc
cidentală sub patronajul puterilor ce 
fac parte din pactul Atlanticului de 
nord. In prezent conducerea Bundes- 
wehrului, cu girul și aprobarea des
chisă a guvernului federal, revendică 
înzestrarea Republicii Federale Ger
mane cu arme nucleare, iar cercurile 
conducătoare ale N.A.T.O. nu fac un 
secret din intenția lor de a satisface 
această revendicare primejdioasă pen
tru cauza păcii. Toate acestea trans
formă Germania occidentală în prin
cipalul focar al încordării și primej
diei de război în Europa și în lumea 
întreagă.

Interesele păcii cer inițjetuos reali
zarea propunerilor Uniunii Sovietice 
și ale Republicii Democrate Gerihane 
privind lichidarea urmărilor celui de-al 
doilea război mondial și încheierea 
tratatului de pace cd Germania.

Noi considerăm că hotărîrile pe care 
le va lua actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. trebuie să contri
buie la înlăturarea pericolelor grave 
ce amenință pacea, să pună capăt în
călcării normelor îndeobște recunoscute 
ale relațiilor dintre state și nesocotirii 
drepturilor suverane ale altor popoare.

încercarea făcută la sesiunea noas
tră de reprezentantul S.U.A. la O.N.U., 
de a absolvi de păcate pe promotorii 
războiului rece și pe partizanii regi
mului colonialist, dovedește că cercu
rile pe care le reprezintă nu apreciază 
la justa ei valoare maturitatea opi
niei publice internaționale. Iritarea 
este un prost sfetnic iar expresiile in
jurioase nu pot constitui argumente 
împotriva unor propuneri concrete și 
constructive pentru rezolvarea proble
melor vitale ale relațiilor internațio
nale și ale evoluției istorice a umani- 
tații.

Punctele înscrise de statele socia
liste și de alte țări iubitoare de pace 
pe ordinea de zi a acestei sesiuni is
torice, ca și propunerile cu care ele 
au venit în fața Adunării Generale ur
măresc rezolvarea problemelor funda
mentale ale epocii noastre — întărirea 
păcii și securității generale, asigurarea 
dreptului tuturor popoarelor de a se 
bucura de independență și suverani 
tatea națională.

nea aranjamente intervenite între sfii
tele unor zone geografice ar spori 
eficacitatea acestor aranjamente și va
loarea lor pentru cauza păcrr gene
rale.

După cum se știe, guvernul romîn 
a propus încă din 1957 o astfel de 
înțelegere între statele regiunii bal
canice și a reînnoit propunerile sale 
în anul 1959.

Am formulat propunerile noastre 
cu convingerea că regiunea balcani
că poate fi transformată într-o zonă 
a păcii, fără armament atomic, ram
pe de lansare a rachetelor și baze 
militare străine. Aceasta ar cores
punde în cel mai înalt grad intere
selor fundamentale ale popoarelor 
țărilor balcanice și ar depăși cu 
mult ca importanță limitele acestei 
regiuni geografice.

Realizarea unei astfel de înțele
geri ar crea totodată condiții din 
cele mai favorabile pentru intensi
ficarea schimburilor economice, a 
colaborării multilaterale și ajutoru
lui reciproc, în folosul tuturor po
poarelor acestei regiuni.

Faptul că în relațiile dintre unele 
state balcanice mai există încă pro
bleme în litigiu pledează nu împo
triva inițiativei guvernului romîn, ci 
în favoarea ei.

Este cunoscut că țările socialiste 
din Balcani și-au exprimat în repe
tate rînduri dorința de a rezolva pe 
cale de tratative problemele litigioase 
cu alte țări și au făcut propuneri în 
acest sens. Preu ria experiență a gu
vernului romîn confirmă că, atunci 

cînd există bunăvoință de ambele 
părți, problemele în litigiu se pot re
zolva conform cu interesele reci
proce.

Realizarea unei înțelegeri a state
lor balcanice nu implică renunțarea 
la sistemele de alianță din care a- 
ceste state fac parte, după cum dez
voltarea relațiilor multilaterale din
tre statele balcanice nu exclude dez
voltarea relațiilor bilaterale, pentru 
care există azi posibilități mult spo
rite față de trecut.

Am putut constata cu satisfacție 
că propunerile guvernului romîn sînt 
sprijinite de o serie de state din re
giunea balcanică și se bucură de in
teres și de simpatie în opinia publică 
din toate țările acestei regiuni.

Cu convingerea profundă că reali
zarea înțelegerii balcanice corespunde 
pe de-a întregul intereselor funda
mentale ale popoarelor acestei re
giuni, precum și interesului gene- 
ral al menținerii și consolidării păcii 
în lumea întreagă, guvernul romîn 
reînnoiește propunerea cu privire la 
Încheierea unui tratat de înțelegere 
și securitate colectivă avînd drept 
scop să consolideze pacea în regiu
nea balcano-adriatică și s-o transfor
me într-o zonă din care să fie eli
minate bazele militare străine, ram
pele de lansare a rachetelor și ar
melor nucleare. Ne exprimăm speranța 
că atît guvernul grec cît și noul gu
vern turc vor primi în mod favo
rabil propunerea noastră de dezvol
tare a colaborării și înțelegerii, de 
întărire a securității popoarelor din 
această regiune.

Domnule președinte,

Oricare ar fi concepțiile noastre 
politice sau filozofice, dacă milităm 
pentru pace, dacă ne este scumpă 
viața și munca creatoare a oameni
lor, nu ne poate fi indiferent modul 
în care sînt îndrumate și pregătite 
pentru viață vlăstarele tinere ale 
omenirii, dacă ele sînt învățate să 
prețuiască omul și realizările sale 
materiale și spirituale sau, dimpotri
vă, sînt crescute în spiritul negării 
creațiilor umane, al urii rasiale și 
naționale, al militarismului și răz
boiului.

Fapte recente arată că cercuri in
fluente din anumite țări fac eforturi 
pentru a inocula tineretului veninul 
intoleranței față de oameni, îndeo
sebi față de cei de altă rasă, al re- 
vanșismului și al agresiunii, în sco
pul de a-1 adapta proiectelor aven
turiste ale adversarilor destinderii și 
păcii.

Pornind de la ideea că tînăra ge
nerație poate și trebuie să joace u» 
rol important, un rol activ în favo
rizarea țelurilor păcii și coexistenței 
pașnice, guvernul romîn a propus 
înscrierea pe ordinea de Zi a actua
lei sesiuni a punctului intitulat : 
„MASURI PENTRU PROMOVAREA 
IN R1NDURILE TINERETULUI A 
IDEILOR PĂCII, RESPECTULUI 
RECIPROC ȘI ÎNȚELEGERII IN
TRE POPOARE".

Considerăm că Adunarea Generală 
O.N.U. .ar aduce un real serviciu 
cauzei păcii dacă ar recomanda gu
vernelor și organizațiilor specializate 
să acorde o atenție sporită proble
melor legate de promovarea în rîn- 
durile tineretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii între 
popoare și ar iniția elaborarea unei 
convenții internaționale în acest 
sens.

GUVERNUL ROMIN NĂDĂJDU
IEȘTE CA PROPUNERILE SALE, 
ATIT CEA REFERITOARE LA ÎN
ȚELEGERILE REGIONALE, CIT 
ȘI ACEEA PRIVIND ÎNDRUMA
REA TINERETULUI, VOR GĂSI ÎN
ȚELEGERE ȘI SPRIJIN DIN PAR
TEA STATELOR MEMBRE ALE 
ORGANIZAȚIEI NOASTRE.

Domnilor delegați,

Ducînd cu consecvență o politică 
de pace și de lărgire continuă a co
laborării multilaterale cu toate sta
tele, Republica Populară Romînă și-a 
concentrat eforturile pentru continua 
dezvoltare a economiei sale naționale 
și ridicarea bunăstării materiale și 
culturale a poporului.

Vechea Romînie era cunoscută ca 
una din țările înapoiate ale Euro
pei, cu o industrie slab dezvoltată, 
cu agricultură primitivă. In acea 
vreme, țării noastre îi erau caracte
ristice mizeria, analfabetismul în 
proporții de masă, mortalitatea infan
tilă ridicată și bolile endemice.

Cunoaștem din propria noastră ex
periență, stimați delegați, care sînt 
rezultatele dezastruoase ale depen
denței de monopolurile străine pen
tru viața politică și economică a 
unei națiuni. Monopolurile străine, 
care au dominat zeci de ani în țara 
noastră, au frînat dezvoltarea econo
miei, au jefuit bogățiile sale naturale 
și au exploatat munca harnicului 
popor romîn. Romînia importa aproa
pe toate mașinile și utilajele și era 
nevoită să-și vîndă grînele pe seama 
subalimentației cronice a populației. 
Luîndu-și soarta în propriile mîini 
și devenind stăpîn pe bogățiile țării, 
poporul romîn le valorifică conform 
cu propriile sale interese, sporind 
continuu forța economică a țării.

Industria națională a crescut în
tr-un ritm accelerat. Producția ei de
pășește de cinci ori volumul ante
belic, iar în anul 1965, în conformi
tate cu planul de șase ani, produc
ția globală a industriei noastre va 
fi de peste două ori mai mare decît 
în 1959 — de circa zece ori mai 
mare decît în 1938, anul cu cea mai 
mare producție a vechii Romînii.

Au luat o mare dezvoltare indus
tria siderurgică, industria construc
toare de mașini, industria energeti
că, chimică și a petrolului. Producem 
azi mașini-unelte felurite, tractoare, 
combine și alte mașini agricole, mij
loace de transport, utilaj electric. A- 
sigurăm în întregime echipamentul 
necesar extracției și prelucrării com
plexe a petrolului și două treimi din 
echipamentul industrial necesar noi
lor întreprinderi, precum și dezvol
tării celor existente, rămînînd și dis
ponibilități însemnate pentru ex
port.

Agricultura noastră a fost înzes
trată cu peste 60.000 de tractoare, 
iar pînă la sfîrșitul anului 1965 ea 
va fi complet mecanizată, dispunînd 
de circa 150.000 de tractoare, precum 
și de toate celelalte mașini necesare 
agriculturii moderne.

Ca urmare a dezvoltării economiei, 
venitul național este în prezent de 

2,7 ori mai mare decît In 1938; pînă 
în anul 1965 va crește de aproxima
tiv patru ori și jumătate în compa
rație cu același an.

S-a ridicat continuu nivelul de 
trai al întregii populații. Puterea ei 
de cumpărare s-a dublat, iar consu
mul a crescut de 2—3 ori față de 
anul 1938.

Cheltuielile social-culturale s-au 
mărit îrr ultimii ani de 4,5 ori, ajun- 
gînd să reprezinte în 1959 un sfert 
din bugetul total al statului. însem
nate mijloace materiale au fost în
dreptate spre dezvoltarea învățămân
tului elementar, mediu și superior, 
pentru crearea unor condiții tot mai 
bune de educație a copiilor și tine
retului, de ridicare continuă a ni
velului cultural al întregului popor.

Gratuitatea învățămîntului, dezvol
tarea rețelei școlare, fac învățămîn- 
tul de toate gradele accesibil tutu
ror copiilor și întregului tineret.

O deosebită atenție se acordă for
mării cadrelor naționale de tehnicieni 
și alți specialiști pentru nevoile in
dustriei, agriculturii și transporturi
lor, științei și culturii. Numărul in
ginerilor a crescut în țara noastră 
de la 9.000 cîți erau în 1938 la 60.000 
în anul 1960.

Populației îi este asigurată o largă 
deservire medicală gratuită. Romî
nia se numără astăzi printre primele 
zece țări din lume în ceea ce pri
vește numărul medicilor la mia de 
locuitori.

Aceste progrese considerabile au 
devenit posibile numai după ce po
porul nostru a pus capăt dependen
ței sale politice și economice față 
de puterile imperialiste. Rezultatele 
obținute sînt efectul unei politici dic
tate de interesele fundamentale ale 
țării și de necesitățile dezvoltării el pe 
calea progresului,

In dobîndirea rezultatelor schițate 
sumar aici un rol însemnat l-a avut 
strînsa colaborare și într-ajutorare 
dintre țările socialiste și sprijinul 
permanent și multilateral de care 
se bucură țara noastră din partea 
Uniunii Sovietice; în mod deo
sebit poporul nostru prețuiește aju- 
torul pe care ni-1 acordă Uniunea 
Sovietică pentru dezvoltarea indus
triei, baza avîntului întregii economii 
naționale.

Domnule președinte,

Profundele transformări înfăptuite 
în țara noastră provoacă, așa cum 
este și firesc, nemulțumirea adver
sarilor progresului social, a expo- 
nenților politicii de dominație impe
rialistă asupra altor popoare.

Aceștia sînt inspiratorii feluritelor 
acțiuni provocatoare de grosolană 
imixtiune în treburile interne ale 
țării noastre. Un exemplu recent îl 
constituie mascarada nedemnă a așa 
numitei „săotămîni a națiunilor cap
tive" patronată de personalități ofi
ciale din S.U.A.

Promotorii războiului rece își în
găduie, adeseori, să adreseze poporu
lui nostru stăpîn pe destinele «ale, 
promisiuni de „eliberare".

Ii întrebăm pe acești „eliberatori" 
nechemați: de ce anume doriți să 
eliberați poporul romîn ? De indus
tria sa națională, în plină dezvoltare, 
de bogățiile țării pe care poporul ro
mîn le valorifică azi în interesul 
prosperității sale, de dreptul la mun
că, la învățătură, la odihnă, la asis
tență sanitară, de libertățile asigu
rate în mod efectiv de orînduirea 
noastră socialistă ?

Poporul romîn cunoaște suficiente 
exemple ale modului în care con; 
cepeți libertatea, acolo unde vă mai 
puteți impune voînța 1

Ne-am referit aici la aceste ac
țiuni provocatoare al căror ecou s-a 
făcut auzit și în adastă sală, pentru 
a atrage atenția Adunării Generale 
asupra uneia din formele războiului 
rece care alimentează tensiunea in
ternațională, încalcă normele rela
țiilor între state și care trebuie con
damnată cu toată asprimea de către 
Organizația Națiunilor Unite.

Domnilor delegați.

In încheiere, permiteți-ml să ex
prim poziția delegației romîne în 
problema îmbunătățirii și perfecțio
nării activității O.N.U.

In această problemă noi pornim 
de la ideea că într-o lume în care 
există state cu diferite sisteme eco
nomice și politice, O.N.U. își poate 
îndeplini cu succes sarcinile numai 
dacă rămîne fidelă principiului Car
tei, care afirmă că O.N.U. trebuie să 
fie un centru de armonizare a efor
turilor tuturor națiunilor în vederea 
scopurilor comune, menținerea păcii 
și' securității, dezvoltarea relațiilor 
prietenești între națiuni, realizarea 
cooperării internaționale.

Trebuie să se țină seama că în 
măsura în care s-a încercat și se 
încearcă din partea unui grup de 
state sau a unui bloc militar de a-și 
asigura în O.N.U. o poziție domi
nantă și de a impune astfel hotă- 
rîri care servesc exclusiv intereselor 
sale și care dăunează intereselor ce
lorlalte state sau grupuri de state, 
în aceeași măsură se diminuează ca
pacitatea acestei organizații de a-și 
îndeplini efectiv rolul în apărarea 
păcii. Doar nimeni nu va accepta un 
arbitru despre care știe de la înce
put că favorizează partea opusă.

De aceea, aș vrea să arăt, dom
nilor delegați, că a propune înlătura
rea unor stări de lucruri care au per
mis folosirea O.N.U. ca un instrument 
al unui grup de puteri în dauna celor
lalte state, a propune măsuri menite 
a asigura încrederea tuturor statelor 
membre în aparatul executiv al O.N.U. 
și a garanta obiectivitatea lui în 
aplicarea hotărîrjlor O.N.U., înseamnă 
a întări Organizația Națiunilor Unite 
și a face din ea un real și puternic 
instrument de menținere a păcii și 
securității internaționale.

Era desigur de așteptat ca acei 
care au folosit ipînă acum pozițiile 
lor dominante în O.N.U. pentru a-și 
impune politica lor să reacționeze la 
aceste propuneri așa cum reacționează 
totdeauna în istorie acei care sînt 
confruntați cu perspectiva de a-și 
pierde privilegiile.

Schimbările progresiste care au ce
rut lichidarea unor privilegii au fost 

totdeauna însoțite de strigătele celor 
privilegiați car’s prevesteau că, odată 
cu pierderea privilegiilor lor, va iz
bucni o criză care va face să piară 
totul. In realitate n-au pierit decît 
privilegiile, iar lumea a continuat să 
trăiască și să se dezvolte. Aceasta 
este valabil și pentru o organizaț'e 
internațională ca Organizația Națiuni
lor Unite.

Chestiunea restructurării secretaria
tului general este o chestiune de prin
cipiu pentru organizația noastră._

Restructurarea aparatului executiv al 
O.N.U. și, în special, a secretariatului 
general este o cerință pe care o ri
dică însăși viața internațională a zile
lor noastre, însăși necesitatea impe
rioasă ea O.N.U. să poată deveni un 
instrument eficace în rezolvarea ma
rilor probleme care sînt pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a O.N.U. 
Aceasta o demonstrează și cele pe
trecute în Congo unde secretarul ge
neral al O.N.U., d-1 Hammarskjoeld, 
a acționat, în fapt, ca exponent al po
liticii puterilor colonialiste, în loc să 
asigure îndeplinirea hotărîrilor Consi
liului de Securitate, conform cu inte
resele libertății și independenței po
porului congolez.

In actuala structură, secretarul ge
neral nu asigură aplicarea obiectivă 
a hotărîrilor O.N.U. Cu atît mai puțin 
poate asigura secretariatul general, 
în prezenta lui structură, sarcinile 
noi, de perspectivă, pe care aparatul 
executiv al O.N.U. va trebui să le 
asume în viitor.

Este știut, de pildă, că, în legătură 
cu înfăptuirea dezarmării generale și 
complete, se va ridica problema creării 
unor forțe armate internaționale ale 
O.N.U., care urmează a fi folosite 
conform hotărîrilor Consiliului de 
Securitate, organul însărcinat de 
Cartă să mențină pacea și securitatea 
internațională.

îndeplinirea unor asemenea hotă- 
rîri va reveni, în mod firesc, aparatu
lui executiv al O.N.U.

Se ridică deci chestiunea: ce ga
ranție vor avea grupurile de state 
care comipun O.N.U. că aparatuț exe
cutiv va îndeplini întocmai hotărîrile 
luate și că el nu va fi folosit pen
tru a servi interesele înguste ale 
unui stat sau grup de state împotriva 
intereselor celorlalte grupuri de state?

Este limpede că oricine privește 
serios și responsabil problema asigu
rării păcii și securității internaționale 
nu poate să nu fie de acord că acestei 
chestiuni trebuie să i se dea un răs
puns satisfăcător.

DELEGAȚIA ROMINĂ CONSI
DERA CA RĂSPUNSUL SATISFĂ
CĂTOR ÎL OFERĂ PROPUNEREA 
U.R.S.S. GA ORGANUL EXECUTIV 
SA FIE CONSTITUIT NU DINTR-0 
SINGURĂ PERSOANĂ, SECRETA
RUL GENERAL, CI DIN TREI RE
PREZENTANT! AI GRUPELOR DE 
STATE GARE COMPUN O.N.U. — 
STATELE APARȚININD ALIANȚE
LOR OCCIDENTALE, STATELE SO
CIALISTE ȘI CELE NEUTRE.

O asemenea soluționare a proble
mei constituie o garanție că activita
tea aparatului executiv al O. N. _U. 
se va desfășura cu deplină obiectivi
tate.

Delegația romînă ține să se alăture 
părerii exprimate , de mai mulți ante
vorbitori privitor la inconvenientele 
pentru desfășurarea activității normale 
a O. N. U. ca urmare a faptului că 
sediul el se află la New York.

Delegația romînă a venit la aceas
tă adunare însuflețită de dorința de 
a-și aduce contribuția la rezolvarea 
problemelor de pe ordinea de zi.

Am pășit pe pămîntul Americii dînd 
expresie sentimentelor de stimă și 
prețuire pe care le nutrește poporul 
romîn pentru poporul american; eram 
ca și celelalte delegații îndreptățiți 
să așteptăm ca în orașul în care sc 
desfășoară lucrările acestui for su
prem al națiunilor să găsim con- 
dițiuni favorabile activității lui și un 
climat propice bunei înțelegeri între 
popoare.

Am constatat însă că, în momen
tul cînd la sesiune sînt reunite dele
gațiile a aproape 100 de state, printre 

.care un mare număr sînt reprezen
tate prin șefi de state și guverne, 
aici, la New York, se desfășoară una 
din cele mai penibile încercări de a 
otrăvi atmosfera internațională prin 
împletirea măsurilor ostile, șicanatoare 
și discriminatorii luate de oficialită
țile americane, cu așa-zlsele „demons
trații" ale unor huligani, fasciști fu
gari și infractori de drept comun în
chinați cu ziua sau cu ora. Aceasta 
este, probabil, imaginea obișnuită a 
mult trîmbițatei „lumi libere" așa cum 
o concep inspiratorii tuturor acestor 
acțiuni provocatoare.

Delegația romînă consideră justifi
cată părerea că trebuie examinată pro
blema găsirii unui alt sediu pentru 
O.N.U. într-o țară care poate asigura 
desfășurarea normală, în condiții 
demne, a activității delegațiilor și a 
organizației în întregul ei.

Domnule președinte,
Stimați delegați,
Popoarele lumii își pun mari nă

dejdi în această sesiune. Ele așteaptă 
ca Adunarea Generală să găsească 
drumu,I pentru a scoate problema de
zarmării din impas și pentru a înfăp
tui dezarmarea generală «i completă, 
transformând în realitate năzuința no
bilă a omenirii — o lume fără răz
boaie. Ele așteaptă ca Adunarea Ge
nerală să se pronunțe pentru abolirea 
definitivă a sistemului colonialist și 
să deschidă popoarelor care mai su
feră jugul robiei coloniale porțile li
bertății și demnității umane. Ele 
așteaptă ca Adunarea Generală să 
condamne și să ceară încetarea ac
țiunilor care periclitează pacea și în
calcă principiul sfînt al suveranității 
naționale. Ele așteaptă ca Organiza
ția Națiunilor Unite să devină cu 
adevărat instrumentul efectiv al apă
rării păcii și securității internaționale.

In încheiere, dați-mi voie să vă 
mulțumesc pentru atenția acordată și 
să exprim urarea ca lucrările acestei 
sesiuni să corespundă marilor aștep
tări ale popoarelor lumii.
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Cum s-a schimbat Cîmpia Turzii
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e Ia reședința raio
nală din tîrgul Mur- 
genilor, ne zorim, 
mai către seară, — 
cînd afară se lasă cu 
răcoare și cînd soa
rele prinde să coboa
re spre asfințit, as- 
cunzîndu-și obrazul 
roșu după căptușelile 

ale norilor, — pe dru-de bumbac __
mul Fălciului. După douăzeci de mi
nute, ne înfundăm în vale, în satul 
Rînzești, urcăm pe lîngă gospodă
ria colectivă și pe lîngă casa de 
nașteri și dispensar, ne pare rău 
că din pricina schelelor încă nedes
făcute nu avem chip să fotogra
fiem noul local de școală care-și 
arată fața albă, surîzățoate, proas
păt ieșită de sub netezișurile mis
triei și de sub mustățile bidinelei, 
dar asta-i situația: nu-i cum și 
nu-i nici vreme, fiindcă am și ieșit 
din raza comunei și iată-ne acum, 
zburînd pe lîngă rutiere, autoca
mioane și tractoare care se întorc 
de la cîmp, pe șoseaua ce urcă 
prichiciul ce mărginește bălțile 
lunca Prutului.

Din fuga mașinii, distingem 
SMT-ul din Bogdănești agrafele 
antenei de televiziune, orientate 
spre București, le vedem, doar o 
clipă cocoțate asemeni, pe cele de 
la căminul cultural și de la gos
podăria de stat din Fălciu, mai 
săltăm ici-colo fără de voie, hur- 
tlucîndu-ne cumsecade pe o por
țiune de șleau care se repară, cînd, 
gata, am și ajuns.

Sîntem în marginea 
rezeni, avem treburi 
vrem să înaintăm, dar 
cu putință, fiindcă ne 
mire, fără nici o tradițională „pîine

Case mărunte cu gard țărănesc și 
curți te întîmpină resfirate imediat 
ce depășești tăblița ce indică negru 
pe galben numele de botez al Cîm
piei. Vaci ardelenești, masive și par
că blege pasc pe marginea șanțului, 
seara, gonind dintr-o obișnuință rău 
conservată țînțari imaginari și muște 
ce s-au dus demult la culcare, lipin- 
du-se de pereți și de lemne. Sub 
cumpăna lungă a unei fîntîni, între 
proțap și ghizdul circular, o masă 
întinsă, cu ardei și roșii, își așteaptă 
gazdele ce se spală în jghiab și stri
gă la copilul r.eastîmpărat ce vrea 
să mute becul chiar în vîrful cumpe
nei, să se miște făcînd umbre cînd ci 
va avînta ciutura în apă sau o va 
lăsa să se înalțe pînă între vertical 
și perpendicular. Seara e la fel de 
pașnică la Cîmpia-Turzii ca în ori
care altă așezare din împrejurimi și 
dacă nu rămîi să vezi toate cele 
douăzeci și patru de trepte ale zilei, 
pleci cu o imagine unicoloră. Vacile 
și rusticul de la exterior nu sînt de 
carton, însă nici esențiale. Mai mult 
o îmbinare între vechiul gospodar cu 
lot și car și actualul muncitor de la 
secția de cablare, dacă nu un vesti
giu al zilei cînd angajările în fabrică 
se făceau după rațiuni cornițe, pa
tronilor plăcîndu-le țăranii fără prea 
mari pretenții, săraci pînă dincolo de 
elementele sărăciei, și ortodocși. Bu
nătatea lor se manifestă electiv, a- 
vînd slăbiciuni pentru un soi de în
chinare, crezînd probabil că-1 favori
zează pe angajatul cu certificat reli
gios reținîndu-i din leafa de mizerie 
ce oficial era trecută în niște foi de 
circumstanță. Fiindcă actele aveau 
mai mult o utilitate birocratică, săi 
consemneze un nume lîngă un număr 
de ordine. Oricium, pînă și patronii 
erau convinși că asemenea documente 
sînt ridicole. Doar erau acționari ai 
marilor bănci din Ardeal, oameni de 
cifre, rotunji anatomic ca și cozile 
milioanelor, făcute din zero lîngă 
zero...

Cîmpia Turzii a fost aleasă de ei 
nu pentru a o ridica de la necunos
cut la rezonanță, ci din rațiuni pur 
legate de fluxul și refluxul convena
bil al buzunarului, singurul lor or
gan capabil să judece. Cîmpia era 
un minunat focar, discret și ieftin. 
Turda se afla la o jumătate de 
pas, calea ferată ce lega Nor
dul cu Sudul trecea prin Cîmpie. 
Plus terenuri mai mult decît convena
bile de cumpărat. Plus, se afla în inima 
Ardealului și plasamentul mărfii pleca 
în raze, circular. Plus, brațe de muncă 
la discreție. Era un punct de confluen
ță. Cîmpia Turzii. Patronii au cum
părat punctul și-au început să con
struiască pornind de la el și-apoi să-i 
stoarcă toată puterea. Aspectul vechi 
l-au păstrat: sat de cîmpie plat, în
tins. Au păstrat și costumul spart și 
tehnico lor pe la articulații și în pos
terior, l-au păstrat pentru a nu strica 
portul național, patronii Fin'd oficial 
mari iubitori ai folclorului. Iată însă că 
oamenii strînși în jurul focului și folo
sind ciocanul ca unealtă au început 
de la o vreme să descoperă graiul. 
Au apărut cuvintele și oamenii le-an 
silabisit cîțiva ani pînă le-au învățat 
și înțeles, le-au schimbat între ei, a- 
poi, împreună cu toată țara, auschltn-

bat cu o sută optzeci de grade ros
turile, orele, banul, timpul liber, to
tul. De abia de-atunci se poate vorbi 
și la Cîmpia Turzii de-o viață la 
înălțimea omului. Casele copleșite de 
acoperiș și nevoi, n-au fost sprijinite 
cu propte și legate la subțiori cu ață, 
au fost pur și simplu măturate. Ie
șind din ele, aplecat și palid, omul 
s-a ridicat în picioare și a urcat trep
tele blocului, pînă la etajul trei, s-a 
spălat în vană, timid și neîndemîna- 
tic, fiindu-i teamă să
Adam, si să fluiere sub grinda moale 
și sănătoasă a apei. S-a culcat apoi 
în dormitor și dimineața, din bucătă
rie, nevasta i-a adus în cană și pe 
farfurie dejunul. Fiindcă la Cîmpia 
Turzii muncitorii, ca și în altă parte, 
au simțit că sînt oameni cu adevă
rat de abia în zilele noului anotimp 
al țării. Orașul nou nu-și etalează 
la șosea blocurile moderne. Prețuiește 
liniștea și s-a consolidat în stînga, 
departe de neastîmpărul camioanelor. 
In vechiul centru, un parc aproxima
tiv circular, cu bănci, stă în apro
pierea Palatului Cultural. Circiuma 
cu necazuri și vociferări a cedat lo
cui. Nu mai tronează. Timpul liber 
se strînge din ce în ce mai total între 
zidurile Palatului Cultural. Șah și 
cărți, cinematograf, cor, ping-pong, 
echipe de dans — iată unde se îm
part secundele și orele rămase mun
citorilor după ieșirea din schimb.

Dar partea esențială și cea care a- 
duce distincția de alte unități din ța
ră, este concentrată într-un cuvînt 
fără asperități: schimb. Să urmărim 
fiecare literă a lui, sau mai precis 
trecerea metalului ruginit și vulgar 
la înfățișare, în lucru finit. Cuvîntul 
tehnic e greu de pronunțat și, luat 
despărțit de imediata lui utilitate, ca- 
re-i dă personalitate și căldură, e 
sec, deci il vom ocoli cît ne va sta 
cu putință, mai ales pentru faptul că 
muncitorii îi știu toate articulațiile 
organice și n-o să fie deloc impresio
nați de prea deasa lui folosire.

Ca să devină cui, agrafă de 
sau cablu, metalul ruginit și 
lențial la vedere, își schimbă 
de cîteva ori, își fringe oasele

se desbrace, ca

birou 
pesti- 
haina 
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și reci, și le recapătă svelte pe por
țiuni, se divide și se alungește, se
multiplică și primește luciu. Nu vei
auz: r.icăiz.i mostre de asemeneaauzi nicăieri mostre de 
dialog:

— Pe ce se cunoaște 
Iul?

— Păi, pui degetul 
gură.

S-_au dus odată cu ....... 
mani, zgîrciți în meseria lor, închis
tați și de un humor caraghios și 
sumbru. Dovadă că acum în între
prindere sînt peste cincisute de ino
vatori. Oamenii au crescut și au con
știința că nu sînt mașini de prelucrat 
metale. Știu de ce introduc var în 
cuptoare ca să se formeze sgura, de 
ce var și nu altceva, știu de ce apa 
este cel mai mare dușman al între
prinderii. Științific. Secretele au de
venit publice și metalul nu-și mai 
face de cap, misterios și plin de ca
pricii. S-a transformat în idei, sau 
mai exact ideile circulă sub formă de 
metal, precis. Oțelăria de la Cîmpia 
Turzii, ca și laminorul, nu este ma
iestuoasă, dar are în ea o nuanță do 
cochetărie. Nu e pentru mii de tone, 
ea Reșița sau Hunedoara. E femenină

că-i

Și-l

cald oțe-

bagi în

meșterii ger-

și delicată, n-are ambiția mușchiula- 
turii bărbătești a fraților ei citați mai 
sus. Totuși, cînd metalul 
le, impresia e aceeași, 
soarele, în plină zi. O 
loare, de incandescență, 
tudine feerică de culori, 
timă instanță, sînt de aceeași pastă, 
dar poate că zborul prin aer, neregu
lat, al micilor fărîme și uriașa do
goare ce-o intuiești numai, te fac să 
crezi că asiști la un neobișnuit răsă
rit. Doar cîteva fragmente am văzut 
din această naștere de metal, trecînd 
în altă secție, și mi-au fost deajuns. 
O rază autentică de soare străbatea 
vertical, ca o pînză de borangic, haia 
laminorului. Era însă calmă și vapo
roasă, fără frămîntarea încleștată și 
fluidă a materiei și fără să-ți dea 
sentimentul că ar putea ieși din pro
priile tale eforturi.

Bucățile de metal, ca să treacă în 
sîrmă, se alungesc trecînd prin zeci 
de roți. E un fel de mașină de tors 
cînepă, cu roți de metal, multe, cea 
care „toarce" sîrma, alungind-o și 
dîndu-i grosime pînă la cea egală cu 
firul de păr. Sonorul acestei prefaceri 
e ca un susur odinnitor. 'Mii de me
tri de sîrmă trec prin aer încordați, 
fugind în sus și în jos, chemați să 
se învîrtă în jurul osiilor neobosite, 
cresc între porțiuni fixe, impercep
tibil, și prin acumulare, evident. E 
un păienjeniș dirijat și greu în sala 
aceasta. Ca niște fraze de maestru 
cu unduiri și sclipiri, curg fără să te 
obosească, într-un ritm continuu, dar 
totuși ritm. Mecanismele ce conduc 
această perpetuă alungire nu se ză
resc decît din exterior, ceea ce alungă 
naturalismul sufocant al măruntaie
lor negre de metah Frazele de sîrmă 
curg și vizual, le percepi cîntecul ce 
s-ar _ putea rezuma prozaic în : kilo
metri de cabluri, energie purtată peste 
păduri și ape, lumină declanșată co
mod, carte, tramvai, telefon, distanțe 
scurtate, ore comprimate în 
civilizație.

curge în oa- 
parcă răsare 
singură cu- 
dă o multi- 
care, în 41-

minute, 
Sîrmele aparent insensi

bile trec prin toate fibrele țării și 
dau tonul unui grad de viață. Sîrme, 
cît mai multe sîrme I

Ca să devină cablu, sîrma se aco
peră întîi cu un strat izolant, sau cu 
două, cu trei. O cocă din cauciuc sin
tetic și natural, din prafuri albe, din
tre _ care n-am reținut decît pe cel 
mai puțin neobișnuit, neozonul, ma
laxată și întinsă în pături, tăiată fe
lii, e tot ce se lucrează într-o altă 
secție. Neozonul s-a întipărit nu a- 
tît ușurinței de pronunțat cît farm, 
cului unei scurte 
a fost integrat 
muncitor:

— Neozonul
lui.

învelită în 
curent, sîrma 
spre comerț printr-o secție de înfru
musețare, de croitorie și cosmetica. 
Zeci de suveici cu țăcănit ritmic îm
pletesc în jurul ei, din alb și roșu, ori 
albastru, o haină elegantă.’ Suplă, in 
colace, sîrma a devenit cablu și trece 
în magazie să-și ia un număr de 
ieșire și o etichetă de circulație prin 
lume.

Secția de cuie, te întîmpină cu o 
ploaie de sunete rupte nemuzical. 
Actul de naștere al unui cui se sem
nează din cîteva tăieri și lovituri e-

ca

dă

ic-
propozițiuni în care 
subiect de către un

tinerețe cauciucu-

izolant, verificată de 
își continuă drumul

fectuate de o mașină fără fast, Aceste 
efemeride de metal se adună umi
le într-o ladă, apoi lăzile sînt 
vărsate într-un fel de butoi de tablă 
ce curăță urechile rămase inutil la 
nașterea cuiului. Biografia compri
mată în cîteva gesturi mecanice și-a 
încheiat marele ei capitol; vor urma 
altele, de utilitate și drumuri.. Cuiul 
întâlnit în țărînă, amenințător, și rece, 
sau ieșind din garduri strîmb și ru
ginit, se află într-o fază de bătrî- 
nețe și ramolisment. Acum e. cald și 
lucitor și împreună cu frații lui ieșiți 
din sîrmă, pare o minusculă vietate, 
ca o păpușe schițată, cu picior, trup 
svelt, fără proeminențe anterioare ori 
feminine, cu cap și freza. Ținut m 
mînă și răsucit, nu vorbește. învață 
.alfabetul numai dacă îl scapi pe ci
ment. Maturitatea lui începe odată 
cu copilăria, ia ieșirea din secție, și 
ajuns să închege schelete de lemn, 
bătut, nu țipă, ci strigă de voluptatea 
împlinirii. Așa își realizează potența, 
nu dormitînd în lăzi și așleptînd să-l 
ruginească umezeala. Cuiul, sprinten 
și efemer, e totuși un crîmpei de eter
nitate : el dă trăinicie așezămintelor, 
căci două scînduri puse cruciș n-ar

el. 
to- 
în 

simplitatea lor, ies pe poarta Indus
triei Sîrmii din Cîmpia-Turzii pornind 
în adevărata lor viață.

Cuvîntul schimb se termină cu b, 
care, printr-o coincidență, e prima 
roată de la bicicletă. La Cîmpia 
Turzii, sfîrșitul schimbului coincide 
cu o enormă eșarfă de biciclete ce se 
îndepărtează. Muncitorii, pe șoseaua 
odihnitoare, gustă primele clipe de 
odihnă, pedalînd spre casă.

Bine, bine, ar obiecta cineva, dar 
unde sînt oamenii, numele și bio
grafia lor ? Aici, în fiecare frază a 
Cîmpiei, în fiecare secție. Ei fac doar 
totul. Ca să le înșirăm numele, ar 
trebui zeci de pagini. Și nu e nevoie. 
Ei toți au luat Steagul Roșu al Co
mitetului Central al Sindicatelor. E- 
nergia, abnegația, dragostea lor, bio
grafia lor colectivă 
o filă. In drumul 
provincie, 
a căpătat o nouă nuanță de greutate 

ceea ce am vrut să consemnăm.

înfrunta secundele și anii fără. 
Milioane de cuie, cuie modeste și 
tuși cît de pline de personalitate

s-a întregit cit 
ei de ieșire di:i 

sonoritatea Cîmpiei-Turzii

și sare', președintele gospodăriei 
agricole colective „16 februarie".

— Vă rog, tovarăși, vă rog, — 
insistă el și prinde să ne lămureas
că. La noi, la Berezeni, există două 
colective, cealaltă-i mai mare, e 
drept, e și mai veche, este?, dar 
nu se cade oare să ne vizitați și 
pe noi ? I Că despre cealaltă s-a 
tot scris. Ia poftiți și pe la noi !

Nu ne împotrivim. Trecem po
dețul pe 
curte ușurel prăvălită la vale, 
inundată de glasuri de femei, vreo 
100 de femei, poate și mai multe. 
Au stirr.it larmă, așa, mai mult în 
șagă, și-l așteaptă prujind, însăi- 
lînd glume, pe magazioner, să-l ia 
în unghii, nu altă, în fața unui 
lacăt cît o ploscă pus pe belciu
gele de la o ușă ce trebuie musai 
deschisă pentru ca cele adunate 
aici, colectivistele, să poată lua ast
fel fiecare, după rînduială, zarza
vaturi proaspăt aduse de Ia bul- 
găria din baltă. Intre timp, cel mult 
așteptat apare, se statornicește 
treptat liniște, pe deasupra satului 
vîslesc gîgîind cîteva stoluri de 
gîște sălbatice care vin din stufă
rișurile și răgozurile unui crac al 
Prutului și se duc acum să se ghif- 
tuiască, să-și îndoape gușile, cu 
boabe de orz și de grîu cîte-au 
mai rămas în urma combinelor 
undeva pe miriștile din vecinătă
țile satului, iar noi sfătuim cu pre
ședintele instalați de la vale de se
diu, pe niște taburete așezate lîngă 
prisacă, sub frunzetul cîtorva nuci 
tineri.

— Avem numai doi ani și jumătate 
de cînd nc-am constituit! spijne 
președintele Ene Tătăruș, un țăran 
de numai 31 de ani, îndesat, cu 
ochi mari, rotunzi și cam bul
bucați, așezat la vorbă, cumpănit, 
cu bună cîrmă Ia minte. înainte 
de colectivă am avut o întovără
șire care a trăit vreo șase ani, ur
mează el. Destul cu ea. La colec- 
tivă-i altceva: sîntem toți laolaltă, 
toți o inimă, toți un gînd, este ?

Mă interesez de toate, întreb, îi 
cer amănunte despre una, despre 
alta, președintele nu se încurcă, le 
știe de-a rostul pe toate. Știe că 

pe seamă 1179 hectare de te- 
că gospodăria e alcătuită din 

familii, că au avut însămînțate 
exact 310 hectare cu grîu, scoțînd 
în medie 1080 kg. la hectar, (ceea 
ce, ținînd seama de secetă, e destul 
de mulțumitor), știe că are semă
nate 381 hectare cu porumb, 75 
hectare porumb-siioz, 110 hectare 
floarea soarelui, 21 cu cartofi, 5 cu 
mazăre, 15 hectare de grădinărie, 
73 vaci, 88 boi, 29 cai, 220 porci, 
900 rațe, 300 pui, 1300 oi, — nimic, 
nimic nu-i scapă.

— Deunăzi iar a fost la noi 
varășul președinte Gheorghiu 
la raionul Murgeni! se laudă 
ajutorul pe care-1 primește preșe
dintele colectivei. De cînd cu Di
rectivele Congresului Partidului, 
mereu vine la noi ba dumnealui, 
ba tovarășul prim-secretar Haraga, 
ba alții, fiindcă ce se întâmplă ? 
Avem sarcini mai serioasg și nu 
trebuie să ne facem de rușine, 
este?

Și istorisește, între altele, cum, 
învățînd din experiența anului tre
cut, cînd au avut doar 420 tone 
porumb siloz, anul acesta colecti
viștii au prevăzut 4040 tone, din 
care au și însilozat,. cum scrie la 
carte, 660 tone cu diferite ierburi 
și 181 tone porumb și floarea soare
lui, pregătind, pentru păstrarea ce
lorlalte, 10 gropi.

— Vom avea, cred, mai mult de 
10 tone furaj la fiecare vacă! își 
dă cu părerea Ene Tătăruș. Plus 
de asta, pentru recolta viitoare, din 
planul de 300 hectare, am și arat 
170, am cărat pe cîmp 900 tone de 
gunoi. La noi, atelajele toate, 21 
cîte avem, în afară de autocamion, 
toate sînt duse acuma la transpor
tat îngrășăminte, fiindcă, dacă nu 
pun pe fiecare hectar măcar cîte 
25 tone gunoi, să scap de grija 
asta pe vreo cîțiva ani, ce fac și 
unde-ajung? Pe urmă, — mai adău
gă el — să vă spun problema cu 
contractările, problema cu construc
țiile, eu livada...

Mi le spune cu de-amănuntul pe 
toate, pomenește de colectiviști 
fruntași, dintre care rețin numele 
comuniștilor Ion Rînzescu, Ștefan 
Arhire, Alexandru Gavril și 
Gheorghe Raicu, face calcule pe 
dată, demonstrînd cu cifre de unde 
va porni și unde va ajunge, ce s-a 
realizat și ce temeri, și ce greutăți 
mai are, cum stă cu avansurile 
acordate pînă acum la oameni, — 
mă roi președinte de
ispravă!

Poezia 
războaielor 

de tesut

stînga și intrăm într-o

to
rte 
de

are de necrezut... și cu 
toate astea războaiele de 
tesut tși au poezia lor. 
La început te întîmpină 
zgomotul ritmic și uni
form al suveicilor, după 
aceea baloturile mari de 
pînză și stofe și de abia 
la urmă omul. Dar odată 
cunosclndu-l uiți de toate

celelalte și bătăile suveicilor țl se Par 
simple ecouri ale unor pulsații ce por
nesc fn fluidul general al zgomotelor 
de aici, din inima lui.

Pare de necrezut... și cu toate astea 
războaiele de tesut își au poezia lor. E 
de ajuns să vezi mîinile iuti ale țesătoa
relor, nefiresc ăs iuți pentru a le putea 
numi numai îndemînatice, mult prea gra
țioase în mișcări, ca să le atribuim doar 
feminitate, ca să-ți dai seama că tot ce 
depășește obișnuitul înseamnă artă, cu 
pînză dură de doc, alături de cea mai 
fină țesătură poartă în ea dăruirea gene
roasă a omului. Și omul cînd se dăruiește 
creează.

Pare de necrezut... și cu toate astea 
războaiele de țesut își au poezia lor.

Cînd am cunoscut-o pe Maria Susan, 
țesătoare la fabrica „Partizanul Roșu’’ 
din Orașul Stalin, rni-arn închipuit că 
fetița legată ștrengărește la cap cu un 
batic verzui s-a pierdut de mamă-sa și 
mirată s-a oprit să se minuneze de zba
terea aproape omenească a războaielor. 
Am aflat mal tîrziu. „Fetița" avea două
zeci de ani, era candidată de partid, 
lucra de la absolvirea școlii profesionale 
ca țesătoare și în ultimul timp reușea 
să realizeze în opt ore peste 65.000 de 
bătăi...

Poezia? încă nu. S-a născut mai tîr
ziu...

Cu mulți ani în urmă părăsea satul 
natal un om între două vîrste, gîrbovit. 
cu umerii obrajilor ieșiți înafară, ur
mat de o droaie de șase copii, Era Gheor
ghe Susan care pornise în lume, hăituit 
da sărăcie, de foame, ^cu gind să-și gă
sească pe alte meleaguri un loc unde el 
și cu copiii lui să poată trăi mai omeneș
te. A rămas în sat doar Alexandru, cel 
de al șaptelea copil, cel mai mare, sin
gurul pe care pămîntul setos, crăpat de 
arși fă, îl cerea ca dijmă, zălog, pentru 
cei care îl blestemaseră și fugiseră de 
el, de sărăcia lui.

A trecut Gheorghe Susan munții și a 
poposit la poalele Tîmpei. S-au schimbat 
multe de atunci, multă vreme a trecut, 
dar familia nu s-a despărțit, nu s-a ri
sipit. Gheorghe Susan e azi turnător 
la ,,Steagul Roșuu și cinci dintre copiii 
lui lucrează la diferite secții ale acele
iași uzine. Alexandru, cel mai mare, ra 
mas în sat, a devenit colectivist, numai 
Maria, fetița cu ochii adumbriți, mezina 
familiei, țese sute de metri de pînză și 
stofe, pentru toată familia ei, pentru 
toate familiile țării.

Am trecut pe la ,,Steagul Roșu", am 
văzut-o pe Agri piua Susan în turnătorie, 
alături de tatăl ei, iar pe sub bolta 
unei secții, în cobi na macaralei am zări
t-o pe Alexandra Susan. Macaraua s a 
oprit o clipă deasupra unui snop de 
Scîntei albastre, o mînă a făcut un semn 
de salut sudorului Nicolaie Susan și 
cabina cu fata oacheșă în ea a trecut 
mai departe. L-am văzut pe rectificato
rul Andrei Susan, preocupat asupra mun
cii lui și am stat de vorbă cu Zoițn 
Susan, în timp ce dădea din magazie 
uneltele cerute de muncitori și, fără să 
vreau, m-am gîndit la această familie 
de muncitori, una din multele familii ale 
țării, muncind cu dărnicie pe care o dă 
conștiinței libertatea.

M-am reîntors a doua zi la „Partiza
nul Roșu". Am reîntîlnit-o pe Maria Su
san supraveghindu-și cele două războaie 
cu atenție și găsind totuși timp să mă 
întrebe poznaș cum întreabă copii cînd 
te văd preocupat de îndeletnicirile lor

— Ei cum ți s au părut ?
— Cine ?
— Ai mei...
— Iți seamănă dumitale...
— Și eu ?
— Le semeni lor. Numai nu știu di

ce îmi face impresia că mîinile dumitale 
dau acestor mașini o poezie aparte...
— Vă înșelați. Mîinile lucrează aproape 

singure. Aici doar mă gîndesc. Acasă 
seara, la cămin, după ce colegele adorm, 
ce gîndesc aici pun pe hîrtie... încerc 
și eu... cum să vă zic... iese tare, tare 
frumos... Mi-a venit așa ascultînd răz
boaiele. Pentru mine ele au încetat de 
mult să mai fie zgomotoase... Uneori cînt. 
nu mi-e teamă că m-aude nimeni, numai 
ele mă aud șl ele cîntă cu mine, orice 
cîntec li se potrivește numai să fie vesel 
și săltăreț.

Pare de necrezut... și cu toate astea 
războaiele de țesut își au poezia lor.

Ion ISTRAT1Dumitru Radu POPESCU
Petre SALCUDEANU

IVoua hală a secfiei de bare trase, utilată cu mașini de inaltă productivitate a uzinelor „Industria Sirniși". din Cîmpia Tțvrzii,
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mceputurile
Bistriț a.
mă întorceam din 
12 fără un sfert 

am avut tot tim-

cuvintele urîte ta viața unui om. Nu știu, 
cămin. Era ta că- 
mînecă, săraca, îi

Lasă-mă sa intru 
rnașă de noapte,

pune dumneata, că zici 
că scrii o carte despre 
Bicaz, am eu mutră de 
om neserios ? Nu se 
vede pe fața mea că 
iubesc știința ? Nu spui) 
ochii mei că știu cum e cu 
neutronii și protonii? A- 
tunci? Probabil că aici au 
un marc rol... nu știu cine

ipunea de fizionomie. Că fizionomia joa- 
:ă un mare rol In viața omului. Să știi 
:ă avea dreptate. Eu am văzut asta cu 
zcliii mei. Zici că știi tot... cine ți-a 
tpns ? Tovarășul Ionescu? Dacă știi tot 
soți să judeci singur. De ce crezi că a 
lost tot scandalul acela de anul trecut 
:u mine ? Seara aia de dans... știi. Din 
lauza aspectului meu. Am dat multă 
■ cerne impresia că-s neserios. . Numai 
larvara mă ghicise și d-aia mă iubea, 
dar nu poți să explici tuturor — cum 
ttau aici cu dumneata. Nici nu ai ta- 
otdeauna chef de vorbă, cum am eu 
icuin. Azi am, mîine n-am, deși toți spun 
:ă am. Tot e o impresie, și-mi pare rău 
km amici cărora nu le pasă, lasă lumea 
ia zică, valul lumii, valul mării, se 
:oboară, se ridică. Nu e așa. Nu mai 
lîntem In societatea aia. Mă interesează 
:e glndești dumneata de6pre mine, ce 
ipune tovarășul Ionescu și ce spun eu 
lespre dumneata. Nu ? Nu putem trăi ca 
lopîndăii. Ce-ți spun acum nu sînt im- 
iresii, mie nu-mi plac impresiile, stat 
ucruri gîndite. Am să-ți redau punct 
u punct ce m-am gîndit, după scandalul 
icela. cea mai urîtă chestie din viața 
nea. Nu știu ce știi, zici că știi tot., 
iu cred că știi tot. Știi de pildă ce a 
ost după ce m-a condus Varvara acasă ? 
tiu știi, vezi? Atunci să-ți spun eu 
icandalul abia a urmat, ta fața căminu- 
ui. Ce a fost la baraj — nu a fost ni- 
lic. Varvara m-a lăsat la ușă, eu i-am 
pus pleacă, să nu te mai vadă pe aici 
ineva, se făcuse dimineață bine și nu-nii 
ipseau declt vorbele căminiștilor. A- 
linci nu eram ca acum — nu Ingliițeain 
ă mă critice cineva. M-am prefăcut 
iniștit, Varvara m-a crezut și a plecat, 
lînd am văzut că pleacă, m-a luat dra- 
u. M-am înfuriat de ce mă lasă așa re- 
■ede singur înseamnă că și ea s-a să- 
urat de mine și nu mai știe cum să 
cape de mine. Dacă mă crede și ea o 
raniatie, cum mă cred și ceilalți? Și 
m început să bat In ușă; dacă sînt pra- 
tatie să fiu pramatie. Sunam și bă
cani ta ușă. Tache, portarul, nu a vrut 
ă mă lase să intru; că sînt beat. Nn 
tat beat, căpățînă de varză... și i-am 
pus ce mi a venit la gură, aveam niște 
xpresii... Taclie nu s-a speriat, nu știu 
acă l-ai cunoscut, pierduse o tntaă prin 
II, la niște concasoare, ai noștri îl pen- 
ionaseră și viața lui era căminul nos- 
ru ; acum a plecat la fiică-sa, la Insu- 
ăței, lingă Buzău. Era un om foarte 
eștept, dar ce mă enerva la el — nu 
uleai scăpa fără o morală. Nil putea 
R-ți spună, pe romînește, du-te mai 1u- 
olo; mai tatii trebuia să te plictisească 
u cîteva teorii și după aceea îți spunea 
e avea de spus: ia gemul de pe geam, 
u-ți atîrna cămășile pe giurgiuvea... Știa 
ă mă enervează și de aia continua. Că 
•aia tinerii sînt așa cum sînt, pentru 
ă bătrînii nu le mai fac morală... Cînd 

auzit că l-am făcut căpățînă de varză 
au ce l-am făcut acolo — a deschis 
șa, mi-a barat drumul și la patru di- 
ilneața, cînd eu nu mai știam ce e cu 
line, a început să mă învețe cum să 
orbesc. Dacă știu ce importanță an

In
.o

flutura goală, dar el li dădea cu morala 
aia prea grozavă, că dacă nu-mi prime
nesc vocabularul... Lasă-mă, nea Tacite, 
să mă culc. Am lucrat plnă acum — îi 
spun sincer și-i pun sub ochi reverele 
hainei pătate. El de abia zice că-s beat 
și m-am vlrît prin toate șanțurile cu 
hainele bune de duminică. Și începe 
să-mi facă morală pe tema banilor, de 
ce nu (iu la ce muncesc. Atunci, la 4 
dimineața... Și-mi trîntește ușa-n nas și 
o Închide. Atunci am început să urlu, 
ca beatul. Am dat cu picioarele și cu 
pumnii. Dacă sînt beat să fiu beat. Bal, 
bat, mă trezesc de ia fereastra lui Puicea 
cu o căldare de apă In cap. Mă face ciu
ciulete și mă trezesc, mă dau cîțiva pași 
înapoi și văd alte cîteva ferestre des
chise. băieții și fetele cu ochii mari cit 
moartea, holbați la mine, speriați, cum 
au sărit din pat direct In galenți. încep 
să strig cît pot de frumos, era patru 
dimineața, da-ți seama, după noaptea 
aceea și ud la piele: Spuneți-i lui nea Tacite 
să-mi dea drumul, spuneți-i, mă, că nu 
stat beat, am muncit plnă acum, în hai
nele astea, na, beton, pe manșete, pe 
revere. Și le arătam haina, dar parcă nu 
vedeau, stăteau la ferestre și nu mișcau, 
parcă mă vedeau prima oară : Deschideți 
mă, nu mă vedeți? La ce dracu vă gîn- 
diți ? Ce ziceți? Că-s huligan, scanda
lagiu? Cine va învățat să judecați după 
impresii ? Astea-s impresii, deștepților. 
Eu stat cinstit, mă, inumanilor și greși- 
ților. Eu; dacă am greșit, mi-am reparat 
greșeala prin muncă pe loc, dar n-ave(i 
voi capul să înțelegeți asta. Intrebați-o 
pe Varvara. Și încep să strig : Varvara, 
Varvara, atunci, la patru dimineața în 
fața căminului. Ce să mai audă? Dar alt
ceva mai bun tot n-aveam de făcut, declt 
să o strig, ziceam că altcineva tot nu mă 
înțelege. Cînd Tacite apare și-mi deschide 
ușa. Hai intră. Nici plnă azi nu înțeleg 
de ce mi-a deschis ușa, numai așa pen
tru că am urlat Ia patru dimineața, Var
vara. După masă, duminică, mă pun la 
patru ace, hainele călcate, ca noi, și mă 
duc la ea. Eram obosit, ca după 
o beție, dar înțelegi că era altceva, nu-ți 
mai explic. Varvara nu era acasă. A ple
cat la Piatra, cu Cina, cu Mihaela, — 
maică-sa că să-mi dea o cană de lapte 
bătut. Mai lasă-mă, doamnă, ce lapte 
bătut... Cînd s a mai Intîmplat să nu ne 
vedem duminică ? Era clar, nu ? Sunbătă 
la reuniune trecuse peste toate și dan
sase cit mine, acum nu mai trecea peste 
nimic și plecase ca să nu mă vadă, să 
nu se plimbe cu mine, li era rușine că 
am strigat-o la patru dimineața. Bine. 
Hai să intru la cinema. Juca un film 
francez — un tip nenorocit avea o ne
vastă frumoasă, care tăcea și părea 
foarte rece, l-ai văzut ? Nu știu cum li 
zicea, avea un titlu pe franceză și nu 
știu să-l pronunț. Ea se îndrăgostește de 
un șofer deștept, dar bărbatul o închide 
în casă, o ia tot timpul cu el, numai s-o 
despartă de șofer... Și pe mine m-a in
teresat, țineam cu șoferul, mie la un 
film, Intr-o carte, îmi place să țin cu 
cineva, atunci e bună. Am ținut foarte 
mult cu șoferul, avea dreptate, nu? La 
burghezii ăștia totul e pe dos. Dacă ve
dea că femeia nu-1 iubește, ce o chinuia? 
Numai un singur lucru n-am înțeles : do 
ce a trebuit șoferul să-l arunce din tren 
pe nenorocitul ăla? Ăsta nu-i gest de 
muncitor ; putea să 1 explice, dom’le, așa

și așa, femeia
pe tine și gata. Dar nu pot spune că nu 
m-a tulburat, deși avea lipsa asta. Plec 
de la film, mă duc la gară s-o aștept 
pe Varvara Ia cursa de opt jumate; cînd 
apare locomotiva la semnal, mi se face un 
fel de frică și mă-ntoro acasă. Dacă nu 
vrea să mă mai vadă și trece pe lingă 
mine cu celelalte două? Dacă vrea, atunci 
vine și acasă. Cînd să intru în cameră 
aud de alături de la Corcodel, rlsete și 
unul țipînd: Varvara! Varvara! Măi, 
fir-ai al naibii, care-ți bați joc de mine? 
Deschid ușa și ce crezi, peste ce dau? 
In jurul unei drăcovenii de magnetofon 
stau patru băieți, nu-ți spun care, dacă 
vrei cantă-i singur, d-aia scrii o carte 
despre Bicaz, și amicul Corcodel mă imi
tă și se imprimă pe bandă. Avea mare 
talent, tălmăcitul! Și la tehnică, și la 
artă. Magnetofonul și-l făcuse singur, 
terminaseră cu tlmpeniile alea de table și 
imprimau ce vrei și ce nu vrei. Odată 
11 imitase și pe tovarășul Ionescu, îl 
pusese pe bandă și Ionescu a venit 'să 
audă imitația. A rîs cu lacrimi, nu l-ai 
cunoscut pe Corcodel; Ionescu i a făcut-o, 
după ce a ascultat imitația, l-a imitat 
el pe Corcodel și băieții au căzut sub 
masă. Eu n-am avut timp de distracții, 
am sărit la ei : Mă, care rldeți de mine? 
Ne uităm unii la alții, numai magneto
fonul se auzea, cu strigătele mele ; ce-s 
huligan, scandalagiu... inumanilor! Și 
iar: Varvara, Varvara. Mă arunc către 
Corcodel: mă, tu știi ce-i aia inuman? 
Nu știi. Atunci, ce repeți vorbe care nu 
le înțelegi? Că el știe. Nu știi mă, că 
dacă ai ști, n-ai fi. Și plec. Mă arunc 
tn pat și o aștept pe Varvara. Știam 
că nu vine și nu a venit Atunci mi-am 
dat eu seama ce e cu fizionomia mea.

mă iubește pe mine nu nescu m-a lăsat, foarte bun psiholog, nu 
ca stimata mamă. Intr-o dimineață, de 
sus, de pe benă, pe cine tîd Jtfâ, pe 
blocuri ? Pe Varvara. Venise de la mare, 
va să zică, și nu mă căutase la cămin. 
Totul era clar — și mă apucă o ame
țeală sus, pe benă, ca și cum mă urca
sem prima oară. Nici nu mal știu ce să 
semnalizez. Am privit-o tot timpul, cum 
stătea pe o scară, Intre blocurile bara
jului... de sus, toți oamenii par mici... 
al fost pe benă, nu ? Eu însă vedeam 
ptaă și cum ti strălucesc brațele bron
zate. Mare lucru o femeie întoarsă de la 
mare; totdeauna mi-a plăcut. Dar totul 
era clar — dacă după două săptămtai de 
despărțire, a venit și nu a alergat la 
mine, totul era limpede. Dumneata ai fi 
gîndit altfel î Nici un bărbat serios n-ar 
fi gîndit altfel. Și mă pun iar pe muncă, 
De pe benă acasă, de acasă pe benă. Prin 
tîrg nu ies, să nu o văd și să nu mi se 
redeștepte sentimentele. Doream să-mi 
găsesc liniștea fa muncă. Dar de cile 
ori veneam acasă, ziceam că mă așteap
tă un rînd de la ea, sub ușă. Nimic. 
Nimicul cel mai nimic, o lună, două, trei, 
cam pînă prin toamnă. In noiembrie, asta 
o știi, o știe o țară și un popor, am ter
minat planul anual de befonare. Mare 
sărbătoare, mare bucurie. Vine de la ziar să 
mă fotografieze. A fotografiat mai mulți, 
m-a prins și pe mine. Am stat cit am 
putut de serios fa fața aparatului. Foto
graful se ruga: „Ztmbește tovarășe Gigi!” 
Lasă, nu se prinde băiatul. Să zîmbesc 
și iar să apar neserios? Nu, dom’le, 
știu eu ce știu. Ia rnă așa serios, asta-i 
mutra mea pe două veacuri. Și să nu mă 
treceți cumva Gigi... Nu mă cheamă 
Gigi; Gheorghe Mihăilă, așa să scrieți...

că mă simțeam atit de bine după ce-am 
plecat de la ziar că m-am dus acasă să 
văd 
Nu
nou 
mai 
ceputurile muzicii*, conferință la Club. 
Numai asta nu-mi trecuse prin cap, în
ceputurile muzicii. Hai să vedem care or 
fi începuturile muzicii, mai trec cîteva 
minute din viață. Iar mă cuprinsese pe
simismul. Intru la Club, conferința în
cepuse, intru ta vîrful picioarelor, par
chetul scîrțîie ca un tembel, oamenii *e 
întorc către mine, o văd pe Varvara. 
Imediat fac stingă împrejur. Cum am 
venit, așa am plecat. Să creadă că fac 
pe nebunul și-mi ridic nivelul de ochii 
iumii ? Că vreau să-i scot ochii, uite 
că și pe mine mă interesează chestii de 
astea ? Cam după o oră, după ce mă 
plimb prin ploaie, mă gîndesc invers : 
mă, tu dacă ești sau te pretinzi serios, 
de ce n-ai stat la începuturile muzicii ? 
Mureai? Ce-ți pasă ție de ce o să-ți spună 
ea ? Și ce-ar fi rău ca ea să știe că te 
interesează începuturile muzicii ? Și iar 
mă întorc la Club. Aștept pînă se ter
mină conferința, pe urmă mă postez așa 
la ușă că nu putea să treacă fără să 
mă vadă. Mă vede și chiar vine lingă 
mine. Plecăm amîndoi și mă întreabă ca 
și cum nu ne-am fi văzut de ieri. Ce mai 
faci, Gigi ? Era foarte liniștită, ca atunci 
cînd m-a anunțat că pleacă la mare. Îmi 
venea să urlu, dar cineva mă ținea înăun
trul meu. Seriozitatea. Lasă să nu urlu, 
îmi spuneam. Dacă-i așa liniștită înseam
nă că nu mă mai iubește și ce să mă 
dau ta spectacol, cum spune Niță. Cînd 
ești cu o fată, nu te dai In spectacol. Pe 
urmă îmi mai spune că peste cîteva zile

dac# n-am un bilet de la Varvara ? 
aveam, bineînțele*. Am plecat din 
prin tîrg, In ploaie, nu știam ce să 
fac. Văd un afiș mare In colț : ,,In-
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Anticariatul de stat na este numai 
întreprindere comercială. Ștandurile 

i, mai ales In localul vast din gale- 
ile Krețulescu, prin cărțile expuse, 
i revendică un rol cultural. Largile 
trine ne-aii îmbiat luni dimineața cu 
adevărată expoziție a vechii cărți 

imlnești, cu documente înrămate, cu 
itografe ale clasicilor noștri. l)e la 
vresi, cu o tipăritură slavonă, un 
lornie de la 1580 și piuă la aproape 
t atit de rara broșură a lui Aurel 
laicu despre avionul său, din 1911, 
găsim In toate fazele, vechile noastre 
'xirnițe. Sbornicul a fost tipărit la 
is-Sebeș (Sebeșul săsesc), de „eu 
îcătosul și ticălosul ce mă numesc 
tre oameni Coresi diaconul" și este 
caile de slujbe bisericești, a 28-a 

■jăritură din bibliografia lui Ioan 
ianu și Nerva Ilodoș. Broșurică lui 
laicu nu a fost trecută în nici o bi- 
iografie și este dedicată lui Caragia- 
. care a asistat la zborul marelui 
sstru inventator, la Blaj, în 1911, cu 
:azia serbărilor semicentenarului 4s- 
ei. Caragiale îl iubea și-l admira pe 
oul aerului și i-a presimțit sfirșitul 
arie. Un uriaș infolio din vitrină, cu 
’ hărți, tipărit la Haga In 1741, des- 
e La Hongrie et le Danube, e opera 
ntelui de Marsigli, marele monogra- 
d al Dunării. Intr-o altă vitrină, fru- 
os îmbrăcată In vițel, o carte in oc- 
vo poartă săpată In aur ancora cu 
•Ifinul, marca marelui editor venețian 
'dus Manutius, creatorul caracterelor 
dine. Intr-o vitrină interioară, un in- 
lio cu frontispiciul gotic nu e nici 
ai mult nici mai puțin decît un 
cunabul din 1492, cu primind operele 
mplete ale Sflntului Ambroziu și o 
ilendidă gravură în lemn de H, 
'eihtelm. Alături, sonetele șt canzo- 
‘le Im Petrarca, într-o ediție veneția- 
i comentată, din 1522, tot in carac-

tere gotice. Renașterea mai e reprezen
tată printro scriere progresistă a 
marelui lexicograf francez, Robert 
Estienne, împotriva cenzurii teologilor 
parizieni, in 1552.

In sectorul literaturii politice pașop
tiste, atrage atenția o broșură cu titlul 
atit de sugestiv: O seîntee țn deștep
tare, Vienna 1848. Personalul care a 
organizat cu atenție punerea in valoa
re a exponatelor rare orientează pu
blicul uimit și îneîntai. Iată, într-o 
subțire ramă de bronz, cugetarea auto
grafă a clasicului nostru Ion Slavici, 
pe care am transcris-o cu luare 
aminte: „Nu mintea, ci inima trebuie 
să ne poarte tn căile vieții, dar nu toi 
ceea ce zice inima, trebuie și să facem. 
București, Iunie 22, 1884“'. Iată și o 
dedicație autografă a lui Alecsandri 
pe volumul prim din întlia ediție co
lectivă, de Opere complete, București. 
Socec, 1875. De același, o scrisoare 
către criticul N. Petrașcu, monogra- 
fistul său. Un exemplar frumos din 
Pseudokinegheticos, ediția prince ps, 
este dedicai la Paris, la 18 mai 1882, 
„oferit cu amide de Odobescu", „D-lui 
G. lonnescu". — viitorul monografist 
al Capitalei noastre, lui G. Ionescu- 
Gion, pe atunci preceptorul fiilor adop
tivi ai lui Alexandru' I. Cuza, voievodul 
Unirii. Iată și ediția I-a a Poeziilor 
lui Eminescu, tn legătura originală a 
editorului Socec, roșu grenai.

Munca e reprezentată documentar 
printr-o splendidă diplomă orădeană, 
din 1824, avlnd în frontispidu panora
ma orașului; diploma a fost eliberată 
unui meșter curelar, „Meisier wo obiger 
Gesell in Arbeit gestanden" (meșter, 
In prealabil calfă).

N-am ■ loc să transcriu atîtea titluri 
cîte am reținut. Expoziția este de 
primul ordin și merită să fie văzută 
de toți iubitorii cărții, de toate uirs- 
teit.

De ce nu venea Varvara ? Pentru că ai
cea ea și că-s neserios. Dar eu nu sînt 
neserios. Atunci de ce zice și ea că-s 
neserios ? Pentru că așa apar. O fi ceva 
In mine care le zice că-s neserios și eu 
nu sînt. Ce ? Nu știu. Dar ceva trebuie 
să fie. Să stau de vorbă cu ei și să le 
explic că nu sînt, nu ține, că oamenii cred 
numai ta fapte. Dacă vine unul la mine 
îmbrăcat ca la Polul Nord și-mi spune; 
eu stat cel mai curajos explorator al 
Polului Nord, eu nu pot să i cred. Merg 
cu el acolo și văd. Așa că ei au dreptate 
și nu eu, chiar dacă aș ști că pot sta 
patru ani tacheiați la o stațiune ta deri
vă. Săptămîna următoare, am fost de 
noapte. Varvara vine tocmai marți după 
masă la cămin, să-mi spună că pleacă la 
mare. Rămîn mut. De ce n ai venit du
minică, de ce nu ne-am văzut duminică? 
Și-mi răspunde foarte liniștită, că 
dacă-mi răspundea urît sau nervoasă 
nu-mi părea rău : au rugat-o fetele alea 
să meargă cu ele la Piatra și n-a putut 
să le refuze. Și ce-ai făcut la Piatra ? 
Căutam și eu să fac pe deșteptul. Vă
zuse filmul francez pe care-1 văzusem 
și eu, la Club, ea i-a spus 
că avea un an de franceză, 
la seral franceza. Și ți-a 
plăcuse pentru că femeia 
o femeie nu trebuie să stea 
bat pe care nu-1 iubește și să fie călcată 
în picioare, trebuie să plece de lingă 
el și să-și facă altă viață. Avea 
dreptate, nu ? Și luni de ce nu 
văzut ? Se pregătise de plecare 
mare. Aha. Dar de unde ai bilet la 
Plnă sîmbătă nu aveai. Făcuse 
Și cînd pleci ? A doua zi, pleca. Unde ? 
La Boaită. Bine, tac și nu vede un gest 
de la mine. I)ar nici eu de la ea. Toată 
prostia era că amîndoi făceam pe liniș
tiții și pe deștepții. Miercuri dimineață 
îmi pare rău, mă duc la gară s-o con
duc și să-i spun să lăsăm la o parte 
prostiile. Trenul pleca, n-am văzut declt 
ultimul vagon ; tare i plăcut să prinzi 
dintr-un tren ultimul vagon, nu ? Atunci 
mi-a treeut prin minte gîndul cel mai 
negru al vieții mele : că Varvara nu măi 
vrea să se căsătorească cu mine. Așa 
mi-am spus pe peron și așa am gîndit 
multă vreme. N-am primit de la ea nici o 
ilustrată de la mare și asta mă făcea și 
mai sigur — Varvara nu se mai gîndește 
la mine.

Păi altfel de ce extrăsesă ea morala 
aceea, cu femeia slabă ?... Adică ea era 
puternică și uite, dacă nu mă mai iu
bește, nu se mai gîndește la mine... Am 
citit zilele trecute „Suferințele tînărnlui 
Werther" — aia albastră, în Biblioteca 
pentru toți. Pînă la un punct să știi că 
nu era mare diferență între mine și 
Werther... chestia aia cu sinuciderea 
n-aș fi făcut-o nici mort... rîzi, trebuia 
să mă vezi atunci. Mă duc tatr-o zi a- 
casă, la Varvara, poate aflu cînd se în
toarce de la mare. Cu maică-sa mă în
țelegeam și aș fi dat orice pentru un pa
har cu lapte bătut din mîna ei. Vroiam 
să stau puțin In casa ei, ce s-o mai în
curcăm ? E o chestie care o știe toată 
lumea — a descris-o și ta Werther, așa 
e. Criminalul se duce la locul crimei, 
îndrăgostitul, la fel. Maică-sa nici nu 
mă primește în casă. Din prag mă ia 
că Varvara nu discută cu paraziți. Care 
paraziți, maică mare ? Că ea știe cum 
am urlat la patru dimineață numele fiicei 
ei, făclnd-o de rîs ta toată lumea. Asta 
se numește parazit ? — o întreb. Să-ți 
spun eu ce se numește parazit ? Pentru 
ea un băiat care nu muncește și face 
de rîs o fată cinstită e un parazit. Alții 
îl pot numi sfIntui Sisoe, ea 11 numește 
parazit. Ce vorbești? Eu nu știu să 
muncesc și ți-am făcut fata de rîs ? Știi 
de ce am strigat-o la patru dimineața ? 
Dar ce să-ți mai repet argumentele mele 
de atunci. Mi-a închis ușa ta nas și am 
rămas ca un popîndău, acolo. Bun. Atunci 
dacă șlnt parazit să fiu parazit. Și mă 
pun pe muncă, bădie. Muncă pe brînci, 
cit șapte, să le iasă din cap că sînt deș- 
tepți. Nici nu știau ce-i aia paraziți — 
și vorbeau. Mă pun pe muncă, n-am fost 
Werther să-mi trag un glonte In cap, 
asta îmi pare bine. Nici nu sîntem ta 
societatea aia. Eram pe benă — leu. Bă
ieții ziceau c-am înnebunit. N-am înnebu
nit. Stat și eu parazit— atîta tot. De cîte
va ori, am lucrat în două 
îmbolnăvise Matache, am
♦rea au, tovarăș* Ionescu, Tovarășul lo-

numele fiind- 
cînd se făcea 
plăcut ? Nu-i 
fusese slabă; 
lingă un băr-

și ea 
ne-am 
pentru 
mare? 

rost.

schimburi, se 
sărit eu : lu-

Trei iile — ptal 
— nu am fost 
de planuri, cum 
tografii — trei 
mea, fa diverse 
trimit Varvarei, 
lui Puicea, lui Corcodel, 
care au zis că-s neserios 
mai că poza mea nu

om.
o să
am
colțuri, 
mamei

* apărut tiarul 
îmi făceam o mie 
tai
să

din ele zece fo- 
pun în camera 
pe celelalte le 
ei, lui Tache. 
tuturor celor 

și parazit. Ni
, _ _______ apare ta

Uite-așa, bine, nu apare. Apar vreo 
fruntași, Gheorghe Mihăilă nu 
Eram în schimbul de dimineață, 
eram pe platformă și așteptam să 
carce bena. Iau ziarul, îl întorc 
parte, pe altă parte, ploaia îl face praf 
și Gheorghe Mihăilă nu e. Plec țe benă 
și iar nu știu ce semnalizez.

Parcă îmi luaseră puterile. Plec ia trei 
cu toți ceilalți. Mă dau jos în centru, 
nu mănînc, nu mă uit nici în dreapta, nici 
în stînga, mă duc direct la redacție. Ăia 
de la ziar sînt oameni foarte de treabă. 
La ziar nu era declt dactilografa, o fată 
chiar de Ia noi din bloc, pe care eu n-o 
prea înghițeam, pentru că-și dădea aere. 
Acum e la facultate, la Iași, și dacă 
mă gîndesc bine nu era declt o impresie, 
de fapt era o fată bună. Mă învîrtesc 
prin redacție, li spun că aștept, fata-mi 
zice de o mie de ori că tovarășii s au 
dus la masă. Ori viu după masă, ori 
îi spun ei despre ce e vorba, că și ea 
știe destule. Și cum eram furios și nil-mi 
trebuia decît ca să pună cineva gaz 
pe foc, i o trîntesc : știi destule ? a- 
tunci de ce n-a apărut poza mea în ziar, 
azi ? Pentru că nu slut popularizabil. 
Ce nu stat ? Po-pu-la-ri-za-bil. Și-mi des
parte cuvîntul ta silabe, ca să nu-1 uit 
toată viața. Și n-am să-l uit. De ce nil 
slnt popularizabil ? Ce-am făcut ? Și-mi 
înșiră noaptea aia, ea auzise totul, că 
era în bloc la noi. Bine, da de atunci 
și plnă acum a trecut ceva apă pe Bis
trița. Ei și ? Tu crezi că așa se schimbă 
o concepție despre muncă? Intr-o 
Acum încă nu ești popularizabil. 
tîrziu, ctad o să se vadă cum 
schimbat concepția. Parcă mi-a 
cineva o mînă în glt și m-a obligat să 
tac. Cine ? Nici pînă azi nu știu, deși 
am cîteva impresii, dar eu nu mă iau 
după impresii. Ce vreau să-ți spun e că 
m-am simțit foarte bine după ce am ple
cat de la ziar. Nu eram popularizabil dar 
nici nu mai izbucneam ca prostu, tot 
ce-ml trecea prin minte. Simțeam că 
Intr-adevăr eram serios și nu se poate 
ca Varvara să nu mă iubească. Mă crezi

iu- 
ziar, 

patru 
apare 

ploua, 
se ta
pe o

lună? 
Mai 
ți-ai 
pus

om .

pleacă la Bacău, la o școală de șase 
luni a U.T.M.-ulul și că-i pare foarte 
bine. Și mie îmi pare foarte bine că te 
ridici fa munca de organizație. In dia
logul ăsta o ținem ptaă se întunecă și 
pe pod ne despărțim, pe ploaie. Acasă, 
mă trîntesc ta pat și ce crezi că mă gin- 
dese așa, deodată : „Te aștept tacă șase 
luni, Bacăul nu e așa departe, șase luni 
nu-s moarte de

De alături se auzea iar magnetofonul 
Iui Corcodel și plnă am adormit numai 
la asta m-am gîndit : dacă nu o să etate 
magnetofonul ăsta la nunta mea. să-mi 
spui tu suferințele tînărului Werther. 
Trag în decembrie pe benă, lucrăm ca 
dracii, începe să se discute despre bara
rea Bistriței. Bararea definitivă. Cînd, 
cum, nu se știe, dar zvonul zumzăie și 
nouă ne intră în cap. Dacă mai barăm 
și Bistrița, atunci e gata. Pe la mij
locul lui decembrie ne pocnește un frig 
sănătos, n-ai trăit un ger pe benă... 
Să simți cum îngheață aerul In jurul tău. 
Nu-i moarte de om, dar primăvara e ceva 
mai bine. Mie, fa gerul ăsta, ca să mă 
încălzesc, îmi vine o idee : mă, de anul 
nou te duci la Bacău. Afli de la U.T.M. 
adresa școlii de 6 luni și te duci și-i spui 
la mulți ani. Așa fac. Numai că tovarășul 
prim-secretar dă peste mine și mă ia la 
întrebări. De ce nu mai duc activitate 
culturală ? De ce nu mai particip la reu
niuni ? Eu, care luam premiu la dans, 
am devenit un sălbatic, de ce ? Ia să 
intru în colectivul care pregătește reuniu
nea tovărășească de anul nou. Să fac 
cîteva cuplete, să mă prezint cu cîteva 
cîntece... Nu-mi arde, tovarășe secretar, 
de astea. Cum nu-ți arde ? Și iar 
critică, Atunci nici eu nu mă las : 
sînt popularizabil, tovarăș? secretar, 
să apar în fața tinerilor, dacă nu 
popularizabil ? Face ochii mari —
a spus ? Păi știu eu... și-i plasez ches
tia cu fotografia. Plnă nu-mi schimb 
concepția, n-are rost să apar la reuniuni... 
Omul începe să rîdă și mă dă gata. 
De ce rîdeți, tovarășe secretar ? Asta 
nu-i de rîs. Mie nu mi-a venit să rîd 
Pentru că m-au auzit strigînd la patru 
dimineața, an zis că-s huligan, dar ce 
era ta sufletul meu, de unde veneam și 
de ce strigam, nimeni nu m-a întrebat, 
Nu-i bine să fim inumani... De ce nu 
se cercetează cum e cu o greșală, de ce 
se face ? Ca să nu se mai uite la mine, 
nimeni... îmi 
dar e foarte

mă
Nu 

Cum 
sînt 
cine

cam pierdusem cumpătul, 
bine să discuți la orga-

nizație. Știi ce a făcut tovarășul secre
tar ? M-a ascultat și după aceea mi-a 
propus să viu diseară la el, că e și c! 
tn comisia de cuplete și habar n-are cum 
ș-o scoală la capăt. Vine și anul nou. 
îi trimit Varvarei o telegramă. La mulți 
ani. Sosește un răspuns. La mulți ani, 
tot așa liniștit, adică, sigură pe sine, 
femeie puternică, nu ca aia din film. 
Știe ce vrea, dacă nu niă mai iubește — 
nu mă mai iubește. Bine. Dar nici eu 
nu am mai avut timp de ea. Am intrat 
ta cea mai mare bătălie de cînd sînt aici: 
să închidem la 1 iulie

Intr-o seară, tocmai 
schimb, era exact ora
— țiu minte fiindcă
pul ceasul sub ochi ta camera lui Tache
— îmi bate ta ușă Tache : Vino mă, la 
telefon. Mai tatii am crezut că e o glumă, 
dar Tache insistă : Hai mă norocosule, 
nici nu știi cine te caută. Atunci am știut 
imediat și dintr-un salt eram la telefon, 
fa camera lui Tache. Ea era pierită, 
crede-mă. Cît de tare se ținuse, dar la 
telefon nu vorbise niciodată cu mine. 
Nu mai avea glasul liniștit care mă sco
tea din sărite. Ce faci, Gigi ? mă întrea
bă uite așa — șoptit, șoptit de tot, bine 
Că funcționa linia telefonică la ora a- 
eeea, coiivorbirile se aud perfect. Ce să 
fae î urlu In telefon, de bucurie. Barăm 
Bistrița la tatii iulie — arunc și eu ce-mi 
vine ta minte, puteam să-i spun și teore
ma lui Pitagora, tot acolo ajungeam. 
Ea m-a auzit sau nu m-a auzit, nu știu, 
îți spun că era tot una — și începe să-mi 
dea sfaturi. Gigi, vezi cum te îmbraci, 
asta-i vremea cea mai periculoasă, cînd se 
apropie primăvara și tu ai mai tras o 
pneumonie. Pe urmă îmi spune că In sea
ra aceea a fost la un concert simfonic, 
că i-a plăcut foarte mult și i s a făcut 
dor de mine. După care, pe fir se ames
tecă telefonista și ne spune dacă mai vor
bim și că avem trei minute. Atunci, ca 
un făcut, amîndoi am tăcut și ne-ain 
spus noapte bună. Poți să-mi spui ce 
se amestecă așa, hodoronc-tronc, cetă- 
țencele astea de la telefoane ? Iți piere 
tot cheful, că dacă aș fi continuat con
vorbirea, și mie și ei ni s ar fi părut 
că cetățeanca trage cu urechea. Cum să 
discutăm ta condițiile astea ? Pun jos 
telefonul — Tache începe să-mi facă 
morală, tot în cămașă de noapte, Ia mie
zul nopții, cum de chinuiesc eu o fată 
ca Varvara ? Că am mai mult noroc de- 
cît zile, dacă ar fi fost fata lui nu ar fi 
lăsat-o cu un băiat ca mine... Dar crezi 
că-1 ascultam ? Mergeam ca beat prin 
cămin ; ce-mi plăcea era că Varvara nu 
se fandosise, cum fac altele. îmi spusese 
drept : mi-e dor de tine — numai o fra
ză de introducere, cu pneumonia, și pe 
urmă a recunoscut că-i e dor de mine. 
Și chiar ta duminica din săptămîna a- 
ceea, m-am du* la Bacău; ca dracu, ple
caseră lntr-o excursie la Chei. Dacă aș 
fi stat în Bicaz, aș fi văzut-o. Dar îți 
dau cuvîntul meu că m-am plimbat foarte 
mulțumit prin Bacău. Nu mi părea rău 
că n-am găsit-o. Intre doi oameni care 
se iubesc, eu zic că trebuie să fie ne
înțelegeri de astea. El s-o caute, ea să 
nu fie și invers, ctad îl caută ea, el să nu 
știe. Fără asta nu e dragoste, nu rîde, 
tovarășe... Așa că m-am plimbat, am 
mtacat la prînz ta Bacău, după masă 
am intrat la un film despre viața în jun
glă, iar seara de la 8 la II, am fost 
la un concert popular, tot simfonic, unde 
îmi făceam socoteala că fusese și Var
vara. Ce am înțeles mai bine, fiindcă și 
programul explica mai clar, a fost o mu
zică despre un erou care trece prin toate 
sentimentele — de la disperare pînă la 
victorie și nu se lasă Infrînt. Muzica a- 
ceea am înțeles-o și Intr-adevăr cînd am 
plecat de la concert, fa drum spre gară, 
a început să-mi pară rău că nu am vă
zut-o pe Varvara. Să mă duc la cămin Ia 
ora aceea, nu prea ținea, cine știe ce 
putea ieși, oamenii s-or fi culcat — 
m-am gîndit. Asta-i dragostea : ore în
tregi zici că ți-e bine și nu-ți pasă, 
după aceea auzi nu știu ce, poate că trom
petele alea de la sfirșitul muzicii, și 
vezi că nu e bine. Două săptămîni nu 
am avut un semn de la ea și nu știam 
ce să mai cred : să-i fi părut rău că mi-a 
telefonat, iar să se fi petrecut ceva In 
mintea ei ?... Nu eram decît la 70 de ki
lometri distanță, o nimica toată, dar 
în clipe de astea, ți se pare că a plecat 
ta cosmos. In sfîrșit, primesc de Ia ea 
o telegramă că vine cum ar fi duminică, 
dimineața. Iau telegrama, o pun de-o 
parte — nici telegrame nu mai fuseseră 
între noi. Duminică mă duc la gară, de
vreme, cu o oră înainte de sosirea cursei;

.dintr-un vagon de marfă se descarcă un 
pian, mare, oamenii îl trag pe peron și 
încep să zdrăngăne pe clape, pînă venea 
un camion să-l încarce. Cred că era pia
nul de la restaurantul nou din centru, 
nn știu sigur, nu am controlat. Dar 
asta nu-i important ; la un moment 
dat, un Impiegat i-a dat de-o parte și. 
în picioare, acolo, pe peron, a început 
să ciute un vals. Eram foarte puțini oa
meni fa gară la ora aceea, toți ne-am a- 
dunat în jurul lui și nu l-am mai lăsat 
să plece. Cfata orice-i ceream — și nu 
așa nebunește sau fals. Nu știu de unde 
cunoștea atltea melodii — avea degetele 
butucănoase ca ale mele, tot timpul numai 
la ele m-am uitat. Mă crezi că, deodată, 
m-a cuprins dorința să învăț pianul ? 
Zău, nu-i o nebunie și acum aș face-o, 
deși sfat cap de familie, cu atîtea anga
rale. Mi-aș cumpăra un pian, aș începe 
să învăț de la do-re-mi-fa și n-aș ciuta 
decît muzică serioasă. Cînd Varvara ar 
veni acasă, aș primi-o cu un vals... In 
dimineața aceea, ca să mă întorc, fa timp 
ce Impiegatul cfata un tango, cursa in
tră în gară, omul trînti capacul și pianul 
răsună peste semnalul locomotivei. Var
vara nu coborî. Am luat vagon cu va
gon, nu era. I-am urmărit pe toți care, 
ieșeau din gară, m-am întors lingă pian 
și-mi țiulau urechile, odată cu coardele.

Am rămas singur pe peron, am vrut să 
ridic capacul, să pun și eu mîna pe clape. 
Mi s-a făcut frică, rușine, nu-ți pot spune 
ce era cu mine, că nici eu nu înțeleg. 
Nici cînd m-am urcat prima oară pe benă 
nu am avut o amețeală ca asta. Mi-era 
că dacă ating clapele, toată lumea va 
ști că Varvara nu a venit și de aceea 
sînt amărît. Am plecat acasă, am stat 
pînă la prînz întins în pat, pe urmă 
au venit cîțiva băieți cu mîncare și am 
mtacat împreună. Mîncam, tăceam și mă 
uitam la ei ; nu mă mai luau ta focuri, 
vedeau cu cine au de-a face. Se schim
base și fizionomia mea, nu mai eram 
ăla dinainte, știau că am devenit serios. 
Numai Varvara mă gîndeam că nu 
știe. Pe la trei după masă, cînd 
să ațipeso, că muzica de la magnetofonul 
lui Corcodel de alături era plicticoasă și 
trăgea la somn, Tache mă trage de pi
cior : hai mă norocosule, că te așteuptă 
cineva afară. Săr în haine și pantofi. 
Varvara, la intrare, în soare, frumoasă 
ca noaptea. Nu o mai întreb de nimic, 
de ce a Intlrziat, cum a sosit. 0 iau da 
mină și plecăm la nimereală, pe șosea, 
spre baraj. Multă vreme tăcem, ne ținem 
ușor do mînă și salutăm pe fiecare car« 
trece pe lingă noi. Chiar și necunoscuți. 
Pe urmă, ea începe să-mi explice ce ■ 
fost, tot așa, fără fandoseli. Că ea 
totdeauna a știut eă stat un băiat serios 
și a avut încredere în mine. Tovarășul 
Ionescu e martor. Dar s-a interpus mama 
ei care nu posta admite paraziți ta fa
milie. Cînd a auzit ce am făcut ta slm- 
bâta aia, cum am țipat la patru dimi
neața, nu a mal lăsat-o să se vadă cu 
mine. Păi cînd a aflat, că eu duminică 
după masă am fost la voi și a vrut să-mi 
dea un pahar cu lapte bătut? A aflat 
seara. Și atunci tu de ce ai plecat ia 
Piatra, cu Gica și Mihaela? Pentru că și 
ea se supărase pe mine foarte rău, 
dar ei li trecuse supărarea la Piatra, în 
timpul filmului. Cînd a văzut ce se pe
trece acolo, ta societatea aia, n-a mai 
avut nimic împotriva mea. Pe urmă s-a 
interpus mama ei și cîtva timp a vrut 
s-o asculte. Mama ei e o femeie foarte 
necăjită, l-a murit bărbatul, pe urmă s-a 
căsătorit cu un parazit, a divorțat ime
diat de ăla, și a crescut-o pe Varvara 
cum a putut. Trebuie să înțelegi și asta. 
Varvara mi-a spus că se jurase că n-o 
va necăji niciodată — și nu vroia să 
treacă peste 
oîtva timp nu 
s-o asculte pe 
Știam. Ori ea 
urmă, departe 
spun, 70 de kilometri... Vorba ceea, 
priusesem curaj. Să vezi cum m-a privit... 
Noroc că a întors capul nu știu cum, 
eram In dreptul fîntînii Sleia de pe șosea, 
ctad cotești și a văzut barajul. Barajul 
se vedea de acolo. Varvara * făcut niște 
ochi mari și a uitat ce avea să mai 
spună. Barajul se vede acum din Bicaz 
— și încep să-i spun ce mai e nou pe la 
noi. Eram atît de mulțumit că-i spun 
și chestia cu nepopularizabilul; i-o spun 
foarte mfadru — ca despre un lucru ne
plăcut care s-a întîmplat de mult și ai 
luat toate măsurile să nu se mai repete. 
Ea îmi răspunde foarte modestă că știe. 
De unde? Știe și gata. Și ți-a părut rău? 
Foarte rău, și-mi ține mîna multă vreme, 
plnă trecem de garaje, de Dodeni și a- 
jungem la baraj. O întreb dacă nu vrea 
să ne căsătorim la 1 iulie, cade într-o 
duminică, după ce facem bararea dimi
neața, seara 
place ideea, dar vrea s-o Întrebăm și pe 
maică-sa. Ii spun că mă tem să intru la 
ei. Hai, că-i 
s-o. Minți — li spun. Nu credeam. Nu 
merge convingerea la maică-ta. Varvara 
recunoaște că nu a convins-o. Venise 
drept la ea, atunci, direct de la gară 
și îi spusese că numai pe mine mă iu
bește. Maică-sa a strigat : o fată trebuia 
să asculte de mama ei. Varvara mi s-a 
jurat că nu a strigat, nu îndrăznește, dar 
i-a spus scăzut: Și 
asculte de fiica ci. 
dacă nu e de acord?
că ne căsătorim la 
șosea, îmi dau seama că i u sînt decît 
în cămașă, neserios, fără cravată, nepus 
la punct, cum plecasem de la cămin, 
de nebun. Varvara zice și ca ca să ne 
întoarcem să-mi pun o cravată și haina. 
Ii spun că nu mai sîntem în societatea 
aia, dar de fapt mergem să-i cer mîna.. 
Mă ia de braț, după care își pune palina 
în palma mea ; și-mi spune că, uite, 
mi-a dat mîna... Ne aplică un rîs că 
lumea întorcea capul după noi, știi cum 
e rîsul ăla, fără motiv, 
glndești 
de ce ai 
pantofii, 
face și 
blocului.
nimeni la ferestre, 
mini că, 
soacră.
așez pe 
privire 
așez și 
mina fetei și cum am eu cîte o idee, mă 
gîndesc acolo, într-o situație, care-ti 
dai seama ce grea era: mă, cum dracu 
făceau în societatea aia cînd cereau 
mina? Probabil că ideea asta m-a făcut 
să rid și ca întotdeauna asta mi s a 
citit pe față, că maică-sa m-a întrebat 
dacă nu vreau o cană de lapte bătut, că 
ultima oară o refuzasem, Da, 
Și-mi aduce lapte bătut. Ctad să duc 
harul la gură, o aud pe Varvara 
spune tare : Mamă, noi ne căsătorim 
1 iulie, ctad 
chid ochii *ă 
paharul jos : 
să arăt de ce 
deschid, fi* 
vește fix, o privesc și eu șt gata..;

jurămîntul ăsta. Atunci, 
s-a mai uitat la mine, ca 
maică-sa. Dar se prefăcea, 
nu știe să se prefacă. Pe 
de mine... E, departe, fi 

Vorba

vin tovarășii la noi. Ei îi

de acord, acum am convin-

o mamă trebuie să 
Așa i-ai spus? Dar 
Mergem și-i spunem 
1 iulie. Atunci, pe

că după ce te 
peste cîtva timp nici nu știi 
rîs. îmi pun cravata, îmi șterg 
apar în fața Varvarei care mai 
ea un control, acolo, ta fața 
Ca dracu, acum nu mai apărea 

era după masă, du- 
Ajungem la mama 

mă lasă să mă 
scaun, după ce mi-a tras o 

mă

dormeau...
Ne deschide,
un
din cap pînă în picioare, 
tac; habar n-aveam cum să cer

vreau.
pa- 
că 
de 
In-se barează Bistrița...

n-o văd pe bătrlnă și pun 
Ah, ce bun a fost ! zic ca 
am închis ochii înainte și-i 
ce-o fi. Bătrîna mă pri-
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Imbianta interiorului
n limbajul nostru curent 
educația estetică aso
ciază cu o tot mai pro
nunțată exclusivitate 
diversele domenii ale 
artei, care rămîn fără 
îndoială factorul major 
în această privință, dar 
pe măsură ce ne în
depărtăm în. timp de

■aculoasa explozie de lumină a Re- 
iterii și ne apropiem neverosimil 
n industrie de idealurile halucinante 

bîntuiau închipuirea exaltată _a 
Mior alchimiști, ignorăm, sub spe- 

frumosului, infinitul univers al 
bianței cotidiene, acea lume umilă 
obiecte și lucruri sortite a sta în 

:ajma noastră zi de zi și ceas de 
s — le reducem uneori la stricta 
ologie a utilității și neglijăm vir
ilitatea lor estetică. E vorba despre 
>le lucruri pe care le făceau odi- 
ară oameni cu înclinații și talente 
îarcabile, pretulți de contemporani 
de istorie pmă la a fi situați în 
inătatea artiștilor vremii, confun- 
i chiar uneori cu ei, și care oda- 
cu dezvoltarea monstruoasă a ma
il capitaliste au intrat în zodia 
curității și a disprețului, categori- 

meseriași în toată rezonanța peio- 
ivă ce se imprimase acestui cuvînt. 
>ă ne gindim la noțifini ca tîmplar. 
mar, croitor, zugrav, giuvaergiu, 
ar și altele înrudite și să recunoaș- 
î că, — așa cum am moștenit-o de 
burghezie — conținutul lor nu ca- 
ă în mentalitatea noastră totdeauna 
:ontingență artistică, ceea ce, stră- 
șilor noștri de acum patru sau 
ci secole, li s-ar fi părut de ne- 
iceput. Am întrebat cîndva un tim- 
r vrednic și aplicat dacă știe

înaintașul său Boulle a rămas
ibru în istoria artelor și răs- 
îsul lui a fost un zîmbet de visă- 
re îngăduință ca la auzul unei fru- 
ase plăsmuiri legendare. Nu sîntem 
'e noi cei care beneficiem într-un fel 
generoasa prezumție a artei, capa- 
să restaurăm lucrurile de a căror 

uncinare sîntem vinovați cel puțin 
n pasivitate și izolare ?
Mărturisesc că aducînd în discuție 
menea subiect, încerc teama ca lec
ui să atribuie gestul meu unui elan 
prerafaelit naiv, căci își va spune, 

ite, urmărindu-mi cuvintele și taxîn- 
mă de intrus, ar fi fost mai nime- 
ca s-o facă un pictor sau un sculp- 

. Eu însumi de altfel cred că în- 
idevăr ar fi fost mai bine, dar vâ
ri că pledoariile competenților în
de, m-am decis să înfrunt riscul 
danului gîndindu-mă că poate nici 

păcătuiesc prea grav cu asemenea 
erințe, de îndată ce, bunăoară rele- 
mi de la Tomis, care ființează prin- 

penații tuturor poeților lirici, își 
;ăduia să-și expună opiniile pînă și 
domeniul cosmeticii...

interiorul e un revers al arhitecturii 
e suficient să observăm relațiile 

itre mobila gotică și construcțiile 
ipului sau faptul că de pildă un ta- 
nacol în stilul Măriei Tereza are 
>filul unei fațade de catedrală baro- 

pentru a vedea ce strictă e uneori 
erdependența acestor categorii. Dacă 
iplăria e o artă sau o simplă mese- 

cred că nu mai e necesar să vor- 
n : arhitectura e, bunăoară, în acest 
s unanim recunoscută și totuși ni- 
nea nu s-ar gîndi să considere o- 
•ă de artă cutare casă de raport, 
1 moara vreunui chiabur ridicată 
inloară la marginea satului. Tîmplă- 

e fără îndoială o artă și, cum bine 
iervă francezul Elie Lambert, e arta
i mai construită. Excelentul nostru 
zeu de la Palatul Republicii, creat 
organizat atît de bine în ultimii ani,

oferă argumente din belșug. Că 
biberul expus în sălile sale atrage 
nția unui cerc de vizitatori infinit
ii larg decit sfera mărginită a ini- 
ților, e un fapt dincolo de orice 
loială: am văzut oameni simpli, 
sneitori, funcționari, țărani stăruind 
ime îndelungată în fața unui scrin
acum 200 de ani, plin de intarsii 

ornamente de bronz, sau a unui 
>liu din piele de Cordoba. Problema 
e se pune nu este de a readuce în 
■inele magazinelor noastre de mobilă 
săturile acelor stiluri, superbe la 
ipul lor, dar expirate odată cu epo- 
i istorice respective, așa cum au tă- 
o de pildă capitaliștii apuseni ima- 

înd absurditatea unor fabrici de 
bilă antică și trebuie să spun că 
salut ideeâ de a se fi montat mese- 
din partea renovată a hotelului 

ibasador, picioare în stilul rococou- 
Ținuta exterioară a construcțiilor 

istre, evoluția gustului, progresul 
nstriei materialelor de construcții

și a maselor plastice, idealul de artă 
al omului contemporan, toate cer crea
rea unui știi al mobilierului care să-și 
găsească o deplină adecvare societăți' 
noastre.

Erumosu) în materie de mobile ca și 
pretutindenea nu rezida in somptuozi
tatea căutată cu orice preț sau în 
abundența de ornamente, iar dulapurile, 
mesele, comodele sau bahut-urile făcute 
odinioară de maeștri celebri ca Boulle, 
Cucei sau Roentgen nu ne trezesc ad
mirația prin bogăția podoabelor de

meseriilor, despre care vorbeam, ș> 
poati slabei exigențe manifestate de 
conducerea întreprinderilor de resort 
Amintesc despre slaba exigență a între
prinderilor și nu a publicului în pri 
mul rînd, pentru că lor le aparține 
inițiativa, și în al doilea rînd pentru 
că gustul cumpărătorului apare și se 
formează tocmai sub determinarea rea 
lităților noi; Marx spune în Introdu
cerea sa la „Contribuții la critica eco
nomiei politice" că „Obiectul de artă 
— ca și orice alt produs — creează 
un public cu simț artistic și capabil

Estetica vieții cotidiene

bronz, fildeș, ăcaille, ci prin armonia 
desâvîrșita ți expresivitatea lor, pentru 
că aceleași ornamente duse la paro
xism și realizate fără echilibru și gust, 
cum s-a întîmplat in ultimele decenii 
ale, secolului trecut cu așa-numitul neo 
rococo, dau impresia de aglomerație și 
vulgaritate. Dacă în timpul barocului 
sau al goticului exista o unitate și un 
echilibru între arhitectură și mobilier, 
cred că noi sîntem încă deficitari sub 
acest raport și e suficient să rapor
tăm realizările constructorilor noștri 
in ceea ce au ele mai indiscutabil — 
litoralul de exemplu, sau Piața Pala
tului — la ținuta unui magazin de 
mobilă, ca să sesizăm fără eforturi 
decalajul existent datorat tocmai aces
tei îndepărtări a artistului de lumea

să se bucure de frumos", ceea ce re
prezintă un adevăr fundamental.

Trebuie căutate forme noi, cores
punzătoare idealurilor și sensibilității 
omului contemporan — iată o frază 
truistică de care se abuzează în consi
derațiile criticii literare și artistice cu 
toate că abuzul e în ultimă instanță 
justificat. Ce-ar fi să extindem însă 
aplicabilitatea acestei aserțiuni și asu
pra dulapurilor, meselor, fotoliilor și 
încă asupra covoarelor și perdelelor și 
vaselor ? Numai apropierea artiștilor 
fle aceste domenii atît de însemnate în 
existența cotidiană, a oamenilor noștri, 
numai colaborarea generoasă a pictoru
lui și sculptorului cu muncitorii fabrici
lor de mobile, covoare, porțelanuri, poate 
determina apariția unui stil specific

epocii și aspirațiilor ei. Și nu mă 
gîndesc la artistul obscur care negă- 
siridu-și audiența în plastică își cau
tă un refugiu aiure.i, ci Ia marile per
sonalități ale artei de azi Maeștrii 
tapiseriilor franceze care au reprodus 
pe vremuri scenele galante șl pasto
rale ale pictorilor rococoului au lucrai 
in secolul nostru după cartoanele unor 
Matisse, Dufy sau Vlaminck și nu 
după smîngăielile nearticulate ale cine 
știe cărui... era să zic zugrav ; vedeți 
cit de departe a mers în mentalitatea 
noastră desconsiderarea unor mesera 
așa de frumoase și de atîtea ori înru
dite cu arta ? O vitrină în stilul lut 
Ludovic al XV-lea reprezintă îmbina
rea armonioasă a tîmplărisi cu pictu
ra și sculptura și nu nii pot înlătura 
convingerea că o asemenea colaborare, 
căreia avem toate mijloacele de a-i 
crea ireproșabile condiții, ar duce as
tăzi la rezultate uimitoare. Și poate 
că n-ar trebui neglijată nici vechea 
artă a vitrourilor deîndată ce pictori 
de talia lui Braque sau Vrubel au 
reînviat-o în secolul nostru.

Oricum, această întoarcere a artiș
tilor spre multitudinea obiectelor care, 
fâicîndu-i omului viața mai comodă, nu 
pot lipsi de a i-o face și mai frumoa
să, e o problemă de reală și acută 
actualitate. Eliberați de grijile exis
tenței cotidiene, oamenii încep a se 
gîndi cu mai multă preocupare la a- 
cele aspecte ale propriei lor vieți pe 
care, fără voie, le ignoraseră altădată, 
și în mod firesc interiorul — ca și 
veșmintele și întreaga ambianță zil
nică de care mă voi ocupa în articole 
viitoare — devine un obiect al atenției 
lor, pentru că nu trebuie neapărat să 
fii Xavier de Maistre ca să-ți iubești 
locuința și să încerci de atîtea ori vo
luptatea unei călătorii în jurul odăii 
tale

A. E. BACONSKY
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Eu am lansat-o, universul 
Și zarea o voiau, de pară, 
îi crește-n depărtare mersul 
Și pînă și în vid înfloară.

Lung fulgeră lumina densă 
Și se rotesc bezmetic meteori 
Nu uscă trecerea intensă, 
Nu rup umanitatea florii.

Petala ei de sînge pare, 
Rotită undelor albastre.

Milioane de

O BOGATA SURSA
DE INSPIRAȚIE

Muncesc în una din întreprinderile 
mari ale patriei noastre, care ocupă 
un loc de frunte în dezvoltarea econo
miei naționale — Atelierele C.F.R 
Grivița Roșie.

Grivița Roșie este locul unde au 
luptat și s-au jertfit pentru idealurile 
mărețe ale clasei muncitoare unii din
tre cei mai buni fii ai poporului nos
tru. Tradițiile revoluționare au o mare 
valoare educativă, ținînd trează în a- 
mintirea oamenilor muncii vremurile 
de sîngeroasă asuprire și exploataie

In această mare cetate înaintată de 
muncă și luptă, scriitorii noștri ar pu
tea găsi eroi interesanți pentru viitoa
rele opere literare, așteptate cu mult 
interes de către cititorii noștri.

Mulți dintre muncitorii Atelierelor 
Grivița Roșie care în 1933, în zilele 
luptelor revoluționare, au răspuns în
tr-un suflet chemării partidului împo
triva teroarei, exploatării, împotriva 
fascismului, pentru pîine, pace și liber
tate, sînt astăzi mereu în primele rîn- 
duri ale construirii socialismului.

Aici muncește și maistrul cazangiu 
Alexandru Codescu — Erou al Muncii 
Socialiste, care prin munca sa neobo
sită de 30 de ani numai în cazangerie, 
prin realizările și contribuția lui, în 
dezvoltarea procesului de producție, 
și-a cîștigat stima și dragostea între
gului colectiv de muncă. El, de multe 
ori, stă de vorbă cu tovarășii lui de 
muncă și în special cu tinerii, arătîn- 
du-le viața grea, plină de mizerie dusă 
de muncitori în trecut. Le vorbește 
despre viața luminoasă de astăzi cînd, 
eljberați de jugul politic și economic, 
de teama zilei de mîine, de grija pen
tru o bucată de pîine, se poate vedea 
cu adevărat ce înseamnă forța unui 
popor muncitor, care sub conducerea 
partidului, și-a luat soarta în propriile 
sale mîini. Acestea au o influentă 
mare asupra educației comuniste a ti
nerilor muncitori.

Să luăm, de exemplu, un alt munci
tor: cazangiul Miu Ilie, care lucrează 
de 38 de ani în cazangerie. A apucat 
timpurile cînd niturile le bătea cu cio
canele pînă i se tăia răsuflarea. In 
viața lui, după 23 August, s-au produs 
multe transformări. Acum conduce 
munca politică în cazangerie, este se
cretarul organizației de bază. El nu 
poate uita niciodată o întîmplare de
osebită în viața lui.

înainte de 23 August 1944, se af'a 
«etașat la Atelierele C.F.R. Arad îm
preună cu alți 160 de muncitori- In 
noaptea de 22 spre 23 August hitleristii

vroiau să ducă cu ei un tren-atelier, 
compus din 60 de vagoane pe 8 osii, 
cu diferite ateliere (turnătorie, strun- 
gărie, sudură, uzină electrică, magazie 
de materiale etc.) Conduși de partid, 
muncitorii ceferiști de acolo, împreună 
cu armata, au demontat linia ferată, 
pe o lungime de 180-200 metri pentru 
a nu se da posibilitatea de a pleca. 
Hitleriștii au fost luați prizonieri, iar 
tovarășul Miu Ilie a avut cinstea de a 
preda trenul-atelier Armatelor Sovie
tice eliberatoare.

Acum, tovarășul Miu Ilie, decorat cu 
Ordinul „Steaua Republicii, clasa V-a“ 
întruchipează trăsăturile morale ale 
omului înaintat — atît în îndeplinirea 
sarcinilor sociale, cît și în viața per
sonală.

de Vasile APOSTOL
locțiitor de secretar al Comite

tului de partid — Atelierele 
C.F.R, Grivița Roșie

Multe se pot scrie și despre lupta 
ce o desfășoară comuniștii, pentru in
troducerea progresului tehnic în pro
ducție, a noului în muncă.

In urmă cu mai mult timp, un des
toinic inginer a propus introducerea 
sudurii automate la reparația cazanc- 
lor de locomotivă, înlocuind nituirea 
cabe este o muncă grea, anevoioasă. 
Acest'nou procedeu tehnic a întîmpinat 
atunci multe greutăți din partea unora, 
care aveau chiar munci de răspundere 
în conducerea acestui sector economic. 
Convingîndu-se de necesitatea introdu
cerii sudurii automate și văzînd greu
tățile ce s-au ivit, au combătut rutina 
și noul a ieșit învingător. Numai la 
primul cazan de locomotivă la care 
s-a înlocuit nituirea prin sudură auto
mată au fost realizate economii iu 
valoare de 15.000 lei, timpul de repa
rație a fost redus cu zece zile, iar 
munca grea de nituire a fost înlocuită. 
Anual se vor realiza economii în va
loare de 2 milioane lei.

Printre cei care se ocupă de promo
varea tehnicii noi în producție, se 
poate vorbi și despre brigada de sudori 
„Congresul al II 1-lea al P.M.R." con
dusă de comunistul Tudose Dum'tru, 
Bereanu Ion, secretarul organizației 
de bază de la sudură-locomotive, bri
gada de inovatori de la oțelărie con
dusă de maistrul turnător Domn'șan
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Nicolae, inginerul Lorincz Iosif, șeful 
sectorului turnătorie, precum și direc
torul tehnic, inginerul Călugăru Du 
mitru. Ei sînt oameni noi, educați de 
partid, pilde vii de conștiință socialistă, 
însuflețiți și h de a transforms
în fapte cuvîntul partidului.

Inovațiile și rațion Uzării» în pro
ducție ocupă de asemeni un loc dt 
frunte în atelierele Grivița Roșie. Ir 
ultimii zece ani au fost aplicate 280t 
de inovații, care au adus o economic 
de aproape 25 milioane lei. Inovatorul 
Jean Vasile, fiul unui conductor de 
tren, tată a nouă copii, a fost angajat 
în acest atelier acum 35 de ani. El 
se bucură de mare prestigiu în rîndul 
muncitorilor pentru activitatea sa con
structivă, pentru contribuția neobosită 
în domeniul inovațiilor.

In decursul anilor, Jean Vasile a 
pus în aplicare 24 de inovații care adilc 
economii anuale de aproape 1.500.000 
lei. Numai modificarea armăturii la 
locomotivele cu seria 230.000, 50.100 și 
40.000 aduce o economie atelierelor 
în valoare de 1 milion lei.

Cît de bogat este materialul pe care 
scriitorii noștri îl au la dispoziție asu
pra formării omului nou, care este cea 
mai mare cucerire a revoluției socia
liste I Cite exemple minunate pot li 
găsite în toate domeniile de activitate i

Iată de pildă, fierarul Omtț Nicolae 
din secția fierărie-vagoane. înainte a 
fost cărăuș pe la diferiți boieri de lînga 
orașul Buzău. După 23 August s-a 
angajat în Grivița ca hamal. Tovarășii 
săi de muncă, comuniștii, l-au ajutat 
și.s-a calificat. Astăzi este unul dintre 
cei mai buni fierari din această secție. 
Lucrează la ciocanul de o tonă făcînd 
chiar unele inovații care aduc o eco
nomie lunară de 15.000 lei. A fost 
primit în rîndul membrilor de partid, 
în rîndurile partidului care a ridicat 
pe omul umil la înălțimea omului, 
care-i conduce pe oameni pe o cale 
luminoasă.

Ce lucrări literare interesante s-ar 
putea scrie și despre fierarul Ion GrT- 
gore Stăncu, decorat de două ori cu 
„Ordinul Muncii" cl. Il-a și cl. IlI-a, 
despre sudorul Vintilă Gheorghe și 
muncitorul Alecu Ion care, riseîndu-și 
viața, a salvat de la incendiu bunuri 
obștești însemnate, despre maistrul 
Buiculescu Dumitru, care are doi copii 
în facultate, iar el a învățat de cîțiva 
ani școala de maiștri, despre munci
toarea Sobotici Elena, care conduce 
brigada de femei din atelierul piese 
de schimb, despre strungarul Țîru Va
sile, deputat în sfatul popular, model 
de conduită morală.

Multe se pot scrie despre activitatea 
celor peste 1200 de tineri muncitori 
din Grivița Roșie. Despre dorința mul
tora dintre ei de a învăța carte, de -a 
ajunge meseriași cu o cultură înaltă, 
tehnicieni, ingineri.

Tînărui strungar, Păunoiu Marin, 
a rămas orfan de tată din fragedă 
copilărie. Tatăl lui lucra în Grivița și 
a fost omorît în bombardamentele din 
1944. Cu ani în urmă el s-a înscris 
la liceul seral, anul acesta a luat ma
turitatea și acum s-a înscris la Poli
tehnică. Comuniștii din organizația de 
bază din secția strungărie-vagoane l-au 
primit recent în rîndurile membrilor 
de partid. Va munci de acum înainte 
în rîndul oamenilor de nădejde. Peste 
4-5 ani va deveni inginer. Ca el sînt 
mii și mii de tineri în țara noastră. 
Ei vor deveni ceea ce doresc, pentru 
că diplomele lor nu sînt chestiuni per
sonale, care-i privesc numai pe ei, ele 
constituie o problemă de stat și la 
obținerea lor simt din plin ajutorul 
colectivului de muncă, sprijinul parti
dului și guvernului.

. Despre munca brigăzilor de produc
ție ale tinerilor, precum și despre 
munca patriotică pe care o duc pe unc
ie șantiere de construcții, de asemenea 
multe se pot scrie.

Am arătat doar cîteva aspecte din 
munca unor oameni care luptă pentru 
o conștiință tot mai înaltă, cu încre
dere deplină în viitor, hotărîți de a con
tribui cu tot elanul la victoria deplină 
a socialismului. Faptele sînt însă mult 
mai multe și pline de conținut.

De aceea, noi invităm scriitorii noș
tri să vină cît mai des în mijlocul 
muncitorilor din atelierele Grivița Ro
șie, care le oferă o bogată activitate 
pentru viitoarele opere literare.

Sîntem convinși că literatura noas
tră.. printr-o legătură mai strînsă a 
scriitorilor șu adevărații eroi ai con
struirii soqăHjșmului, va adpce o con
tribuție înSphnată minunatelor pers
pective deschise de cel de al IlI-lea 
Congres al P-M.R.

Afăîdri de mărețele realizări ale 
desăvârșirii construcției socialiste, sîn
tem siguri că se vor crea și mărețe 
opere literare în care vor fi oglindite 
noile trăsături ale oamenilor, faptele 
glorioase ale poporului nostru munci
tor, constructor al vieții sale noi.

area
de SZ1JIU R F E R E

în miezul cerului tresare, 
Sunînd ecoul lumii noastre.

Și orice astru paiațe prtnde 
Acest ecou pe totdeauna, 
Pe sfera lui înscris fierbinte
Și bolții repetat într-una.

Cînd s-a întors nevătămată,
Lovind cu grijă scoarța humii, 
Din nou, lumina ei nălțată 
Vesti în timpuri, pacea lumii.

In romînește de GRIGORE HAGIU

sori cu petale
Căruța uscată ca un car scitic 
mă poartă spre gospodăria „Drum Nou“. 
Din cînd în cînd. spinul cu fes violet 
bate temenele sub copita murgului.
Gorgane uriașe saltă frunțile 
dintre lanuri de floarea-soarelui.
— Lasă-mă aici, Mustafa ! 
Intru printre tulpinile vînjoase, 
printre frunzele aspre, păroase, 
pe sub discurile dogoritoare — 
ce belșug de culoare I
O mie de Van Gogh au zugrăvit pe tarlale 
milioane de sori cu petale, 
sori cît un galben, cît palma, cît pălăria.
Mă pierd în lumea aceasta cu chipuri florale. 
Tu ești codană cu ochi jucăuși,

Tu, durdulie, focoasă —
ce bine-ți stă basmaua de galbenă mătasă 
Tu, dichisită, suavă, gropițe-n obraz, 
cu breton pe frunte — ai haz.
Asta-i ciufulită, ursuză — 
se-nsorește leneșă, sculată din somn. 
Bălăioara îmi face cu ochiul 
și-mi aruncă pe umăr pulberi de aur.
Bătrîna cocîrjată, vînătă-neagră, 
îmi întinde un fagure rotund, 
plin de mierea semințelor.
Ies din lanul de sori și de flori, 
plin de polen din tălpi pînă-n creștet.
Noi oamenii, la fel cu voi florile, 
ne rotim inimile — după soare, 
după soarele lui Roșu Octombre.

George DAN
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...Așa... Și puiul a crescut... Nu mai e chiar atît de pui
Pornește spre școală
și pentru-ntîia dată călătorește,
singur pe cărarea lui...
Nu mai întreabă puful de păpădie
de ce zboară în toate părțile,
nici coaja de ou, 
citește și știe 
că pot să-i răspundă, la toate-ntrebările 
cărțile...

Hai, să ne uităm în abecedar
la străvechile semne ale unei mari moșteniri...
Pe-aici s-a așezat, muiat în cerneală-un bondar,
aici niște păsărele au odihnit pentru-o clipă picioare subțiri.

Aicea-s bețe, bune pentru drumeți și drumețe,
gata să-nconjoare întreg pămîntul,
aicea-s cîrlige, pentru peștii care nu știu să strige,
aicea-s bice cu șfichiurile noi,
și deodată, răsare cuvîntul ;

O — i, Oi

...Oi multe și albe zburdînd pe toloace
și mama ce coase și pace
iar steagul e roșu, cuptoru-i încins și fierbinte de-acee..
cuvinte, cuvinte...
și deodată răsare Ideea !...

Bună dimineața, puiule mic, școlarule, uite ține cheia
spre un vrăjit palat.
Cheia e veche din moși strămoși
dar înăuntru,
am mai rînduit noi și-am așezat.
Am adus mobilă nouă.
Pe-unde a fost o odaie, am făcut încă noua.
Am scuturat de praf. Am aruncat icoanele vechi și vechile moaște.

Am mărit încăperile.
Acum cine stă în palat și-l cunoaște
îi sînt uriașe puterile.
Poate să întoarcă rîuri, să sfarme munți, să clădească orașe 
poate
să ia o minge și s-o azvîrle-n văzduh pînă atinge
cerul,
și s-o prindă-n poală,
poate să ia lumea-n palmă și s-o adulmece, ca pe-o portocală...

(Fragment din suita „Descoperirea lumii")

Mioara CREMENE

O viziune
Mă ridic și azuria boltă o împodobesc 
cu strigătul meu liniștit, 
pe care l-am deprins din copilărie 
prin codrii seculari, 
socotind trunchiul stejarului a fi 
coloană din grădinile suspendate.

îmi aplec bărbia în piept: astfel 
glasul meu sună mai bărbătesc, 
și aripile mi se văd mai bine, cum le întind 
și tai, cu dunga lor, plimbătoarele fîșii 
de portocalie lumină, pe care amurgul 
le^ coboară din stîncă în stînca.
făcîndu-le să sune.

Eu însumi, cu propriii mei ochi — vă jur pe
1 soare,

pe sufletul rotitor al păsărilor și pe umbra 
mereu lungindu-se, a trupului meu, 
am dat ocol grădinii suspendate. 
Era o intuiție a pămî itului fecund, 
rostogolit între soare și stele,

Pv • •a c i i
și orice cuvînt de laudă aș fi strigat,
mai mult,
mi-ar fi rupt dîra buzelor, 
mi-ar fi spart dinții aburind de mirare.

Eu te iubesc, Pace, cu dragostea ochiului 
pentru ochiul lui geamăn,
cu dragostea mîinii pentru cealaltă mînă. 
cu dragostea gîndurilor
pentru cuvintele în care se scufundă 

întocmai...

De-aceea îmi lepăd liniștit scutul 
și sulița pe care-am ascuțit-o îndelung 
in nopțile cu lună, 
și sandalele cu tălpi de plumb, 
ca să nu mai piară iarba sub ele...
Numai aripile mi le păstrez, și-n amurguri, 
pe muchiile stîncilor mă ridic, 
ori pe spirala de cuarț a coloanei tale, 
și mi le întind fără grabă, ca să se vadă bine 
din toate părțile.

Nichita STANESCU
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ȘI CRITICA VECHE
IIIritica literară l-a consa

crat în unanimitate, 
după primul an de la 
apariția Povestirilor, pe 
Mihail Sadoveanu ca 
pe o figură centrală a 
literaturii romîne. Nu 
în aceeași măsură se 
poate vorbi însă de o 
adevărată înțelegere a

semnificațiilor cuprinse în opera ce-și 
deschidea abia drumul. întemeiată pe 
trăsături mai mult sau mai puțin ca
racteristice ulterior, mai mult sau mai 
puțin dezvoltate, deși evident sesiza
bile în primele cărți, observațiile și 
caracterizările diferiților critici ar fi 
trebuit să se confrunte pas cu pas cu 
ascensiunea operei. Cei mai mulți din
tre critici nu au procedat așa și au 
lăsat și urmașilor moștenirea unor 
scheme croite pentru Povestiri și Șoi
mii, dar menite să cuprindă într-însele 
și Hanul Ancuței și Frații Jderi.

Atacul dat de Sanielevici, în Cu
rentul Nou, în nov. 1905, n-a găsit 
nici o aprobare. In schimb a stîrnit 
interesante riposte teoretice și critice.

Faptele se cunosc și nu e necesară 
prea multă insistență asupra lor. (O 
prezentare specială, care nu-și are lo
cul aci, a fost făcută în Ibrăileanu, 
Omul).

Curentul Nou (nr. 1—15 nov. 1905, 
Galați) avea ca obiectiv central 
denunțarea sămănătorismului, ca miș
care politică și literară retrogradă. Sa
nielevici se ridica împotriva idealizării 
(vieții țărănești și a trecutului feudal, 
jca și împotriva naționalismului șovin 
ți a misticismului. Dar sămănătorismul 
era declarat „un complot al oligarhiei 
noastre neofeudale și protecționiste, 
In contra industrializării țării, adică 
tn contra burgheziei libere" și Sanie
levici „în numele acestei din urmă 
clase" protesta vehement — și nu în 
numele poporului muncitor. Programul 
lui nu era mai puțin antipopular decît 
cel al lui Iorga, ci doar mai cinic 
și mai puțin demagogic. In ceea ce 
privește orientarea literară, Sanielevici 
era împotriva „romantismului țărănesc" 
(ca și Lovinescu) dar și împotriva 
^„romantismului decadent" (prin care 
înțelegea literatura de tip „moder
nist" după model occidental, pe care 
Lovinescu o recomanda). El era pen
tru un „realism clasic", bazat pe cul
tivarea virtuților morale în spirit bur- 
■ghez, dorind deci și el, ca și Sămănă- 
jorul, o literatură „sănătoasă" și, ca 
și Revista Idealistă, o literatură în 
care „chestia socială" să apară mai 

ifeles ca „o chestie morală". Ca și ce
lelalte două reviste, Curentul Nou 
«taroia „cultură sufletească". Tocmai în 
legătură cu această vagă exigență mo- 
*raTă, de „sănătate" și „cultură sufle
tească" se încinse polemica dintre Sa
nielevici și ceilalți: fără o înțelegere 
Științifică a caracterului social-istoric, 
de clasă, al moralei și al funcției mo
rale a artei, discuția se putea deschide, 
pe cît de gălăgios pe atît de steril, 
între toți cei ce cereau o artă „mo
rală" dar concepeau diferit sensul a- 
cestei cereri. Față de programul etico- 
Siterar al Curentului Nou și de acuza
ția lui Iorga că acesta ar fi „socialist", 
riposta usturătoare a Romîniei Munci
toare veni să lămurească perfect si
tuația: și Curentul Nou reprezenta, ca 
și Sămănătorul, prin programul său, 
o diversiune burgheză. Romînia Mun
citoare se întreba dacă revista „nu e 
pusă cumva sub înaltul patronaj al 
unei dame fără dinți", și-i prevedea 
„premiul I al virtuțel". „Dar — a- 
dăuga — se înșeală amar dacă speră 
că vor face să treacă aceste locuri 
comune de predicator protestant, a- 
ceastă marfă stricată de negustor de 
morală burgheză și încătușătoare, 
drept «focul sfînt al idealului»". Cu-

rentul Nou nu avea nou „decît îndrăz
neala" — scria Romînia Muncitoare. 
In ciuda copertei sale roșii, „el conti
nuă de a cînta... vechiul cîntec al re
nunțării, epopeea despre fericirea ce
rească, hărăzită să adoarmă acel copil 
bătrîn care se numește popor".

In numele programului său etico- 
literar atît de burghez, Sanielevici 
porni, din primul număr, o ofensivă 
de distrugere a lui Sadoveanu, decla- 
rîndu-1 reprezentant tipic al sămănăto
rismului (cum îl vroia și Iorga) dar, 
spre deosebire de Iorga și împotriva lui, 
tocmai ca reprezentant al unei literaturi 
„nesănătoase". Programul „culturii 
sufletești" al lui Sanielevici însemna, 
pentru el, pe plan literar, dezrobirea 
de „plăcerile animalice, așa de stărui
tor descrise de d. Sadoveanu". Se 
cunoaște acel lugubru „tablou sinop-

caseră unitatea de „atmosferă", uimi
toare Ia un tînăr scriitor. După Sanie
levici, fiind imitată după altcineva „fie
care poveste are o atmosferă cu totul 
deosebită, parcă n-ar fi scrise toate de 
același autor"! Pe scurt „opera d. Sa
doveanu — chiar dacă d-sa ar avea 
un talent însemnat și n-ar fi, cum este, 
o mediocritate — ar fi încă hibridă, 

Singur, în epocă și în isto- 
că 
în 

om

barocă..." S' 
rie, Sanielevici avea convingerea 
Sadoveanu n-are talent! Nu era, 
aceasta, o constatare 
încă relativ tînăr și 
mai crasă opacitate 
fața valorii artistice, 
mai era în stare să 
că ține seama de evoluția, între timp, 
a scriitorului, că Sadoveanu „s-a civi
lizat mai tîrziu, fără a cîștiga ca ta
lent".

tic" prin care Sanielevici . își închipuia 
că înfățișează tematica lui Sadoveanu. 
Năluca era redusă la „beție și adulter", 
Ivanciu Leul la „adulter, omor și bes
tialitate sexuală", Cosma Răcoare la 
„adulter și omor". Cît de mult explica 
acest tablou sinoptic tematica fiecărei 
scrieri e lesne de înțeles. Mai greu 
e, uneori, să înțelegi pe ce bază s-a 
făcut încadrarea fie și forțată, a unor 
povestiri, în tabloul preconceput. De 
pildă: Sluga=beție și omor! In vre
me ce tînărul scriitor era, pentru Ior
ga, „simplu povestitor", pentru Lovi
nescu, romantic, pentru Revista Idea
listă „mai degrabă un realist", Sanie
levici îl considera din școala naturalis
tă, deși, după opinia lui, în scrierile 
lui Sadoveanu de fapt n-ar fi nici 
„naturalism" ci „bestialitate curată". 
Jn vreme ce Sextil Pușcariu vedea în 
Sluga „frica ca atare", Sanielevici era 
supărat tocmai pentru că sesiza soli
daritatea socială a scriitorului cu sluga 
batjocorită care se răzbună fin, pe 
plan moral. „Naturalism este — îl a- 
postrofa el pe scriitor — cînd, în 
Sluga îl încarci de laude pe Năsta- 
se că nu l-a asasinat cu premeditare 
pe boier pentru o palmă?" După Sa
nielevici, Sadoveanu face „idealizarea 
unor bestii" (adică Cosma Răcoare, 
Ivanciu Leul") ba și „glorificarea cri
minalului ordinar" (adică Petrea Stră
inul). Sadoveanu era — după 
Sanielevici — imoral, nietzschean, 
sărac cu duhul, un om cu 
„suflet de vagrnistru" etc. Mai era 
și un pastișor de rînd. El „imita" în
totdeauna pe cîte unul sau mai mulți 
scriitori străini, de preferință pe Zola, 
Sienkiewicz, Tolstoi și Gogol. .Crîșma 
lui Moș Precu ar fi fost după Zola 1 
Povestire de Crăciun — „jumătate 
după Gorki". Șoimii = Sienkiewicz -j- 
Tolstoi -j- N. D. Popescu. Dușmanii — 
o pastișe după Făclia de Paști, iar 
Hanul boului după Hanul lui Mînjoală. 
Petrea Străinul după... Moartea civilă I 
Pînă la Sanielevici toți criticii remar-

pripită, de 
pornit. Era cea 
consecventă, în
In 1920 încă 

afirme, socotind

VASILE GRIGORE „Placa turnantă șl remiza de locomotive de la Gria it a Roșie'
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Absurditățile lui Sanielevici intere
sează doar ca o curiozitate a micii 
istorii literare. Ecoul lor în epocă nu 
există decît prin indignarea pe care 
au produs-o. Nici una din ele nu s-a 
transformat în prejudecată a criticii li
terare, ca „sămănătorismul sănătos" 
al lui Iorga sau ca „psihologia rudi
mentară" a lui Lovinescu. Contribuții 
pozitive, evident, n-a adus Sanielevici 
în înțelegerea lui Sadoveanu. Afară de 
una, indirectă: el îl denunță pe Sado- 
veanu ca tînăr format la școala curen
tului literar al Contemporanului 
ciocoiasca 
un adevăr 
care critica 
treacă sub 
n-o știați ? 
în curentul 
levici cu aerul unei condamnări defi
nitive, al unui denunț autorizat pen
tru că el însuși fusese „socialist" și-și 
cunoștea bine tovarășii; „d-sa a început 
a scrie, sub pseudonimul Cobuz, la 
Pagini literare și la alte reviste mai 
mult sau mai puțin socialiste, a căror 
tendință 
să evite 
societății 
întreagă 
Iul de nenorociri", 
literară de azi are de 
acestui cazier

Și 
lui „demascare" suprinde 
prețios pentru noi și pe 
burgheză a preferat să-l 

tăcere: „D. Sadoveanu — 
— s-a format ca scriitor 
socialist" — scria Sanie-

firească era să arate, fără 
exagerațiunile, «putreziciunea 
actuale». Am avut atunci o 

pleiadă de cîntăreți a tot te- 
etc, etc... Istoria 

meditat asupra 
de Sanielevici Iîntocmit

comentariile pe 
", prin 

ton, 
intere-

u toate 
care le-a stîrnit, 
senzaționalul său 
Sanielevici, ne 
sează. în două săptă- 
mini apăruseră articole 
în Adevărul, Gazeta 
/Moldovei, Viața Nouă, 
Romînul Literar, Voința 
Națională și Revista 

tema Sanielevici — Sa-Idealistă, pe 
doveanu. Articolul din Romînul Literar, 
era al faimosului Caion, din cenaclul 
macedonskian, același Caion care-1 ă- 
cuzase pe Caragiale de plagiat și pe 
care tînărul Sadoveanu, într-o puțin 
cunoscută activitate de critic literar, 
îl combătuse revoltat, deși colaborase 
la un moment dat, alături de el, la o 
aceeași revistă. „D. Sadoveanu are o 
morală ?“ — întreba Caion. Adevărul

CILI COHSTART1NESCG „Tineri oielari”

publica articolul lui B. Brănișteanu — 
Ceartă între literati. Chendi discut? 
Cazul Sanielevici — Sadoveanu, jar 
Evan (Isabela Sadoveanu) despre 
Artă și morală. Iorga hotărî cu dem
nitate că Sanielevici nu merită un răs
puns dar apoi scrise un articol împo
triva clevetitorilor.

In privința aprecierii lui Sadoveanu, 
sînt semnificative articolele unor mai 
obscuri critici, aflați oarecum în afara 
polemicii și înarmați cu bunul simț 
al cititorului contemporan mijlociu dar 
informat. Acest cititor, care căuta o 
literatură capabilă să răspundă setei 
de adevăr și de critică socială, se în
drepta instinctiv spre un scriitor care 
începea să cîștige universul: , Maxim 
Gorki. In tînărul povestitor romîn, a- 
cest cititor găsea o afinitate cu Gor
ki, pe care criticii autorizați, de a- 
tunci și de mai tîrziu o vor ignora. 
El îi răspundea lui Sanielevici la a- 
dăpostul scriitorilor universali pe care-i 
iubea, în primul rînd al Iui Gorki. In 
Gazeta Moldovei, publicistul ieșan G. 
Șăteanu, la rubrica Coloana Mea își 
intitula articolul Polemici literare și 
argumenta contra lui Sanielevici naiv 
dar, în fond, just: „ce am spune atun- 
cea despre genialul prozator Maxim 
Gorki care, în laimoasa epopee dra
matică La fund (Azilul de no-apte), 
descrie aceeași prostituție și același 
alcoolism? “ după care urmau exem
plele lui Tolstoi, Hauptmann Turghe- 
niev, Zoi a, Mirbeau, Dostoevski... „Sînt 
aceștia imorali ?“, „Firește că nul". Ar-, 
ficolul lui M. G. Hoiban, directorul 
Revistei Idealiste, făcea un fel de sin
teză a discuțiilor și se pronunța cate
goric de partea lui Sadoveanu, apelînd 
și el la _ Gorki: „critica ce se poate 
face d-lui Sadoveanu — scria el în re
vista pe care o conducea — este de 
a. fi prea exclusiv în alegerea su
biectelor tratate... Dar oare celebrului 
Gorki, de la care desigur nuvelistul 
nostru s-a inspirat, nu j se poate face 
aceeași critică? ceea ce nu-1 împiedică 
să fie cel mai mare scriitor rus 
contemporan..." M.G. Hoiban făcea o 
justă distincție între naturalism și 
realism și-1 considera pe Sadoveanu, 
cu consecvență realist: „D. Sadoveanu 
este un realist, însă nu un naturalist, 
de pildă ca Emil Zola, care găsea o 
plăcere în descrierea virtuților bestiei 
umane și să le descrie dt se poate 
de urîcios".

Apropierea între debutul lui Sado
veanu și influența lui Gorki, confir
mată și de unele documente inedite 
pînă azi, nu poate și nu trebuie să ne 
scape astăzi, pentru a înțelege intr-a- 
devăr căutările celui ce a scris Dureri 
înăbușite și care era disputat sau a- 
tacat cînd ca romantic, cînd ca rea
list, cînd ca sămănătorist „sănătos", 
cînd ca „naturalist", patologic ș.a.m.d.

Influența rusească, în genere, asu
pra debutantului, era semnalată, după 
cum am văzut, de toți criticii, inclusiv 
Lovinescu și Sanielevici, dar și de 
Iorga, care, în mod excepțional, ac
cepta ca un redactor al Sămănătorului 
să fie contaminat de „străinătate". $i 
peste mulți ani, în 1929, la Universi
tate, Iorga avea să spună: „Dintre 
toți cei care au fost la „Sămănătorul" 
sau mai tîrziu, cu sau fără voia lor, 
au fost alipiți de această mișcare, 
unul singur a fost influențat de o 
singură literatură străină, care atunci 
putea sugera : „d. Sadoveanu care, la 
începutul carierei sale, s-a inspirat din 
literatura rusească". Și, evident, con
statarea nu se raportează doar la 
Povești de vînătoare.

De pe poziții diferite, cele mai sem
nificative atitudini iau în epocă, în 
cazul Sadoveanu — Sanielevici, Eugen 
Lovinescu și mai ales G. Ibrăileanu.

In 1906—1907 se adaugă, indirect, 
prin comentarea lui Sadoveanu în ve
derea caracterizării globale, Titu Ma- 
iorescu și Mihail Dragomirescu. In 
felul acesta, în primii doi ani de la 
apariția primului său volum, Șadoveanu 
avea asupră-și opiniile diverse și ade
sea opuse ale tuturor acelora ce re
prezentau sau începeau să reprezinte 
un nume în critica literară a vremii.

Savin BRATU
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E VOL U TI A
PR OZA TOAREI

LUCIA DEMETRIUS
îm plinește 50 de ani

ucia Demetnius, s-a for
mat în atmosfera lite
raturii lui Gala Galac- 
tion și N. D. Cocea, 
ambii tovarăși și prie
teni ai tatălui ei, poetul 
și prozatorul Vasile 
Demetrius. Conducători 
ai unor reviste de orien
tare statornic democra

tică („Linia dreaptă", „Viața socială", 
„Facla" și „Cronica"), ei au participat 
la începutul acestui secol, alături de 
ludor Arghezi, la curajoase campanii 
de presă îndreptate împotriva orân
duirii burghezo-moșierești. Orientarea 
politică și concepția realistă a operei 
acestor scriitori a înrîurit profund for 
mația prozatoarei. Atitudinea sa socială 
și artistică, într-o creație literară care 
cuprinde aproape trei decenii, poate fi 
mai bine înțeleasă dacă cercetăm un 
capitol despre care s-a vorbit mai 
puțin pînă acum, și anume proza 
Luciei Demetrius, de la apariția ro
manului 
astăzi.

Cartea 
tiparului 
premiile „Hanul Ancuței" și 
ridică, între altele, problema răspun
derii scriitorului în oglindirea realistă 
a vieții. „Ce înseamnă arta, viața, în 
afară de mine... asta e o concepție 
de poet prost", notează Lucia Deme
trius. Romanul, cu o acțiune mai mult 
difuză, estompată de visare și con
fesiune lirică, aduce primele date mai 
importante despre personalitatea au
toarei. Din vălmășagul vieții, tînăra 
romancieră observă — cu spontanei
tatea reacțiilor și stărilor de 
caracteristice adolescenței — 
semnificative. Contemplarea 
excepțional al unui actor cum 
Moissi, trezește emoții profunde ;
torul Moissi n-a fost un om, a fost o 
faptă după săvîrșirea căreia am plecat 
cu miezul sufletului scos din coaja In
diferenței, a emoției mijlocii, a credin
țelor minore de toate zilele. Tiparele 
s-au spart, am ars la un foc maxim, 
și am ieșit puri de orice minereu". 
Preferințele estetice ale prozatorului ca

și ale dramaturgului de mal tîrziu 
sînt consecvente cînd își manifestă 
reprobarea pentru orice contrafacere în 
artă („cum pot să-ți placă ochii de
clamatorii, ieftin melodramatici, gla
sul vulgar patetic") — sau cînd ex
primă imboldul unei răzvrătiri i „ar 
trebui să facem ceva ca starea asta să 
înceteze, _ să nu rămînem fn casă în 
fața unui volum de versuri, să ne

de debut „Tinerețe", și pînă

aceasta, care a văzut lumina 
in 1936 și a fost distinsă cu 

„Femina",

spirit 
fapte 

jocului 
a fost

,Ac-

„FRANKFURTER ALLGEMEINE»
(Corespondență din New York de Otto Zoff)

„Acela care a îndrăgit teatrul 
american este nevoit să-și în
toarcă fata cu dezgust de la 
el. Degradat la funcția înjosi
toare a unei pure speculații de 
dolari, acest teatru nu se mai 
recunoaște pe sine însuși. Nu 
există nici subvenții de stat, 
nici municipale, nici particulare, 
dar în primul rînd — și ace
sta este cel mai mare rău — 
nu există nici o instanță care să 
răspundă de numirea sau de 
revocarea unui director de 
teatru. Toți acei care au făcut 
cu succes negustorie cu ciorapi 
de damă sau cu mezeluri, cred 
că se pricep și la „afacerile cu 
teatrul". Bilanțul la sfîrșitul 
stagiunii nu arată — cel puțin 
la prima vedere — mai prost 
decît de obicei: dintr-un nu
măr de cinci producții prezen
tate, una singură, în medie, 
s-a bucurat de succes. Acesta e 
un lucru curent în ultimii cinci 
ani. Deosebirea constă însă în 
faptul că de data aceasta chel
tuielile spQrite au provocat o 
pierdere totală de peste șase 
milioane dolari. Lumea se în
treabă de ce sînt aruncate la 
gunoi șase milioane de dolari, 
atunci cînd există zi de zi po
sibilitatea de a investi cu suc
ces această sumă în industrie 
și comerț ?“

(.-.) „Viermele se ascunde, în 
altă parte- Nivelul scăzut sau 
platitudinea majorității piese
lor prezentate anul acesta, au 
dezgustat publicul. Pe de altă 
parte, același public întoarce 
spatele literaturii sau semilite- 
raturii oferite de Off Broadway. 
Ce ar dori de fapt publicul să 
vadă reprezentat pe scenă ? Am

putut vedea In cursul acestei 
stagiuni eforturile inutile ale 
criticii de a insufla publicului 
ideea că perversiunea și lipsa 
de ținută morală au pentru e- 
poca noastră aceeași valoare 
funcțională ca, de pildă, uma
nismul pentru epoca clasicismu
lui și critica socială pentru pe
rioada realismului. Dar tine
retul nu mai este receptiv la 
asemenea teorii. Așa s-a întâm
plat că într-o bună zi, ziarul 
„New York Times" și-a pus co
loanele la dispoziția protestata
rilor. Unul din cei mai buni cri
tici teatrali 
contemporane, Marya Mannes, 
a inițiat seria protestelor prin- 
tr-un atac, violent. Ca purtător 
de cuvînt al tineretului ea în
drăznește să declare război 
pieselor care proslăvesc răul, 
corupția și isteria. „Numai un 
psihiatru sau o soră de cari
tate dintr-o casă de nebuni — 
declară Marya Mannes — și-ar 
putea petrece atîtea ore de 
noapte în societatea toxicoma
nilor, perverșilor, sadicilor, is
tericilor, vagabonzilor, crimina
lilor și altor bolnavi trupește și 
sufletește. Dar fără a avea 
scuza că acest lucru este legat 
de obligațiile lor profesionale, 
alde Mayers din Detroit 
Carson din Scarsdale au plătit 
pentru un bilet de teatru suma 
de 6,90 dolari sau chiar 
mult pentru a fi mîngîiați, șo- 
cați sau magnetizați de oameni 
foarte neplăcuți, care fac lu
cruri foarte neplăcute și vorbesc 
o limbă foarte neplăcută- Ace
sta este un fenomen care meri
tă să rețină atenția."

răzvrătim, *ă încercăm să înțeleagă 
toată lumea, să căutăm...".

Conturul acelor figuri reprezentative 
din piesele actuale ale Luciei Deme
trius care exprimă o poziție în fața 
vieții, a fost anticipat de imagini rea
lizate cu sensibilitate în volumele de 
proză: „Tinerețe" (1936). „Destine" 
(1939), „Album de familie" (1945), 
„Premiera" (1952), „Oameni și jivine" 
(1957) și „Oglinda" (1958).

Nuvelistica Luciei Demetrius din 
volumele „Destine" și „Album de fa
milie", care au precedat creația ac
tuală a scriitoarei, cuprinde o sferă 
tematică restrânsă la dramele erotice, 
la prăbușirile iremediabile ale indivi
dului izolat, înfrânt, 
vechi. Eroinele din 
ale prozatoarei se 
meditează îndelung 
curajul unei acțiuni 
către valori morale 
cadru neprielnic în 
Eroina principală din nuvela ..... 
(„Destine") este o artistă care a de
pășit de mult tinerețea, deplîngînd 
mereu pe același ton sceptic și trist, 
însingurarea, absența acelui tovarăș de 
viață în stare să constituie un sprijin 
moral robust: „niciunul, niciunul cu 
care să străbați viața la braț ca într-o 
pădure. Mereu mîini reci, strînse în 
mîna ei largă... Niciunul cu care să 
mergi mereu alături ca și cu o oglindă, 
niciunul în care să uiți de tine, mereu 
cu sentimentul că te continui, că mun
cești, mănînci, iubești pentru tine".

’ __  ’ . ’ ' _i „Gene-
succesiunea tristă a trei gene-

- bunica, Etisabeta; 
și fiica. Sanda — 
unor vieți irosite în

în condițiile lumii 
această perioadă 
zbuciumă intens, 
și au foarte rar 
hatărîte. Aspirația 
înatte găsește im 
vechea societate.

,F ilm“

rei s-au valorificat din plin de abia 
în perioada de după Eliberare. Re
flectarea prefacerilor revoluționare 
adinei care s-au petrecut în viața so
cietății noastre, i-au oferit surse ge
neroase de inspirație. Analiza atentă 
a caracterelor și a stărilor sufletești, 
observația sensibilă, notația lirică, to
nalitatea romantică și, mai presus de 
orice, preocuparea pasionată pentru va
lorile etice superioare au urmărit fa 
zilele noastre transformările din con
știința omului contemporan.

Scriitoarea dezvăluie trăsăturile 
umane superioare, devotamentul, fru
musețea dragostei sau prieteniei. Pro
za Luciei Demetrius aduce mărturia 
unei sensibilități deosebite în descrie
rea evoluției sufletești a eroilor. In 
nuvelele din volumele „Oameni și jivi
ne" și „Oglinda", elementele care țin de 
domeniul moral, sînt utilizate de scrii
toare pentru a sublinia puternic ten
dințele sociale și politice, contempo
rane. Afirmarea Unor trăsături etice, 
ale constructorilor socialismului, a cu
rajului, a încrederii, a entuziasmului 
participării la viața obștească se reali
zează în tipuri caracteristice. Eroii 
pe care îi întîlnim în nuvelele actuale 
ale Luciei Demetrius se disting prin 
opoziția lor neabătută față de o 
stare de lucruri nedemnă, înjosi
toare. Virgil și Eleonora Darie 
din „Oameni și jivine" se desolidari
zează de ceilalți membri ai familiei, 
pentru că se sufocă In atmosfera mic- 
burgheză. Olga este o fată care nu ezită 
să-și părăsească mama, pe Nora, cea 
care trăiește din amintiri, cu scepti
cism și rigiditate, fără a reuși să în
țeleagă prezentul. Sora de caritate 
Letiția Poplicean înfăptuiește un act 
eroic, salvînd copiii dintr-o creșă de 
inundație, indignată de indiferența con
damnabilă cu care muncește Dumitra, 
colega ei.

Proza Luciei Demetrius este consa
crată aspirațiilor nobile ale sufletului 
omenesc, cărora epoca socialistă le 
promovează, le oferă împlinire. Cititorul 
care urmărește evoluția nuvelei în 
creația Luciei Demetrius observă cu 
satisfacție consecvența unor idealuri . 
morale și estetice formulate la înceA 
putui carierei literare, șl dezvoltate ț 
apoi în opera de maturitate, pe coor
donatele realismului socialist.

Nicolas VELEA

Seară literară
Mifazath Kălmăn

ai dramaturgiei

sau

mai

într-o altă nuvelă, intitulată 
rații , 
rațîi de femei — 
mama, Maria; ț 
sugerează amarul 
van.

Idealurile sau năzuințele eroinelor 
din nuvelele Luciei Demetrius nu sînt 
însă văzute întotdeauna cu ochiul de
zamăgirii. „Melopee", una dintre cele 
mai bune nuvele din volumul „Album 
de familie", se numără printre acele 
lucrări ale scriitoarei care exprimă un 
mesaj tonic, pozitiv. Cei doi îndră
gostiți, care sînt eroii principali ai 
nuvelei, relevă — la tensiunea înaltă 
a pasiunei care îi leagă, — forța 
uriașă a sentimentului autentic. Ana
liza prozatoarei surprinde nuanțele 
unei atmosfere sufletești în care im
presionează sinceritatea deplină, și, mai 
ales, nevoia de puritate, tendința pu
ternică spre un alt orizont de viață. 
I ndrăgostiții din „Melopee" încearcă 
o eliberare de sub imperiul servituților 
și al prejudecăților, încearcă să reali
zeze o existență comună în care să 
afle prețuire reciprocă, tot ceea ce 
este frumos, omenesc, înaintat în firea 
omului. Este o poveste de dragoste 
care reușește să dea o replică aspră 
convenționalismului și ipocrizei, ca
racteristice moralei burgheze.

Posibilitățile artistice ele prozatoa-

Cu prilejul împlinirii a 50 ani 
de la moartea marelui scriitor 
clasic maghiar Mikszăth Kăl
măn, Uniunea Scriitorilor din 
R. P. R. și Sfatul Popular al 
Capitalei — Casa de Cultură 
„Petofi Săndor" — au organi
zat vineri 23 septembrie I960, 

18,30, după-amiază, o 
literară festivă consa- 
scriitorului maghiar, în 
de Cultură „Petofi Săn- 

din str. Zalomit nr. 6. 
fost de față tov. Nemety 

Ambasador al R. P.
precum 

Gyorgy Jeno și

orele 
seară 
erată 
Casa 
dor"

Au 
Bella _________
Ungars la București, 
și tovarășii 
Săndor Argyelian reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Ungare.

In prezidiu au luat loc tova
rășii Acad. Mihai Beniuc, Prim 
Secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R.; Dobozy Imre, Se
cretar General al Uniunii Scrii
torilor din R. P. Ungară; 
Aurel Mihale, Secretar al Uniu
nii Scriitorilor din R.P.R., scrii
torii Mihail Davidoglu, Szem- 
ler Ferenc și Remus Luca.

Acad. Mihai Beniuc 
cuvîntul de deschidere.

Tov. Dobozy Imre, secretar 
al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Ungare a vorbit despre locul 
lui Mikszăth Râlmăn în litera
turi maghiară.

Scriitorul Remus Luca a con
ferențiat despre „Personalitatea 
și opera literară a lui Mik
szăth Kălmăn".

Nicolae Brancomir, artist 
emerit al R.P.R. a făcut lecturi 
din opera scriitorului Mikszăth 
Kălmăn.

A urmat un program artistic 
susținut de colectivul artistic al 
Gasei de Gultură „Petofi Săn 
dor".

a rostit

din R.P.
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Din noul folclor al R. P. Chineze*)

In plină zi
(KANSU)

In plină zi, țițeiul din Cilien țîșnește — 
Fîntîni arteziene par sondele de fier. 
Șuvoiul, care coada-n văzduh își răsucește, 
Ca un balaur negru se-nalță către cer.

Fierarii
(KIANGSU)

Doi făurari bat fierul cald, avan. 
Barosul e-un dragon ținînd în gheare 
Mărgăritare, iar un alt ciocan
Tot bate toba, fără încetare.

Cei doi fierari muncesc necontenit, 
Din zori, pînă ce noaptea-ncet se lasă.
în zori, ei făuresc un răsărit,
Iar în amurg, o lună luminoasă.

La răsărit 
de satul nostru

(TAI)

La răsărit de satul nostru 
E-un iaz în care poți vedea 
Al păsărilor zbor. Iubito, 
Aceasta e oglinda ta ?

Către apus, urcînd spre stele, 
Terase de ogoare sînt.
Ci spune-mi, zînă-a Fericirii : 
E scara ta spre-acest pămînt ?

Aur e, nu apă
(HOPEI)

Apa din canaturi și din iazuri 
Ne-a spălat de griji și necazuri.

Se întind adîncile canaturi, 
Irigînd pămîntul de pe dealuri.

Apa rîde parcă. îndoit e, 
Tot de rîs, orezul, pasămite.

E adîncă apa ce ne-adapă 
Visurile. Aur e, nu apă.

In romînește de PETRE SOLOMON

*) Aceste cîntece și poezii populare fac parte dintr-o 
amplă culegere, publicată în 1959 la Pekin sub titlul 
„Cîntecele populare ale Steagului Roșu".

Literatura clasică
rin vechimea ei, litera
tura chineză este tot 
atît de amețitoare ca și 
prin buchetul lirismului 
ei, care a smuls ad
mirația lumii întregi, 
răspîndindu-se din pri
mul ceas în toate țările 
asiatice, uneori: în ciuda 
conjuncturii politice. In

tr-adevăr, ea numără trei mii de ani 
de existență omologată prin monumente 
scrise: la început, inscripții pe oase 
— oracole și pe vase de bronz, „cele 
mai' vechi documente de proză litera
ră". Unul din acestea, din veacul al 
XI-lea î.e.n. este un descîntec pentru 
ploaie, de origine populară. Prin ur
mare, înainte de constituirea epopeilor 
zise omerice, la celălalt capăt al lumii, 
necunoscut civilizațiilor mediterane
ene, se organiza o cultură de o conti
nuitate unică în tot universul nostru. 
Cei mai mari lirici chinezi aparțin 
secolului al optulea al erei noastre, iar 
doi dintre ei au fost absolut sincronici: 
Li Tai-pe (701-762) și Van Vei (701- 
761). Primului mare poet al Chinei, 
Țiui Iuan, care a trăit cu o mie de 
ani înaintea lor, i se atribuie că 
ar fi refăcut cele Nouă ode, 
scrise în dialectul ciu și conside
rate ca opere ale unor poeți anonimi. 
Marele poet național, cuprins de dez
nădejde din cauza suferințelor patriei 
sale, s-a aruncat în apele rîului Mîlo. 
Era în ziua a cincea din a cincea 
lună, iar poporul îl comemorează a- 
nual în acea zi, cu dragoste nestinsă, 
o dată cu sărbătoarea Corăbiei drago
nului (balaurului).

Limba chineză este monosilabică, 
fiecare cuvînt fiind exprimat printr-o 
singură silabă. Totodată, limba este 
neîlexională, cuvintele rămînînd ne
schimbate, iar din punct de vedere 
gramatical, fiecare cuvînt putîndu-și 
schimba categoria (substantiv, ad
jectiv, adverb etc) prin poziția în pro
poziție sau frază. Un alt caracter al 
limbii este sintetismul ei, în direcția 
concretului. De aceea, cîte un cunos
cător străin al limbii (M. Granet) a 
putut fi uimit de extraordinara putere 
de sugestie a limbii chineze, denumin
d-o „șoc sentimental" și contestînd a- 
celeiași limbi, pe nedrept, posibilitatea 
de exprimare a noțiunilor abstracte

*) Fen-Juan-Ctan: „Scurtă istorie a li
teraturii clasice chineze", in romînește 
de Dan Grigorescu, 1960, Editura de 
Stat pentru Literaturi și Artă.

(cf. studiul fundamental despre Mo
mentul chinez în istoria logicii, semnat 
de acad. Athanase Joja în „Viața Ro- 
mînească", august 19581. Termenul de 
„șoc sentimental" destul de impropriu, 
vrea să. sugcre la rîndul lui încărcă
tura emotivă a limbii chineze, care o 
predestina, dacă se poate spune, liris
mului. La noi, prin traducerea magis
trală a poetului Adrian Maniu, noua 
intelectualitate a putut lua cunoștință 
de complexitatea geniului lui Li Tai- 
pe (E.S.P.L.A., 1957), care amintește 
ceva din înțelepciunea senină a lui 
Horațiu și din aceea mai întunecată 
a lui Omar Chaiam, autorul rubaiate- 
lor (catrenelor). Fără a fi un poet 
militant. Li Tai-pe a cunoscut și el 
surghiunul, ca mulți alți scriitori chi
nezi (în lunga perioadă feudală, care 
a durat trei milenii) și și-a exprimat 
disprețul față de cei mari, bogați și 
prinți. Aparentul epicureu a știut să 
exprime ca puțini alți poeți în litera
tura mondială, compătimirea față de 
suferințele poporului și dorința de pace 
trainică, inspirată de un ideal umanist: 
Pe vadul apei se aștern năframele 

lunei senine. 
Zece mii de tîrgovețe gospodine, 
In adierea vîntului zbucnit tomnatic 

peste grind 
Plescăie și storc rufe fără răgaz năl

bind, 
Zvîntînd cu sîrg neostenit cămeșile 

și: pieptarele 
Pentru ostașii care păzesc fruntarele. 
In trecători de jad, din munții înghe

țați. 
De vifornița geroasă 
Cînd gerul se lasă 
Muierile vrînd să știe de crivăț cruțați 

pe bieții: soldați, 
Cu drag le pregătesc îmbrăcăminte 

vătoasă, 
Dar fi-va oare veste să mai vie 
Ca să încheie cu hoardele tătare pace 

și omenie și trăinicie ? 
Abia atunci conteni-va strădania 

istovitoare 
Acolo, în meleag de neagră depărtare 

(Cîntec de toamnă) 
Despre Du Fu (sau Tu Fu) contem

poranul lui Li Tai-pe, sîntem încredin
țați: că „diapazonul poetic" al său este 
„vast". Metafora muzicală nu poate fi 
a autoarei, „distinsă specialistă în 
istoria literaturii chineze", ci a tradu
cătorului ; diapazonul dă nota, mai 
joasă, sau mai înaltă, de pe portativ: 
autoarea a vorbit desigur de „registrul 
poetic" întins al lui Du Fu. „Multe din 
poemele sale exprimă o nemărginită 
încredere în viitorul omenirii și un în
flăcărat patriotism". Poetul iubea fier
binte pe cei mulți și obidiți, dorindu-

In Combinatul siderurgia din Anșan (R.P. Chineză)

MEMELAOS LtlUEMIS

Nostalgii de seară•
Astăzi noaptea a venit mai curînd
a venit oclată cu ploaia.
Ele au venit, ca două vrăjitoare ținîndu-se de mînă 
și ne-au închis în corturi.
Ne ghemuim aici și nu spunem nimic.
Numai ploaia vorbește
numai ploaia ne povestește o poveste plină de rouă 
plină de cîmpii acoperite de brazde argintii 
plină de spice și de maci
plină de o moară, acolo, la marginea torentului, 
plină de o moară care-și învîrteșie alba ei cîntare 
măcinînd grăunțe, măcinînd, măcinînd necontenit.

Prieteni de peste hotare 
despre literatura chineză.

MILIOANE
cum, în epoca marelui 
avînt și a unei largi 
mișcări de mase, cînd 
toți locuitorii Chinei 
sapă canale de irigație 
și topesc oțel, toți acești 
locuitori au început să 
scrie poezie. Ii emoțio
nează noul, și simt ne
voie să-l exprime în

poezie.
Studenții și oamenii de cultură că

lătoresc prin țară, culegînd versuri 
și cîntece populare. Ei declară că dacă 
în urmă cu două mii de ani savanții 
au creat celebra „Carte a cîntecelor", 
adunînd și prelucrînd folclor atunci, 
mai ales astăzi, în secolul marilor re
alizări, e cazul să se pornească la 
noi culegeri.

Am văzpt acest fenomen pentru pri
ma Oară într-un sat de lingă Pekin, 
.Laurul veșnic verde", în care sînt 
patruzeci de mii de locuitori.

Mă interesa aici mai puțin poezia 
și mai mult noile instituții democra
tice; am întrebat de aceea în ce mă
sură acești patruzeci de mii de oameni 
participaseră la ridicarea lor. Mi- s-a 
dat un răspuns neașteptat, dar eloc
vent pentru felul în care înțeleg locu
itorii Chinei fenomenul noului: mi s-a 
spus că în cursul unei singure luni 
s-au scris foarte multe poezii.

Un tînăr pe nume Ciao Hun, îmi de-

I . «*)
chineza
le fericirea, chiar cu prețul nefericirii 
proprii, dacă s-ar putea :
De-aș avea o mie de palate 
Pe săracii lumii să-i primesc, 
Să le dau un strop de fericire 
Și de vînt și ploaie să îi apăr. 
De s-ar ivi acuma dinainte-mi 
Palatele acestea minunate, 
Chiar de s-ar nărui bordeiul meu 
Și m-ar ucide gerul, vîntul, zloata, 
M-aș stinge copleșit de fericire 1

In timpul invaziei tătarilor Hoardei 
de Aur, „stegarii luptei patriotice", au 
fost Lu Iu (1125—1210), un mare poet 
realist patriot, care a descris amănun
țit muncile agricole și Sin Ți-tzi 
(1140—1207), care a luptat ca parti
zan împotriva invadatorilor. Un alt 
poet important, din același moment is
toric, care a cîntat „suferințele țărani
lor sub ocupația cotropitorilor, înfri
coșătoarele masacre și jafuri", a fost 
Iuan Hao-ven (1190-1257).

Romanul și teatrul cunosc în China 
o dezvoltare puternică, dar mai. tîrzie. 
Cel dintîi se desface, evolutiv, din bo
gatele mituri populare, iar literatura 
dramatică, din dansurile rituale, ade
seori legate de producție. Intre secole
le trei și șase ale erei noastre se ivesc 
întîi scriitorii profesioniști, se dezvoltă 
considerabil critica literară și apar 
noi antologii. Către sfîrșitul aceleiași 
epoci cunoaște literatura chineză, ca 
și vechile literaturi clasice europene, 
tendința formalistă, cultivarea artifi
ciului, prețiozitatea.

Majoritatea scriitorilor păstrează 
însă contactul salutar cu spiritul rea
list al producției: populare și cu natu
ra, îmbinînd în operele lor peisajul și 
omul, cu suferințele și aspirațiile sale 
eterne către dreptate. Sfîrșitul dinastiei 
naționale Min este caracterizat prin 
avîntul idealurilor democratice în lite
ratura chineză, sincronic cu umanis
mul european. Cu instaurarea dinastiei 
manciuriene Țin (1644), începe epoca 
de glorie a romanului și a teatrului, 
în mare măsură îndreptate împotriva 
demnitarilor sistemului feudal și a 
inechității sociale.

„Scurta istorie" este un compendiu 
excelent, cu caracterizări sintetice 
pregnante și cu numeroase citate bine 
alese ce ne familiarizează cu un mi
nunat univers poetic.

Șeybcin CiOCULESCU

POEZII
clară: .Una din sarcinile mele este 
să aleg din aceste poezii pe cele mai 
bune și să le dau publicității".

El îmi arată vreo zece albume mari, 
tixite, fără exagerare, cu mii de poe
zii. Văzîndu-mă foarte interesată, îmi 
trimise peste cîteva zile culegerea „O 
sută de poezii", care fuseseră alese 
din toate și tipărite cu mijloace lo
cale.

Am cunoscut apoi o tînără femeie 
care se numea Tsao; cred că este o- 
mul cel mai activ și interesant pe care 
l-am întîlnit în China. Era îmbrăcată 
cu pantaloni albaștri și cu o bluză viu 
colorată.

Publicase cîteva piese și devenise o 
celebritate locală. Ii este oare sortit 
să capete o recunoaștere mai largă? 
Răspunsul nu-l poate da nici ea, nici 
eu.

Iată și alte exemple grăitoare. In 
orășelul Hulou din Tsiansi în aduna
rea convocată pentru discutarea nou
lui plan de irigare, țăranii au compus 
cîntece. In raionul Sulu din regiunea 
Hebei jumătatea populației își petrece 
timpul liber fie scriind, fie pictînd. In 
raionul Suipin din Henan toți impro
vizează „balade repezi" oaspeții sînt 
salutați în versuri, cerlndu-li-se drept 
răspuns același lucru. Același obicei 
există și în numeroase raioane din 
Sicilian.

Sărbătorile folclorice se organizează 
pe scară locală, dar și națională. Ță
ranii care lucrează pe cîmp cîntă în 
timpul pauzelor cite o .baladă re
pede" improvizată pe loc. In țară exis
tă mii de echipe de amatori, dramatice 
și de operă. Editurile raionale, regio
nale și centrale scot culegeri de poe
zii. Multe dintre versurile cele mai 
realizate sînt traduse în limbi străine.

Vreau să semnalez cîteva dintre a- 
cestea, începînd cu un cunoscut cîntec 
cîntat de întreaga Chină, autorul că
ruia însă nu l-am putut stabili: 
Nu-i un împărat de jad în ceruri, 
Nu-i Dragonul, rege pe pămînt. 
Eu sînt împărat de jad, 
Eu sînt regele Dragon. 
Poruncesc celor trei munți și piscuri 
— La o parte, voi din drumul meu I

Trebuie să dau o explicație: „împă
ratul de jad" este zeul suprem, iar re
gele Dragon, stăpinul apelor, este cel 
ce trimite pe pămînt fie ploi dătă
toare de viață, fie inundații ucigașe. 
Regele Dragon este personajul cel mai 
des întîlnit in poezia contemporană 
chineză, în care apare cutremurat de 
forța unită a oamenilor.

Poezia „O noapte pe murite" a fost 
creată la Șandun, autorul rămînînd 
de asemenea necunoscut.
Punîndu.-mi sapa căpătîi, 
proptind picioarele în stîncă, 
pămîntul mi-am făcut culcuș, 
învelitoare, bolta cea adîncă. 
Dar m-a trezit un aspru vînt de Nord. 
Nu m-am speriat, ci m-am întors pe-o 

rînă, 
spunîndu-i: „N-ai decît să sufli-n sus 
și să dobori încoace luna spînă.
Pe mine însă n-ai să mă dobori 
'nainte de a fi barajul gata".

Cele mai multe dintre poeziile con
temporane dezbat o tematică socială. 
Totuși nu sînt puține versurile care 
cîntă iubirea unei fete și a unui tînăr, 
legați de obicei de o muncă și un țel 
comun.

Voi termina însemnările mele prin
tr-o poezie despre China scrisă de 
Fan Te-Ven, muncitor la uzina de au
tomobile din Ghirin, și care se numeș
te „Din înălțime". Autorul descrie sen
timentele încercate de el în fața pei
sajului care se desfășoară pe zeci de 
mii de mile împrejur. Intr-o parte 
„furnalele scuipă flăcări" într-alta, ță
ranii bătrîni „seamănă lumină de lună 
pe cîmpuri". Citez în întregime numai 
strofa finală:

Fața mi-© ridic spre cer, 
lunii-i cînt în gura mare 
și cu nourii mă joc.
Iar din stele înșirate îți fac salbă, 
strune pun pe Calea Laptelui cea 

mare 
și-ți fac harfă, să cînt cîntecul aprins 
ție, țara mea fermecătoare-

An j Louise STRONG
ziaristă progresistă (S.U.A.)

Vanghelis, fratele nostru venit de la munte, tace.
El a încremenit sprijinit în furca brațului 
în timp ce gîndul lui trece peste mare...

Era un om de țărînă, un poet ars de soare 
care cu sapa umplea pagini de verdeață.
Țărîna îi era iubită, ea era sufletul lui, 
și el se pricepea să-i pieptene părul 
ca și cum ar fi fost singura lui fiică.
Acum ea a rămas singură sub cerul nopții; 

nu-i nimeni care să-i mai dea să bea 
nu-i nimeni care să-i mai schimbe rochia murdărită 
Ea e acum ca un schit părăsit 
și totul miroase-a moarte 
și moara nu macină decît pustiire
și staulul s-a umplut de mucegai.

Scrisorile sosesc scăldate-n lacrimi.
„Dragostea mea... bărbate... toate-s în păragină..." 
Atuncea gîndul se preface într-o aripă rănită 
el pleacă odată cu vîntul de sud 
atinge pragul porții cum ar atinge o icoană 
se apleacă peste somnul copiilor 
și în zori, se reîntoarce în cort.

Astăzi noaptea a venit împreună cu ploaia.
Lanterna a adormit sub cort,
E noapte pe mare, e noapte sub cort,
și ochii ni se cufundă în noapte.

Un singur vis veghează, aici, lingă perina noastră. 
Un vis care-adoarme și se deșteaptă cu noi.

în romînește de TAȘCU GHEORGHIU

JNTILNIRI 
PRIETENEȘTI

Recent, cu ocazia vizitei 
unui grup de oameni de 
cultură romîni, au avut loc 
la Roma o serie de intere
sante întîlniri italo-romîne. 
Astfel, la sediul organiza
ției Partidului Comunist I- 
talian din cartierul Cinecit- 
ta, oamenii muncii italieni 
au făcut scriitorilor și ar
tiștilor noștri o călduroasă 
primire tovărășească-

De asemenea, asociația 
„Italia-Romînia" a organi
zat la sediul ei o sea
ră prietenească în cins
tea oaspeților, printre care 
erau invitați acad. Ra- 
luca Ripan, prof. dr. Mar
cela Pitiș, scriitorii Cicerone 
Theodorescu, Silvian Iosi* 
fescu, Eugen Barbu, compo
zitorii Paul Constantinescu, 
Alfred Mendelsohn, Hilda 
Jerea, sculptorii Boris Cara- 
gea, C. Baraski, Zoe Băico- 
ianu, ș a.

Din partea gazdelor vizi
tatorii romîni au fost salu
tați de Dr- Francesco Paolo 
Romeo și prof. univ. Giuse
ppe Petronio, cărora le-a 
răspuns Cicerone Theodo
rescu.

La rîndul său „Centrul 
național de studii pentru 
muzica popoarelor" a solici
tat pe tovarășa Vera Proca 
Ciortea să prezinte la 
„R. A. ii. Radiotelevisione 
italiana" o emisiune de mu
zică romînească cu carac
ter de informare asupra 
folclorului nostru coregra
fic-

înainte de plecarea din 
Romp a grupului oamenilor 
noștri de cultură, profesorii 
universitari Natalino Sapeg- 
no, Gaetano Trombadore, 

Giuseppe Petronio, Garlo 
Salinari și Dr. Francesco 
Paolo Romeo s-au întîlnit 
la o masă amicală cu Ma
ria Banuș, Silvian Iosifes- 
cu. Cicerone Theodorescu și 
alți oameni de litere din 
țara noastră.

De vorbă cu G. Karaslavov și A. Todorov despre

PROZA $1 POEZIA BULGARA
Zilele acestea ne vizitează țara, la 

invitația Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 
cunoscutul scriitor bulgar Gheorglii 
Karaslavov, prim-secretar al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Populară 
Bulgaria, și poetul Angliei Todorov, 
secretar al uniunii Scriitorilor din 
Republica Populară Bulgaria.

Redacția „Gazetei literare" i*a rugat 
pe cei doi scriitori oaspeți șă vorbea
scă cititorilor gazetei despre creația 
lor din ultima vreme și despre proble
mele actuale ale literaturii bulgare.

GHEORGHI KARASLAVOV:

Despre munca mea de creație ? Am 
început în ultimii ani să lucrez Ia un 
roman de mare amploare, care va cu
prinde nouă volume. Se numește „Oa
meni obișnuiți". Este vorba de istoria 
unei familii de țărani, istorie care in
clude trei decade. Acțiunea se petrece 
între anii 1914 și 1944. Primele două 
volume ale romanului au și apărut și 
au fost traduse în mai multe limbi. In 
curînd va apare volumul al treilea al 
romanului.

Am scris cîteva piese de teatru: 
„Piatra din mlaștină" — o comedie, 
„Vocea poporului", o dramă din anii 
'30, perioadă de ascuțire a luptei de 
clasă în satul bulgar.

In general, în țara noastră se simte 
tot mai mult încercarea tuturor scrii-

plăcere cîteva lucruri din experiența 
noastră de muncă cu tinerii scriitor;. 
Noi am organizat pe lingă Uniunea 
Scriitorilor un cabinet al tinerilor lite- 
rați. Cabinetul are o conducere pro
prie, aleasă de membrii ei. Unul din
tre secretarii Uniunii Scriitorilor, ta
lentatul poet Pavel Matev răspunde 
de munca cu tinerii scriitori, lineru 
scriitori organizează discuții în jurul 
lucrărilor de proză și al versurilor 
create de ei înșiși, organizează întîl
niri cu scriitorii mai bătrîni, într-un 
cuvînt schimbul de experiență. In ul
timii ani; au fost publicate multe vo
lume individuale și colective ale tine
rilor scriitori, cîte 20—30 pe an.

Ajutorul nostru, al scriitorilor cu 
experiență, se manifestă și mai con
cret. Eu am redactat romanul istoric 
„Victoria" al tînărului scriitor Anto.i 
Doncev ; romanul oglindește lupta pen
tru independența Bulgariei în secolul 
X. Romanul este foarte interesant.

Iot așa am lucrat cîțiva ani cu tî- 
nărul ■ și talentatul scriitor Ștefan Di- 
cev care a publicat un roman în două 
volume, cu titlul „Pentru libertate" 
Romanul a apărut, în prima ediție, în 
20.000 de exemplare și a luat premiul 
Dimitrov, premiul nostru cel mai mare. 
Cartea lui Dicev a fost tradusă și în 
limba rusă.

A răspuns întrebărilor redacției în 
legătură cu poezia contemporană bu> 
gară, tovarășul

versuri: „Liliana", un poem închinat 
eroinei noastre naționale și un volum 
de versuri de dragoste intitulat, „Pînă 
mîine".

La 1 octombrie în Bulgaria va avea 
loc pentru prima dată, „Ziua poeziei". 
Se pregătesc toți poeții și toți iubi* 
torii de poezie.

Și aș mai vrea să adaug ceva, care 
s-ar părea că nu are legătură directă 
cu literatura bulgară, dar are mare 
legătură cu dragostea cititorilor bul
gari pentru Romînia: sîntem foarte 
interesați de tot ceea ce este valoros 
în literatura romînă. Anul trecut am 
prezentat în paginile revistei „Pla- 
mia" 12 poeți romîni.

Traducem mult din poeții d-voastră. 
Grija noastră de căpătîi în ceea ce 
privește traducerile este acum să scoa
tem o ediție foarte bună din Mihail 
Eminescu.

La noi e foarte popular Caragiale, 
tot atît de popular cum sînt clasicii 
noștri bulgari. Publicăm mereu schi
țele lui în gazete și reviste, iar „O 
scrisoare pierdută" se joacă neconte
nit.

Este foarte cunoscut și iubit Mihail 
Sadoveanu, sînt citite versurile lui 
Mihai Beniuc, proza lui Zaharia Stan-

torilor, din toate generațiile, de a în
țelege cu profunzime și de a reflecta 
viața contemporană a Bulgariei. Mulți 
dintre scriitorii bătrîni creează cărți 
despre viața de astăzi a muncitorilor 
și a țăranilor cooperatiști. Andrei Gu- 
liașkin a scris un roman mare („Ve- 
drovo") despre prefacerile din cadrul 
satului; Kamen Kalcev a scris o carte 
din viața textiliștilor („O familie de țe
sători"). Deosebit de interesant este ro
manul tînărului și talentatului scriitor 
Todnr Monov — „Nu există moarte" 
— roman inspirat din viața construc
torilor unei centrale hidroelectrice. 
Foarte interesante schițe și povestiri 
cu tematică contemporană publică ior
dan Radicikov.

Și pentru ci veni vo.'bn de scriitorii 
din generația lînâră, aș împărtăși cu

ANGHEL TODOROV:

Epoca noastră este într-adevăr 
epoca entuziasmului constructiv, epoca 
avîntului popular. Aceasta tace ca și 
poezia noastră să aibă aripi. Poeți 
bătrîni care n-au scris ani la rînd. 
dinainte de război, cunosc acum un 
avînt creator neobișnuit.

Nikola Furnagiev, poet din genera
ția bătrină, a scos un volum de ver
suri intitulat „Eu, pășesc pe drumul 
tău", închinat partidului. Dimiter Pan
teleev a publicat un volum de poezii 
lirice despre viața nouă a satului, 
poezii în care noul este surprins cu 
emoție și bucurie („Cosașul se întoarce 
de la coasă"). Mladen Isaev, Dora 
Gabe, Bagriana, Valerii Petrov, iată 
cîțiva dintre cunoscuții și respectații 
poeți bulgari, cărora zilele noastre 
le-au stimulat, într-un chip neobișnuit, 
forțele poetice.

Hristo Radevski a scris un poem 
foarte popular și apreciat de către ci, 
titori, intitulat „Partidului".

Poeții de azi au creat un nou fel de 
lirică în poezia contemporană bulgară: 
poezia lirică comunistă, aș spune, înțele
gerea zilelor noastre comuniste cu 
toată ființa, cu mintea și cu sufletul. 
Sînt iubiți și cunoScuți poeții Pavel 
Matev, Dmitrii Metodiev al cărui po
em „Comuniștii" este binecunoscut, 
Ivan Radev, Blaga Dimitrova care a 
publicat anul acesta două volume de

Desene de MEDI DINU 1» 
cu etc. Vom face și de acum înainte 
totul ca să vă cunoaștem mai bine și 
să ne cunoașteți mai bine, pentru că 
sîntem foarte aproape unii de alții, 
pentru că totul ne leagă.

Director: Acad. ZAHARIA STANCU, Colegiul redactional, 
Acad. MIHAI BENIUC, MARCEL BRESLAȘU, EUSE3IU 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 șei 
adjunct) MIHAIL PETROVEANU (redactor șef adjunct), CICERONE 
THEODORESCU, !ON VÎTNER.
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N. S. Hrușciov și alți membri ai delegației sovietice 
la sesiunea O.N.U. au petrecut ziua de sîmbătă la 
Glen Cove, la 50 km. de New York. La Glen Cove au 
mai sosit: A. Novotny, șeful delegației R.S. Cehoslovace, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful delegației R.P. Romlne,

T. Jivkov, șeful delegației R.P. Bulgaria și alți membri 
ai celor trei delegații.

In fotografie: N. S. Hrușciov împreună cu oaspeții 
săi înaintea plecării Ifl «ediții delegației sovietice 
ta Q.N.U, •

Să facem așa fel ca cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite să devină adunarea nu 
numai a speranțelor, ci și a împlinirii aces
tor speranțe.

Guvernul sovietic este dispus să facă 
totul pentru ca robia colonială să se nă
ruie încă astăzi, pentru ca încă astăzi 

MM _

(Din cuvîntarea

problemele dezarmării să capele o rezol
vare concretă și practică.

Guvernul sovietic este dispus să facă 
totul pentru ca încă astăzi să fie interzise 
experiențele cu arma nucleară, pentru ca 
această armă de exterminare în masă să 
fie interzisă și distrusă.

rostită de N. S. Hrușciov la cea de a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.)

ctuala sesiune a Organi
zației Națiunilor Unite 
nu ar fi dobîndit 
marea sa însemnătate 
— dacă Nikita Hrușciov 
nu ar fi manifestat emo
ționanta idee de a lua 
parte, el însuși în fruntea 
delegafiei sovietice, la a- 

coastă tntîlnire la nivel planetar. Ori
unde pe fata globului este de ajuns pre
zența acestui mare bărbat de stat, ca să 
suscite atenția și interesul opiniei pu
blice, pe cinci continente.

De data aceasta, s-a petrecut însă un 
fapt nou, neașteptat chiar și pentru cei 
mai... calmi observatori ai vieții politice 
mondiale: numeroase popoare iubitoare 
de pace și dreptate și-au înscris, în frun
tea delegațiilor lor la cea de a 15-a se
siune a Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, numele conducătorilor respectivi 
de guverne, chiar de state. Și într-adevăr, 
s a petrecut ceva nou în lume, s a schim
bat ceva în ritmul viefii politice la nivelul 
cel mai înalt, Națiunile Unite au ieșit 
din apatia sesiunilor lor calendaristice, 
trezite de ofensiva de pace a acestui 
mare animator de popoare, N. S. Hruș
ciov.

Astfel, deputății planetei — unii par
lamentari de stil onctuos-istoric — s-au 
aflat puși dintr-o dată înaintea marilor 
răspunderi ale ceasului de față: dezar
marea generală și totală și lichidarea 
imediată a robiei coloniale ; chiar și cei 
mai somnolcn/i dintre ei s-au trezit sub 
loviturile de ciocan cu care izbeau vor
bele răspicate, ferme, pline de adevăr, 
cumplit de logice ale celui mai lucid om 
politic care a trecut vreodată prin marea 
sală de ședinfe a O.N.U.-ulul.

Secolul nostru nu este secolul unui 
dolce farniente, ca și cum așteptările de 
secole ale umanității ar fi consumate 
Intr-o imensă fericire burgheză. Această 
opinie a fost dată la o parte de N. Hruș
ciov, ca pe o cortină idilică în dosul 
căreia se ascunde adevărata realitate: 
„Secolul nostru este secolul luptei pen
tru libertate, in care popoarele scutură 
de pe grumazul lor jugul străin. Po
poarele vor o viață demnă și luptă pentru 
ea“. Detașamentul tinerelor state africane, 
de curînd independente, dovedesc prin mi
liardul și jumătate de oameni eliberați 
tn ultimii 15 ani, unele aspecte... de loc 
idilice ale acestei probleme; și nu trebuie 
uitată „rămășița" de o sută de milioane 
de capete negre care se află încă în țar
cul colonialismului, în secolul XX, secol 
în care însăși materia a început a fi eli
berată !..,

O C ALE
MIALAATA

Așadar, în această faimoasă sală 
O.N.U., în care antevorbitorii de școală 
veche a celor 14 sesiuni trecute au con
sumat tot alifia ani în formule vagi, me
tafore politice, redactirid procese verbale, 
■— a apărut un OM care a vorbit ca un 
simplu om, grijuliu de viafa popoarelor 
lumii. Nu a mai vorbit de averi, bursă 
și huzur. Delpgafilor celor 96 de state, 
Nikita Hrușciov le-a vorbit despre viată: 
„Ce așteaptă de la noi popoarele multor 
(ări ale lumii ? Rezolvarea justă și cin
stită a problemelor arzătoare ale timpu
rilor noastre. Popoarele se pot înșela în 
alegerea guvernelor. O anumită situație 
istorică poate duce la nedreptăți în țara 
respectivă. Dar oricît ar fi de complicate 
relațiile interne înlăuntrul statelor, oa
menii speră și cred în mai bine. Oamenii 
vor să trăiască și să prospere și, ceea 
ce este principal, vor ca copiii lor să 
aibă mai mult și să trăiască mai bine". 
Dacă numai acest pasaj din ■ marele 
discurs a prins rădăcini în conștiințele 
auditorilor, — ar fi suficient pentru ca

rezultatele acestei sesiuni să fie uriașe 
în bune consecințe.

Așa cum a vorbit, Nikita Hrușciov nu 
a vorbit numai tn numele poporului său, 
ci în numele oricărui popor, liber sau 
robit, de pe suprafața celor cinci con
tinente, definind fără echivoc sarcina 
primordială a Organizației Națiunilor 
Unite care, acfiontnd numai tn acest sens, 
vor deveni adevăratul „organ democratic" 
pe care l-au conceput protagoniștii acestui 
for international.

In procesul psihologic al lumii epocii 
noastre, tn această alternativă — tntre 
bine și rău, tntre viafă și moarte, nu 
avem de ales decît o singură cale : „să 
lăsăm urmașilor, fiilor noștri, nepoților 
și strănepoților noștri o amintire bună 
despre vremurile noastre”. Este atît de 
minunată această cale! Un mare băr
bat de stat a vorbit de fii, nepoți 
și strănepoți care constituie de fapt 
singurul belșug al vieții: generația 
care ne urmează, care ne schimbă. In nu
mele ei, tn numele vieții, tn numele po
poarelor noastre să nu lenșele nimeni

și înțelegerii între po
cim conștiința că tin»* 
omenirii — trebuie «• 
celor mai nobile prin*

„tnfășurtnd focul tn hîrtie", cum spune 
proverbul african citat de N. Hrușciov,

Grija pentru viitorul umanității, pen
tru asigurarea unei vieți libere, pașnice^ 
dedicate muncii creatoare, este prezentă 
și în cuvîntarea rostita de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U. Propunere» 
guvernului romîn — prezentată de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej tn cu
vîntarea sa — de a se înscrie pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a unui punct 
intitulat „Măsuri pentru promovarea in 
rîndurile tineretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc 
poare" izvorăște 
retul — viitorul 
ducat în spiritul
cipii umane, principiul înțelegerii și co
laborării, al respectului reciproc, al picii,

Respingtnd cu indignare calea ațîțăto- 
rilor de vulcani, care duce înapoi la a- 
pocalips, noi mergem înainte, strinși tn 
frontul larg al iubitorilor de pace și pro
gres, cretnd valori noi în artă și deschl- 
zînd drumuri noi în știință, pe calea 
deschisă de sputnici șl nava cosmică, 
de filozofia revalorificării dignității u- 
mane și a egalităfii popoarelor, de între
cerea pașnică în olimpiada de toate zilele 
a viefii, — pe calea deschisă de cuvîn
tarea lui Nikita Hrușciov, tn memora
bila plenară a celei de a 15-a sesiuni 
a Națiunilor Unite.

lon F1NTEȘTEANU
Artist al poporului

După ce ai sfîrșit de citit cu
vîntarea tovarășului Hrușciov 
la Adunarea Generală a Orga
nizației Națiunilor Unite, rămîi 
cuprins de un complex de im
presii profunde în care predo
mină admirația față de puterea 
de analiză limpede a cuvîntăto- 
rului. și totodată convingerea 
fermă că te afli în fața unui act 
de dezvăluire necruțătoare a 
realității, fără niciun artificiu 
de retorică și fără altă artă de
cît aceea, firească și spontană, 
a unei minți care vede clar și 
expune în chip hotărît și deschis 
problemele cele mai arzătoare 
ale vremii noastre și care — 
lucru și mai important — indică 
soluția acestor probleme, singura 
lor soluție posibilă.

Citind această cuvîntare și 
zăbovind asupra atîtor pasaje 
esențiale, auzi cum din adîncu- 
rile ei răsună nu vocea unui 
singur om, ci vocea a sute și 
sute de milioane de oameni, vo
cea popoarelor iubitoare de 
pace: „Popoarele tuturor țări
lor, — a spus tovarășul Hruș
ciov — muncitorii și țăranii, 
intelectualii și o parte a bur
gheziei, cu excepția unui pumn 
neînsemnat de militariști și ino- 
nopoliști, — vor nu război, ci 
pace și numai pace și de aceea, 
dacă popoarele vor lupta activ 
pentru a lega mîinile rtiilitariș- 
tilor, ale cercurilor monopoliste, 
pacea poate fi asigurată".

Dînd glas acestei neistovite 
aspirații către pace a omenirii, 
șeful guvernului sovietic a adus 
în cuvîntarea sa propuneri con
crete și realiste privind regle-

ÎNCREDERE
mentarea problemei dezarmării, 
coexistența pașnică, problema li
chidării totale și definitive a re
gimului colonial. Această fțro- 
punere de desființare a colonia
lismului, făcută de la tribuna 
unei organizații mondiale de 
către președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. are o 
importanță enormă și constituie 
dovada răsunătoare, epocală, a 
spiritului de dreptate, de adîncă 
omenie și înaltă și adevă
rată civilizație de care e pă 
trims regimul țărilor socialiste, 
precum și o dovadă totodată 
imensa superioritate morală 
care acest sistem o are față 
regimul capitalist. Stabilind

de 
pe 
de 
o 

analogie justă și frapantă între 
două fapte, unul intrat demult 
în domeniul istoric și altul caro 
e în curs de desăvîrșire sub o- 
chii noștri, tovarășul Hrușciov 
a spus: „Nu este oare timpul 
să se treacă Ia o ofensivă deci
sivă împotriva colonialismului 
la fel cum acum un secol, sau 
un secol și jumătate, omenirea 
civilizată a trecut la ofensiva 
împotriva comerțului cu sclavi 
și a sclavagismului, le-a înmor-

mîntat, deschizînd astfel un 
cîmp vast nu numai pentru dez
voltarea politică ci și pentru 
dezvoltarea economică a socie
tății"?

înlăturarea acestor „reminis
cențe barbare", „a acestei ru- 
șini, barbarii și sălbăticii", cum 
foarte bine a caracterizat tova
rășul Hrușciov regimul colonial, 
este o datorie de onoare a epo
cii noastre. Această înlăturare 
face parte din lupta generală 
pentru apărarea păcii fiindcă, 
așa cum spune tovarășul Hruș
ciov în cuvîntarea sa : ,,Faptele 
arată că eliberarea națiunilor și 
popoarelor aflate sub dominația 
colonială jluce la însănătoșirea 
relațiilor internaționale, Ia lăr
girea colaborării internaționale, 
la întărirea păcii generale".

Cuvintele acestea, ca și în
treaga cuvîntare a tovarășului 
Hrușciov, în care totul este e- 
sențial, necesar și de o covîrși- 
toare importanță mondială, 
înconjurat, transmise prin ra
dio, pămîntul, și au ajuns în 
cîteva clipe pînă în cele mai 
îndepărtate și mai greu accesi
bile regiuni ale globului. Mili 
oane și milioane de oameni le-au 
ascultat cu bucurie, și speranța 
lor în viitorul de pace și lu
mină al omenirii a sporit și

s-a întărit. Armata păcii 
care se confundă cu mulțimea 
oamenilor muncii din lumea în
treagă — își strînge și mai tara 
rîndurile la auzul acestei cuvîn- 
tări istorice și își afitină și mai 
mult încrederea în țelul măteț 
pe care-1 urmărește. In cuvîn- 
tarea pe care tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a rostit-o la 
actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., se afirmă pu
ternic atitudinea IconsecventA 
a guvernului nostru de apărare 
a păcii, a libertății și suverani
tății popoarelor. In sprijinul che
mărilor adresate de tovarășul
N. S. Hrușciov Adunării Gene
rale a O.N.U., tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a declarat: 
„Noi considerăm că hotărîrile 
pe care le va lua actuala sesi
une a Adunării Generale a
O. N.U. trebuie să contribuie Ia 
înlăturarea pericolelor grave ce 
amenință pacea, să pună capăt 
încălcării normelor îndeobște 
recunoscute ale relațiilor dintre 
state și nesocotirii drepturilor 
suverane ale altor popoare".

Acel număr neînsemnat ' de 
oameni care se mai opun încă 
acestei mondiale ofensive a păcii, 
pentru a-și apăra interesele lor 
meschine și ticăloase, vor t'C’ 
bui să se dea înlături și să re
nunțe la pretențiile lor anacro
nice, la acele rușinoasa „iemL 
niscențe barbare". E în tirea 
profundă a 
•să învingă

Membru

lucrurilor ca lumina 
întunericul.

Al. PHILIPPIDE 
corespondent al Aca

demiei R.P.R. EUGEN MIHAESCU

Un loc important în amplul 
discurs ținut de premierul sovietic 
N. S. Hrușciov în Adunarea 
Generală a O.N.U., îl _ ocupă 
problema colonială și mijloace
le de lichidare a acestui _ ruși
nos fenomen, anacronic și po
trivnic dezvoltării societății 
contemporane. Necesitatea de a 
înlătura colonialismul, ca o ră
mășiță barbară a. exploatării, a 
apărut și mai stringentă odată 
cu primirea unui număr în
semnat de noi state africaneca 
membre ale Organizației Națiu
nilor Unite.

Firește că pentru a ajunge 
aci, popoarele acestor state au 
parcurs un drum lung și greu 
și ele mai poartă încă urmele 
rănilor adînci pricinuite de re
gimul colonial. Evenimentul In
ternațional nu e însă mai puțin 
semnificativ. Dimpotrivă, ac
tul primirii nu se rezumă la o 
simplă reprezentare a statelor 
respective într-un organism in
ternațional, ci marchează în
ceputul. unui proces deschis și 
ireversibil: lupta pentru cuceri-

a 
de 
cu- 

via- 
un

SIMBOLUL
EPOCII CONTEMPORANE

un folos colonialiștilor, 
se desprinde totuși clar 
pe de o parte, puterile 
nu se pot împăca cu

și constrîngerea, aduce 
prejudicii progresului 

Colonialismul, în a-

întri
state 
suve- 

s-a
rea independenței naționale 
tuturor popoarelor asuprite 
colonialism. Este, pe drept 
vînt. în acest avînt spre o 
ță demnă și autonomă
„simbol măreț al epocii noas
tre", cum spune tovarășul N. S. 
Hrușciov.

Indiscutabil că descompunerea 
totală a administrației colo
niale, care mai ține sub tenta
culele ei peste 100 de milioane 
de oameni, este inevitabilă și 
supraviețuirea ei e de scurtă 
durată. Recurgerea la tot felul

de manevre de culise sau la 
utilizarea forței prin intervenții 
directe, armate, nu face decît 
să se obțină o amînare a sca
denței care, oricum, va fi fa
tală regimului colonial. Imixtiu
nea în treburile interne și în-, 
cercarea de sugrumare a tinerei 
republici Congo este ilustrativă 
în acest sens, deși pînă la 
urmă, violențele nu le -vor fi 
de nici 
Ceea ce 
este că, 
coloniale
Ideea renunțării la uriașele bo
gății, cum e cazul cu Katanga, 
iar pe de altă parte sînt 
jorate de apariția noilor 
africane, independente și 
rane. Această îngrijorare
manifestat chiar în discuțiile 
purtate de unii reprezentanți 
occidentali, referitoare la modul 
de a se bara intrarea ulterioa
ră în Organizația Națiunilor 
Unite a altor state.

Se înțelege că, în situația 
actuală, nu mai este chip a 
elimina definitiv din circuitul is
toriei o serie de popoare, a le 
ține departe de ritmul civiliza
ției, dar însuși faptul de a le 
împiedica, de a exercita asupra

lor forța 
grave 
omenirii, 
fără că pauperizează populațiile
asuprite, le reduce la o sclavie 
morală și socială, încătușează, 
înăbușă factorii de 
economică a căror 
ar putea fi extrem 
nată în economia
Conflictele pe care mereu le ge
nerează, vrînd să se mențină 
prin puterea armelor, conțin, în 
actuala conjunctură, primejdia 
de a atrage în orbita lor ma
rile puteri, ceea ce ar schimba 
caracterul unui război loc’al în- 
tr-unul general și chiar mon
dial.

Așadar, din toate punctele de 
vedere, regimul colonial repre
zintă nu numai o formă săl
batică a exploatării, a regresu
lui, fiind anti-social și anti
uman, ci este și un focar per
manent al încordării internațio
nale, 
sive 
mod 
ciov 
lismului, a amintit că: 
Organizației Națiunilor

I, 
dezvoltare 
contribuție 
de însem- 
mondială.

prin tendințele sale agre- 
și acaparatoare. Deci. în 
legitim, tovarășul Hruș- 

dezvăluind tarele colonia- 
„Datoria 

Unite.

înscrisă afir-
a

chemată să slujească cauzei în
tăririi păcii și securității po
poarelor, este de a face tot ce 
depinde de ea pentru a nu per
mite izbucnirea unor noi con
flicte militare în Asia, Africa, 
America Latină prin ciocnirea 
puterilor coloniale cu popoarele 
care luptă pentru libertatea și 
independența lor". Tocmai Or
ganizației Națiunilor Unite. în 
Carta căreia este
marea drepturilor omului, 
demnității și valorii personalității 
umane, a egalității în drepturi 
a națiunilor mari și mici, îi in
cumbă obligația de a promova 
aceste principii și a se declara 
fățiș pentru lichidarea adminis
trației coloniale.

Nobilele principii de mai sus, 
de care trebuie să se călăuzeas
că în activitatea sa, sînt în 
dezacord cu tolerarea subjugă
rii unor popoare care plătesc un 
greu tribut de sînge pentru a 
obține dreptul de a-și determi
na singure soarta, după cum în 
contradicție 
:ipii e și 
economice, 
în expresia
nă de secolul nostru

cu aceleași prin- 
perpetuarea 
sociale și 
ei cea mai

robiei 
politice, 
nedem- 

— ad-

ninistrația colonialistă.
Tovarășul N. S. Hrușciov nu 

s-a mărginit doar la un aspru 
rechizitoriu al colonialismului, 
la analiza necruțătoare a baze
lor sale, la relevarea anacro
nismului său istoric, ci a supus 
examinării actualei sesiuni a 
Adunării Națiunilor Unite pro
iectul unei Declarații în care 
sînt proclamate cîteva dezide
rate esențiale, în virtutea cărora 
s-ar grăbi condamnarea și des
ființarea regimului colonial pre
tutindeni unde el mai există. 
Declarația este animată de o 
înaltă principialitate, consem- 
nînd încă o dată consecvența unei 
politici ferme în apărarea drep
turilor popoarelor de a fi libere 
și independente, de a instaura 
între ele raporturi de colabora
re, de a se introduce o nouă 
etică în relațiile internaționale.

Propunerile cuprinse în decla
rația guvernului sovietic sînt 
în deplin acord cu țelurile Car
tei Organizației Națiunilor Uni
te și adoptarea și aplicarea lor 
trebuie să r mstituie o preocu
pare constantă a acestui su
prem for internațional. Spriji-

nînd accelerarea procesului de 
lichidare integrală și definitivă 
a colonialismului, înseamnă a 
săvîrși un pas hotărît spre ci
vilizație și progres, înseamnă 
eliberarea unor imense energii 
în slujba dezvoltării societății 
omenești.

In cuvîntarea pe care a ți
nut-o în fața Adunării Generale 
a O.N.U., tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a înfierat cu ho- 
tărîre sistemul colonialist: „Co
lonialismul este sinonim cu 
asuprirea națională și socială 
dusă la extrem: el evocă ima
ginea a zeci de milioane de 
oameni vînduți ca sclavi, închiși 
în rezervații și lagăre de con
centrare, decimați de foamete 
și boli, ținuți în bezna incul
turii".

Guvernul romîn, prin cuvînta
rea șefului delegației noastre, 
salută și sprijină Declarația cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale 
propusă de U.R.S.S. Regimul co
lonial trebuie definitiv înlăturat.

Istoricește condamnat, colo
nialismul apare ca o formă ru
șinoasă, barbară și sălbatecă 
a exploatării, total incompati
bilă cu progresul civilizației și 
cu stadiul actual al conștiinței 
umane. într-o epocă al cărei 
simbol măreț este lupta popoa
relor pentru libertate și inde
pendență națională.

Ieronim ȘERBU

GLASUL
NOSTRU

(Urmare din pag. 1}

nitivă și neîntîrziată a acestui sistem 
blestemat 
de rușine 
însuflețită 
umaniste, 
lat cîteva 
să contribuie activ 
consolidarea păcii în întreaga lume. 
Una dintre propunerile cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — cea referitoare la educarea 
tineretului în spiritul păcii — pleacă 
de la constatarea situației îngrijoră
toare din unele țări capitaliste în 
care generației tinere i se inoculează 
ideile nocive ale intoleranței față de 
oamenii de altă rasă, ideile revanșarde 

ale agresiunii. „Pornind de la ideea 
tînăra generație poate și trebuie 
joace un rol important, un roi activ 
favorizarea țelurilor păcii și coexis

tenței pașnice”, a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej „guvernul ro- 
mîn a propus înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a punctului inti
tulat : „Măsuri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului f ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii între 
popoare»". Această propunere a gu
vernului nostru a stîrnit de pe acum

care face să se cutremure 
pe oricine se simte 
de aceste 
delegația 
propuneri

om", 
nobile îndemnuri 
noastră a formu- 
concrete, menite 

la menținerea și

Și 
că 
să 
în

largi ecouri internaționale: Federația 
Mondială a Tineretului, Uniunea Inter
națională a Studenților au îmbrățișat-o 
cu entuziasm și vor întreprinde acțiuni 
concrete pentru traducerea ei în fapt.

O altă propunere, de o importanță 
deosebită, este cea privitoare la crea
rea unei zone a păcii în Balcani. Gu
vernul romîn a mai făcut această pro
punere în 1957, repetînd-o în 1959. 
Formularea ei în fața marelui for 
internațional al Organizației Națiuni
lor Unite dovedește încă o dată dorința 
fierbinte de pace a țării noastre. Rea
lizarea unui astfel de acord ar avea 
consecințe internaționale de o mare 
însemnătate/ După cum a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej: „A- 
ceasta ar corespunde în cel mai înalt 
grad intereselor fundamentale ale po
poarelor țărilor balcanice și ar depăși 
cu mult ca importanță limitele acestei 
regiuni geografice",

...Am ascultat, cu mîndrie legitimă, 
voința noastră de pace răsunînd, de 
la tribuna de marmură, în marea sală 
a Națiunilor Unite, străjuită de em
blema globului. Această mîndrie e a în. 
tregului popor, care construiește so
cialismul și care vrea să se bucuri 
în liniște de roadele muncii sale.

Eugen BARBU
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