
In dezvoltarea literaturii noastre noi, Conferinfa pe țară a scriitorilor care a avut loc intre 22 și 24 ianuarie a constituit un moment de O deosebită importanță. Lucrările Conferinței au evidențiat încă o dată trainica legătură intre dezvoltarea artei și avintul constructiv al oamenilor muncii din țara noastră. Istoricele hotăriri ale Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin se transpun in viață prin efortul clasei noastre muncitoare, al maselor țărănești, al intelectualității, țelul măreț al desăvirșirii construcției socialiste se înfăptuiește cu însuflețire.Lucrările Conferinței s-au desfășurat in climatul mobilizator al noilor realizări obținute sub conducerea partidului in dezvoltarea economiei naționale și in creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii prin îndeplinirea Planului de Stat al Republicii Populare Remize pe anul 1961.Darea de seamă și ăr ihatriBr Conferinței au sublinia* laalta menire a literaturii de a ași udl trim formările revoluționare pe care la trăiește poporul nostru, de a emm- tribui, cu mijloacele specifice arin la formarea omului nou. a cotoțZu»- ței sale socialiste. Astfel MnMn și arta vor deveni — și mai mul* — un factor activ, important, ia eoms- truirea noii societăți.«Partidul Muncitoresc Rocxz — * spus tovarășa! Gbrmrgise Gheorghiu-Dej in eu vin tarea rwi i la Conferință — dă o Înaltă prețuire muncii creatoare și acu-.-tăȚti obștești a scriitorilor pair.a noastre, considerindu-; drept ajutoare ale sale de nădejde in opera măreață pe care o durează poporul nostru*.

rire a unor opere valoroase, bogate 
in idei și de un înalt nivel artistic, 
corespunzătoare exigențelor parti
dului și poporului.

Participanții la dezbateri și-au 
exprimat adinea recunoștință pen
tru grija *• atenția cu care Partidul 
Muncitoresc Romin îndrumă lite
ratura. Ln munca lor creatoare, 
scriitorii dig țara noastră au 
o riliii sigură : principiile
realismului tr*"*»1!*! însușirea pro
funda a acestor pt iacipii asigură 
dezvoltarea fertilă a literaturii și 
artei, o perspectivă istorică justă.

O înaltă ■mire educativă are 
literatura in epua de formare a 
conștiinței serisHrtt a oamenilor, a 
atitudinii lor țață de muncă, față 
de amtol «butene. față de îndatori
rile cetățenești.

In ret de seaasă ■ revine litera
tori* ia frrmaret p educarea tine
rei generații, prim opere care să 
laUtoblpeze ideatorile pline de mă
reție ale epoeS amasxre. evoeiad tra- 
dățnle gtenmon* de luptă ale po-

mă șl intransigentă a conducerii partidului, in frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, față de lichidarea efectelor negative ale activității lui Chișinevschi și Cans- tantinescu în domeniul culturiiConștienți de ajutorul pe care l-au primit neîncetat din partea partidului in clarificarea lor ideologică, in întărirea legăturii ca

viața oamenilor muncii, ia retalva- 
rea problemelor dificile de creație, 
scriitorii aa arătat ia cadrul dez- 
batenlor Caaferințct că ăat botăriți 
să participe cu trup și sufle* la in-

partăd. U detorirșrea edificiului 
cialis* ia patria aaitTr i.

Izvorul viu al actualității socialiste
In Darea de seamă prezentai! de 

tovarășul Mihai Beni ne. ia dezba
teri. s-a făcut o caracterizare a li
teraturii noastre in etapa actuală 
de dezvoltare. Cuvintal «triilirăr

>

înalta apreciere acordată rolului literaturii in construirea socialist a întărit și mai mult convingerea scriitorilor că numai călăuxîndu-se neabătut după politica partidului, valorificind pe deplin luminosul tezaur al învățăturii sale, ei vor putea crea o literatură care să-și croiască drum spre inima constructorilor socialismului. Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej reprezintă un îndreptar luminos pentru scriitori, pentru toți oamenii de artă, in munca lor de fău

La Conferință. pamoprupi 
afirmat deplina adeziune tată de 
decuKXueie Plenara CX. al P MR. 
din 3» ntof brie — 5 ăre-etobnr 
1961 ea privire la lupta botărilă a partidului împotriva practicilor generate de cultul personalității lui Stalin și pentru zdrobirea grupului antipartinic, fracționist Pauker- Luca, urmat de Teohari Georgescu și ajutat cu zel de Iosif Chișinev- sehi și Miron Constantinescu. In cuvintul lor, scriitorii și-au exprimat satisfacția față de poziția fer

Conferința pe țară de jrtaand Cam- 
greș al ieriîterOe* o reăeiă d tap-

mai activă a literaturii către temele
de a

contemporaneității, către munca și preocupările constructorilor socialismului. către eroul Înaintat, întruchipare a idealului epocii noastre. Problemele formării conștiinței socialiste, ale luptei dintre vechi și nou. in care noul obține biruințe
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GAZETA LITERARA

(Cmuaoart ta pag. 6)

Cit vezi 
cu ochîig 
pâmînt!

încercăm cu toții un senti
ment de bucurie și de min- 
drie nespusă. N-' s-a stins încă 
ecoul ultimei consfătuiri pe 
tară a țăranilor colectiviști, in 
superba sală a Palatului 
R.P.R., și parcă mai auzi încă 
glasurile președinților de gos
podării agricole colective, ale 
brigadierilor zoote liniști și de 
cimp, ale crescătorilor de oi, 
de vite și de păsări, vorbind 
despre munca lor, vorbind des
pre planurile lor de viitor, nu 
ca la o adunare de simpli plu
gari, ci ca la un surprinzător 
congres de științe agricole, in
tr-un limbaj ales, in termeni de 
curs universitar. Au trecut 
doar citeva săptăminț de la acel 
memorabil eveniment și iată 
că primelor două regiuni în 
întregime colectivizate — Do- 
brogea și București — li s-au 
adăugat alte citeva regiuni: 
Banat, Cluj, Galați și — cea mai 
proaspătă în acest șirag fru
mos de victorii pe frontul 
transformării socialiste a agri
cultura — regiunea Hunedoara.

In ajunul consfătuirii pe 
tară a țăranilor colectiviști ve
neam de la Constanța in același 
tren cu țăranii colectiviști din 
Dobrogea, cu vestiții Terentie 
Gurei de la Sarichioi, Sabri 
Emurla de la Cobadin, Eliza 
Ghergu de la Toprai-ar și Ni- 
co’ae Gaidagiu de la Topalu 
Călătoream cu trenul în dimi
neața celei dinții ninsori a 
acestei ierni și mă gindeam ci 
intre Constanța și București 
trenul alerga numai pe un pă- 
mlnt înfrățit, pe un pă- 
mint îmbogățit și întinerit de 
energia zecilor de mii de fa
milii colectiviste. Era un drum 
pe un pămint fără haturi și cit 
puteai cuprinde cu ochii din 
goana trenului nu vedeai decit 
marile tarlale și ogoare ale gos-

Petru VINTILA

(Continuare în pag. 6)

Citiți în paginile 4 — 5

Oameni din
Reportaje despre

în epoca de formația a lui PușkJa. așadar între 1815 și 1820, in Bim- tura europeană curentul donuanu cn romantismul. Dintre scriitorii tici europeni, acela cane ajunsese la o mare faimă și exercita • inflnenfll covârșitoare in epoca adoLesea** U. Pușkin era Byron (de remarca: ease că influența poetului entxrx se .-Isș- dea aproape exclusiv pe eoet^nea^ ea fiind în patria lui aproape inexst-cl După exemplul lui Byron. Pufăia sem mai multe poeme lungi priatre cane 
Ruslan și Ludmila, 77gqaii, faima*. 
Prizonierul din Caucax, Călințal da 
aramă. Citind aceste poeme Iți dai seama că Pușkin a fost mai moli «*»- 
mulat de Byron decit propriu-xiț influențat. Eroii acestor poone na dhC deloc tenebroși, enigmatici, ciudați, inexplicabili, nefirești și excepționali cam sînt de obicei eroii poemelor lui Byron, Corsarul, Lara, Childe Barold. Nici un mister nu Învăluie pe eroii poemelor lui Pușkin sau nu-i învăluie aut de tare Incit să-i facă impenetrabE Ei sînt agitați și minați de rnrîinm te puternice, violente chiar, dar perfect firești și explicabili.

O inrtnrogl mm xâocl ivea si e- 
szoo* anton !■ Poșăâa aa perso
naj mai: moi abunrr. dar care, datori- 
t* pzenaâaz. Jț» aci* p aia roi tea ari ăe 
c*e ori e racâia ăe sabsusța poeziei 
•aeictaa. Pmamajol aresta esre dădaca 
p —VI ia. Aaaa Kaăanavu. care >-a 
gang iovi-S*ai ttap ăe doi ani cit 
a acar ei lut ia sa.a. Mia^ovsăoe ta-

125 de ani de la moarfea 
marelui poet

tre Iî*4 • 1336, pentru că scrisese■ta moire poezii împotriva tiraniei țarine, poem cam Ia «ii de copii ma- OKScr.se tap miser! Moscova și Pe- ttncmrrzL Această țărancă isteață și sfl'.uaU i-a insuflat lui Pușkin încă c_z eto-Llne interes și dragoste față de pcez-a populari. In prunul poem izrg a! Iui Puțkin, Ruslan fi Ludmi

la, scris tare Mț’.esțeezece și doaJied de ani, motivele p. ieșitura sînt de origine populari. Pasăm eompuntad acest poem ți-a adus aminte de povețele dldacei. In cei doi aci de exil la țari Pușkin a luat £a nou legătura eu poporul și cu creap-a poetici a poporului, atit pria poveștile pe cere i le spunea din zoo. ca ta copilărie, în seri lungi de iaral. dădaca lui, bl- trină acuma, cit pi pria participarea Iui directă la viața de toate zilele a satului. Intr-o scrisoare pe care o trimite de la Mîhai'ovsăoe fratelui sin Lev, el spune: „Seara mi-o petrec a- scnltînd povești ți astfel compensez lipsurile blestematei mele educații, fie minunate sînt aceste basme Fiecare din ele e un poem!*Pușkin e poet liric și povestitor. Mănunchiul de Porniri ale răposatului 
Relchin cuprinde tablouri de moravuri din societatea epoci». Aceste povestiri, au, pentru literaten rusă, valoarea unui glorios începe: de drum, ele al-

Al. PHILIPPIDE
(Continuare ta pag. 2)

Ca aspect al Reșifei de astăzi.

orașele oțelului
Hunedoara și Reșija

A

Ce ți-e, Doamne, cu profeții...

Tot despre

rxix i A IXATk IfX A 1
1 fț X /\j J ul ) -LXIi > LzLJ i \

Mahomed spunea, tehui, 
despre muntele vieții 
înă

'spre muntele dk , 
ălfat în fața lui t

„Am să-ncerc în chip și fel 
care s-o lăsa mai greu... 
Dacă nu merg eu la el 
poate pine el la EU !.

De s-ar face 'dracu ghem, 
nu mă cațăr, nu mă urc.a 
Pin la urmă să vedem 
care-i dintre noi mai turcl“

„DIALECTICA POEZIEI"

documentare
Și păstrînd contactul viu 
cu viața din pustiu 
își scria cu dor — și sete — 
transcendentele versete 
despre munții... de pilaf 
sub ninsori de zahăr-praf, 
despre blondele almee 
cu profiluri de camee, 

despre raiuri 
și seraiuri 

ce-l așteaptă, sus în cer, 
pe beatul ienicer 
...și ce bine-o duc defuncții 
care au pe-acolo funcții...

Și sorbind cafea cubica
— la doi pași era de Moka — 
și fumînd fără habar
încă — O Noapte și-încă — O Mie 
imamea de chilimbar
cu ciubuc de iasomie, 
astfel se-ndărătnicește
— în deșert I. — șezînd turcește...

Muntele a stat ce-a stat 
contemplînd cel stat în stat 
pînă-și spuse întristat:
„Oare — cît să-l mai contemplu 
Iaca! O să-i dau exemplu :
Fără a mă năspuști 
mă voi duce pe pustii..."

Și-n superba lui blazare 
muntele i se năzare 
cu contururi mai bizare, 

mai zărit 
mai prizărit,

și mai fumuriu în zare.a

Scoase capul 
strînse-ntreg 
și-ncepu cu pași sonori 
hogeamite hagealîcul...

— el! — din nori, 
calabalîcul

Da! Luîndu-și la spinare
— el I — picioarele de plai 
spre labilele chenare 
se porni în lung alai...

Că făcuse-n jur, vezi bine, 
cîte un pustiu de bine 
de crescuse-acel deșert, 
parc-a dat nisipu-n fiert!.

Ba, mai mult — îl întregiră 
anii scurși de la Hegiră 
cînd pornise — o! chemare! — 
nu spre munte ci spre mare, 
fugărind printre gorgane 
(cu sfărmatele-i organe) 
umbra fetelor morgane...

Puse cușma de hermină 
căptușită cu lumină, 
țundra grea de iarbă moale 
dusă-n falduri pîn la poale, 
și pădurea-n șapte brîuri 
tighelite cu pîrîuri..i

Stelele drept bibliotecă, 
luna drept cadran solar, 
în incandescenta-i Mecă 
hiberna un urs polar... 
depănînd sub tropice 
visele-i utopice 
despre-o lungă și măreață 
Noapte fără dimineață, 
despre dalbe flori de gheată 
la un fărm de fum și ceață — 
dincolo de munți și viață...

Și-aș putea să mai enumăr 
șoimii legănați pe umăr, 
vulturii și ăcerile 
cari vestesc prefacerile 
din tîrcoala lor prin ceruri; 
flori și alte giuvaeruri, 
iezere cu ochi albaștri 
unde-și joacă aștrii piaștrii, 
brînele cu strungi și peșteri, 
stînele cu bacii — meșteri, 
lei și gîze, lupi și ciute 
și — deși trăiau ca frați — 
tigrii fără eufrați...

Dar cît merse el de iute, 
peste văi, peste vîlcele, 
cînd ajunse la soroc 
era oale și ulcele 
vai, vestitul prooroc...

Geaba-l săruta (alene) 
gura palidei Selene...
Doar șezutul îl frigea 
cînd nisipul se-ncingea 
și, ca ars... precum se zic< 
îl silea să se ridice 
și s-o ia în mare grabă 
prin peninsula arabă, 
Dictimă-a calvarului 
din fundul șalDaruluil

A găsit pe clinul dunei 
dibuind prin Clar-Obscur 
la lumina... semi-Lunei 
doar cipicii lui de șnur!

Și-a-ncercat — dar n-a fost chip! 
Să-i urnească din nisip...
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100 de ani de la moartea scriitoarei cehe

VICTOR KERNBACH

Bozena Nemcova
rintre manifestările din 
acest an ale Consiliului 
Mondial al Păcii se nu
mără și comemorarea a 
100 de ani de la moar
tea scriitoarei cehe Bo
zena Nemcova.

De numele Bozenei 
Nemcova se leagă a- 
mintiri scumpe poporu

lui cehoslovac, ea întruchipînd, într-o 
epocă de luptă și frămîntări, năzuin
țele sale fierbinți spre dreptate socia
lă și libertate națională.

Nemcova s-a afirmat ca o scriitoa
re militantă, plină de dăruire, anima
tă de un patriotism înflăcărat. Epoca 
prerevoluționară și apoi cea revoluțio
nară au avut darul să i înaripeze sen
timentele ei patriotice. Desfășurînd o 
activitate prodigioasă, Nemcova a a- 
dus în această perioadă o contribuție 
substanțială la dezvoltarea vieții na
ționale și culturale a poporului ceh. 
Căci tînăra și delicata scriitoare nu 
și-a căutat inspirația in zone inacce
sibile maselor. Dimpotrivă, ea s-a a- 
propiat cu toată ființa ei pură de o- 
mul simplu ce-și agonisea existența 
in munca dură, istovitoare.

Circumstanțele de viață și creație 
ale Nemcovei au fost nespus de ne
favorabile. A cunoscut împilarea hab- 
sburgică. A fost martoră unor eveni
mente cruciale din viața poporului ceh 
A trăit in atmosfera apăsătoare ce a 
domnit după reprimarea revoluției de 
la 1848.

Iu aceste vremuri sumbre, in care 
totuși forțele progresului acționau cu 
holărire, s-a născut, a trăit și a scris 
Bozena Nemcova. Amintirile proprii se 
leagă strins și semnificativ de coor
donatele sociale ale țării sale din e- 
poca respectivă. A văzut lumina zilei, 
pe pămînt străin, la 4 februarie 1820 
intr-o stradă strimtă și întunecoasă 
din _ capitala imperiului habsburgic. 
Copilăria și-a petrecut-o la Ratiborice 
in răsăritul Boemiei, în mijlocul fru
museților fermecătoare ale naturii din 
valea riului Upa. Copil de oameni 
neînstăriți, Barbora n-a putut învăța 
pe măsura dorințelor și posibilităților 
ei, fiind nevoită să se mărginească la 
cele citeva cunoștințe pe care Ie-a de
prins la școala din orășelul învecinat. 
Cu toate acestea, setea de cultură a 
îndreptat-o necontenit spre marile va
lori ale literaturii. La o virstă cind 
alți copii se dedicau cu pasiune jocu
lui, Nemcova citea cu nesaț. Fire gin
gașă, visătoare, se simte atrasă mai 
cu seamă de lirica romantică.

In anul 1842, după sosirea la Pra- 
ga, — inima mișcării pentru renaște
rea națională — în viața scriitoarei se 
produce o cotitură radicală. Prin fru
musețea, gingășia și noblețea sufle
tească, ea își atrage simpatia cercu-

rilor patriotice, stabilește legături 
trainice cu reprezentanții cei mai de 
seamă ai culturii cehe și slovace: Ce- 
lakovsky, Palacky, Erben, Purkyne, 
Havlicek etc. Printre aceștia se numă
ră de asemenea și eroul devenit legen
dar, Frîc, prezent în toate acțiunile 
de luptă din anul revoluționar 1843

Legată prin toate fibrele de viața 
poporului, Nemcova a depus toate 
strădaniile spre a-1 cunoaște și înțe
lege cit mai bine. De aceea in cursul 
frecventelor sale vizite în țară, ea și-a 
aplecat urechea cu grijă și' dragoste la 
tot ceea ce era propriu năzuințelor 
celor multi. A învățat temeinic graiul 
popular, neîntinat de influența germa
nă și a cunoscut de la sursă minu
natele creații folclorice, in Povestiri 
și legende populare, in Povestiri și 
legende slovace, in capodopera Buni
cuța ca și in alte lucrări ale sale, Bo- 
zena Nemcova reflectă cunoașterea ne
mijlocită, atentă și profundă a vieții

omului simplu de la țară. Bunicuța, 
indeosebi, aduce in primul plan înțe
lepciunea populară. întruchipată in fi
gura unei femei de o mare gingășie 
și noblețe sufletească.

Deși idealizează in spirit rousseau- 
ist iubirea in relațiile dintre oameni, 
scriitoarei nu-i scapă totuși din vedere 
contradicțiile adinei ale societății în care 
trăia. Ea își dă seama de cumplita 
mizerie a maselor și încearcă senti
mente de puternică înțelegere și corn 
pasiune pentru cei oropsiți. In minu
nata povestire „La castel și în preaj
ma castelului", Nemcova demască via
ța de huzur a celor avuți, în vădit con
trast cu lipsurile în care se zbate să
răcimea satelor. Răspunsul pe care un 
muncitor îl dă celor bogațî este pe cit 
de laconic pe atit de semnificativ:

„Luminăția ta, vom mînca 
multă plăcere carne și găluște, decît 
lobodă, urzici și cartofi, dar binevoiți 
a ne plăti cit să ne ajungă să cumpă
răm aceste bucate. Bogătașul mănîn- 
că ce poftește, dar săracul ce gă
sește".

Intr-o scrisoare adresată prieteniei 
sale Karolina Stankova, scriitoarea 
sublinia printre altele: „Nici nu-ți 
poți închipui ce mizerie îndură sără
cimea". Bozena Nemcova își ridica cu 
vigoare glasul împotriva ignoranței, a 
obscurantismului și a prejudecăților; 
militează energic pentru emanciparea 
femeii pe care o vrea egaiă în drep
turi și datorii cu bărbatul, negindu-i 
acestuia calitatea de „stăpin" al soției 
sale.

Pentru asemenea considerente — in
tr-un raport al poliției austriece din 
1857. Nemcova este declarată „per
soană ostilă guvernului" și se propu
ne urmărirea ei discretă.

Ultimii ani ai Bozenei Nemcova sint 
marcați de grele suferințe. Apăsată de 
povara lipsurilor materiale și de 
ce se agrava, ea se stinge din 
înainte de vreme, la 21 ianuarie 
in virstă de numai 12 de ani.

Bozena Nemcova a însemnat 
pariție vie, incandescentă, pe firma
mentul culturii naționale a poporului 
său. Opera acestei remarcabile scrii
toare a grăbit dezvoltarea literaturii 
cehe pe făgașuri noi. Personalitatea 
ei a constituit un exemplu luminos 
pentru toți acei care au ințeles-o, au 
iubit-o și i-au împărtășit gindurile și 
idealurile.

Tirziu, peste decenii, mesajul tonic 
al Bozenei Nemcova, transmis din ge
nerație în generație, prin opera ei, a 
insuflat poporului încredere in lupta 
lui pentru libertate. In vremurile în
tunecate ale ocupației naziste, Julius 
Fucik, eroul național al poporului ce
hoslovac, i-a consacrat una din cele 
mai frumoase lucrări ale sale: „Boze
na Nemcova, luptătoare".

Cei mai de seamă critici literari 
cehoslovaci, ca Șalda, Vac^vek, Ne- 
jedly și alții, i-au închinat Nemcovei 
studii minuțioase care analizează via
ța și opera proeminentei figuri 
raturii cehe din secolul trecut, 
nilnd permanenta actualitate a 
jului ei artistic...

Caracterul profund popular al 
sale, dorința fățiș exprimată de < 
pentru o ' . IZ
drepte, spiritul ei democratic și opti
mist, o situează pe Bozena Nemcova 
în rîndurile celor mai remarcabili re- 
prezenanți ai luptei pentru libertate și-i 
asigură un loc nepieritor în istoria li
teraturii cehoslovace.

Luntrea sublimă
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lume așezată pe temelii

Jean GROSU

(Urmare din pag. 1)cătuiesc uvertura la marea dezvoltare a nuvelei și a romanului rus de-a lungul secolului al XIX-lea de la Gogol la Cehov și la Gorki, Ele sînt totoda-• tă exemplare excelente ale speciei, proportionate, cu o sigură gradație în• narațiune, pline de observația realistă," lntr-un stil de-o mare precizie, dar fără uscăciune.Narațiune este și Evgheni Oneghin, lungul poem pe care Pușkin l-a subintitulat chiar ,,roman în versurf", Este o narațiune în care autorul intervine la tot pasul, întrerupe povestea întîm- plătorilor eroului, istorisește întîmplări de-ale sale, fără să se constrîngă la ■ respectarea vreunei reguli, avînd grijă numai să-și compună opera cu haz, cu adîncime poetică, și cu fantezie — și reușind asta în chip strălucit, l’uș- kin, în capitolul al treilea al romanului său în versuri, critică obiceiul de-a crea eroi neverosimili, exagerați ori în bine ori în rău, care sînt sau arhangheli cu chip de om sau monștri. El declară că vrea să înfățișeze eroi

din viață, nu din închipuiri, oameni ca toți oamenii și nu proiecții în fantastic ale personalității sale. Vrea cu alte cuvinte să facă operă realistă. Și tatr-adevăr, Oneghin este văzut cu realism și descris cu claritate clasică. Mai mult însă decît faptele și gîndu- rile personajului central dau viață și mișcare poemului, tablourile de moravuri și vigoarea satirică cu care e descrisă provincia rusească din vremea aceea. Pușkin înalță în poezie detaliile vieții de toate zilele, dar fără înfrumusețare artificială, fără poetizare silită, fără convenționalism, ci, dimpotrivă, cu precizie realistă.Ca om și ca poet Pușkin s-a exprimat în chip adînc divers și total în poezia sa 
baladele sale ,,Cîntecul lui narativ scurt, cumpănire a un stil de Aspecte din din vremea trodus nu .credințele păruiești sînt evocate precizie, ca niște evenimente contem-

lirică, la care adaug și 
cum ar fi între altele Oleg înțeleptul", poem construit, cu o perfecta mijloacelor verbale, îutr- o strălucitoare limpezime, epoca legendară a Rusiei, cînd creștinismul abia in- ajunsese încă să alunge cu

porane. Fiorul romantic al misterului însă lipsește. Lucrul este perfect explicabil, pentru că în adîncul firii lui, Pușkin nu este romantic. El notează poetic dar nu amestecă visul cu realitatea, amestecul acesta fiind unul din caracterele principale ale firii romantice. La Pușkin se observă întotdeauna o demarcație între visare, fantezie, joc al închipuirii pe de o parte și observația exactă, descriere a vieții cu strălucire poetică în stil, dar cu fidelițate față de realitate, pe de altă parte. Intr-o poezie din 1830, scrisă la țară, Pușkin protestează împotriva acelora care ziceau că el întrebuințează culori idilice în descripțiile lui : „O, criticul meu rumen, glumeț cu pîntec orare, f Tu care timp de-un secol să rîzi ai fi în stare / De galeșa mea muză, hai vino-ncoa puțin ! Să încercăm să- nvingem afurisitul spleen, i Privește: niște biete cocioabe prizărite ■/ Și mai încolo șesul, ogoarele-negrite ! Și cerul scund deasupra, cu nouri deși și suri. I Ei, unde-i lanul de-aur, umbroasele păduri? ! Unde-i pîrăul? Lîngă zaplaz, în curte, iată zDoi bieți copaci se-nal|ă și ochiul ți-1 desfată, ! Doar doi copaci, și unul dintr-tnșii, rebegit, / A fost de viului toamnei cu totul desfrunzit" Și descripția continuă așa, în acest ton aspru și limpede. Pușkin dă un tablou al satului frumoase versuri lapidare dese fidel realitatea.Intr-o poezie cum este lată Dracii Pușkin descrie limpezime și în același stil precis scene fantastice. Poezia aceasta este un joc al închipuirii, un joe pe care insă poetul îl domină și de care nu se lasă prins cu totuL Fantezia a fermecat cîteva clipe mintea poetului dar n-a pus stăpînire pe el copleșindu-1. Chiar și în poeziile sale fantastice Pușkin nu pierde legătura cu realul.Spiritul satiric care se manifestă atît de des în Evgheni Oneghin, ocupă un loc larg și în poezia lirică a lui Pușkin.capătă test și sociale lui. In în surghiunul lor siberian, Ancearu strălucită condamnare a cruzimei dominatoare, versurile împotriva linguși torului curtean Voronțov, acerba ironie din Povești și polemica violentă din 
Genealogia mea dovedesc că Pușkin mînuiește cu vigoare usturătoare biciul satirei.societate chine ca trăiască, firea lui meni și și-a făcut mulți dușmani, care, după cum se știe, l-au împins, cu clevetirile și cu tertipurile lor, la duelul în care și-a găsit moartea.In poezia rusă, față de Lermontov care este fundamental romantic, Pușkin, echilibrat în concepții, limpede și concis în expresie, reprezintă spiritul clasic; e romantic uneori și el, dar nu în esență ci numai prin atingere cu ambianța epocii sale. Fire clasică șl artist realist, acesta este l’ușkln în esența lui. Cu puțin timp înainte <le moarte, adueîndu-și aminte de Hora- țiu și de celebra odă a acestuia Exegi 

monumentum aere perennius, am înălțat 
ua monument mai trăiai» decît arama,

Pușkin a parafrazat versurile poetului latin țntr-o poezie care chiar poarta in epigraf începutul odei lui Ilotațîu. El spune acolo: ,.Nu, n-ani sa mor cu totul și sufletu-mi în liră, / Lăsînd în lărnă trupul, va dăinui mereu, > Cit timp poeți pe lume cîntările-și resfiră, / Slăvit socot să fiu și eu. / Am deșteptat în inimi cu lira-mi bunătatea, l l)e-accca de popoare mult timp voi fi iubit. / In veacul meu cel crînccn slăvit-am libertatea ) Și mila pentru cel lovit.". Dorința lui s-a îndeplinit. El este podul rus cel mai iubit. Iar datorită umanismului său profund, dragostei de oameni care se revarsă in poeziile lui, marii simpatii pe care o- pera lui o inspiră precum și datorită frumuseții viguroase a versurilor sale, Pușkin a trecut patriei lui și s-a prima mărime pe universale.
dincolo de hotarele înălțat ca o stea de firmamentul poeziei
Al. PHILIPPIDE

frigă ingenioasi: doptf cwteri ea Afri- 
cei de către agresorii atlanți, o navă 
cosmică marțiană aterizează, determi- 
nind în acest fel întilnirea uimitoare a 
lumii sclavagiste itlante cu civilizația 
marțienilor aflați în era comunistă a- 
tomică. Imaginația bogată de care dă 
dovadă scriitorul (și care constituie 
de altfel prima cortdițîe a unui roman 
fantastic) explică interesul cu care 
se citește „Luntrea sublimă*. Răscola 
sclavilor (avînd ca model cunoscutele 
pagini ale „Aeliteî*), scufundarea A- 
tlantidei datorită unei explozii nucleare, 
distrugerea de asemenea atomică a 
Sodomei și Gomorei, peregrinările lui 
Auta, sclavul negru, filozof umanist 
'ompun spectaculosul romanului.

Victor Kembach are darul evocării 
peisajului exotic. Tabloul deșertului 
african, descrierea palatului somptuos 
al marelui preot Puarem și a cere
moniilor de aici, scena vizitării „tur
nului" marțian de către Auta, sînt 
realizate în trăsături sigure. Persona
jele se polarizează potrivit apartenenței 
lor sociale: marii preoți Puarem și 
Ternaht sînt dușmanii fervenți ai lui 
Auta, conducătorul robilor Atlantidei 
Auta reprezintă nu numai o valoare 
intelectuală ci și un factor care de
termină transformarea unor personaje 
pasive (de pildă a lui Iahuben).

Autorul pornește de la noile ipo 
teze ale savanților sovietici privind 
aterizarea marțienilor într-un trecut în
depărtat al pămîntului, ipoteze susți
nute printr-o serie de argumente știin
țifice.

Conflictul social care determină firesc 
conflictele dintre Auta, Iahuben, mar- 
țieni, masa sclavilor pe de o parte și 
marii preoți, oligarhia atlanta pe de 
alta, evoluează într-un chip oarecum 
nefundamentat. Răscoala sclavilor nu 
pare generată atît de factori interni, 
cit de intervenția „zeilor" marțieni. De 
aici și insuficienta motivare a deve
nirii unor personaje. Dacă soldatul 
Iahuben ajunge sub influența lui Auta, 
omul pornit pe calea negării preju
decăților lumii sclavagiste (proces ve
ridic și interesant), așezarea sa în 
fruntea sclavilor răsculați reprezintă 
un salt nemotivat. In cuvenită măsură 
de autor. Atitudinea Insuficient de 
activă a lui Mai-Baka, și a întregii 
mase de sclavi, neindividualizarea unor 
personaje ca Mpunzi, Utnapiștim, își 
au explicația în această evoluție a 
conflictului.

Uneori intriga pare complicată arti
ficial prin apariția unor personaje 
accidentale. (Auta o răpește pe Neferti 
urmîndu-i pilda, cîrmaciul marțian 
o răpește și el pe frumoasa Mehituas- 
chet iar nava cosmică se transformă 
într-un cuib de îndrăgostiți). Notăm 
că personajele feminine nu sînt anga
jate in sfera conflictului.

Auta, sclavul filozof, personajul prin
cipal al romanului este purtătorul 
unor idei înaintate și generoase. Dacă 
urmărim insă cu atenție aventurile 
intelectuale ale sclavului în contact cu 
civilizația atît de eterogenă a mar
țienilor, evoluția sa psihologică ră-

mine oarecum exterioară câmpului nos
tru vizual. Păcat că autorul n-a acor
dat mai multă atenție proceselor de 
conștiință ale acestui personaj' inte
resant.

Problema prozei „lungi", discutată 
în ultimul timp, se pune și în legătură 
cu evocarea fantastică. Evenimentul 
epic central în „Luntrea sublimă" — 
aterizarea navei cosmice marțiene — 
se consumă abia după 14 capitole cu 
funcție de prolog. Pînă aici, autorul 
face (fără îndoială colorat și atrăgător) 
etnografia triburilor africane, înfăți
șează drumul lui Auta însoțit de Ia- 
huben prin deșert, prezintă organizarea 
socială a Atlantidei, Nucleul epic însă, 
necesar conflictului, este disproporțio
nat de redus față de proporțiile aces
tor capitole.

„Luntrea sublimă" rămîne însă o 
lectură captivantă, pentru cititorii ti
neri în primul rînd. Poate că o ediție 
revăzută, care să înlăture lungimile, 
ar spori interesul pe care îl prezintă 
această evocare fantastică.

Tudor ROTARU

POMPILIU MARCEA

Al. Sahia

Opera lui Sahia, înaintaș al li
teraturii realist-socialiste in 

țara noastră, e azi pe deplin 
prețuită, acordîndu-i-se locul 

ce i se cuvenea in istoria literaturii 
romînești. S-au publicat cîteva ediții 
reprezentative din opera scriitorului, 
s-au scris citeva studii valoroase des
pre viața și opera sa, printre care și 
un interesant volum cu intenții mono
grafice datorat lui George Macovescu. 
Studiul lui Pompiliu Mareea apărut 
de curînd la E.P.L. în colecția „Mica 
bibilotecă critică" adaugă cercetărilor 
dale noi, imbogățindu-le mai ales prin 
seriozitatea examenului analitic.

Tînărul istoric literar care se o- 
cupă de mai multă vreme de opera lui 
Sahia (a publicat o amplă postfață la 
ultima ediție) dovedește o bună me
todă de cercetare. Informarea e cu 
minuție întreprinsă; presa de partid 
și celelalte reviste de orientare demo
cratică la care a colaborat Sahia sînt 
cercetate cu atenție; se apelează com
petent la mărturiile contemporanilor, 
nelăsîndu-se nimic important neexa
minat. Efortul vădește clar lăudabile 
intenții exhaustive. E drept că in ca
zul operei lui Sahia scrisă, de fapt,

de-a lungul a numai opt ani în publi
cații in general cunoscute, cercetarea nu prezintă dificultăți deosebite. Nu 
e mai puțin adevărat insă că și aici 
erau destule semne de întrebare, spa
ții albe sau insuficient clarificate care 
se cereau soluționate. Se știa, de pil
dă, pini acum .că șcriitorui a debutat 
la revista liceului Sf. Sava în 1927, 
mc- toț. cercetătorii fiind izbiți insă 
de maturitatea expresiei in aceste 
schițe de începător. Se bănuiau de 
aceea posibile a-:c:-?dente publicisti
ce, din păcate neștiute. P. Mareea 
corectează acum data debutului, sco- 
țind la iveală o schiță publicată de 
Sahia in februarie 1926 într-o revistă 
din Tg. Mureș („Șoimii") la care cola
borau elevi și profesori ai școlilor 
militare din țară. Faptul dovedește, 
dincolo de această îndreptare biblio
grafică, exercițiul de timpuriu al vii
torului scriitor, cu mijloace formate 
și experiență cîștigată la data cînd de 
fapt se impune ca element dotat al 
tinerei generații de scriitori. Sahia 
avea să parcurgă de acum încolo eta
pele cunoscute în drumul de clarifi
care ideologico-politlcă, proza sa cîș- 
tigînd în funcție de aceasta, treptat 
in substanță. Neclare erau și unele 
momente importante din drumul puțin 
obișnuit pe care l-a parcurs 
pînă la întilnirea cu partidul, 
lucrurile sînt limpezite, etapa 
importantă din existența lui 
apărind mai precis marcată.

Urmărirea atentă, progresivă a ac
tivității publicistice a scriitorului cre
ează o imagine mai cuprinzătoare nu 
numai evoluției scrisului său, dar de 
fapt în general asupra gazetarului Sa
hia. Pentru aceasta criticul apelează 
la epocă, amintind problematica ei în 
ceea ce avea mai esențial; e zugră
vită lupta eroică a Partidului, și di
recția atacurilor in perioada mult fră- 
mintată dintre 1930—1937.

Pe acest fond, raportată la aceste 
coordonate, activitatea gazetărească a 
lui Sahia, îndeaproape călăuzită de 
indicațiile documentelor P.C.R., apare 
in dimensiunile ei adevărate, contu- 
rîndu-se sugestiv figura luminoasă, 
pasionată după dreptate și adevăr, a 
publicistului comunist. Un capitol ne
lipsit de calități este cel în care e ana
lizată — pentru a o deosebi de pu
blicistică — „activitatea literară". Bune 
rezultate dă aici instrumentul analitic, 
folosit nu o dată cu pricepere Și apli
cație. Mai întii e studiată perioada 
căutărilor, a dibuirilor ideologice, re
flectată în cîteva lucrări nelipsite de 
calități literare, dar alterate fie de 
influențe religioase, fie de aplecări 
spre naturalism sau tendințe supra
realiste. Literatura lui Sahia elaborată

expresiei aceste

Sahia 
Acum 

aceasta
Sahia

după contactul nemijlocit cu Ideologta 
clasei muncitoare e apoi pe larg co
mentată, adoptindu-se in cazul de față 
criteriul grupării tematice. Sînt pe 
rind analizate nuvelele și schițele anti
războinice, apoi cele evocînd clasa 
muncitoare și consecințele crizei eco
nomice, apoi nuvela, de inspirație ru
rală „Ploaia din iunie". Examenul 
e deseori perspicace, relevindu-se li
nele trăsături specifice prozei lui Sa
hia. De altfel, într-un paragraf gnume 
tînărul critic se străduie să eviden
țieze „printr-o demonstrație elocven
tă" cum ne previne, „mijloacele de 
expresie", altfel spus arta de prozator 
a lui Sahia. Păcat însă că aici e așe
zată sub ochi numai ceea ce criti
cul consideră ca literaturi propriu- 
zisă. Publicistica, reportajul sînt lăsate 
in afară, stabilindu-se astfel o inexis
tentă demarcație în scrisul lui Sahia. 
De fapt, particularitățile evidențiate 
de P. Mareea ca fiind specifice lite
raturii autorului „Uzinei vii" (concen
trarea, sobrietatea, reluarea motivului 
etc.) le găsim deopotrivă in cursiv 
și reportaj, demonstrînd valoarea li
terară a acestei publicistici, cu nimic 
mai prejos de nuvelă sau schiță. Era 
de dorit de asemenea ca activitatea 
gazetărească să fie format obiectul «- 
nui nou capitol separat, și nu înglobată 
în capitolul care schițează biografia 
scriitorului. Publicistica nu ține nu
mai de biografie, ci e o parte — și de 
loc neglijabilă — a operei. Dacă au
torul a optat pentru această formulă, 
era necesar să adauge lucrării un ca
pitol final care să fi oferit cititorului
un 
lui 
că 
nu 
ției
lucrărilor 
rului. E greu să accepți de pildă 
ipoteza lui p. Mareea după care nu 
„Ploaia din iunie' 
țin cunoscută 
din cele mai 
lui Alexandru 
opinie e greu
alături de efectiv antologica „Ploaie 
din iunie", piesă de mare rezistență 
în opera lui Sahia, Cu o ținută stilis
tică în general îngrijită, criticul are 
uneori scăpări care puteau fi cu un 
spor de exigență — ușor evitate. Ci
tăm cîteva exemple: O scenă dintr-o 
nuvelă „este înfățișată de scriitor cu un realism ce pare pur și simplu neverosimil", un erou „se întoarce de pe 
front fără un picior și cu mintea zdrobită", etc.

Evident, cu aceste observații, mono
grafia lui Pompiliu Mareea, se înscrie 
ca o cercetare valoroasă și necesari 
a vieții și operei celui care în anii grei 
de teroare, a militat pasionat pentru 
o literatură a clasei muncitoare.

tablou cuprinzător asupra operei 
Sahia. Am observa de asemenea 
lectura lasă impresia că autorul 
a acordat atenția cuvenită opera- 

de ierarhizare valorică a 
de maturitate ale scriito-

ci nuvela mai pu- 
„Scheletul", ar fi „una 
importante scrieri ale 
Sahia". După a noastră 
să așezi această nuvelă

Z. ORNEA

curînd ; ,,A patra amintire" (in limba maghiară) de DomBkos Geza, „Steja
rii nu cresc in cinci zile", de Pavel Cimpeanu, „Uși deschise" de H. Rohan

In vitrinele librăriilor au apărut de

toamna, în care oglin-cea cu intim- aceeayi

Indignarea lui de multe ori accente de invectivă, de pro- de revoltă împotriva orinduirii nedrepte din societatea vremi- poezia adresată decembriștilor

Nu-i de mirare că Intr-o de corupție și de intrigi mes- aceea în care era nevoit să Intr-un mediu nepotrivit cu generoasă, iubitoare de oa- însetată de dreptate, Pușkin

Intîlnire I <

inră- fire
cu eroii unei carfiecesitatea de a raporta 

mereu opera literară 
la realitatea pe care 
o reflectă decurge din 
Însăși concepția noa
stră asupra artei, că
reia îi cerem să stea 
în cea mai strinsi 
relație eu viața socia
listă, cu variatele as

pecte ale muncii constructive a po
porul-:. Discuțiile purtate la Con
ferința pe țari a scriitorilor au ac
centuat din nou asupra acistei pro
blema centrale a literaturii noastre in general și in special a criticii că
reia ti revin, in această direcție, sar
cini dintre cele mai importante.

Iată de, ce o dezbatere amplă asu
pra problemei ar putea aduce clari
ficări utile, atit de ordin general, 
teoretic cit și practic, concret, căci, 
socotim noi, intr-un fel punem pro
blema confruntării in cazul romanu
lui, de pildă, și altfel în cazul re
portajului.

In ceea ce privește reportajul pro
blema confruntării cu viața capătă, 
desigur, o rezolvare mai operativă. 
Dat fiind specificul său (relatare 
despre fapte și oameni care există in 
realitate) confruntarea poate fi fă
cută în sensul cel mai propriu al 
cuvîntului și cînd acest lucru este 
realizabil rezultatele sînt, pentru cri
tic, dintre cele mai bogate în semni
ficații. De o asemenea experiență, 
plină de interes, a beneficiat autorul 
acestor rinduri in legătură cu „Victo
ria de la Oltina" — amplu reporta 
despre viața unei gospodării agricol 
colective milionare.

Am citit această carte abia după 
întoarcerea de la Oltina unde, la in
vitația Ivi Paul Anghel, asistasem la o consfătuire a scriitorului cu eroii reportajului său.

ffiresȘ, faptul că urma să refac, prin in'rmediul cărții, itinerariul re
cent st'rbătut, să reîntilnesc in pagi
nile ei peisajul și oamenii din Ol
tina, cvpare intr-o anume măsură mă ja-milia-asem, dubla interesul lec-

turii. Pentru critic cîștigul nu se re
ducea însă la atit. Din perspective 
cititorului „avizat" asupra lumii de 
fapte a cărții, o serie întreagă d- 
aspecte își descopereau laturi no., 
semnificații altfel nesesizabile și cartau o anume importanță în formulare: 
judecății de valoare. Găseam astfe 
pe deplin justificată artistic atenție 
deosebită pe care scriitorul o acord: 
in reportajul său portretului moral 
Căci, intr-adevăr, ceea ce impresio
nează în cea mai mare măsură la 
Oltina este prezența unui mănunchi 
Ie oameni cu o puternică, copleșitoare 
personalitate. In această categorie, a caracterelor tari, exemplare, se in- 
scrie de pildă Ilie Dineu, președin-

cretarul organica; 
țătorul Duisitra 
pasionată, de ar 
nel Cărinenn și 
veterinar Selim Gemaled.-s — inte
lectuali organic legați de viața eo- 
ectirișttksr ți mniți aiȘii ea brtgz- 
dierii Gheorghe Măciuci sau Ionel 
Rotea, colectiviști fruntași ca Dumitra 
Anghel, Ion Ciuciuleaci sau Maria 
Socoteală — oameni care se bucură, 
in carte, de o 
’’int meritată.

Cunoscind fie 
ntimplat nouă, 
azi, ne apare

Iei de pe—.id ;
S:~ 

tist;
Kw

Gemă
eăi

con- 
uzele care 
! urechile" 
■nțe știin- 

colecti- 
pasîune

atenție pe drept eu-

s-a 
de

și sumar, cum ni 
realitatea Oltinei 
de asemeni justificat 

spațiul destul de întins pe care car
tea îl acordă discutării unor variate

Sîntem pierdeți. Ceilalți 
carestți aa strălucit ier ap? 
zgacuie sala ne-au perfor, 
(pag. llfj). Setez de euno 
tifice se îmbină la țăranii 
riști din Oltina cu marea 
pentru frumos, per.tni artă. Scena din 
carte care descrie manifestația de en
tuziasm cu care a fost intimpinati 
ia Oltina 
dansuri a C.C.S. este 
scenă asemănătoare a 
ochii noștri, în ziua < 
același cămin cultural 
citate de 300 de locuri 
de data aceasta, cu tot:

Cunoașterea Oltinei de azi, a ...- 
semnatelor ei victorii, obținute numai

de colectiviști cu o însemnată contri
buție la ridicarea Oltinei. Despre 
munca constructorilor, de pildă, aflăm 
puține ’ * ‘ " 'lor la de loc fi fost oarecum nedreptățită activi
tatea brigăzii de tractoriști despre care 
la Oltina am auzit păreri excelente. 
Obiecțiile principale ar merge așadar 
către o dfumiti lipsă de echilibru 
intre compartimentele cărții și, într-o 
oarecare măsură, către tonul pe alocuri 
‘estiv care, cum arătau și alte cronici, 
-,u permite și înfățișarea contradic
țiilor dintre nou și vechi existente 
n viața de azi a satului.

lucruri in carte deși aportul 
realizările obținute nu este 

neglijabil; de asemeni pare a

PAUL VVGHII
Victoria de

iele gospodăriei, unul din principalii 
realizatori al victoriilor de la Oltina. 
Paul Anghel îl caracterizează cu e- 
ractitate: „O energie condensată, 
dăpînită de o pătrunzătoare inteli
gență dă autoritate fiecărui cuvint 
sau gest. O gîndire metodică, rigu
roasă chiar, îl face să domine cu se
riozitate de arbitru situații din cele 
mai complicate schițînd de fiecare 
dată soluția cea mai simplă și trai
nică". (pag. 136). In jurul său, un 
nucleu activ de oameni ale căror pri
ceperi și calități morale converg, 
toate, către un țel unic: dezvoltarea 
gospodăriei colective. Ne-au rămas 
adine întipăriți in memorie Levente- 
Ceapaev. fire aprigă, înverșunată; 
Vasile Popa, cel mai tînâr colecti
vist din consiliul de conducere, se*

și uneori complicate probleme de 
agrotehnică și zootehnie. Ele consti
tuie la Oltina obiectul unor preocu
pări curente ale țăranilor colectiviști și 
cite odată al unor pasionate competi
ții. Capitolul care relatează desfă
șurarea unui concurs pe tema „Cine Știe zootehnie ciștigă" este foarte con
cludent in această privință. Sub ra
portul 
pectiv 
părțile 
scria 
transmite tensiunea întrecerii, emoția 
participanților și a suporterilor lor, 
dintre care cel mai aprins pare a fi 
reporterul; „Scap stiloul din mini. 
Fata a ratat un răspuns. MLI șoptise 
la ureche președintele înainte cu 

două secunde. A mai ratat și Neagu

realizării literare capitolul res- 
constituie de altfel una din 
cele mai bune ale cărții — 

intr-o manieră febrili care

cu care a fost intim.i o formație de cintece și 
veridică. O 

avut loc, sub 
consfătuirii, la a cărui capa- 
s-a dovedit, și ‘a! insuficientă. a în

la Oltina
in cei zece ani de existență colecti
vistă a oamenilor ei admirabili ne face 
să considerăm potrivit tonul adeseori 
pronunțat liric al relatării reporterului, 
cronicar pasionat al celor văzute și 
auzite. Tehnica reportajului său — al
ternarea unor schițe de portret cu mo
mente de tensiune dramatică (prima 
ieșire a colectiviștilor la arat, ploaia 
din 18 mai, apărarea digului) ne pare, 
raporfată fa confnutul c/fr/ii, adecvată, 
plini expresivitate.^-tbilitatea confruntării ne desco- peri totodată cu limpezime șl sursa Pnor - carențe ale volumului. Credem 
de Fpildi ei o ierarhizare mai înde
lung ? cumpănită a materialului faptic 
pe c<ț.ire scriitorul l-a avut la dispoziție 
i-ar f ți permit să scoată In evidență cu o 

pregrgnanță meritată și alte categorii

Căldura deosebită cu care țăranii 
colectiviști din Oltina au intimpinat 
acest volum care vorbește despre 
viața și munca lor, (cuvintele „cartea 
noastră" au fost rostite adeseori in timpul consfătuirii, cu mîndrie și 
afecțiune), probează încă odată vala
bilitatea tezei despre eficiența litera
turii noastre. Căci „Victoria de la 
Oltina" a declanșat în cititorii săi 
o sete de a se depăși, de a face cit 
mai curînd din cartea lui Paul An
ghel o carte inactuală sub raportul 
informării, ceea ce în mare parte au 
reușit încă de pe acum. Cineva a 
citit la consfătuire următorul pasaj 
în care este descrisă, conform unor 
planuri existente, viitoarea înfățișare 
a Oltinei: „Impresionant va fi mai 
ales centrul civic al comunei, domi
nat de clădirea cu două etaje a casei 
de cultură (...) Clădirea dominantă 
va fi flancată de o parte și de alta 
a pieții de alte două blocuri de cite 
două etaje, sediul gospodăriei și se
diul Sfatului popular. Piața se va 
deschide spre lac, printr-o imensă 
grădină publică, decorată cu arbori și 
rondouri de flori. Mari lampioane cu 
neon, după modelul celor din Piața 
Victoriei din București, vor lumina 
noaptea bulevardele Oltinei", Urmă
ream privirile celor din sală : aprinse 
de emoției dîrze, exprimau dorința 
neclintifi de a apropia cit mai repede această imagine a uiitorulul.O sărbătoare populară pentru o carte, iată o performanță care numai în socialism prtn. descătușarea prin răspîndirea 

cele mai largi.

putea fi realizată, enerpitlor creatoare, 
culturii in masele

G. DINVISIANU
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le-

n fața ochilor minții se 
perindă chipuri. Sînt e- 
roii pe care nu i-am 
văzut, dar îi cunosc. 
Vladimir Ilici Lemn, 
tovarășii săi, primii re
voluționari. Apoi tata, 
instructorii aviatori, Lin
șa Koval, prietenul meu 
mort, constructorul șef,

furi Gagarin, ceilalți prieteni cosriio- 
nauți, fetița Gaâia care m-a scos din 
ochiul de gheață, Tamara... oameni 
diferiți, aparent nelegați prin nimic... 
Și mi se pare că toți așteaptă odată 
cu mine scurgerea ultimelor secunde. 
Nu știu ce făcea in clipele acelea Ni
kita Sergheevici: poate că privea și 
«1 ceasul, intrebind ce mai face cos
monautul ?...

Anț tercet at încă o dată

pernă- Mai

al motoare- 
cosașul din 
— gândesc.

Nava cosmică iți schimba

mecanis- 
tnele, toate erau la focul lor. Acunt 
voi auzi ultima comandă. Mă așez cit 
mai comod în scaun, îmi destind muș
chii, îmi lipesc capul de 
e o secundă...

— Start!...
Aud zgomotul crescind 

lor, totul vibrează. „Iar 
cîmp a tăcut pe semne"

— Hai, scumpa mea !
Mă lipesc și mai strîns de fotoliu. 

Un șoc. Apoi încă unul. După supra
solicitări, începe o liniște deplină. 
Sînt IN COSMOS ț Dar de ce puntea 
de comandă e undeva în tavan ? Nu 
înțeleg nimic — nu știu unde e 
Paminiul, cum sînt așezat eu, dar peste 
cîteva clipe toate revin la locurile lor. 
A fost primul dar aj cosmosului — 
imponderabilitatea.

Privesc cu coada ochiului luminato
rul. 0 paletă vie de culori, unice șl 
uimitoare. Dar n-am timp să le ad
mir. începe munca grea a cosmonau
tului. Raportez Comitetului Central 
al Partidului, guvernului și lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov personal-

Toți cunosc comunicatele oficiale 
despre zborul navei „Vostok.-2“ și de 
aceea, acum, îmi voi reaminti aite 
clipe pe care le-am reținut pentru 
toată viața și pe care nu le va șterge 
nici un zbor nou. îndeplinind progra
mul, am trecut la pilotarea manca ă 
a navei. Tulburat, am strins in n»:* 
volanul — întii mai slab, apoi mai 
energic.
singură orientarea, trecând Cotr-o po
ziție in alta; și, deodată, mi *e pâr
ei dacă, voi împinge manșa, nova se 
va avinta spre alte planete Secza' * 
aceasta incomparabilă te arțvle de 
tmndrie pentru savanțn și stnrka 
noastră, pentru măreția mâr?"' ome
nești. Noaptea vine ca bezna un-; 
tunet străbătut cu canuoo-X Lian» 
zilei apare neașteptat.

Sarcinile ce-mi stăteau in tară eraa 
multiple: controlul aparatului de o- 
rientare, însemnările din juma u, de 
bord, verificarea legăturilor rad «foni
ce și o serie de experiențe științifice, 
necesare pentru explorarea cosmosu
lui — privind somnul și masa. Apro
ximativ cu patru ani în urmă savan- 
ții aveau noțiuni extrem de confuze 
in privința fenomenelor biologice ine
rente cosmosului. întii de toate tre
buia să răspund la întrebarea: cum 
va suporta omul o imponderabilitate 
de citeva ore ? Va putea oare să mun
cească ? imponderabilitatea nu constă 
numai in pierderea greutății sau în 
popasurile pe tavan. Iată,' de pildă, 
problema mesei. Evident, într-o ase
menea călătorie lungă nu poți lua 
pesmeți, — aceștia se fărîmă și nu pot 
pătrunde în esofag. Dar hrana nu cin- 
tărește nimic în cosmos — cum va 
ajunge deci în stomac ? Savanții au 
fi rezolvat unele din aceste proble
me, oferindu ne tuburi cu hrană cos
mică gustoasă și consistentă.

...Două sute patru mii de ki
lometri rămaseră in urmă. După o 
scurtă odihnă am conectat iarăși co
menzile manuale, începînd astfe] al 
doilea examen al capacității de zbor 
manifestat de aparatul meu cosmic 
de oca. cinci mii de tone. Nava porni 
ascultând de fiecare gest al miinilor 
mele, de parcă pilotam un bombar
dier agil, bine construit- Tensiunea 
din cabină e normală. Umiditatea aeru
lui perfectă, ca intr-o stațiune clima
terică. Temperatura, -j-18°C — confort 
deplin! „Extraordinară mașină" m-arn 
gindit încă odată, recunoscător, la 
autorii ei. Apoi, urindu-le noapte 
bună locuitorilor din Moscova, m-am 
întins comod în fotoliu și am încercat 
să dorm. Dar n-am putut adormi ușor. 
Imponderabilitatea îmi juca feste, și 
nu-mi puteam stăpîni miinîle. De c.um 
ațipisem, ele se ridicau și rămîneau 
suspendate in aer. Nu puteam adormi, 
și ca să rezolv într-un fel problema, 
mi-am petrecut rjiiinile pe sub curelele 
fotoliului. Cind m-am trezit însă, 
miinile stăteau in aer... Năstrușnică si
tuație ! Am mai străbătut 410.000 ki
lometri mi-am dat seama că dacă 
aș fi urmat traiectoria dreaptă spre 
lună, aș fi ajuns-o. La spirala a trei
sprezecea și a paisprezecea am ajuns 
să mă acomodez perfect cu impondera
bilitatea și am început să fotografiez 
pămîntul. Frumos e pămîntul nostru I 
Priveam contururile continentelor, ale 
munților, și pădurilor, panglicile unor 
ape mari, mările, lacurile. Dar cele 
douăzeci și patru de ore sint pe ter
minate —• trebuie să mă pregătesc 
pefitTu aterizare. Primesc comanda.

își Schimbă fără grabă direcția, 
în funcțiune aparatele de frî- 
și la picioarele mele se aduna 
zgomot, din aer, parcă dresate, 

din 
se tnalța 
credința 
șef in

de mine.

Nava 
Pun
nare 
fără
aparatul de filmat, jurnalul de bord, 
creionul. Corpul navei se încinge 
cauza frecării, în jurul meu 
limbi de foc și-mi amintesc 
neclintită a constructorului 
blindajul navei.

Pămîntul se apropie lent
Văd, de sus, nava care a coborit cu 
câteva secunde mai înainte. Pe mine 
vîntul m-a dus ceva mai încolo, și 
acum ne desparte calea ferată. Un șoc 
și iată-mă în picioare. Trei motoci
cliști se năpustesc spre mine

— Tu ești Titov?
— Eu.
— Bravo, Tltovl
Această primă convorbire substan

țială de pe pămint a fost numaidecât 
întreruptă de apariția a două auto
mobile. Dintr-unul coboară o femeie 
» are fruntea însîngerată.

— Ce ați pățit?
— N-ace importanță! Am nimerit în 

șanț l Dar principalul e că eu v-am 
văzut prima!...

Femeile, femeile noastre pămîntene 
și dragi! Ea a fost prima | (pe cei 
trei motocicliști nu-i socotește)... Alț> 
oameni necunoscut! mă ajută să-mi 
scot costumul și mă transportă la na
vă, Aici am scos din cabină aparatul 
de filmat, jurnalul de bord, și am 
cercetat încă odată nava: nici o de
formare. Aparatele din cabină s." 
nevătămate.

M-am surprins mingiind cu palmi 
blindajul prietenei mele credincioase 
și am rugat să fiu condus la un 
lefon.

Omul șl gloria sa

Am împlinit 26 de ani la II septem 
brie 1961, dar acum cred că trebu - 
să mut ziua mea de naștere Mi-a fost 
sortit să depășesc viața planetei noas
tre cu șaptesprezece zile in 24 de or» 
și să întimpin șaptesprezece zori în 
cosmos.

De ziua mea. dimineața, in timp ce 
Tamara trebăluia, eu cercetam pe ri ~ 
scrisorile, cărțile poștale, telegramele 
de felicitare de la cunoscuți și aeeu- 
noscuți, de ia elevi și bătrâni. Am gă
sit și telegrame de peste hotare. »e.. 
de chestionare și anchete din par*ex 
unor reviste și ziare sau din partea 
unor organizații obștești. O ancheta 
adresată de un corespondent strâ • 
m-a interesat îndeosebi

Am început să citesc cu glas tare 
întrebările, ca Tamara să le puau 
auzi.

— Cum vă înțelegeți cu scria?
— Despre asta trebuie să fie între

bară soția! se auzi o voce veseiă 
bucă tărie.

— Care este fetei de rnneare pre 
ferat de dvs ? Urmă • paozî

— Răspunde axa : pepenii hnti dte 
bastăaărie. alivenci siberiene vă Moar 
ceieLalie feteri pe care te găteCe ae 
v asta

— Tamara I — m-mb m«BM m • 
flamă Cred că taci • reanurie: ax

ȘAPTESPREZECE
ZOII in [osmos

v ă simțiți in 
mondiale?*

e ziua mea de naștere. au a ta. iar 
in răspunsuri tu ești cea gieruiotă...

De data asta insă am tăcut eu. 
Urma întrebarea „Cum 
postura unei celebrități

— Repetă, te rog!
Repet, dar soția tace 

devăr, cum mă simt 
mondială? Desigur, aș 
punde simplu: mă simt foarte bine. 
Dar răspunsul nu mă mulțumește nici 
pe mine, nici, desigur, pe cel care 
mi-a pus întrebarea. Nu vreau săi fac 
corespondentului vreun reproș: între
barea lui stereotipă el i-a pus-o, fără 
îndoială, și boxerului care a ocupat 
primul loc la competițiile moodiaie. și 
omului care a căzut de pe acoperișul 
unui bloc de douăzeci de etaje și a 
reușit să scape cu viață...

Intr-una din cărțile dragi mie des
pre eroicul aviator Meresiev, care, in
firm de picioare, a continuat să lupte 
cu fasciștii, există relatarea interoga
toriului criminalilor de război de la 
N'iirenberg, Acuzatorul l-a întrebat ye 
Goering:

— Recunoașteți că decianșind ata
cul, trădător asupra Uniunii Sos ie:' 'e 
care a dus la zdrobirea Germaniei, a*, 
făptuit o mare crimă?

Goering a răspuns cu o voce surdă:
— Nu e o crimă, este o greșeală 

fatală. Recunosc atit: am acționat 
fără spirit de prevedere pentru că. 
după cum a reieșit in cursul răzbelu
lui, multe lucruri ne-au fost necunos
cute, iar pe altele nici nu le-am bă
nuit. Nu i-am cunoscut și nu i-am în
țeles pe rușii sovietici; ei au fost și 
rămîn o enigmă pentru noi Nki • 
agentură militară cit de expertă, tui 
poate stabili potențialul militar real 
al Sovietelor. Nu vorbesc despre nu- 
mărul de tunuri, avioane și taaant 
Aceste lucruri ne erau cu aproximație 
cunoscute. Nu vorbesc nici despre 
forța și mobilitatea industriei. Vor
besc despre oameni, iar omul rus a 
fost totdeauna o enigmă pentru stră
ini...

S-ar părea că nu există nimic co
mun între confesiunea lui Goering și 
întrebarea corespondentului apusean 
Și totuși, enigma lui Goering rămine 
probabil neelucidată pentru numeroși 
alții. Altfel n-am mai auzi amenințări 
din partea unor generali sau civili 
din Apus, amenințări la adresa Uni. 
ni: Sovietice și a poporului său Ș 
această neînțelegere a esenței omul., 
sovietic, a mentalității, ideilor ți țe
lurilor noastre, dăunează în prim-a 
rînd acelora care nu vor să ne înțe
leagă.

Zborul navei „Vostok-2* a fost un 
rezultat al muncii științifice încordate 
depusă de un colectiv alcătuit din 
multe mii de oameni care și-au dedi 
cat cunoștințele și munca creării pri
melor nave cosmice din lume. Mie 
mi-a fost sortit un rol de invidiat 
dar nu atit de excepțional, dacă e să-l 
comparăm cu volumul muncii efectuate 
de eroii anonimi încă. De aceea a-mi 
însuși postura unei „vedete*, înseam
nă a-i fura pe cei ale căror merite 
sînt 
jigni 
triei

In
nu ne gindeam la fapte eroice... Ne 
pregăteam pentru muncă, condiție 
esențială și necesară a existenței. In 
țara noastră, fapta eroică este viața 
însăși. Răsfoiți istoria Războiului de 
apărare a patriei, această cronică a 
eroismului cotidian. Amintiți-vă de 
comsomolistul Alexandr Matrosov, 

și ea. Intr-a- 
ca celebritate 
fi putut răs-

care a acoperit cu pieptul ambrazura 
dușmană, aduci nd astfel victoria pe o 
părticică a frontului! A mai fost avia
torul comunist Gastello care și-a în
dreptat avionul aprins in coloana 
tancurilor fasciste. în loc să se sal
veze cu parașuta ; au fost soldații din 
Brest, au fost eroii partizani pieriți 
in ghiarele gestapoului fără a mărtu
risi numele tovarășilor lor de luptă 
Se închinăm in iau medicului Boris 
Pastuhov care și-a injectat vaccini.l 
ciumei. înainte de a-l introduce bo'- 
na-. ilor; il admirăm pe medicul Leo 
nid Rogozov care și-a făcut singur 
operație de apendicită ia coadaiile 
complicate ale unei expediții antarc
tice ...

Uneori cind mă gândesc La toate 
acestea, mă întreb dacă eu aș puica 
iac* așa ceva. Și chiar dacă im răs
pund cu precizie. îmi spun: _As »- 
cerca să fac tot ce pot...*

Nu-I putem uita pe ostașul Zigaa- 
Un cu cei trei tovarăși, care au teptad 
49 de zile cu acearxd. fără să reawr- 
țe la demnitatea «UMtei ti ietac Șî 
cind ziaristul amervan venit cu buC- 
coptend la portavionM JDrsardge*. 
i-a întrebat j

— Itottogefi ce M de «di sâMefi- 
Ashat Zigaașăa. sleit de Aderi a "**- 
pons Kreștit:

— OtesaMfiU auriefiri ..
Feti «are si cum irigi asemenea aa- 

mtm d smc sat eaotpaMMC. Mpea- 
<uora- Iar eu atu crrsor te M <a 
â. atu npertit cu ev «unea, xiiaex 
lunMne ucitea nex. a jrir'iir na sur. 
a pdriaAv. a baMrdac tas batoe-

«»-
w

Anuaciadu-se sc-b rotile trer&hd 
pentru a salva ua copil și râminind 
din iericire viu, omul nostru ii trig» 
cheta palme copilului. îl duce la pă
rinți, și-și vede de treburi, fără să se 
gândească la o răsplată, 
celebritate. Așa este 
nostru. Regret numai că 
noi o statistică a faptelor 
cum in alte țări există 
furturilor, omorurilor, violurilor și ca
tastrofelor automobilistice). Probabil 
insă că ar fi toane greu să se înre
gistreze faptele eroice pe care le in- 
UpCtoesle m popor de 2M de mi- 
liaanr

Pentru cAm cea mai deplină răs
plată pentru zbor a test hotărârea Co- 
rrritrtahe' Central ai Partidului despre 
primra -ea ca membru de partid 
icaiate de termrarea stagiului de 
catddat 'li Exndresc cu încrederea

ia glorie, la 
concetățeanul 
nu există la 
eroice (după 
contabilitatea

te W-Iorr ‘«*e cu prevederile sta- 
hr- . V- -- Ser■'torilor din R.P.R., 
te anaad stotBrriniî trecute au avut 
tec stoguri pe-‘-_ desemnarea birou- 
rdee sect o» de creafie.

La SECȚIA FOEZ.'E au fost aleși : 
Maria Bănuț, Ion Bănuți. Marcel 
BrariMo, tea Horea. Ștefan Iureș, Ni- 
cMa SttMscu, Cicerone Theodorescu.

La SECȚIA PROZĂ au fost aleși :

infinit mai mari, înseamnă 
pe acei care au adus gloria 
mele.
timpul pregătirilor de zbor,

ALEXANDRU Cll CVREXCU
(Din expoziția pictorului, în prezent deschisă în Berlin)

,Peisaj petrolifer"

Se miră lumea, oaspeții, străinii, 
de mierea limpezită a luminii, 
ce mîngîios și dulce se răsfață 
pe munți, pe brazi, pe omeneasca față.

Cîți au mai fost la noi mai înainte 
mărturisesc că n-o păstrau în minte :
— V-ați strămutat pe alte paralele ? 
Creați culori ? Sau vă creează ele ?

Surîdem. Șoapta gîndului acela 
dusă de vînt învăluiește schela 
și-atinge, colb cu aripi în zadar, 
mistria noastră simplă de zidar.

Atunci, preț de o clipă, stă echipa, 
jertfim, sus la etajul ultim, clipa, 
să le strigăm, tribună fiind zidul:
— Aici n-au fost minuni. A fost partidul.

...Pricepe-vor sau nu sirăinii oaspeți 
perpetua filtrare de zori proaspeți, 
noi ne clădim destinul mai departe 
iluminați de sorii fără moarte.

care mi-a arătat-o poporul și dacă

■ici u de'ecti». dt de ligil-ent n-ar 
fi găsit pe bord nimic războinic

Și ind ceva... Noi. cosmonauții. 
ne-am familiarizat cu dnerite teorii 
despre calitățile omului căruia ii e sor
tit să zboare in cosmos. Unii savanți 
consideri ci in timpul zborurilor 
lungi cosmonautul va fi copleșit de 
senzația de singurătate. Alții soco
tesc că aceștia (cosmonauții) trebuie 
să fie indivizi „reduși*, cu preocupări 
intelectuale minime. Există o altă 
teorie, care cere infrinarea activității 
tanane in timpul unui zbor îndelungat, 
tendința de a reduce capacitatea uma
nă de percepere la minimum, cu alte 
cuvinte de a arunca in stele un om 
intr-o stare apropiată de somnul le
targic. Atunci pentru 
acest om in cosmos? 
va afla acolo, ce va 
inters pe pămint?

ce să mai plece 
Ce va vedea, ce 
aduce oamenilor.

Viata Uniunii Scriitorilor
Eusebiu C»Bar, Bemux Luca, Aurel 
Mihale, Șerb an Hedelcu, Petre Săl- 
cudeanu, Nicolae Țk. Haralamb Zincă.

La SECȚIA DRAMATURGIE au fost 
aleși : Aurei Baranga, Mihail Davl- 
doglu. Lucia tlenetriur, Horia Lovl- 
nescu, Valerio Bipeanu.

La SECȚIA CRITICĂ Șl ISTORIE 
LITERARĂ eu fost a’eșr: Savin Bralu, 
Matei Călrnesci Or. S. Crohmălni-
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Vînt de primăvară
Și s-au pornit în seară vînturile 
tălăzuind. Alene dau de-a dura 
masele mari de sunete-n surdină 
rostogolite. Sună bubuind 
ecoid șesurilor, care-ajunge 
pînă la fruntea piscurilor, pînă 
la bastioane, blocuri noi de case — 
întors ca valul. Zornetele crestei 
împroașcă-albastrul.

Șuierul de tren 
ajunge la urechea sprintenă 
a călătorului. La drum, la drum! 
răspunde, auzind, străvechea voce. 
Și parc-adulmecă miros de fum, 
deși motorul Diesel trage trenul 
din București la Sighet. Sus, pe bolti 
foșnește larg văzduhul. Visătorul 
o pînză vede, fîlfîit de falduri 
în purpur, pretutindeni.

Vuitor 
se sfarămă cătușele de ger. 
Nestăvilite, arzînde, se revarsă 
noi simțăminte, măturînd din cal< 
obstacolele. Sigure și mîndre 
pornesc biruitoarele puteri. 
Cu glas răzbubuind răsună aprig 
un vînt înalt...

In romînește de VERONICA PORUMBACU

EUGEN FRUNZĂ
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Xai. cmmmwȘ Mutetid, știm că 
pentru zborul cosnăc. 

mi arc5 amari »-o făceau pențu re- 
ctaaă sas Cn pas’one sportivi. Son- 
ELÎrța cmeoească lucidă, fără tulbu
rarea datorită drogurilor, pătrunsă de 
prezența unui scop științific — iată 
de ce am avut nevoie Și mintea ome
nească. cercetătoare. înarmată cu cu
noștințele dobindite de om din ziua 
in care a inventat roata i mintea care 
știe să analizeze, să observe și să ho
tărască.

Toți prietenii mei, cosmonauții, 
(n-aș vrea ca asta să sune ca o „au- 
toreclamă*), ne-am pregătit tocmai 
pentru asemenea zboruri. In numele 
victoriei rațiunii umane a fost înfăp
tuit și zborul navei „Vostok-2“. in nume
le ei am întâmpinat cele șaptesprezece 
zori de neuitat. 
Iu numele 
în cosmos 
cu om la 
1961.

zorii erei cosmice, 
acestei victorii va porni 
următoarea noastră navă 
bord.

(Sfârșit)

‘Așa, vremelnic pare-mi-se,
Vecia mi-o presimt mereu...
•Nu c-aș deschide porți închise 
Călare-n șea pe versul meu —

Nu pentru stolid alb de cînturi 
Slimit din mult puținu-mi har — 
Tu vreme treci și tu ne vînluri: 
Vin scrumul mult un bob de jar...

Dar îmi presimt în pași vecia, 
în luna mai, ca pedestraș,
Cind în coloană poezia
O port sub steaguri pătimaș I

Acolo, știu, pe bulevarde, 
în marș de zori spre nou tărîm, 
Acolo pașii mei vor arde 
De-a pururi vii pe caldarîm.

AL. ANDRITOIU

In rominește de CRISTINA LUCIAN

Cîntece simple 
învățăminte
Cine l-a deprins să cînte ? 
și să fluiere pe om ?
Poate apa din izvoare, 
poate pasărea din pom.

Dar să cînte-n fața armei 
cînd e surghiunit la zid, 
l-a-nvăfat lumina lumii, 
pidsul marelui partid.

Și să-și cînte fericirea 
împărțindu-și cumpătat 
ura cruntă și iubirea, — 
tot partidul l-a-nvățat 1

Vianu.
SECȚIA LITERATURĂ PENTRU 

$1 TINERET au fost aleși: Ion 
Vladimir Colin, Hedl Haoier.

Creion
Vechi cartier cu mlaștini și cu pulbere 
și cu obloane de măcelărie, — 
o mină scumpă a sosit să-ți spulbere 
marasmul și să-l schimbe-n armonie

Zidarule, minunea ta acoperă 
cu poezie, toată umbra dusă.
Ți-e fiecare cărămidă-o operă, 
frumos, în rafturile roșii, pusă.

cea nu. Paul Georgescu, AL Oprea, 
Tudor

La
COPII
Brad,
Ion Hobana, Gica luteș.

La SECȚIA TRADUCĂTORI au fost 
aleși: Alexandru Bălăci, Tamara Gane, 
Mihnea Gheorghiu, Lupan,
Szeater Ferenc.
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La presimțirea primăverii
E-un oint cu presimțire: se oa-mprimâvăra 
La geamul nou trei sălcii prioi-vor ca trei grații 
și pasări colorate, sosind din emigrații, 
nor poposi, firește, și în grădina mea,

Monete bat cu stemă de flori de liliac 
la fiecare rima, în cinstea primăoerii: 
oor scrie poezie toți vișinii și merii 
și lebăda, cu linii cirilice, pe lac.

E-un vînt cu presimțire : se va-mprimăvăra. 
E anotimpul nostru înscris în agrominimi, 
în forme de metale ce se încing și-n inimi 
și-n steaua cu cinci brațe din fericirea mea.

ȘTEFAN IUREȘ

Sc miră lumea
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Hunedoara
glIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllIIIIIIIIIII

In ultimele ore ale șederii noastre fn Hunedoara, 
am vizitat castelul Huniazilor. Zidurile lui se 
ridică firesc din sol și noi pășim peste un pod 
fix, de lemn, deasupra unei ripe adinei și nefri- 
țricoșătoare. Ne-am pregătit de grandios, căutam 
in toate părțile solemnul ji monumentalul. In 
curtea interioară a castelului, nu prea mare, arz 
jăcut cunoștință cu tovarășa Cosnza Maria. O 
femeie tinără, blondă, custodele mui^uhn. Por- 
rând a vizita castelul am intrat ta parter te Sale 
Cavalerilor, complet restaurată acum. Tavanul 
înalt e susținut de ogive gotice cu chei de boltă 
purtind stema huniazilor sub care stipinU caste
lului intrau călări atrăgind ochiul domnițelor. 
Am traversat apoi sala de deasupra. Sala Dietei, 
restaurată pe jumătate și trecind prin coridorul 
de fugă am suit in tumul Ne Boisea. De la o 
înălțime de peste 300 de picioare aplecindu-ne 
pe ferestrele înguste ale turnului, am descoperit 
ansamblul complet al Hunedoarei. Era o zi rece, 
însorită, o cantitate uriașă de lumină reliefa și 
distrugea prin strălucire vastul contur.

Cetatea Hunedoarei este grandioasă și monu
mentală. Lumina cade peste un teritoriu de zeci 
de kilometri patrați, peste bluminguri, cocserii, 
furnale, munți tăiați, izbiți de cupele excavatoa
relor ca de niște berbeci imenși și posomoriți; 
atelării, turnuri de răcire — greoaie și uriașe 
pilnii de ciment, silozuri, conducte colosale um
blând la înălțimea unei case cu 2 etaje, arcuindu-și 
printre hale și depozite vertebrele lor reci de 
ohitoni metalici. Solul Hunedoarei este intr-o 
veșnică trepidație, terenul ce nu se poate cuprinde 
cu ochii, pe care se reazemă fundațiile mari ale 
furnalelor, este buimăcit, rupt, presat sub milioane 
de tone intr-un asalt permanent de zi și de 
noapte. Combinatul Reșiței pe care l-am vizitat 
apoi seamănă cu un inel de fier, un uriaș și 
necruțător inel de fier care strînge în interiorul 
lui vechiul orășel muncitoresc cu străzi înguste, 
sărace, coborînd in pantă, cu o bisericuță făcută 
jumătate din lemn, decolorat de ploaie, peste care 
nu mai trec de multă vreme anotimpurile. Acest 
inel strînge vechiul orășel cu o forță sistematică șt in curînd îl va face să pleznească, il va sfă- 
rima și-l va înghiți. Hunedoara nu seamănă insă 
cu un inel, cu o verigă de oțel, ci cu o armată, 
cu o uriașă armată în marș.

Nu se poate scrie dintr-o dată despre ceea ce 
nu poate fi văzut dintr-o dată; nu putem scrie 
in citeva pagini despre Hunedoara, nici nu am 
văzut toată Hunedoara. Trebuind să alegem am 
cerut să fim duși ta „avanposturi", adică in 
locurile unde se înalță chiar acum Hunedoara. 
In acest fel am făcut cunoștință cu tovarășul 
Țuțu Iulian, secretar al Comitetului de partid 
al I.C.S.H. (întreprinderea de Construcții Siderur
gice Hunedoara) și apoi citeva minute cu o ma
șină de campanie am parcurs cei cîțiva kilometri 
pină la construcția furnalului de 1000. m‘.

In stingă și in jurul nostru, 3- șantiere : 
șantierul stației de amestec primar) șantierul 
silozului de dozare și șantierul estacadei de des
cărcare. In spate se ridică, de curînd terminat, 
Imensul cerc de beton al turnului de răcire (ri
dicat in 14 zile, în loc de 90 de zile, ca in trecut, 
executat cu cofraje alunecătoare, acționate cu 
prese hidraulice). Alături, castelul de apă incă 
in construcție, mai înalt chiar decît turnul de 
răcire, subțire și rigid ca un post observator. In 
foița noastră, la nici zece pași, un munte tăiat 
in două cu echerul, in peretele căruia impinge 
mormăind un excavator electric uriaș cu o cupă 
de 3 tn’.

Privim mereu cu atenție. In fața noastră și in 
jurul nostru se găsește „frontul de lucru" cel 
mai avansat al Hunedoarei, unul din avan
posturile cele mai înaintate ale asaltului nostru 
spre socialism. In fundal axul pe care se va roti 
întreg complexul de construcție din jurul nostru, 
furnalul nr. 7. Sini gata cele 3 mari cupe răs
turnate ale cowperelor și se lucrează la blindajul 
furnalului. Urcăm cu privirea in lungul paraleli
pipedului metalic înalt cit un turn de parașutate 
care se cheamă macaraua Deric. Marile mase 
de metal brun respiră greoi și avem neîncetat 
senzafia unor unde de un tip special care fac 
să sune aerul de deasupra noastră. Macaraua 
DeriCi uriașul deget care ridică furnalul, pare

un post specv. de -rie <r ââwdnjri’r cearpe- fi semnalele —usqfnei oare se rdut •* p»ci wnr mcârctnd aerul n n t-a.: p coi'Mi ce
Ierți.

P-.r-.m naereu eu aaenpa p ia nnaHr, AJ&arx 
de noi pățetc toceriln Apostol GA, te-- nasc -jk. j*jciî3cșie: de bcxi « lPene^-abâe-u «r. 1 >oc 
Ltsgojan Aiexandrn, ag.ter tef «â^race a. »r«- 
ueruhsi p toc. teftaer Bolea Rod», șeful șuttse- 
relor stafiei de aeeertee pn-Bur fs ei relaș-* e.. de 
dozare. Primim mene» expbooțîi pe oare ie înțe
legem in parte: J-mdcr- pentn f>r»u A* „aalez 
de rulare a pzaonzlui estacadă', „fro-.t
de lucru', „picior pe-tataenz^ ere.

Apostol Gh., secretarul O.B. este un om tMcă0c. cu două cicatrice pc-uieie pe față, imbricat in
tr-o scurtă subțire de doc, fără mânuși. Inginera. 
hugojanu scund de ttat, intr-o scurtă din stofă 
groasă, ride tot timpul și se poartă cu noi simplu și direct de parcă ne-ar cunoaște bine și de multă 
vreme. (Există un tip, o categorie umană, care 
îți dă puternic senzația unui lucru bine cunoscut și liniștitor. Inginerul Lmgojanu vorbește cu noi cu seninătate de amănunte dindu-ne impresia 
foarte odihnitoare că lucrurile mari și importante sint bine cunoscute și fundamentate și nu ne 
rămîne decit să vorbim de detalii). Bolea Rstdu, 
șeful a două șantiere, e foarte tinăr, pare îm
brăcat mai gros decit ceilalți, dar nu e decit o 
aparență; are de fapt un trup rotund ca un fus 
și o față rotundă și frumoasă ca o lună. Zimbește 
spontan și stingherit de cite ori e întrebat de 
ceva. Umblăm citeva ore prin șantierele noului 
fumai, pe un frig de minus 15—20° (aici nimeni 
nu poartă minași) și însoțitorii noștri par a fi 
niște simpli și neindemînateci oaspeți ca și noi. 
Insă tot timpul în jurul nostru e o permanentă 
mișcare umană, se dau indicații, se primesc ra
poarte, se descurcă situații dilematice, se apre
ciază nivelul lucrărilor, sint strigați oameni pe 
nume, se vorbește adesea intr-un limbaj de ne
înțeles și despre situații și fapte necunoscute.

Ceea ce trăim noi in cele citeva zile rit am 
Stat la Hunedoara, nu e decît un fragment din- 
tr-un tot pe care îl simțim uriaș și în continuă 
mișcare în jurul și deasupra noastră. Sîntem ca 
niște scafandri care cercetează cu atenție și în
cordare o stlnci de coral in timp ce deasupra 
noastră oceanul se ridică în plină furtună.

Hunedoara, spuneam, spre deosebire de Reșița, 
e ca o imensă armată în marș. Dar ca și Reșița, ea are o tristă moștenire: vechiul orășel munci
toresc. Furnalele și oțelăriile Reșiței se string 
ca un inel necruțător în jurul trecutului și peste 
cîțiva ani, - după cite am fost informați — nu 
va rămîne nici o urmă din vechile răni ale clasei 
muncitoare reșițene. De-a lungul văii Birzavei, 
pe dealurile răsăritene, in plin soare, se ridică 
noul oraș muncitoresc. La Hunedoara, vechile și 
intortochiatele străzi, casele prăbușite nu sint în
ghițite ci lăsate în urmă. în flancul drept al 
acestei viitoare armate in marș, înaintează car
tiere întregi in variate ■ și surprinzătoare con
cepții arhitectonice. Am trecut pe străzile noului 
oraș din Hunedoara, cu o veritabilă și des în
cercată admirație pentru locuitorii acelor vile cu 
jaluzele verzi, cu uși lucitoare și groase de stejar, 
tnchipuiți-vă un peisaj de sute și sute de jalu
zele verzi din lemn, ca un cîmp vertical, stră
zile geometrice, totul atit de drept și de neaș
teptat — după ce treci prin vechiul oraș — incit 
instinctiv cauți mereu cu ochii cetatea oțelului, 
catargele înalte ale furnalelor pentru a fi convins 
că nu te-ai rătăcit. Și intr-adevăr, catargele sint 
acolo și in jurul lor marea se agită puternic, 
se ridică valuri ca niște vaste suprafețe scli
pind sub soare.

Cind am coboriț din turnul Ne Boisea, jos, sub 
gangul porții am intrat intr-o cameră îngustă 
de piatră prevăzută cu țepi imenși de lemn in 
care cădeau de la nivelul etajului unu, condam- 
nații la moarte. Groapa cu țepi are ușă cioplită 
din lemn masiv, datînd aproximativ din secolul XV. Această ușă posedă o armătură de fier de 
pe vremea cind în Hunedoara producția de fier 
era de 1000 cuie și 100 potcoave pe lună.

Dar alta este astăzi Hunedoara, cetatea Hune
doarei. Sint unele lucruri atit de mari că nu se 
pot înțelege decit in fragmente.

vitrz'a iert ecarEse Ho-.;.ilarei. Las:!o Francisc, unul din constructorii țu eșăWte. te miffoasl celei Bai restrinse ,,brigăzi" conduse de el. Trei c. si. ă in subordinele sale, tn marea sa ’ ’rudă care
te -.-erl x-. xrg „frent de lucru" al Hunedoarei.

FERI-BACI
sszle Ffriit — FeriVxi cna Ii țsxsexs» Hxnrtxirl —este as «ea tails sideși teaUxTir 51 de n anestatura mu. sVet me. Viața tei e uimitoare. Ucenic *■ ealfl de ttealar la Agnita. Bn*ov. Bnmrejti, Budapesta. Ponimbeni. (coana ua’-xil). la Bl‘ie Homorod. la ClllataM. dîa uan la Fu* rumbeni ți apoi la Hw dosea. Acestea In decurs de dauiseri -ă cîaci de ani. Numai in București lacra la rreo sece stâpini (Arta leumuiui — 1933; laun atelier de r-( p ane — 1936;dulgher la i-.:repnndes*a Fraier; peste un an la intrrpnadcrea Ioanorici, etc., etc.). Ill 1961 rin» la Hunedoara ți construiește primele harfei oc pregl- teac viitorul eombicat.— Feri-baci — nc speae e.cera — a făcut toată Hunedoara ! Tot în 196t în septembrie se anei; rail la I.C3.11. și lucrează la cocserie ea șef d* brigadă a 110 oameni. Aici, pr-c.r- altele, realizează tumul de cărbuni Xr. 1 ți 2. toate patru bateri.le de eocs» ramțelede cocs, tumul de răcire, statia de pompe, tumul de stingere 2. iroapa de cărbune 1 și 2. laminorul 800, distileria de gudroane. Califică ia toc acest timp cca. 92—100 de muncitori.Privesc eu atenție pe acest om înalt.îmbrăcat fatr-o scurtă vătuită care ,afăcut toată Hunedoara !“ Caut urmegrave de or‘‘~eală pe fața lui curată, slabă, muțchiulată. Are o frunte nobilă, bombată și ochii lui mă privesc cu a- tenti. -i încordare. Deși nu muncește anim. întregul său corp e încordat fi atent și-mi dau seama că pentru Laszlo Francisc munca a devenit o obișnuință, o necesitate. Muncește și acum, cînd

Pasiunea
pentru meserie

acheș, cu mustață neagră, bă
tută, iute la vorbă și în ges
turi, așa cum sînt toți oamenii 
foarte sensibili, oțelarul Gheor-

ghe Furtună se integrează exact numai 
interiorului incandescent, trepidant al
cuptoarelor. Nu poate fi nici despărțit, 
nici înțeles altfel. Fața osoasă, bărbă
tească, elasticitatea trupului atit de bine 
închegat îneît pare ușor, economia ne
prevăzută a tuturor mișcărilor (sînt oa
meni care se mișcă repede dar calculat), 
ne indică un caracter puternic, un an
samblu de mușchi, de nervi și de gîn- 
duri, în care nimic nu este întîmplător 
sau de prisos. Un muncitor iscoditor, 
atent, acumulînd mereu energie pentru 
un scop final bine știut: oțel de cea 
mai înaltă calitate.

n* aflăm în biroul organizației de bazăs. mișcările sale cheltuiesc tot atîta enert acum ca și cu citeva ore înainte; ontrola lucrul brigăzilor sale. (Pen- acest control străbate în lungimet. - toată Hunedoara). Din 1940 împart- manifeste, ia parte la manifestații de 1 Mai, lipește afișe noaptea, e arestat de două ori. In zilele Eliberării dezar-. bar.Je fasciste (Sumanele negre). E decorat cu Ordinul Muncii clasa 111 în 1965; în 1956. 1957, fruntaș în producție pe minister.Dintr-un portofel mare și uscat, Feri baci scoate cu atenjie. parcă cu o exagerată atenție, o fotografie veche de familie, tl recunoaștem cu mulți ani în ■armă înconjurat de cei șase feciori ai săi. Unul din aceștia lucrează chiar în brigada sa. altul Ia blunting, al treilea e tîmplar și lucrează la rîndu-i în brigada sa. Ceilalți sînt încă școlari. Ne uităm toți cu aviditate spre fotografia pe care o ține în mînă Feri-baci, privind-o încruntat, atent, ca și cum nu ar mai fi văzut-o de multă vreme sau l-ar fi contrariat într-un fel figurile Șterse pe jumătate ale imaginii. Nu îndrăznim sl i-o cerem, dreptunghiul acel» uzat de canon ne face să ne simțim

Deși are numai 33 de ani, Gheorghe 
Furtună a trăit o viață intensă. Viața 
lui este specifică multor familii mun
citorești. S-a născut In Galați. Tatăl era 
docher. El însuși a lucrat în docurl sau 
la șantierul naval. Căsătorit de tînăr, 
la 19 ani, pleacă împreună cu nevasta 
la Hunedoara. A trecut prin toate func
țiile pe care le implică oțelăriile, cunos- 
cîndu-șl din ce în ce mai bine meseria. 
In : 1957, primește carnetul de ofelar 
electric cu calificativul „Foarte bine".

Nu-i plac oamenii care se mută de la 
o secție la alta a combinatului. Dacă ai 
/tașiunc pentru o meserie, ne spune dîn- 
sul, trebuie să te legi pe viață de ea, 
altfel nu poți să-i prinzi sufletul. Acest 
lucru încearcă, mai presus de orice, 
să-i învețe pe oamenii calificați de el. 
Este explicabil deci cum Toma Bulgaru 
și Dumitru Ciuciulete, topitori inițiați 
în meserie de Gheorghe Furtună, au 
devenit fruntași în producție, titlu pur
tat cu cinste și întotdeauna de maistrul 
lor.

cărcătoare, mișcate ca niște turele de 
tanc, între platformele cu fier vechi și 
cuptoare, zgomotul asurzitor al Siemens 
Martin-ului care își va lepăda în curînd 
oțelul și, în capătul halei, mai puternic 
în liniștea lui, impasibil la artificiile 
sânteilor, cuptorul electric de 20 de 
tone, la care lucrează eroul nostru.

La Gheorghe Furtună, munca de 
partid sg îmbină cu munca în produc
ție. Este secretarul Comitetului de 
partid pe cele două oțelării. In 1952— 
1956 a fost plecat tn comuna Runcu, 
raionul Tg. Jiu, pentru a sprijini pro
cesul colectivizării la sate. La începutul 
anului 1961, merge la școala de partid 
din Orăștie, pe care o absolvă după șase 
luni. Sînt date firești, comune multor 
muncitori, însă în spatele lor se ascunde 
o profundă cristalizare de conștiință. 
Un om care se deplasează de lingă sec
torul său de muncă pentru un timp oare
care, la reîntoarcere are posibilitatea

stmjeniți. copilăros: aproape. Maistrul continuă să privească fotografia și atunci unul din noi i-o cere. Feri-baci își pierdecumpătul pentru prima dată, se înroșește puternic pe obraji și ne-o întinde imediat. Cel care privește fotografiaare un gest de ezitare uimit parcă depropria sa îndrăzneală. Feri-baci îl privește însă drept In încurcătura începe ridem cu toții cu față și observîndu-i să rida. Eliberați, putere încă multăvreme.

Discuția se deplasează vertiginos, 
ideile sar de la un lucru la altul, pre- 
c.pitat și pentru asta mai sugestive. Prin 
geamurile groase, prinse in armătură 
metalică, lumina alternează: în stingă 
albastru-violet, constantă, intensă, în 
dreapta roșie-portocalie, cînd moale, 
dulce, cînd explozivă, aproape dureroasă.

Gheorghe Furtună se uită la ceas. O 
mișcare bruscă, precisă, care reconsti
tuie în fulgerare peisajul întreg: că
rămizile de la intrare, stivuite lingă 
scara stilizată, de fier; grămezile de 
dolomitu și magnezitâ; macaralele-în-

să-l vadă mai bine, în planul unei vi
ziuni generalizate.

In 1958, Gheorghe Furtună a primit 
locuință nouă. Și-a mobilat-o mai tîrziu, 
tn 1961, după gustul soției.

In general, părinții vor să-i conver
tească pe copii la meseria lor. Am ob
servat că muncitorii din Hunedoara și 
Reșița au cu totul altă părere. Copiilor 
le creează tot confortul posibil, în ale
gerea meseriei nu se amestecă: „Să

Un tînăr inginer facă ce le-o place". Și Gheorghe Fur
tună are același principiu. Are doi bă
ieți și o fală. Despre ei ne vorbește re
ținut, cu mîndrie, cum ti stă bine unui 
oțelar.

In 1961 a fost în Galați. Dacă va
nginerul Grigore Mihai, fur- 
nalist, laminorist, oțelar după 
cutn ni s-a recomandat el în
suși, este un tinăr bărbat

blond, pasionat de specialitatea, sau 
mai precis de specialitățile lui și. un 
îndrăgostit de literatură.

„Ezitam în alegerea meseriei, ne spu
ne el, aș fi vrut să devin critic lite
rar, dar mă atrăgea în egală măsură și 
siderurgia. Cartea lui Ion Călugăru, 
„Oțel și piine“, pe care am citit-o și 
recitit-o, m-a decis pentru oțel, așa că 
mi-am luat cărțile de literatură și la 
Timișoara m-am înscris la Institutul 
de Siderurgie".

Dintr-o familie numeroasă de mun
citori forestieri (din Domnești, Curtea 
de Argeș) Grigore Mihai a avut o co
pilărie gorkiană. Erau 8 copii la pă
rinți și din clasa a doua pină intr-a 
patra primară devine „om de serviciu

turile concentrate și de privirea lui si
gură. Dar chipul din fața mea are un 
ce iluminat și greu analizabil. Este 
omul muncind, aplecat deasupra mate
riei. Invingînd-o nu prin forța barbară 
a pumnului ci prin luciditate, stăpînin- 
du-i sensurile. Aici devine evidentă pa
siunea nobilă a omului nou, răsplătii 
cu înaltul titlu de comunist.

— îmi place mult Serafimovici, afir
mă cu simplitate inginerul, continuînd 
o discuție întreruptă și ne gindim că 
nu există o verificare mai autentică a 
unui scriitor cu cititorul său decît a- 
ceasta.

Scînteile șarjei se rotesc amețitor. 
E o pictură ale cărei culori sînt în miș
care permanentă și în al cărei centru 
stă omul în permanentă mișcare, diri- 
jîndu-le, transformîndu-le. E un vis al 
artei pe care înțelegerea noastră îl pri
cepe real.

putea, o să plece să lucreze la cuptoa
rele oțelăriei gălățene. înțeleg foarte 
bine acest moment de ușoară nostalgie. 
Este desigur dorul de locul natal, tl 
atrage de asemeni construcția proiectată, 
caracterul ei gigantic. Mai e și aspec
tul noului oraș. In locul umedelor du- 
ghene negustorești, levantine, oblonite, 
ferestruite, ferecate în drugi și belciuge 
la pîndă, unde copilăria era frumoasă 
prin ce putea să devină, acum sînt 
blocurile noi, aliniate spre Dunăre, din
colo de care se bănuiesc prin ceață mun
ții turtiți ai Măcinului.

Oriunde ar fi, Gheorghe Furtună va 
răpune neschimbat. Imaginea lui nn 
poate fi separată de duduitul fi incan
descența oțelului. Din acest punct de 
vedere, replica lui este semnificativă: 
„Îmi place viața agitată". Hiață agitată, 
adică tot mai mult oțel de bună cali
tate peste plan.
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Una din fazele de început ale construirii laminorului din Hunedoara.

la bancă" (mătura, alerga cu citații 
prin sat). Face o tentativă de intrare 
la Liceul Militar de la Sinaia (trăiai 
in pumni incit înghițea! cu noduri cior
ba gratuită) și e respins pentru „debi
litate fizică". Apoi este băiat de ser
viciu la crîșma din comună. In 1944 
după 23 August se înscrie la liceul 
din Cimpulung de unde se mută la 
lași și în 1947 intră în rindurile U.T.M. 
și activează ca instructor la Comitetul 
orășenesc Iași pînă în 1951. La Timi
șoara muncește in funcția de secretar 
U.T.M pe institut. In fața jetului sein- 
teietor de oțel al unei șarje, Grigore 
Mihai e degajat și competent, conver
sația lui cu metalul este laconică și 
precisă. Printr-o lamă de sticlă fumu
rie urmărește fierberea oțelului topit 
și dansul lui de șarpe roșu cu limba 
lui despicată fluierînd fascinat în curge
re domoală spre lingotiere. Aerul din
tre noi înflorește în seîntei metalice 
și aproape fără să vrem ne retragem 
cu un pas înapoi cu fețele concentrate 
peste care lumina puternică ne a pus 
măști stacojii, pîlpîitoare. Sintem pu
ternici și stăpini pe această îngenun
chere a metalului, mai bărbătească șl 
mai frumoasă decît o dresură de lei.

Aici este locul de muncă al ingine
rului Grigore Mihai, li privesc chipul 
și-mi amintesc deodată de omul cu coif 
de aur pictat de Rembrandt, de trăsă-

Șefut de &ug-adă
o alint Arcadie, unul din constructorii laminorului de sîrfnă de 22 mm din Hunedoara, șef de brigadă la montajele de utilaj mecanic, este un om de 30 de ani, înalt și suplu, care răspunde la întrebările noastre în termeni de specialitate,greu de descifrat. Văzîndu-ne atît de încurcați, iese din cabină și ne explică pe „viu" în ce constă munca sa. A venit la Hunedoara în 1957, a lucrat la construirea oțelăriel electrice, la instalațiile de apă, ungere, aer de la cuptoarele electrice, la laminorul de 1000 și laminorul de 650, a trecut prin toate la- minoarele care s-au construit, îndeplinind lucrări de specialitate. La laminorul de 450 a montat cele 10 caje de la trenul intermediar, a lucrat la centrarea jgheaburilor din fața Și spatele foarfecilor de șutare. Acum lucrează la un transportor cu cîriige.Înainte de asta, între anii 1948—1950 a fost ucenic la Tehnometal in Timișoara ; acolo a primit calificarea. Din 1952 pînă în 1954, a fost șef de echipă la atelierul mecanic din Rușchița. Are

17 oameni în echipă, unii veniți direct de la lopată, alții de la școala de calificare ! „La locul de muncă eu îi

calific". Spune asta fără îngîmfare, cu seriozitate, îngrijorat parcă. Aceșț om e în stare să desfășoare o mare ener

gie fizică și morală. In noaptea de 5 ianuarie a lucrat împreună cu toaiă echipa, timp de 16 ore. în timp re ne spune toate astea în cabina încălzită cu gaze, nu s-a așezat o singură dată. își poartă privirile de la unul la altul și răspunsurile lui nu depășesc niciodată sfera întrebărilor noastre. în jur se lucrează din plin. Scoate capul pe ușă și vorbește cu unul din oamenii pe care îi are în echipă, apoi se întoarce și continuă cu noi discuția începută. Aflăm că e căsătorit, că a căpătat locuință în primul bloc (încălzire centrală) da; în folosință în februarie lf-60. Are un oopil de 2 ani. Ne explica ce sînt cajele. E uimitoare la acest om, graba cu care se străduiește să ne inițieze în amănuntele procesului de construcție și încetineala silită cu care ne vorbește despre el însuși. Are o imobilitate, i chipului gravă, sprîncenele în- rordate, și se întoarce întotdeauna spre cel cu care vorbește. Cînd ne povestește despre munca sa, privirea lui capătă o expresie persistentă de voință intrusă, clocotitoare.
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Spre deosebiri de Buuedoura. T» B/rza u>ar'si 
este mai restriis. Combinatul tinde ti ar-pert 
zile, casele tși împlinii tot mai mult maiie couaOHM^ It peretele șubred și aproape imugi^r ai iTidtai iiiu'rT 
oraș mundtoresc. Va turn, cei stai vizibil tmrx ata* 
agregatele, semănlnd cu un uriaș eifau o* »r—j r 
scos de la ghiațd, sa înalță chiar pe lutosu Krăm. ; 
vagonetele cu lingouri caide. ușar aburise Cafire» 
Sndu-se către laminoare, trec pe deafu»^ 
o turlă de biserică, subțire, -.ouț-ă. prvaufă Uza-v 
minunății coloși industriali, Ip pieta șruRetaam 
liniilor, individualitatea.

Construcțiile reeestle, de o patentai tetmeane 
ating o estetică majoră, madenă. jrr ■!—i~rorăfala.'. Eunalsd ur. 2, de acted eeuSreX «apta îs întregizue <* breșa «țiaaa. se-ra âtaanîaK t» 
tron, fulgerat de reflexul pertocaf a riafar * JtaaO- ritar de iă coct&ie. xhimiUda-și muu saotaa* 
întotdenna Insă la fel de moaie â SmeaHmr. aas* 
tal at!t de frumos privit de aproape am ta te <a- 
tanfi.

Orașul uoa, egal ta canutnctia ca ă/ararite teca- 
-eștene, s-o rupt da raaliaof. Trft fu tetapc.-ta.-» ta earsata ttaczar. L amiația'* tasadu» 
ca gust pe merg'vva ș/bdei isacjuse. «a oepaua 
v-leiar de edihsti â laleaai-ile dnEaepim tamfcao. 

rerectMistad f aorte ătae tatatețaaa zmei taai.
Itetar-ad 14 iaoaorte. Ia are Ț d ii b tarare. 

-icitufal mecanic Victor Gargm a arredn ta
motorină, aprinsă da a piamieră, ta aocre /a-Mstate nr. 2, tncepind astfel operația de uscsrs a vetr^. 
fază ultimă tn pregătirea complexului sidmvgic 
L-am întrebat pe tovarășul Fosile Hurchiș, tecretaru; 
comitetului de partid al l.C.M.M.R.-ului. cum se 
manifestă oamenii la e astfel de festivitate. „Oamenii? 
Ce să facă, ne-a răspuns dînsul, tși string miinile, 
mulțumiți că au făcut o treabă bună. Păcat însă, 
continuă, că nu sint de față gazetarii și scriitorii 
noștri să-i vadă".

Este dorința legitimă a oamenilor muncii din Reșița 
de a veni în contact cu cît mai mulți și mai diverși 
artiști. Un înalt nivel de calificare, ascute simțul oa
menilor pentru precizie și frumos, înobilează înțele
gerea, creează tot mai mult timp pentru superioara 
desfătare spirituală. Este greu pentru un muncitor 
specializat, în felul său un inginer sau un artist, 
să-și mai piardă vremea cu o carte proastă, un monu
ment stîngaci. o pînză cu doi, trei arbori nesemnifi
cativi.

O fabrică la nivelul tehnicei mondiale. O fabrică ol 
cărei pivot central este lupta pentru calitatea produ
selor. O fabrică a viitorului, a comunismului.

Cînd vil din zgomotul asurzitor al laminoarelor, 
unde procedeele tehnice sînt în mare 
te izbește liniștea fabricii Diesel, 
să nu-ți dai seama că Intr-o astfel

>
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4. M

al anului fn 
un bloc de 

prima sâptă- 
în producție,

....
A' ■>

n
Inginerul Cornel Cazan la masa de lucru.

parte depășite. 
Este imposibil 
de liniște cop-

•re» ta * ta «re Știu Mau:!. pet»a»dL tetataata 
«Sad B mu la tw* ntete pr» drepte awtelar. fatal <f ta tata ta hn. •âs.vaz. oerthăaa ta 
sari noi dtfrubi Sseraia iar par faLgeritare pa ••rial tear tata sure ta caia ftrasă, saabile, îxspa-

Gheorghe Colța ne arata ultimele roți dințate, pre
gătite de pe acum pentru semestrul II 
curs; Dumitru Grădinara ne prezintă 
motor, început și aproape terminat tn 
mină a anului. Amîndoi sint fruntași
tehnicieni de înaltă calificare, comuniști, exemple 
sigure pentru tinerii aflați la început da drum. Na 
vorbesc cu mlndrie reținută despre realizările lor, 
reținere care subliniază și mai bine încrederea ta ei 

încep să se deseizexe truzâzari aoi ala ■*»- 
dtoraha caastzaczar. Sv râaian mai mult 4a 
ordin mova., ier!: de srdLs arte&c. tarrtec cmzxzmctxe a îacapat. da ovampiu. aba piază vomea ixspirari 
El reușește tat mai mult să za aăzt pa «ta* ta pro
cesul de producție, aproape tarrr-'rta — c£ad to- 
crează. Minuțlazisatea ca aere Im ariameaat fi !p 
întreține sculele, ■—r— acauamio ptstarllar. pre
cizia ar-.ntioasă a lor. E trejr— i • î casa tat rfre 
di nea actorului p~rrJ-T»ta rj Msra aeaaiL Costmm 
trat cînd lucrează, ta aceiași zxsp csageâaec âe miș
cările sole precise, eiețmtze, af arb tei aat a-a. re*. ; 
munca la artă.

Cernii natal caestnărfte dtir. Mate A» gata la. 
tU pati imagine cam texas fitaaa ia eăxar. Și u -uir-z fiașcte. a a ca uitat srette .Wtt—Wt
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LAMINORISTUL
■fi"hk upă ce am trecut prin interio- II II rid hale>> impresionați de zgo- 
IU* moțul puternic și incandescen

ța mașinilor, credeam că lami- 
noriștii trebuie să fie oameni de o mare 
duritate. Altfel stau lucrurile cu Va
sile Radu. Este aproape sfios, cu față 
plină, tînără, potrivit de statură. Exact 
inversul omului pe care ne așteptam 
să-l vedem. Privindu-1, ascultîndu-1, 
ne-am dat seama că adevărata forță 
este numai forța morală. Cu atît mai 
interesant este constructorul, de tip nou 
fără îndoială, care, mai mult decît la 
orice, face apel la inteligență. Contras
te’ dintre uriașa muncă, zgomotoasă, 
febrilă a laminoarelor și omul care le 
conduce, delicat, subliniază superiori
tatea naturii umane.

Născut la Petroșița, în Caransebeș, 
Vasile Radu a venit în Reșița de la 
vîrsta ta 2 ani Mama lui lucra la Fa- 
s- :2 ie .1-1-/-' refrsc-are Tatăl era 
mecanic. După ce termină școala pro
fesională. este repartizat la laminoare. 
A trecut prin toate posturile, asimilînd 
întregul proces de producție. In 1956, 
este răsplătit cu diploma de fruntaș 
in muncă.

A făcut armata la marină. Cînd ne 
povestește despre această perioadă, vîn- 
tul -șor al Dunării îi trece peste obraz, 
indu .-indu-i-l și mai mult Pentru cei 
care lucrează la laminoare, în căldura 
dantesc! a verilor, apa întruchipează 
ll-Atea. odihna, confortul. Nici nu știe 
cind aa trecut anii de cătănie. Vrea 
să se îucă, ori la Dunăre, ori la mare, 
împreună cu soția și cele două fetițe 
pentru i ;e rece cit mai bine conce
diul.

. =5 £ : :.. ; -2 .2:t casă pro
prie. Gad l-aa întrebat cîți bani a 
cheltuit paotre ea. ridică din umeri mi- 
:z' -. : - i~ - 2: „Crtt două
zeci ta
mai atr -.‘«sc’_ 
cîșt:gA srțeețrfi 
lor tehnic) c’en 
aste trese U as

Revelionul l-a făcut acasă, in fami
lie, cu prietenii și rudele apropiase. 
Cum a doua zi ți-a sărbătorit ziua de 
naștere, consideră că a început foarte 
bine anul, din atmosfera plăcută a săr
bătorilor trecînd direct la sărbătoarea 
producției pe 62.

Amintindu-ne chipul blind, liniștit, 
interiorizat al manevrantului Vasile 
Radu, cuptoarele de încălzit duduind 
sub presiunea gazelor, lingourilor 
duble pendulate la înălțime, roșii, sco
rojite de arșiță,' scrîșnetul lor, prinse 
în fusele grele de turtire, pătratele 
blelor seînteind la tăiere, șerpuirile 
candescente ale țaglelor peste care 
trecut ni se par mai puțin uriașe,
pătă un contur dulce, melodios, estom
pat.

|f~|k espre Cazan Cornel, ingine- H B rul șef coordonator pentru fur- B^4 naîe. nu se poate scrie pe scurt pentru că uriașa sa statură se refuză unei schițe. Inginerul MMcâor Cazan Cornel este, fără să sâe. ua adevărat și interesant erou ta -oman. Tot ceea ce a realizat prj aoaa — are aproape 32 de ani — e atn ta neobișnuit și de impu- xi-or ovit viața lui devine aproape aa sâaboL Și acest .simbof* se mișcă ■ iiîi<tu.rrt in fața noastră, in- oao^ra: mereu ta mișcare, angajat in can» art -ră deodată, cu o vioiciune mereu lăBrMare pentru statura sa ne- 
«ta'm.ită. ia prunul ceas ta la cu- mr -ră ii adresăm abia ăteva cu- xaae. _iniți ta această formidabilă cheixĂiiă ta energie. Cazan Cornel c-u «bservă sau nu pare să observe oimic: ca raa-l mai z3e acest rect și in Se pare mult acestui pumn greu și bine orientat ; cele două statui înalte ale furnalelor 1 și 2, noile furnale ale Re- șiței, sclipind in bronz argintiu, domină întreg peisajul Reșiței cu aceeași forță conținută și firească cu care domină statura inginerului Cazan pe cei din jurul său.Cazan a inceput să muncească la Reșița din 1946 alături de tatăl său. ta multi meșteri și lucrători ce sint acum in subordinea sa. In 1949 e tri no* la facultate ia Timișoara apoi ta BuoreșzL In 1951 in anul II ta fa- adtata trece la fără treneață și esae remăt director ia Miaistend Metatar- giei Este trinos ta tategație la Ha- tvedoera in 1952 cu ocazia kmrtie a faritahtai 1953 cerrrri să fiepleacă pe • tauă ta și rtatxne acute 9 aoL ta M69 teeee larecord rea tarea! ta ta Cfc'aa Tot aici ■ carbo-E-ii.duce horirta ta a tatreăaira ta ha- gociere. Pesttu af-Ue ăaoăn și tru timpte scurt ta car* *-« indepiirtre este tafictac pna piă teiegraraă ta căs* tarata ta partid De»*, ia M* ixreoxăta Reșița tar siă arate aa aa ă ja- mâtate. Am > date pesca că gfere □OS al 
tete: a

un meci — ne spune vorbind de box 
— dumineca trecută, în ziua aprinderii 
furnalului, fn timp ce vorbim sosește 
cineva cu un album pe care Cazan’ ii 
deschide și îl răsfoiește atît de grăbit 
incit nu reușim să urmărim și să me
morăm fiecare imagine. Filele întoarse 
repede, cu putere, aproape brutal se 
contopesc într-o singură peliculă, în- 
tr-un scurt metraj turburător din care 
reținem lungi coloane de ziar, foto
grafii decupate (singur sau în grup), 
’magini de clădiri industriale, fur
nale. grupuri de muncitori, din nou 
co'oane decupate, telegrame de felici
tări. un cap de femeie pierdut repede 
intre alte coloane și din nou fotografii

Calmul și ordinea uimitoare 
cane domnesc în atelier im
pun vizitatorului un pas mă

surat, o gravitate atentă a privirilor 
solicitate în toate părțile de aspectul 
strălucitor al. mașinilor ultramoder
ne. Am sentimentul tulburător de rea] 
și adînc că mă aflu într-o splendidă 
uzină a viitorului comunist, că am 
cîștigat o seriozitate matură a.vîrstei, 
o liniște exactă în mișcări, o distincție 
a gesturilor pe care nu o avusesem 
înainte. Tinerețea oamenilor de aici 
este o tinerețe calmă, plină de vigoare 
cerebrală, riguros dirijată către sco
puri precise, raționale. Chipurile lor 

. exprimă inteligență încordată, suplețe 
nobilă în gîndire, echilibru interior, 
o febrilitate stăpînită tradusă în miș
cările pe care le cer operațiile de 
înaltă precizie care se efectuează aci.

Explicațiile date de inginerul Klimek 
Andrei, un om mărunt, cu priviri pro
funde, și totodată amabil-iscoditoare, 
ne ajută să ne mișcăm mai degajat 
printre mașini, să cercetăm cu un aer 
mai familiar piesele nou prelucrate, 
ba chiar să le recunoaștem, numin- 
du-le: ăsta e carterul, ăsta arborele 
cotit, roțile de sincronizare și așa mai 
departe. Omul pe care îl căutăm lu
crează ia o freză automată de prelu- 
orare a roților dințate. Mă aflu ceva 
măi într-o parte și .11 pot auzi ce 
răspunde dar îi urmăresc atent mimica 
inteligentă, zîmbetul interiori--«t, si
guranța ușor galeșă a privirilor. A 
început să povestească liniștit, anti- 
cipînd întrebările noastre, revenind, 
explicindu-ne rapid și degajat, cu 
ușurința orală a unui profesor univer
sitar în fața studenților săi. prompt, 
fără acea stînjeneală pe care o obser
vasem la alții.

îl cheamă Colța Gheorghe și s-a 
născut în anul 1925 in comuna Zalen- 
țu Mare, lingă Reșița. A venit fa Re
șița de la 4 ani. Pe atuoci nu exista

strălucitor al. mașinilor

în ’60 în comuna Tovădia, raionul 
Deta. Cind am sosit acolo, colectiviza
rea de abia începuse. In 1959, comuna 
a fost în întregime colectivizată. Am 
cerut atunci să mă întorc în produc
ție. Soția mea era și ea muncitoare, 
și visam amîndoi să revenim la locul 
de muncă. Mi-e dragă meseria de 
frezor și nu mi-am schimbat-o nicio
dată — zîmbește, pentru prima dată, 
parcă scuzîndu-se, tovarășul Colța.

— Lucrați în acest atelier din 1960, 
adică din momentul în care v-ați întors 
de la țară ?

— Da. Am vrut să viu aici, de la 
bun început. Am instruit 3 tineri car*

ta- 
in- 
am 
ca-

mișcările-i de boxer (aflăm tirziu că a practicat ani de spart) pare că lovește di- plin lucrurile din jurul său. că nu rezistă nimic prea

de r

be a-

ît ta teazi

muncesc acum alături de mine și dau 
rezultate foarte bune. E vorba de Jorz 
Ion. Stoian Sebastian, Bender Erik, 
toți trei utemiști. absolvenți ai școlii 
profesionale. Au lucrat întîi la freze 
verticale. Acum au venit la mine, lu
crează la mașini cheie și după cum 

—..o.;—? de ei. Am și 
un ucenic. II cheamă Surulescu și e 
ia a.-.-i Iii Acum e la școală, imi pare 
rău că nu pot să vi-1 prezint. Cred că 
el va fi cd mai bun dintre noi. E tî- 
năr și ambițios.

In ultima vreme am lucrat cu mași
nile peufru cocoanele boghiu, pe ele 
s-a : -s asare accent. Au un ciclu mare 
ie ucra, treizeci și două de operații 
ta înaltă precizie

' ' - . ti :. Coița unde
iîi Lx-jiește 't : '.r. cartierul

■ := : i. -... :r.~:= cartier din
Rei^a. Sofia kcrează tot la Diesel ? 
Ita, ta ajaotarea pieselor mici. A vrut 
■fi mmcim ăqpreuai. Copii aveți ? Un 
Hmt ie clasa III-a. L-am învățat să 
cacc sar «1 mă bate regulat acum. 
Imfii foarte biae, fi place mult isto
ria fi geografia. Chiar ieri mi-a arătat 
: turti a reg._-i Banat A desenat-o 
ici pfcri ae. E bun și la matema- 
tai. tir tx nh-a adus nota pe care 
o ixeu— A învățat de curînd să 
taoota șt a primit și o insignă de 
care ■ fame ■indra. Cam asta e. Nu 

iaci aș P-iea să vă mai spun 
ten iseresant

fia fregfifiaa ai pferiinț cu oarecare 
l~cecrM ț. rtgreikid că părăsim atît 

ce cornpznia acestui om mi
nă îmbrăcat pe juină- 

in-
f «te Mt să sa-

I I* h-gir

pierdut

gîte lai hsrî p * >-
mătate de prioe. doeva i-a fcstaita 
te grabă și «»rtta și rinta Wși na mai poate intîrri* 11 zărim prte geam in mitocul unui grup de munci tori indreptindu-se spre fcrnal ș> parcă statura luă colosală noșcă și Împinge cu putere acei oameni intr-o direcție dinainte hotârită spre un punct înalt care va fi atins întocmai și la timp.

Still

In prima linie

ar. mai mult— Nu-mi 
Pectru un om care 
<3 nevasta (coatro- 
=u ie lei pe lună, 
țcă seama banilor.

c ele două furnale reșițene vopsite 
în argintiu dintr-un motiv poale 
și estetic, cînd te apropii îți 
iau privirea 

sus. Prima impresie, 
parte de a fi și cea 
sentimentul 
suspendate și peste 
alunecă în trecere expectativă ți-l stîr- 
nesc, ci curiozitatea mai 
istoricului și cercetătorului 
dale.

Totul are aici o istorie 
legitimi și cu date la fel de ilustre 
consemnînd bătăliile cîștigate ale con
strucției bazei materiale a socialismului. 
„Aici se deschide nn front de lucru", 
este o expresie firească. Timpul înghețat 
întinde fîșii de zăpadă transparente prin 
care se străvăd pietrele cubice de granit

turistului

și fio aziirlg In 
copleșitoare, e de- 
mai puternici, fiu 
în fața unei sBnci 
care văzul mirat

degrabă a 
științelor so-

cu eroii ei

ale pavajului. Pe alocuri, șiruri de pași 
au topit gheața. He tnClnim tn Biroul 
O.B. cu Țibru Petru. Din buzunarul pu
foaicei ti lucește banda gradată de oțel 
a ună rulete, ca un nobil blazon al 
șantierului. Lăcătușul monteur Țibru 
Petru. un om cu umer:i bing legați, solid 
și Liniștit, este unul din oamenii care 
au lucrat de la tncepulul construcției 
metalice a turnătoriei de fontă și ofe- 
lariei speciale, pinâ la terminarea lor.

Biografia lui e înscrisă pretutindeni, 
acolo unde meUuul a colaborat cu cimen
tul și cu ciirumida^ la Hunedoara și la 
Reșița. >i numai în ultimii ani li aflam 
de la construcția oțelâriei Siemens Mar
tin, șef de echipă la construcția furna
lului 1. după care din august 1961 la 
jurnaiu. 2t după a cărei terminare trece

la epurarea fină linia a doua unde lu
crează pină in prezent. Are 29 de ani 
și e membru de partid, organizator de 
grupă sindicală și președinte A.R.L.US. 
pe secție. Anii lui au însemnat realizări 
ce se pot vedea și pipăi. Acestea țint 
niște simple date. Ele atestă că pretu
tindeni se scriu romane ale transformării 
de conștiinfă și ale împlinirii. împli
nirea are o simplitate a ei pătrunză
toare. Țibru Petru vorbește despre con
strucțiile pe care le-a efectuat, cu de
zinvoltura unui profesor de matematici 
care demonstrează o formulă de dinainte 
știută, pe tablă Și toate conrerg către 
un rezultat științific riguros exact. Țibru 
Petru este unul din acei oameni car- 
transformă ideile în realități palpa
bile, care dă viată cifrelor și procente
lor, un om viu și întreg el însuși, un 
comunist.

Cele două furnale reșițene vopsite !•> 
argintiu, poate și dintr-un motiv este 
tic, cînd te apropii de ele îți iau privirea 
și ti-o ridică in sus. Sentimentul puteri 
comuniștilor și drumului nostru în sus 
spre fericire este legitimat.

t. Ca pal toc
mui dintre noi se oprește, și 

treauă rețreoe:
Ave* cumva vreo inovație 

cotazsre te sectorul te care
saa !u-

A =»- — tasem— Am două... un 
-iv campct de mine pentru 
mare» grea picioo dințat A fost 
■■ ala adaptarea lui Ia ma- 

doua e la 
fost expe- 
avizul va 
Chiar azi 

comisie și 
vorba de

jnaSe pe care le avem. A 
• tei ie r.trhr-ir, dar a și 
r-g-jr-TUtâ cu succes, deci 
i ia mod sigur favorabil, 
a fcst la mine cineva din 
ta dfrrrtrt împreună. E
xmerirea a două coroane, pentru 
prindere- precum e una singură... Tim- 
: _ ie l-aera se micșorează cu aproa- 
te 9CV asta înseamnă o mare eco-

mai
con-

— Stei pregătit acum să încerc o 
prajoare in pachet a roților, rațio- 
ozlizare foarte serioasă, trebuie să fac 
31 dispozitiv— pentru care am deja 
schițare, dar trebuie... și chipul inte- 
-gent al muncitorului comunist Colța 

Gbecrghe se îngînCurează, urmărind o 
idee care va afla, sintren siguri, re
zolvarea propusă.

ffîuji/ti jiedocfate
& CEZAR BALTAG

V? *'•4

NICOLAE BREBĂN 
GRIGORE HAGIU, 
și N1CHITA STÂNESCU



GAZETA LITERARA

SARCINI DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. 1)renașterii spirituale într-o lume care se eliberează de schilodirile sufletești, provocate de orinduirei capitalistă; temele dragostei, naturii, raporturile individului cu societatea sînt înnoite printr-a concepție superioară de viață proprie umanismului socialist. Lirica se apropie astăzi mai mult de concretul realității actuale, iar în procesul ei de dezvoltare se constată o diversitate, o îmbogățire a registrului sufletesc prin care poeții exprimă gândurile și sentimentele poporului, dezvăluind laturi inedite ale propriei lor personalități.In dramaturgie, fenomenul cel mai îmbucurător este sporirea pieselor inspirate din clocotul actualității, aducerea pe scenă a unor personaje pozitive, cu o individualitate distinctă, caracteristică pentru oamenii înaintați ai realității socialiste. Interesul față de dezbaterea problemelor morale, față de lupta pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, expus în conflicte vii. ascuțite, caracterizează orientarea acestui sector âe creație.Lucrările Conferinței s-au caracterizat prin înaltă exigență ideologică și artistică, prin spirit critic și autocritic. Dacă se compară furtunosul ritm de creștere pe care ii cunoaște viața nouă socialistă în patria noastră cu felul cum se oglindește realitatea în scrierile literare, trebuie, cu toate însemnatele succese obținute în ultimii ani, să recunoaștem — după cum a reieșit din Darea de seamă și din cuvîn- tul scriitorilor — că literatura a rămas în urma vieții. Nu se reflectă încă îndeajuns în romanele, nuvelele, poemele, piesele de teatru care apar, patosul construcției socialiste din patria noastră.Atît Darea de seamă cit și dezbaterile au efectuat o analiză principială și obiectivă a lipsurilor creației literare în toate genurile, subliniind că ele provin mai ales din- tr-o cunoaștere încă insuficientă a realităților noi. Astfel, anumite aspecte importante ale vieții în plină transformare revoluționară, anumite probleme complexe social-morale, pe care aceasta le implică, rămîn ineă palid oglindite în proză. Muncitorii înaintați, fruntașii producției, ajunși adesea la înalte cunoștințe tehnice, cu adevărată sete de cultură, țăranii colectiviști, intelectualii devotați poporului, activiștii de partid și de stat, organizatorii pri- cepuți, — nu apar încă în toată bogăția lor în unele lucrări epice. Datorită insuficientei cunoașteri a realităților, temele actuale nu sînt tratate la înălțimea cuvenită, întîlnim unele deficiențe ca descriptivismul, slaba generalizare ideologică și artistică, rezolvări schematice. In poezie, ori de cite ori legătura cu viața nouă nu e destul de strînsă, se ivesc înclinări spre o lirică obscură, ermetică, inaccesibilă publicului larg. Pe drept cuvînt, Darea de seamă și numeroși vorbitori au criticat încercările sterile de a cultiva o poezie cu tematică minoră, depărtată

Pentru o cunoaștere 
aprofundată a vieții

Una din problemele importante care s-a situat firesc în centrul dezbaterilor de Ia Conferință a fost aceea a cunoașterii multilaterale și temeinice a vieții. Scriitorii noștri cei mai buni au înregistrat succese în creația lor datorită străduinței de a cunoaște realitatea, viața oamenilor muncii, datorită unui studiu îndelungat al contemporaneității. Numeroși tineri scriitori, care au crescut și s-au dezvoltat în condițiile noii societăți, au adus o contribuție valoroasă la creația literară de actualitate datorită efortului lor de a aprofunda aspectele diferite ale muncii constructive.Cunoașterea în adincime a realităților noi, revoluționare, din țara noastră este calea rodnică pe care se vor dobîndi și mai departe succese în activitatea de creație literară.In epoca noastră de avînt al economiei, de continuă dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor, e necesară, mai mult ca orieînd. o susținută legătură cu viața. întreruperea acestei legături determină eșecuri grave în creația unui scriitor. De asemeni, documentarea superficială, efectuată în grabă, lipsită de lumina științei marxisl- len'niste, de cunoaștere a sensurilor și a legilor obiective de dezvoltare a societății noastre, nu poate da niciodată rezultate temeinice, ducind Ia o viziune naturalistă asupra lumii, incompatibilă eu principiile realismului socialist.Operele viabile, care să-și croiască drum spre inima oamenilor, în- fruntînd cu trăinicia lor timpul, nu se pot realiza în fuga condeiului: ele sînt rodul unui efort susținut, unui îndelungat proces de studiu al vieții, al eroilor despre care scriem și pe care trebuie să-i cunoaștem pînă în cele mai tainice reacții ale lor.In cadrul dezbaterilor la Conferință s-a arătat că problema cunoașterii vieții nu trebuie redusă la aspectul unei documentări tehnologice, care se poate realiza și prin studiul unor manuale de specialitate, ci, în primul rind, este vorba de cunoașterea multilaterală a unor relații umane noi, revoluționare, a unor procese sociale complexe. Cunoașterea transformărilor din conștiința oamenilor cere scriitorului o minuțioasă și pasionată atenție, o apropiere efectivă de eroii operelor sale.Epoca nouă în care trăim îi solicită scriitorului o participare directă, nemijlocită la viața poporului. Numai o cunoaștere neîncetată și aprofundată a psihologiei constructorului socialismului, o înțelegere adîncă a problemelor sale specifice, poate duce la crearea unor opere demne de vremea noastră.Mulți participanți la Conferință au arătat că nu e suficient ca scriitorul să se documenteze oriunde, orieînd, în orice împrejurări, deși și aceasta e o modalitate posibilă. Trebuie însă ca procesul de cunoaștere să aibă drept obiectiv, viața bogată și complexă a constructorilor socialismului, acolo unde ea pulsează cu maximum de 

de preocupările poporului, refugierea în abstracțiuni nebuloase, și simboluri cețoase, destinate unui cerc îngust de pretinși rafinați, in cuvîntul lor, mai mulți participant au subliniat că închistarea a- numitor poeți în sfera unor preocupări înguste, ruperea de maseie largi populare, ofilesc talentul, determină eșecuri in creație. Tot din pricina slabei cunoașteri a vieții noi se observă cîteodată in lucrările dramatice că realitățile construcției socialiste rămîn doar un palid decor, iar conflictul central in loc să fie inspirat din actualitatea luptei pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, este transplantat din teatrul bulevardier. dind piesei un caracter hibrid. Ocolirea conflictelor puternice dinir- vechi și nou e străină de principiile realismului socialist, care presupun dezvăluirea curajoasă a contradicțiilor vieții, de pe pozițiile înaintate ale clasei muncitoare, cu perspectiva clară a forțelor progresului, cu înfățișarea sensului isturi- de desfășurare a vieții noastre.Hotăritoarele realizări ale Mie nilor muncii din patria coastrâ «e obligă și pe noi scriitorii să cm- tribuîm cit mai mult la măreața operă de desăvârșire a cocstrucicn socialiste și de creare a coodîuijee in vederea trecerii treptate la comunism.In cuvântarea tovarășului Gtoeorg^c Gheorghiu-Dej sînt exprimate profund și clarvăzător sarcinile de mare răspundere ale scriitorilor a oglindirea avintului eoastroctiei socialiste: „In această etapă istorică <fa dezvoltare a societății noastre, literaturii îi revine misiunea de mane răspundere de a con trib'-, prin -.netă forța ei de înrâurire ia iormarea și dezvoltarea conștiinței sori a' isoe. la făurirea omului nou. a morale socialiste, a atitudinii noi față df muncă și societate, la înlăturarea din conștiința oamenilor a inStae»- țelor ideologiei și educație: burgheze. Creația literară are tatej- rea de a reflecta puternicul aviae al construcției economie «;socialiste, schimbările in modri. ce viață al poporului, de a r-șriv chipul luminos al muncitor.... a. țăranului colectivist, al intelectualului, de a cultiva m inimile oame- nilor mîndria patriotică, indemata- du-i la noi fapte eroice pen:~- triumful celor mai înaintate ideale timpului nostra, ide ’.e comun s- mului."Marile procese specifice etapei de desăvârșire a construirii socialismului in țara noastră cer ridicarea pe o treaptă nouă, ealiutiv superioară, a întregii munci literare. Scriitorilor le revine sarcina de a combate orice incereare de a ținuta creația la un cere îngust de preocupări, militând pentru realizarea unei participări permanente și nemijlocite la tran spunere a in viață a planurilor cutezătoare de transformare socialistă a patriei. Numai inspirmdu-se di a izvorul viu al actualității socialiste scriitorii pot crea opere care vi pătrundă adine ini masele largi de oamenilor muncii, fund iubite și apreciate de ele.

intensitate, pe șantiere, în uzine, pe ogoarele colectivizate, în școli și facultăți. Documentarea reală presupune o cercetare aprofundată a vieții omului contemporan, o înțelegere a transformărilor din conștiința Iui, a trăsăturilor morale ce apar, un studiu atent și continuu al raporturilor care se cristalizează în procesul muncii libere, al noii atitudini față de muncă și față de colectivitate. Experiența a dovedit că numai acele opere in care cititorii notșri, oameni ai muncii, se recunosc, in care se oglindește la un înalt nivel artistic propria lor viață, cuceresc prețuirea și dragostea lor.Trebuie subliniat de asemeni faptul că numai în mijlocul vieții vom găsi conflictele autentice care urmează să stea la baza operelor noastre, numai astfel vom evita acele conflicte anoste, livrești, neverosimile care se întilnesc în unele lucrări concepute la masa de lucru. fără contactul rodnic cu realitatea vie.Pentru a scrie opere cu adevărat actuale. în care să trăiască eroul epocii noastre, trebuie să ne identificăm eu viața, cu năzuințele și sentimentele oamenilor înaintați. In acest fel. lucrările noastre vor fi pătrunse de spiritul contemporaneității. vor fi autentice și vor exercita un puternic rol educativ.Conferința pe țară a scriitorilor a constituit un bun prilej pentru Un schimb de experiență asupra formelor celor mai eficiente de documentare și a modalității de participare activă la procesul construcției socialiste ținind seama de spe
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cificul genului abordat, de particularitățile operei ce trebuie scrise etc. Numeroși vorbitori au prezentat aspecte concludente din propria experiență în ceea ce privește cunoașterea vieții,s-au referit la existența unor multiple și diverse forme de documentare care, cuprin- zind in aria lor principalele obiective ale construcției socialismului, noile orașe ce răsar pe harta patriei, șantierele, ogoarele colectivelor. fabricile și uzinele, să determine realizarea unei ample cronic: a acestor ani.Subliniind Însemnătatea consolidării legăturii dintre literatură și viața poporului, mulți scriitori care au luat cuvintul au apreciat prin a- ceastă prismă, in mod princpial. lipsurile remarcate in diferitele do menii ale creației, lui nd și o atitudine autocritică față de creația lor S-aa făcut de asemeni propuneri concrete pentru a se întări legă- ara scriitorilor eu oamenii muncii.S-an arătat posibilitățile pe are le oferă mai ales tinerilor scriitori, activitatea în cadrul presei cotidiene, plecarea pe teren pentru mai multă vreme, in vederea scrierii unor corespondente și reportaje de cea mai vie actualitate. De asemenea, unii pârtie ipir ți la dohitrri an propus constituirea «nor brxgăzi complexe. alcătuite din 
nriMari. artiști plastici, compozitori ore să se deplaseze pe un termen mai indelaagit (2—3 lum> ia diferite tegiam ale țării ță să ajute la activitatea culturală a ngium Iar respective, să spripne etobmOe mne-toresti șe tmeie de erraticfăraș vur sta fără îndoială ia atenția scrnaar9Ur nuțrri. a aectSor si făikir Umanii Scriitorilor spre a se găst .'■melc cele mm bune » mai rfttirmi pentru strângerea |e- rătsnwr a i mi j «rite eu viata •*-
Critica și creațiaCa —e acsaăr dmtre partări- paami ia dezbaterile Cmftriași i — ca ți Durea de asumă — m referit la praMemeie ti Mieii literare. acordÎBd o te mal lira țîe mijiră me- ririi irwwsdsi in opera de făurire a czfcrt imtiiiitt. In pofida auer imoatesxabde smeme. Jtit Darea de «e&mă <— și diaruțule aa sab- '.uuat că m domeniul criticii se ma- aifevaâ rari defieieuțe serioase. Trebmr combătute ca mai malLâ batărlre aemdmsete ap»T«getice care ținalf. mdmcsrvumul. ineervările de a oca* mpeetde centrale, pr*- Uemeie anăaame ale creației, fuga de rmpMdere a maar critici care întocmesc aprererile de valoare cu retasarea seacă a caușâautuim opereCar auaKtae. eu u comentariu dintr-o perspectivă «nri miră. De asemenea, trebuie -inwall i din activitatea criticii attedâade uegati- vtMe. mtemtrmiirc. ca și cucă* man-fruj»i legale de «psraaf dr grup. Dmdmt rzntaaârde de până aram. critica trebme «ă devepemcă — in sensul nece» sânta obniti 11 ale literaturii mutre noi — o receptivitate sporită față de operele care tratează temele realității noastre contemporane, sezisind cu promptitudine noul atit in conținui cit și in forma artistică, luind atitudine fermă împotriva a ceea ce e, intr-un fel sau altul, tributar vechiului. Referindu-se la lipsurile care se constată încă în acest sector, participanții la dezbateri au vorbit despre scăzuta combativitate a criticii, despre evitarea aprecierilor deschise, ascuțite, principiale, despre folosirea unor formulări echivoce care nu-1 ajută pe cititor să-și formeze o părere clară. E necesară, pentru a da un fundament solid judecăților de valoare asupra creației actuale, o permanentă confruntare a operelor literare cu realitatea socialistă, cu năzuințele oamenilor muncii, lichidarea definitivă a rupturii unor critici de problemele reale ale vieții. Referitor Ia un alt aspect important și anume la nivelul teoretic și științific al criticii, lucrările Conferinței au arătat că dacă unele realizări au fost obținute în această direcție, ele nu sînt încă pe măsura cerințelor frontului nostru literar. Probleme însemnate ale creației se cer lămurite in lumina esteticii marxist-leniniste. Pe baza experienței bogate a literaturii noastre, ca și a literaturii țărilor socialiste sau a creației scriitorilor progresiști, legați de popor, din Occ dent, trebuie adîncite și dezvoltate anumite teze generale cu privire la realismul socialist ca orientare fundamentală in literatura contemporană mondială. Par- licipanții la Conferință au arătat, de asemenea, că e necesar ca și pe viitor să se acorde o deosebită atenție combaterii teoriilor estetice burgheze, și revizioniste, respingerii oricăror influențe ale literaturii decadente. După cum se sublinia in Darea de seamă trebuie continuată și lupta hotărâtă împotriva dogmatismului care in forma cea mai răs- pîndîiă. constă intr-o încălcare a principiilor esteticii marxist- 
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leniniste, în cramponarea de abstracții și în evitarea unei confruntări cu practica vieții. Ridicarea nivelului teoretic al criticii trebuie legată strins de problemele concrete ale literaturii noastre.Lucrările Conferinței au subliniat că este de neconceput ca un critic militant să nu dovedească, Pe lingă o solidă pregătire de specialitate. o adîncă înțelegere a sensurilor de dezvoltare a realității, Pe care nu o poate da decit cunoașterea vieții. In discuțiile asupra formelor ți modalităților de documentare care se desfășoară iu prezent se pune un accent deosebit și pe integrarea criticilor în vastul proces de cunoaștere efectivă, nemijlocită a actualității. Astfel se va putea in țări simțitor caracterul publicistic, cetățenesc, al criticii li- :erare. se vor putea dezbate, în ar- sicolele critice, problemele pasio- .îante ale vieții ți literaturii, într-o anitate dialectică, depășindu-se caracterul tehnicist. îngust, de strictă specialitate, de eare se resimțea :ntr-o oarecare măsură activitatea
0 cit mai înaltă

De • dr—rbiti atenție s-au bucurat la Conferința pe țară a scriitorilor tice.slaba chiar
’•igin.

prvMe—ele măiestriei artis- Dezhaterile au subliniat că exigentă manifestată uneori de serinori ți critici de pres- t—teniile făcute platitudinii, râ—aH. clișeelor, prejudiciază dezvoitârii literaturii. Vorbitorii au dovedit • justificată intransigență fată de tendința de a se ticon lidera legile compoziției și —dtițfi de rtriune. substituindu-se genenSsării —tfatiet profunde, si- tuath ți peri on xjt fără semnificație. • acțiune destinată. Numai o tematică majoră. întrupată intr-o operă de artă de o înaltă ținută, poate rezista vremii, ca o mărturie impremoMtă a prezentului grnpAas pe carc-4 tră’m. Conținutul inovator revendbeă o tratare exigentă a formei artistice, pe măsura -rrintefcr —ăfiralai nou.Atît Irirea de seamă cit și vorbitorii aa crităcat iasufieienta pre- atapareauaor «crntari fată de nivelul artî«tie al ercapet lor. Munca arusxzeă super!icxila duce, in poezie. ta o aboSracGzare a mesajului, la rompaserea de versuri vagi, lipsite de van ție autentică, „școlărește* A ta— de asemenea cri- ucată țraha ca care unii prozatori lorrfdwi ni cpnratm opere nefi- ■osate da pom— de vedere artistic. Scrieri ea pa cnuamus valoros, in- neață redusă *a această pricini.
»e—e ■mima arsnaăcă șe coastată 
iacă m dimeaăst tar—arii pentru

tovarășul Gbeurghe G—a^Ma-Dej in legătură cu mira de perfecționare a măiestriei artistice: .Tinerii scriiicri. urxănd indeaural fruntașilor scrituhn DOKrii, să se deprindă, în munca grea asupra paginii, să facă .Offririf neîntreruptă, pe toată viața* pertru a-ți perfecționa măiestria. Qriterinl de apreciere al unei opere de artă nu este numărul de pagini, ci mesaful și fondul ei de idei, strălucirea ei artistică".In legătură cu măiestria, se pune, in mod firesc, problema originalității creației. Nu putem fi de acord cu „originalitatea" stind sub semnul modelor, al snobismului ți al disprețului flagrant pentru bunul simț. Adevărata originalitate este capacitatea de a sezisa adecvat noul din viață, de a-i da, prin intermediul operei literare un relief artistic inedit. Literatura noastră nouă trebuie să însemne o etapă superioară, un mare păs înainte în îmbogățirea și Pe planul măiestriei artistice a literaturii romîne. Valorificînd critic moștenirea literară, continuînd în mod creator tradițiile marilor înaintași, scriitorii contemporani au datoria să făurească opere care să dea limbii noastre o strălucire nouă, intensă. Promovarea spiritului inovator se însoțește cu respingerea hotărîtă a oricăror forme de epigo- nism literar, de stagnare, de împietrire în tipare strimte și vechi. Pe acest plan literatura noastră a obținut succese remarcabile și se poate vorbi astăzi de înflorirea unei mari diversități de stiluri și personalități artistice, pe baza aplicării 

acestui sector. Tot în direcția apropierii ei de masele de cititori, critica va trebui să-și sporească accesibilitatea, să renunțe la limbajul confuz și greoi. încărcat de cele mai ciudate și inutile neologisme, care în ultimă instanță era menit să mascheze lipsa unui conținut bogat de idei, incapacitatea de a adopta un punct de vedere clar, o atitudine deschisă.Un rol însemnat al criticii este acela de a stabili ierarhia reală a valorilor literare contemporane și de a îndruma literatura în sensul înaltelor exigențe ale epocii noastre.Criticii îi revine sarcina de a se- zisa cu consecvență unele rămîneri in urmă ale creației literare.O sarcină de cinste a criticilor și istoriografilor literari o constituie elaborarea neîntârziată a Tratatului de Istorie a Literaturii Romine, menit să realizeze o sinteză riguros științifică a moștenirii noastre literare, a etapelor de dezvoltare a literaturii noastre.
măiestrie

consecvente a principiilor realismului socialist. Aceasta e o dovadă a fecundității metodei noastre de creație, care asigură artistului înflorirea deplină a talentului său.
★Lucrările Conferinței, au indicat sarcinile principale ce revin Uniunii Scriitorilor, filialelor și secțiilor, publicațiilor literare. Uniunea Scri

t'l,
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Cît vezi cu ochii, pămînf!
(Urmare din pag. 1) 

podanilor colective, întinsele ogoare 
cu arături adinei de toamnă, uriașele 
tarlale cu griu de toamnă peste care 
se aștemea ca un cojoc alb, ocroti
tor fi călduros, intiia zăpadă a iernii. 
Si iată că acum, pe alte mari întinderi ale patriei, in Banat și regiunea 
Cluj, in regiunile Galați și Hunedoara, 
'.renurile trec, nu de multe zile încoa
ce, tot printre tarlale uriașe de 
pămint colectivizat. Așadar, vom 
începe a vedea, poate chiar din 
primăvara aceasta și pe noile melea
guri colectivizate, semnele ce mar
chează dezvoltarea impetuoasă și ra
pidă a agriculturii: turnuri de apă 
Si turnuri-siloz, magazii de cereale. și clădirile noi, moderne ale ferme
lor de vite, noile cartiere ale sate
lor, clădirile noilor cămine culturale, 
școlilor, dispensarelor, caselor labora
tor, magazinelor sătești, semnele bel
șugului pe care agricultura socialisto 
nu intirzie a le aduce satelor noastre

Văzusem cu ani în urmă, prin 
1951, la marginea vastei stepe a Bă
răganului, șoseaua de la Fetești 'e 
Călărași, o șosea pe care îmi tngi- 
duisem s-o botez intr-un reporta' 
„Șoseaua socialismului", pentru ci s • 
era sat între Fetești și Călărași 
care să nu fi fost fie un S.M.T, fk o gospodărie colectivă, un Gostat, <r 
o întovărășire. Dar iată că, de-ctu-.: 

itorilor trebuie să aibă ca obiective centrale ale muncii sale sprijinirea multilaterală a activității scriitorilor prin dezbaterea permanentă a problemelor fundamentale ale creației literare, continua consolidare a coeziunii tuturor forțelor literaturii pe temelia unică a ideologiei marxist-leniniste, creșterea cu dragoste și atenție a tineretului scriitoricesc, promovarea talentelor ivite din rîndurile poporului, prin sprijinirea activă a cercurilor literare din întreaga țară. Se vor dezvolta legăturile cu scriitorii din țările socialiste, cu scriitorii progresiști din toate țările. Secțiile și filialele Uniunii Scriitorilor, ținind seamă de specificul muncii proprii, trebuie să asigure noi mijloace și căi de intensificare a legăturii scriitorilor cu realitățile socialiste, să ajute permanent pe scriitori în rezolvarea problemelor ce se ridică in activitatea lor de creație, să întărească spiritul principial al dezbaterilor literare, să soluționeze problemele editoriale. Deosebit de importante sînt sarcinile Uniunii Scriitorilor în ceea ce privește publicațiile literare, care trebuie să devină cu adevărat tribune ale experienței înaintate, laboratoare de creație artistică bine orientate, pătrunse de principiile esteticii marxist-leniniste, ale realismului socialist.Printre problemele importante puse în lumină de lucrările Conferinței și care stau în fața revistelor literare sint intensificarea luptei împotriva diletantismului, a superficialității, pentru îmbunătățirea continuă a stilului de muncă. O condiție de bază în activitatea redacțiilor o constituie orien

încoace zeci de mari artere rutiere în 
lungul și in latul țării se pot min
ări nu numai cu metafora de șosele 
ale socialismului, dar chiar și cu 
aceea de șosele ale milionarilor. Fai
mosul și străvechiul drum dintre Ti
mișoara și Cenad, despre care am 
scris in vară o carte de reportaj inti
tulată „Șoseaua milionarilor" nu mai 
păstrează decit un poetic drept de 
prioritate, fiindcă zeci de drumuri ale 
jatriei, in lungul cărora stau zeci de 
gospodări: colective bogate se pot 
minări cu d-eptul de a se numi șo
sele ale milionarilor. De la Bucu- 
-ești țe Urziceni, de la Constanța la 
Topaiu, de la Galați la FiUmon S'.r- 
tu, de la Medgidia la Negru Vodă, 
de la Lugoj la Timișoara, toate și 

aUeie nenumărate, ș>ot fi nu
mite pe drept cuvînt, șosele ale mi- 
' marilor.

Sîx: -n sedimentai incorijibil și 
:~-t de aceea mărturisesc că n-am 

ti pot «Ua vreodată sutele de întim- r i-; '.egate de istoria înființării și 
mtterii gotpodifiUor colective la care 
em ‘ost martor din vara istoricului 
vi piuă astăzi. Cum am să pot 
. -a v-eodată adunările modeste, dar 
evnzwte ale primelor gospodării co
lective, adunările din încăperile lu- 
-..nate de lămpi cu petrol și felinare 
ie rr-si, unde zeci șt sute de oameni 
■ztezizori și visători, îmbrăcați în 

' ::ne modeste, cu opinci în picioare, 
căciulile rupte pe cap, vorbeau 

ie spre recoltele bogate ce le vor do-
- -di de pe pămintul muncit în co
mun 1 Cum s-ar putea uita îwtrebă- 
■:!e îngrijorate: „Oare tractoarele nu 
■:o- bătători ogorul și-l var face tare

a potingul ?"; „oare vom avea atita 
:~.u să dăm tuturor familiilor din 
gospodărie ?“

Acum n-ai să mai găsești o pereche 
de opinci nici măcar de leac, dectt 
numai pe scenele căminelor culturale.
- picioarele duduind in dușumea ale 
i'.ușarilor. Vechile felinare cu petrol!:nt îngropate în pămint, cum s-a pe- 

Tecut in multe din satele raionului 
Xegru Vodă cind s-a tras fir elec
tric in casele colectiviștilor, iar în 
magazinele sătești lumea nu mai cum- 
rară fitil de lampă nr. 4, ci becuri 
Tungsram, aparate de radio și mașini 
electrice de spălat rufe. Nu se mai 
cumpără de doi lei unsoare de uns 
roțile unei cotigi arhaice, ci bidonașe 
de carton cu ulei pentru gresatul mo
toarelor de motociclete. Cu doisprezece 
ani în urmă am văzut într-un sat din 
raionul Medgidia cum fugeau copiii 
speriați de apariția primelor tractoare 
șl batoze. Cine ar mai afirma azi, 
fără riscul de a se face de rîs, că 
roțile tractorului tasează ogorul și-l 
fac tare ce potingul ? N-am mai vă
zut de mult, cai și vaci înhămate la 
pluguri... Țăranul muncitor s-a urcat 
pe tractor și in urma lui, grozav de 
atenți și pretențioși, președinții co
lectivelor, brigadierii de cimp, ba 
chiar și colectiviștii, măsoară adînci- 
mea arăturii cu brazdometrul, parcă 
de cind lumea pe ogoarele de sub 

tarea fermă, claritatea obiectivelor care să țină seama deopotrivă de problemele generale ale literaturii și de problemele specifice care corespund profilului fiecărei publicații în parte.Se cer de asemeni relații principiale cu colaboratorii care să excludă atît îngăduința, lipsa de exigență de dragul menținerii un°r așa-zise „relații bune“, tămîierile și laudele reciproce, cît și tendințele de răfuială, polemica măruntă.Publicațiile trebuie să devină din ce în ce mai mult focare de dezbatere a problemelor ideologico-ar- tistice ale literaturii.
★Prin însemnătatea problemelor abordate, prin principialitatea și înaltul spirit critic și autocritic al luărilor la cuvînt. Conferința pe țară a scriitorilor a contribuit la consolidarea unității forțelor scriitoricești în jurul partidului, la întărirea legăturii dintre artă și popor, dintre creatorii de frumos și oamenii muncii, constructorii orîn- duirii socialiste.Sîntem convinși că eforturile sporite în activitatea de creație, în lumina îndrumării atente și pline de grijă a partidului, în lumina învățămintelor desprinse din dezbaterile fructuoase care au avut loc Ia Conferință, vor duce la îmbogățirea literaturii cu noi opere pătrunse de suflul puternic și proaspăt al epocii de desăvîrșire a construirii socialismului în țara noastră.
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arcul străvechi al Carpaților n-au arat 
decit tractoarele și plugurile cu cite 
cinci brăzdate.

In 1946 lucram ca redactor la zia
rul „Frontul Plugarilor" și țin minte 
că uneori ni se mai spunea: „aten- fie la stil, nu vor înțelege oamenii 
limbajul ăsta". Acum n-ar mai face 
nimeni o astfel de observație fiindcă 
socialismul a adus la sate nu numai 
tractorul și combina autopropulsată, 
nu numai ingrășămintele superfosfa- 
tice, dar și cartea și filmul. Tolstoi, 
Sadoveanu, Hemingway, Maiakovski, 
Șolohov, Preda, Popovici, sînt nume 
care se adaugă în chip firesc vechii 
pleiade de străluciți și populari scrii
tori ; Isplrescu și Creangă. Țăranul 
nostru muncitor așează bobul de griu 
in focarul microscopului din casa-la- 
borator a gospodăriei colective și știe 
să-ți vorbească pe-ndelete despre 
gluten și despre încercarea de germi
nație a semințelor. întrebat despre 
vreme, el nu se mai uită la ritul por
cului să-l vadă cu paiul în gură, ci 
consultă buletinul meteorologic și 
Știe, tot mai bine înarmat, să lupte 
împotriva stihiei naturii. El irigă hec
tare întregi de grădinărie, pune in 
pămint soiuri alese de griu și po
rumb, edifică turnuri-siloz și graj
duri moderne pentru vite, devine de^^ 
la un an la altul un agrotehnician W 
tot mai bine pregătit, un om nou, ™ pasionat de cultură.

Aceasta înseamnă socialismul; acest 
mirific univers de lucruri noi și în
drăznețe a adus socialismul în satele 
noastre și este cu totul firesc ca ideea 
transformării socialiste a agriculturii 
să cîștige într-un astfel de ritm, conș
tiința a milioane de țărani. Aceste 
memorabile victorii se datoresc în 
primul rind înțeleptei politici duse 
de către Partidul Muncitoresc Romm, 
liniei marxist-leniniste pe care el 4 
proclaimat-o și a aplicat-o cu nestră
mutată intransigență și fermitate. 
Este o mîndrie pentru poporul noștri 
că această operă de o covârșitoare în
semnătate politică și economică, ope
ră a cărei desăvîrșire este apropiată 
a dovedit înalta principialitate a Par
tidului, a dovedit forța uriașă a legă
turii indestructibile dintre popor r. 
partid, dintre popor și înțeleptul săi 
conducător, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn.

In acest sens, victoria poate fi evo
luată nu numai prin rapida mode-- 
nizare și tehnicizare a agricultur 
noastre, nu numai prin creșterea - 
velului de trai al țărănimii noa< -i 
colectiviste, ci mai ales prin urizs-'. 
spor de demnitate pe care ideile ■- 
voitoare și generoase ale o rinds.- 
socialiste l-au adus milioanelor de 
foști argați, dijmași și țărani si-a:„ 
prin uriașa energie creatoare pe ee-e 
partidul a descoperit-o și pus-o cj: - 
în valoare, făcînd ca ea să se -e- 
verse intr-un efort unanim, fn 
grandioasă a desăvirșirii construcție: 
socialiste în scumpa noastră pas~.t

Petru .VINTILA



GAZETA LITERARA -—a
Vizita delegației de dramaturgi sovietici

De vorbă cu V. PIMENOV 
despre problemele teatrului rominescV. Pimenov, redactor-șef al revistei „Teatr", care a făcut parte din delegația de scriitori sovietici care ne-a vizitat recent, a acordat „Gazetei literare" un interviu privitor Ia impresiile sale în legătură cu mișcarea rnoastră teatrală., — știm că ați asistat la numeroase spectacole.

*■ — Intr-adevăr, numărul lor e im
presionant: 14. Am văzut spectacolele 
Teatrului Național, ale Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", am fost la 
Teatrul de Comedie, la Teatrul Tine
retului și la Teatrul Satiric-Muzical. 
Am mai vizitat țara dvs. cu trei ani 
in urmă, am vizionat si atunci nume
roase spectacole, și trebuie si vă spun 
că am constatat o apreciabili creștere 
calitativă. Noile piese originale pre
zintă mult mai mult interes, treapta 
de realizare artistică a spectacolelor 
de asemenea. Se constată, repet, o 
creștere calitativi marcantă,— Ce piese și spectacole v-au reținut atenția in moi deosebit?

— Vreau să precizez de la început: 
mă voi referi numai la piesele inspi

rate din actualitatea rominească, căci 
le consider cu deosebire semnificative 
pentru treapta actuală de dezvoltare 
a teatrului dvs. Am văzut numeroase 
piese închinate României de azi. De
sigur ele nu sint identice nici ca a- 
dincime a concepției, nici ca reali
zare regizorală, modalitățile de care 
uzează sint deseori structural deose
bite. Dar faptul îmbucurător rămine 
înfățișarea problemelor etice pe care 
le pune epoca noastră.

Aș vrea să remarc pe această linie 
comedia lui V. Em. Galan „Prietena 
mea Pix", care înfățișează oameni vii. 
personaje veridice și aceasta este e- 
sențialul. Piesa aduce în fața specta
torilor generația tinără (Pix, Andrei) 
caracterizată prin puritate și înaltă 
exigență morală. Mastacan face parte 
din categoria acelor oameni care mai 
au de „reconstruit" destule în forul 
lor interior. Viața de azi a României 
are menirea să-i schimbe mentalitatea 
anchilozată, conservatoare.

Spectacolul se bucură de prezența 
unor actori pe care nu-i pot omite : 
șt. Ciubotărașu (Mastacan) și Vasilica

iiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

^Reflecții pe marginea 
unui rodnic schimb de păreri

ntîlnMe ou dramatur
gia și teatru! sovietic au 
devenit un fapt frec
vent, intrat în obiș
nuința vieții noastre ar
tistice, Stagiune ' de 
stagiune, turneele u- 
nor teatre de prestigiu 
ale Moscovei și Le
ningradului, precum și 

premiere ale pieselor so- 
scenele romînești, ne-au 

pătrundem în universul
spiritual complex și luminos al unor 
eroi dramatici care aduc cu ei suflul 
vibrant al erei umanismului comunist 

Mai puțin frecvente sint însă în- 
tîlnirile cu dramaturgii sovietici. De 
aceea era pe deplin firesc ica oamenii 
de teatru bucureșteni, participant! la 
întîlnirea recentă cu dramaturgii 
Afanasii Saiinski și .Mikola Zarudnîi 
și cu criticul Vladimir Pimenov, să 
caute a af!a in cele cîteva ore care 
le-au stat la dispoziție cit mai 
multe aspecte din experiența creatoare 
e confraților lor intru pasiune scenică.

A fost un schimb de păreri viu și 
rodnic. Părerile, ideile exprimate de 
oamenii de teatru sovietici au avut 
darul de a nu lăsa pe nimeni indi
ferent, de a stîrni reflecții și dispute.

Mi s-a părut cu deosebire demn de 
interes punctul de vedere exprimat 
atît de A. Salînski cît și de V- Pi
menov cu privire la raportul dintre 
nou și autentic în dramă și teatru. 
Spătberînd cu argumente solid fon
date mitul formalist al. inovației pen
tru inovație, dramaturgul A. Salînski 
și criticul V. Pimenov au subliniat ca
racterul superior al inovației realist- 
socialiste, întemeiată pe noutatea idei
lor și problemelor dramatice, pe can
titatea de nou adusă din viață pe 
scenă- Funcția de explorator entuziast 
al unei realități fără seamăn în is
torie conferă autorului dramatic, pe 
lingă alte răspunderi, și pe aceea, 
de maximă importanță, a descoperirii 
unor forme dramatice capabile să în
truchipeze cu cea mai mare forță ar
tistică problemele și ideile noi su
gerate de viață. Legătura stringentă, 
indisolubilă, dintre conținutul nou și 
forma nouă dăruiește autenticitate 
atit operei dramatice cît și întruchi
pării sale .scenice. Exemplele amin
tite de vorbitori (de la „Tragedia op

timistă" a lui Vîșnevski pînă la „Po
vestea din Irkuțk" a lui Arbuzov și 
„Oceanul" lui Stein) au conturat aria 
largă de aplicabilitate a acestor idei 
prețioase.

în raport nemijlocit cu cele arătate 
mai sus, mi s-a părut plin de sugestii 
accentul puternic pus de vorbitori pe 
varietatea de stiluri și modalități, 
specifică realismului socialist. In
tr-adevăr, fiecare personalitate artis
tică, datorită unei viziuni proprii, ori
ginale, caracteristică adevăratului om 
de artă, descoperă în realitate acele 
aspecte și probleme noi care-i sint 
niai apropiate. Aceasta face ca piesele 
lui Arbuzov să nu semene cu cele 
ale lui Pogodin, iar_ cele ale lui Sa
lînski să fie profund diferite de 
piesele lui Stein. Aceeași trăsătură 
caracterizează și creația dramaturgi
lor tineri,, care în ultimele stagiuni 
au „invadat" — potrivit expresiei lui 
Pimenov — scenele sovietice: Sobo
lev și Zarudnîi, Stukalov și Kuz ețov 
ca și mulți. mulți șlții. Este semnifi
cativă, în această ordine de idei, bucu
ria manifestată de toți membrii de
legației sovietice față de varietatea 
modalităților dramaturgiei și viziuni
lor scenice intilnite in teatrele din 
țara noastră. O asemenea varietate 
denotă existeița unui climat creator 
în plină efervescență, prielnic afir
mării unei arte teatrale cu adevărat 
originale, avînd rădăcinile adine în
fipte în soiul fertil ai--noilor noastre 
realități.

Și, fiindcă ne-am referit mai sus 
la aprecierile măgulitoare făcute de 
oaspeți cu privire la dramaturgia ți 
teatrul nostru, ne mărturisim mîndria 
profundă pe care am simțit-o în acele 
clipe. Un mare sprijin în munca noas
tră îl constituie și sugestiile critice 
exprimate cu acest prilej.

E drept, convororea caldă, priete
nească cu scumpii noștri oaspeți a 
durat numai cîteva ore, dar cred că 
nimeni dintre noi n-o consideră ter
minată. Ea se prelungește, în chip 
firesc, în conștiința particîpanților, în 
reflecțiile pe care le-a stirnit, în 
atît de rodnicele învățăminte și con
cluzii.

Victor BIRLADEANU

Tastaman (Pix) care creează personaje 
pregnante, de neuitat. Regia a asigu
rat piesei atit evidențierea sensurilor 
ei directoare, cit fi o interpretare re
marcabilă.

Deși nu vreau să pun un semn de 
egalitate valoric, aș menționa fi „Si
ciliana" lui Bananga. Știu că in jurul 
acestei piese s-au desfășurat vii dez
bateri, și sint de acord cu cei care-' 
menționau slăbiciunile. Totuși, cred că 
nu trebuie trecută sub tăcere utl'i- 
tatea unui asemenea spectacol, care 
evidențiază un aspect din ceea ce ne 
împiedică în drumul nostru. După pă
rerea mea spectacolul se bucură de o 
interpretare actoricească buni.

„Celebrul 702“, piesa lui Mirodan, se 
bucură la Moscova de același succes 
de care se bucură pe scena Teatrului 
de Comedie din București.— Am vrea să vă cunoaștem părerea și despre piesele dedicate luptei din trecut a clasei muncitoare condusă de partid.

— Este semnificativ faptul ci aproa
pe toate piesele care au această temă 
își plasează acțiunea în 1944, cind se 
încheie bilanțul luptei ilegale a comu
niștilor. Infățișind lupta clasei munci
toare, aceste piese nu omit momentul 
apoteozei — victoria. Deși uzează de 
modalități deosebite, toate aceste piese 
prezintă un cert interes. Daci „în
toarcerea" de Mihai Beniuc preferă 
evidențierea mobilului psihologic al 
acțiunilor, „Fluviul își adună apele", 
de Dan Tărchilă. alege modalități agi
tatorice. Al. Voitin In schimb uzează 
uneori de sugestia simbolului.— Care dintre noile montări ale unor piese sovietice v-au retinut a- tenția?

— Spectacolul lui Litri» Ciulei fi 
Lucian Pintilie cu „Copiii soarelui" 
este extrem de interesant. Personal, 
m-a bucurat faptul ci teatrul s-a a- 
dresat dramaturgiei atit de adin~t a 
lui Gorki, și anume acestei piese sa
turată de dezbateri de idei. Vreau »4 
menționez, in afara aportului lui Li
tiu Ciulei, prezența lui Clody Bertoia și a extrem de talentatului G. Ocncea 
in rolul lui Cepumoi.— Pentru că ați pomenit numele unui artist tmăr, am vrea să vă cunoaștem opiniile despre artiști, regizori, teatre și spectatori.

— Am mai spus că vizita mea pre
cedentă in Romi n ia a avut loc acum 
3 ani. Atunci am cunoscut generația 
virstniaâ din care foarte mulți sint 
actori remarcabili. Observ acum ci in 
acest răstimp in teatru s-a afirmat 
mai puternic un grup de tineri extrem 
de înzestrați ca Vasilica Tastaman fl G. Oancea (pe care l-am amintit), Re- 
bengiuc fi Ion Ciprian, Eva Pătrâș- 
canu și Elena Sereda, In urmi cu 
trei ani, dintre regizorii tineri, l-am 
cunoscut numai pe Horea Popescu. 
Acum i-am remarcat fi pe Radu Pen- 
ciulescu, M. Berechet. M. Dimlu, toți 
foarte Înzestrați.

Dintre teatre, cel mai viu mi s-a 
părut noul Teatru de Comedie (sub 
conducerea lui Radu Beligan). Și, 

,cîteva cuvinte despre spectatori.., țin 
sci remarc existența uniși' public sen
sibil, care reacționează prompt, cu o 
extremă justețe.— Vreți să transmiteți ceva cititorilor „Gazetei literare"?.

— Vreau să-mi exprim, înainte de 
a încheia, bucuria de a fi întilnlt în 
țara dumneavoastră un teatru in pli
nă înflorire. Una dintre piesele ro- 
mîr.ești pe care le-am cunoscut le vom 
publica in revista noastră „Teatr". 
Ne-ar bucura colaborarea in coloanele 
revistei noastre a unor critici drama
tici romini — toate acestea pe linia 
unor cit mai strinse legături dintre 
Uniunile noastre de creație.

Cititorilor „Gazetei literare" vă rup 
să le transmiteți că le urez spectacole, 
care să continue linia dramaturgiei 
actuale atît de interesantă fi plină 
de succes.

REPORTER

ul)unctul de vedere al 
pieselor lui Brecht, tot
deauna limpede și ex
plicit, capătă mai ales 
în comedii sevă fol
clorică. Simbolistica
brechtiană nu este ni
ciodată închisă înțe
legerii firești a publi
cului larg. Cu atit mai

puțin in „Svejk" unde simbolurile
dev in cu predilecție metaforice, țesute
în limbajul liric al acestei comedii.
Să ne gândim. de pildă, la ultima 
parte a piesei, la drumul lui Svejk 
prin viscolul ostil care se ridică în 
țața hîtleriștilor ca incă o reprezen
tare alegorică a dirzeniei oamenilor 
și pămmtului sovietic. Acest drum, 
care prin volutele sale nesfîrșite de
scrie dezorientarea soldatului simplu 
german față cu realitatea, este punctat 
de cn șir de întilniri semnificative.
Astfel. Svejk intilnește două senti
nele germane care au ințeles adevărul 
și s-au hotărit să treacă la sovietici, 
moment care subliniază atitudinea po
zitivă a unui popor care s-a trezit si 
refi :ză să mai participe la crimă- Ur
mează apariția bizară a preotu
lui Bullinger în făptura căruia spaima 
acoperă cu greu ura hitleriștilor față 
de umanitate. Este oare un simplu 
artificiu scenic faptul că acest popă 
bețiv poartă trăsăturile Scharffiihre- 
ruiui pe care I-am văzut în primul 
act „acționând" Ia Gestapo ? Nu. Au
torul evidențiază și în acest chip per
manența pericol, lui,
Bullingeri in ciuda deghizărilor lor 
succesive. Ecourile
care-1 tulbură pe Svejk sub înfățișa
rea unor vise miraculoase (episoadele 
de vis cuprinzînd masa de nuntă a

nele precedente. „Song“-ul punctează, 
astfel, înțelesul întimplărilor dramei 
și ie explică. Cîntecul „Ce primi ne
vasta de oștean" rezumă întreaga 
dramă a războiului criminal fascist, 
acuzînd totodată în general caracterul 
antipopular al măcelurilor imperia
liste.

Ura pentru fascism, scîrba pentru 
naziști nu părăsește nici un moment 
scena. A nu fi de partea ucigașilor cu 
svastică apare pregnant ca un dat al 
umanității. Dimpotrivă, reprezentanții 
fascismului se profilează in piesă ca 
prezențe aberante, străine naturii u- 
mane. Hitler in persoană și generalii 
săi, ca și S.S.-îstul mărunt Miiller II 
vorbesc im limbaj vociferant, ostil 
oamenilor, lipsit de afectivitate și de 
aceea singuratic, izolant.

Povestea dramatică a ororilor răz
boiului fascist este narată în comedia 
lui Brecht, cu aciditatea comicului, 
fără a se minimaliza tristețea fabulei. 
Piesa a fost scrisă pentru a atrage 
atenția asupra pericolului renașterii 
fiarei. în vocabularul bunului simț 
popular este smulsă încă o dată masca 
militarismului care scoate noi colți 
la Bonn, la Lisabona, în Alger sau 
iu alte țări ale capitalismului. Cu zim- 
betul său bonom Svejk își aruncă în 
final casca militară, cu o sclipire

foarte colorat în text. Primejdia tri
vialității era aci extremă, iar un alt 
regizor ar fi evitat-o poate prin tă
ierea expresiei cu pricina. Dar cei doi 
interpreti (Ion Lucian și Amza Pellea) 
au realizat, sub privirea atentă a re
giei, o altă mișcare. Ei au accentuat 
asupra caracterului depreciativ al cu- 
vîntului, ca sinteză morală a ticălo
sului Brettschneider, laș și nedemn. 
Linia comică a fost descoperită, fără 
ca vulgaritatea să-și facă loc.

Spectacolul de la Teatrul de Co
medie servește incă un răspuns con 
cludent problemei jucării pieselor lui 
Brecht, in alte țări și de către actori 
de o altă formație artistică decit cei 
de la „Berliner Ensemble". Apare din 
nou limpede că numai refuzul de a 
înțelege sensul adine social și politic 
al textului ca și anchiloza artistică 
pot face imposibilă interpretarea ope
relor dramatice ale poetului Brecht.

Spectatorii aplaudă, pe bună drep
tate, creația remarcabilă a lui Florin 
Scărlătescu în rolul titular al come
diei, Interpretul principal străbate, 
am spune, cu o grație satirică rară 
traiectoria complicată a partiturii sale 
dramatice. Joacă Florin Scărlătescu 
„obiectivat" ? Ține sau nu seama de 
celebrul „efect de înstrăinare" ? Am 
îndrăzni să răspundem afirmativ Ia

FLORIN SCĂRLĂTESCU
(Svejk)

Desene de SILVAN

de serioasă. Tamara Buciuceanu, îrt 
special, a izbutit să ne înfățișeze rolul 
Annei Kopecka, trecind fără eforturi 
de la registrul pozitiv al tablourilor 
din prima parte a piesei la ciripitul 
superficial din scenele de vis ale lui 
Svejk, intr-o antinomie care dezvă
luie critic complexitatea personajului. 
Dem. Savu (Baloun) și Ion Lucian 
(Bullinger) au realizat în spectacol

vieții pașnice

denunțîndu-i pe

S3
lui Baloun etc.) se intretes în acest 
itinerar sumbru al soldatului rătăcit,
ca imagini ale unui ideal de viață, 
confortabil și plăcut. Ținînd de orizon

nouă în ochi, ce se alătură. în ten
siunea acestei comedii cu iile, stri
gătului patetic conținut în altă dramă 
brechtiană: „Ascensiunea lui Arturo 
Ui poate fi oprită!"

ION LUCIAN 
( Bullinger )

tui incă mărginit al eroului titular, 
aceste tablouri ale fericirii casnice 
subliniază, in felul lor, dorința a- 
prinsă de pace. Alternanța scene
lor senine ale traiului celor două 
cupluri „de-acasS", cu marșul absurd 
al soldatului Svejk în noapte adaugă 
piesei, fără a neglija critica „idealu
rilor" mic-burglieze, incă o latură a 
denunțării militarismului.

Ascuțișul criticii nu este alterat de 
unda lirică care străbate piesa com
plet: nd o, * adincind resorturile umane 
ale împotrivirii față de fascism. Ideea 
lu[ Marcabru (sau a lui lonescoț după 
care opera lui Brecht este „didacti
cistă" și „uscată" este inlinnată. intre 
altele, și de efluviile lirice ate 
„song“-urilor. Acestea sint tocmai 
comentariul emoționant a! secvențe- 
lor-cheie din ciclul epic al lucrării 
dramatice. Versurile sensibile, armo
nizate cu o muzică de sentimenta
litate reținută, string în mănunchiuri 
vii căldura discret conținută in sce-

Ca oricare dinlre piesele Iui Brecht 
(nu! ea nu e mai puțin brechtiană 
decit celelalte!), „Svejk în al doilea 
război mondial" este concepută ca o 
demonstrație ideologică vie și deschisă. 
Numai că în această comedie tablou
rile sint puternic colorate, ca o serie 
de cărți poștale ilustrate cu tendință, 
de felul celor pe care le vinde Baloun. 
Regia spectacolului de la Teatrul de 
Comedie a ințeles bine acest lucru. 
De aceea Lucian Giurchescu nu a ex
ploatat pur și simplu resursele co
mice ale textului, ci a -alcătuit o con
strucție spectaculoasă strinsă, subli
niind ferm sensul ideologic al fiecă
rui moment și accentuind cadrul sim
bolic al deschiderilor și închiderilor 
fiecărui act. Repertoriul brechtian se 
dovedește a fi și o excelentă cură 
pentru realizarea jocului discret și 
esențializat al actorului. Lucian Giur- 
cliescu, care beneficiază de o expe
riență prețioasă in montarea acestui 
autor dificil, - izbutit să descopere 
in cei mai mulți dintre principalii in
terpreti resursele adecvate. Eforturile 
regizorului și ale actorilor de a înlă
tura cu Întărire zorzoanele ve-hii 
școli de comedie, au fost încununate 
de succes. Pentru a accentua pe scenă 
liniile de manifest antifascist virulent 
a fost nevoie să se acorde mereu 
primul pas ideii, notei de mesaj. 
Giurchescu și întreaga echipă de in
terpreti au rezistat așadar la tentația 
vechilor „cîrlige", dar acest lucru a 
devenit posibil prin descoperirea unor 
„poante" potrivite naturii piesei, și 
nu prin ocolirea surselor de haz. Să 
luăm de pildă discuția dintre Bullinger 
și Brettschneider dusă in jurul unui 
calificativ caracterologic exprimat

Teatrul de Comedie
aceste întrebări, adăugind totodată 
că actorul „se obiectivează" în spiritul 
comediei noastre. Nerenunțînd la în
treaga gamă a resurselor comice (și 
lirice) ale rolului lui Svejk, Scărlă
tescu nu se predă personajului. II 
joacă cu antren dar fără a renunța 
să-și arate propria sa inteligență. 
Convenția teatrală este mereu marcată, 
iar în tabloul răpirii cîinelui cind 
Svejk se preface evident pentru a le 
momi pe cele două fete, ei nu joacă 
altfel decit pînă atunci, întrucît nu 
încetează nici un moment să-și zică 
cu aplomb rolul. Cu mutațiile cuve
nite. așa va fi făcut și Matei Millo in 
„canțonetele" lui Alecsandri trecînd 
de la barișul mamei Angliei ușa la 
barba lipită a boierului Napoilă. Buna 
tradiție a actorilor formați de Millo 
«l-ar putea sta la baza regăsirii unei 
tonalități obiectivate a comediei, în

DEM. SAVU
(Baloun)

felul in care „Piccolo Teatro" a utili
zat zestrea „Commediei dell-arte" ?

Oricum, actorii Teatrului de Comedie 
au jucat, au cîntat și au dansat cu 
gravitatea cerută de o comedie atît

performanța considerabilă a părăsirii 
propriilor lor tipare. Deosebii de aprO- 
piați stilului cerut de piesă ni s-an 
părut a fi Gh. Crîșmaru (care refn- 
zînd să ia in serios dezlănțuirile pa
sionale ate măcelarului Prohaska, 
n-a acceptat nici vulgarizarea bufă a 
rolului), Amza Pellea (jucîndu-l pe 
Brettschneider într-un continuu falset 
de intrigant de melodramă) și D. 
Rucăreanu (utilizînd cu pricepere 
starea continuă de beție a persona
jului pentru a-i marca înstrăinarea de 
umanitate). Cu o deosebită ușurință a 
intrat în linia spectacolului Vasilica 
Tastaman (Anna) dovedindu-și încă 
o dată predilecția pentru autoironiza- 
rea rolurilor de comedie ce-i revin.

Pentru a evidenția prăpastia dintre 
naziști și popor, regia a adoptat în 
sectorul statului major liitlerist tehnica 
măștilor grotești și a limbajului gon
goric al megafoanelor diformante. 
Mircea Șeptilici a gargarisit cu gra
vitate hilariantă frazele demențiale ale 
„Fiihrerului", iar Dan Nemțeanu — 
pictorul scenograf — a dat măștilor șl 
costumelor o incisivă vervă caricatu
rală. Contribuția unui mare număr de 
actori ai teatrului în realizarea figuri
lor episodice (Mircea Constantinescu, 
Mircea Balaban, Dumitru Chesa, Val 
Plătăreanu ș.a.) se cuvine a fi subli
niată, ca și caracterul agitatoric, atît 
de sugestiv al programului de sală.

Spectacolul mai are de biruit unele 
deficiențe de ritm, defecțiunile tehnice 
ale sunetului și cîteva imperfecții in 
acele apariții scurte care nu s-au ar
monizat cu ansamblul (mai ales în 
tabloul închisorii).

In liniile sale esențiale, reprezenta
rea comediei lui Brecht cunoaște însă 
la Teatru! de Comedie nivelul artistic 
necesar pronunțării apăsate a apelului 
la luptă împotriva morbului rușinos 
al fascismului, împotriva clasei con
damnate care îl generează.

V. MINDRA

GIHEMHTDGRflnC
Din nou

uimitor cu cîtă simpli
tate și naturalele se 
consumă cele mai com
plicate și eroice fapte! 
Știm bine că actul fără 
precedent al lansării 
unui om în cosmos a 
pretins calcule minuți
oase, studii îndelunga
te, realizarea unui apa-

faiaj automat de maximă precizie, an- 
^tfenamente dificile la care nu rezistă 
oricine. totuși. în fața măreției uni
ce a acestor fapte nici o clipă nu ne 
părăsește sentimentul de simplitate și 
naturalețe. Este o impresie stenică,

Imagine

robustă, confirmată acum de filmul 
,,Din nou spre stele", după ce ne-a 
transmis-o prima dată documentarul 
despre cosmonautul nr. 1 ttri Gaga
rin.

Pregătirea viitorului călător în cos
mos a cerut un plan riguros și aspru 
Fiecare etOfțâ 9 uu examen sever. Pro-

spre stele
gramul de lucru al cosmonautului echi
valează cu o spirală1, al cărei punct 
suprem — zborul în cosmos — poate fi 
atins numai după trecerea succesivă a 
unor bariere care, inițial, par de ne
trecut.

E neînchipuit de greu să ttrăbați cu 
egală receptivitate și putere de pătrun
dere labirintul matematicilor și astro
nomiei, biologiei, fizicii și chimiei. Pe 
fața lui Titov stă întipărită întreaga 
încordare a studiului. Dar cind ridici 
ochii de pe cărți, zîmbetul lui liniștit 
și modest nu lasă vreo îndoială: dacă 
vrea, omul e capabil să-și însușească 
cele mai aride ramuri ale științei.

din film.
F neînchipuit de greu să-ți păstrezi 

nealterate facultățile fizice și psihice, 
să răspunzi lucid întrebărilor de con
trol, închis fiind intr-o cabină care se 
rotește simultan în trei planuri, ca o 
enormă fi ciudată sfîrlează. Dar în 
clipa cind ușa cabinei se deschide, Ti
tov pășește simplu și firesc afară și 

numai un scurt oftat de ușurare, a- 
proape imperceptibil, ne lași, să înțe
legem proporțiile tncercării pe care a 
biruit-o.

E neînchipuit de greu să reziști vi
dului fonic, să stai instalat dieta zile 
în șir, absolut singur. In camera li- 
niștei. Dar Titov nu dă nici cel mai 
mic semn de neastfmpăr, de nenozi. 
tale. Reciti din memorie, patetic însă 
deloc declamator, din ,Xtgheni One- 
ghin", se mișcă atinlat, furat de rit
mul cersurilor lui Pușkin, zîmbește 
propriilor gînduri și amintiri. (Cu un 
inspirat racord cinematografic regizorii 
D. Bogolepov fi G. Kosenko deschid 
acum o paranteză și ne evocă succint 
meleagurile natale din Altai, copilăria, 
anii de școală, de joacă ți de sport 
ai lui Gherman Titov, pentru a ne re
aduce în încăperea complet izolată so
nor, unde viitorii cosmonauți se de
prind cu liniștea din spațiul sideral). 
Toată comportarea cosmonautului nr. 2 
exprimă, în aceste momente de teribili 
călire a sistemului nervos, un calm 
lăuntric, un echilibru spiritual demne 
de invidiat. Intr-adevăr — ai vrea să 
exclami — e o mare bucurie să vezi 
cum omul e în stare să depășească 
toate dificultățile. Și cu cită simplitate 
și liniște...

Ca și predecesorul său, Titdv întru
nește acele însușiri umane superioare 
pe care orînduirea sovietică, comunis
mul, le formează și le dezvoltă în rfn- 
dul fiilor săi. Lrmurind pe ecran 
pasionanta aventură întreprinsă de Vostok—2, pregătirile în vederea zbo
rului, aducerea in circuitul realității 
imediate a unor fapte care — ptnă 
de curînd — erau apanajul literatu
rii și filmelor de anticipație științiji- 
cu, ni șe dezvăluie pregnant imaginea 
sublimă a omului epocii comuniste, în 
care se îmbină în mod armonios — 
așa cum subliniază programul P.C.U.S. 
— bogăția spirituală, puritatea mora
lă și perfecțiunea fizică. Această ima
gine se sintetizează din detaliile fer
mecătoare ale portretului lui Titov 
(schițat în film în linii sigure, laconic 
și clar) și din toate aparițiile episo
dice ale celor care au participat la 
realizarea epocalei călătorii. De la 
antrenorul care supraveghează gimnasti
ca acrobatică a cosmonautului pînă la 
medicii și biologii studiind diagrame, 
fișe și grafic» pentru a decide ducă 

Titov e apt pentru lansarea in cosmos. 
De la cei care au proiectat și execu
tat minunata navă cosmică pină la to
varășii care-l însoțesc pe erou la cos- 
modrotn, îl îmbrățișează frățește și îi 
urează succes. De la tehnicianul de 
Ungă aparatele de radio, care-l întreabă 
emoționat: “ cum te simți Gherman 
Alexeevici ca Titov să-l corecteze 
imediat, de undeva din neant: ,,mă 
cheamă Gherman Stepur.oviâ", ptnu la 
mulțimea care, într-o explozie de entu
ziasm, îl întimpină la Moscova pe în
vingător.

Dacă „Primul raid spre stele" a tre
buit să fie In multe privințe un film 
de inițiere științifică, documentarul 
„Din nou spre stele" ni se adresează 
ca unor spectatori introduși în do
meniul atît de nou și de seducător al 
asaltului spațiului interplanetar. îm
preună cu armata de savwiți, ingineri, 
cercetători, specialiști in electronică 
etc., care au calculat, au dirijat și au 
controlat de la distanți fiecare para
metru al drumului parcurs de Vostok
— 2, filmul ne face martori ai celor 
17 rotiri în jurul globului ale navei 
cosmice sovietice. Sint de-a dreptul co
pleșitoare instalațiile care înregistrea
ză pe benzi de magnetofon, pe ecranele 
televizoarelor, pe hărțile luminoase, o- 
cupînd un întreg perete, toate amănun- 
tele zborului. Dar sint incă mai cople
șitoare acele documente unice care ne 
dau putința să vedem cum arată bătrî- 
’.ul nostru glob privit din bezna cos
mosului. Peisajele terestre prinse de 
obiectivul cinematografic manevrat de 
cosmonaut (în dreptunghiul televizoa
relor îl vedem pe Titov îndreptînd 
spre noi „ochiul" aparatului de filmat) 
sint profund emoționante. Straturile 

alburii — să fie nori, să fie zăpezi ?
— fișiile verzi și albastre — păduri, 
cîmpii sau oceane ? ■— întinderile și 
reliefurile bizare au ceva grandios și 
înfricoșător. Impresia pe care ne-o 
lasă e de neuitat.

Sint, așadar, momente în care fil
mul, fără a pierde exactitatea ști
ințifică a documentarului, face să vi
breze puternic lira poeziei. „Din nou 
spre stele" ne insuflă o dispoziție eu
forică, bucuria de a trăi în epoca tn 
care cucerirea cosmosului a devenit, 
dintr-o utopie, o chestiune la ordinea 
zilei, pusă în practică cu răsunător 
succes de oamenii sovietici:

Mihail LUPU

Dragostea lui Alioșa
n film desenat în linii subțiri, discrete, în care nimic nu este făcut pentru ostentație. Filmul se numește „Dragostea lui Alioșa" și este o poezie de dragoste pe care au scris-o doi tineri regizori sovietici, avînd interpreți tineri și adre- sîndu-se, în primul rind, tinerilor.Alioșa face parte dintr-o brigadă care prospectează o regiune în căutare de zăcăminte naturale. E un băiat blond, cu o constituție fizică firavă și care stârnește hazul celorlalți pentru că umblă cu capul în nori. Chiar dacă filmul nu ar fi avut în titlu cuvîntul „dragoste^ tot te așteptai ca Alioșa, sentimental prin excelență, să devină eroul unei iubiri. Alioșa se îndrăgostește de Zina, nepoata unui cantonier, o fată nici frumoasă, nici urîtă, dar cu un temperament care transpare în fiecare mișcare. Urmează desigur stîngăcia băiatului care nu știe să spună eternul „te iubesc", glumele mai mult sau mai puțin reușite ale tovarășilor de lucru, cîteva peripeții măsurate în kilometrii parcurși de erou pentru a-și vedea iubita și, în- sfîrșit, finalul. Ceea ce pare astfel descris banal, pe ecran devine emoționant. Lupta lui Alioșa pentru a face pe cei din jur să înțeleagă puritatea sentimentelor sale ; imposibilitatea aceluiași Alioșa de a exprima în cuvinte iubirea pentru o fată ; sau, din nou Alioșa, speriat că fata îl invită să o sărute, invitație făcută cu o nuanță vădit ironică, — iată numai cîteva din momentele generatoare de lirism și umor. Căci regizorii • acestui film, și nu numai ei, urăsc pateticul melodramatic și, oricînd acesta își arată colții, apare și replica spirituală say imaginea cu tentă de umor. Iar totul este proaspăt, nou, ca și vîrsta eroilor filmului. De aci sentimentul tonic, optimist, de încredere în viață. A- ceasta fără ca pe ecran să circule oameni perfecți, fără cusururi. Spectatorul se înduioșează, rîde sau se încruntă împreună cu Alioșa și ai săi. Spun — și ai săi — căci în film nu e vorba numai de Alioșa, ci de un întreg grup de oameni care fără a cunoaște situațiile dramatice ale prospectorilor din filmul lui Kalatazov au și ei o viață deosebită. Tovarășii de muncă ai lui Alioșa se dovedesc, pînă Ia urmă, receptivi la bucuria sau tristețea prietenului lor îndrăgostit. Cît de frumoasă este scena cînd unul dintre ei este chemat Ia ordine pentru că nu a respectat dragostea Iui Alioșa. Sau scena finală, imposibil de povestit, cînd întreg colectivul vește din depărtare întîlnirea 'Kii cu Zina. Aci un roi 

luminile, excelent dozate, chiar dacă ultimele secvențe, cu umbrele celor doi îndrăgostiți, sint căutate.întreg filmul, care este departe de orice intenție didactică, poartă amprenta moralei noi, comuniste. Acestei noi morale îi sînt închinate multe din filmele tinerilor cineaști sovietici care, așa cum spunea nu de mult Serghei Iutkevici, ca orice generație nouă, își face debutul in artă, aduclnd cu ea „ideile sale, sensibilitatea sa, stilul său”.„Dragostea lui Alioșa” este lucrarea de diplomă a celor doi regizori — S. Tumanov și G. Sciukin —, o excelentă lucrare de diplomă căreia, sîntem siguri, spectatorii îi vor acorda o notă mare. Puncte scăzute pentru mașinile eare merg pe ritmul muzicii, pentru praful care se ridică pe șosea pentru ca luminile să-1 facă mai fotogenic și pentru alte cîteva înflorituri gratuite, tribut plătit procedeelor unor maeștri ai cinematografiei sovietice care, prin repetare, se banalizează.Excelent Leonid Bîkov în rolul lui Alioșa, mai puțin reușită Alexandra Zavialova în rolul Zlnei. Foarte bună muzica, sprintenă și veselă. Iar operatorul la înălțimea invenției cinematografice a celor doi tineri regizori care ne-au a- mintit prin filmul lor o altă producție sovietică de același gen șl anume „Vioara și compresorul”.
Sergiu BRAND 

Cursa de 100 
kilometri

ă place sportul ? Aiuaci vizionați recenta producție cinematografii italiană „Cursa de 100 kin*‘ — ar pov&jui cineva documentat a*’ipra filmului prin titlu și poate princîteva imagini Cvnarind filmul constatăm i'îfisă că sportul e^te doar un pretext.-i-L'n pretext pentru a amesteca pe parcursul unui marș de 100 km, o multitudine de gaguri.Yrem să rîdetn pentru că, așa cum spune Hc-rțen, „rîsul nu-i de loe o glumă șî nu putem renunța la e»V‘. Atunci cînd rîdem ■m prefera să ținem seama și de sfaturile lu Charles Chaplin: „Să nu. se rida pe 

degeaba". Aici este și sensul trăirii pesta ani și ani a operelor acestui „stăpîn al inimilor".Autorii filmului și-au propus să creeze o comedie ușoară și comicul se bazează mai ales pe gaguri. Dar există și încercări de a dezvălui fapte și stări de lucruri avînd sensuri umane și sociale. De aceea ne permitem să formulăm exigențe mai mari. Din păcate, peste scene de acest fel, aparatul de filmat trece în fugă, ca un drumeț prea grăbit. Un sportiv este nevoit să participe, chiar cu febră 590, Ja cursă, pentru a putea cîștiga bani să-și p'ătească mobila, în timp ce soția lui este cărată cu patul pe stradM de către proprietarul lemnului din care a fost făcută mobila.Legătura dramatică este realizată în film doar prin participarea la cursă; fiecara personaj pe parcursul drumului își trăiește viața lui proprie. Filmul scenariștilor Festa Campanile și Francisca Petroni și al regizorului Giulio Petroni lasă uneori o impresie de neîngrijit, de lucru făcut în grabă. Sînt în film și momente de prost gust în care „marile probleme" le constituie chi’o|i uitați acasă, elastice rupte, fuste gata să cada etc.Filmul are multe momente amuzante, în care primează însă comicul de situație. La avocat participă la cursă în urma unui pariu. Prilej de a realiza scene în care ridicolul personajului este deopotrivă rezultat din lipsa unei ținute și a unei practici sportive precum și din întîlnirea lui cu un client căruia chiar în aceeași zi trebuia să-i susțină procesu?/ Un tînăr s-a îndrăgostit pe parcursul acestei sute de kilometri. Alt prilej de a crea comicul prin îmbinarea dorinței eroului de a ieși învingător, cu noul lui deziderat, aceia da a-și regăsi iubita. Și pentru ca filmul să apeleze și la sentimentele de dragoste ale spectatorilor pentru muzica ușoară, autorii fiu făcut loc unei foarte frumoase melodii cîntată de Fred Buscaglione: „Guard*, che luna".Interpretarea este în general bună. Păcat însă că talentul unor actori ca Marisa Mer- lini, Massimo Girotti sau al copu’.ului care în filmul „Omul cu pantaloni scurți** a deținut rolul principal — nu & avut posibilitatea să se valorifice.Dacă vă place sportul și vreți să vizionați f.'urul „Cursa de 100 de kilometri" doar din acest considerent, atunci e de preferat să urmăriți direct manifestările sportive. Veți avea satisfacții țnai depline. Dacă însă vreți să vă amuzați și aveți două ore disponibile, le puteți petrece chiar și în sălile de cinematograf unde rulează filmui «Cursa de 100 km“.
Silvia NICOLAU
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DRAME MUSIQUE OANSE

ln ziua de 10 februarie 1962, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, N. S. Hrușciov, a trimis 
un mesaj celor 18 state care alcă
tuiesc Comitetul pentru dezarmarea 
generală și totală, arătînd că me
toda cea mai eficace de lucru a aces
tui comitet ce urmează să se întru
nească la 14 martie 1962 la Geneva, 
ar fi asigurată prin participarea șe
filor de guverne (sau state) la lu
crări. S-ar crea in felul acesta o bază 
solidă de responsabilități angajate Ut 
cel mai înalt nivel, care ar fi hotă- 
ritoare asupra mersului lucrărilor și 
mai ales asupra încheierii lor defini
tive. Compoziția conferinței precum 
și criteriul de participare propus de 
primul ministru al Uniunii Sovietice, 
ar da temeinice asigurări unei reu
șite care mai dinainte a bucurat în
treaga lume iubitoare de pace. Ecou
rile favorabile s-au înregistrat în lu
mea întreagă, in 
nia publică.

Lumina prea 
o arunca asupra
ței noua compunere a Consiliului con
form propunerilor sovietice, n-a con
venit politicei monopoliste a blocului 
occidental. O conferință la nivelul cel 
mai înalt ar angaja responsabilități 
greu de anulat sau cel puțin de tăl
măcit în sens contrar, ulterior. Ea ar 
lăsa puține colțuri de umbră, în care 
să se inoade intenții ambigue, ger
meni favorabili răstălmăcirilor, tergi
versărilor și prelungirii războiului rece, 
în orice condiții, — politică specifică 
puterilor imperialiste. De aceea încă 
de la 14 februarie,, în conferința sa 
de presă, președintele S.U.A., John 
Kennedy arăta că nu este de părere 
ca viitoarea conferință să angajeze din 
primul moment hotăriri făurite din 
acțiuni ireductibile, la cel mai înalt 
nivel, ci că este de părere ca vii
toarea conferință de la Geneva să se 
compună din participarea miniștrilor 
de externe 
păstrindu-se 
și aprobare 
la cel mai
guvernelor marilor puteri care să in-

te r vină ulterior, 
lui s-a identificat puțin 
cu punctul de vedere anglo-american, 
care a respins prin răspunsul la me
sajul lui N. S. Hrușciov, propunerea 
sovietică. In viața internațională ho- 
tărîrea occidentală a produs conster
nări și critici. Astfel W. Warbey, 
membru al parlamentului englez a 
declarat că : „Un succes important în 
rezolvarea problemei dezarmării, pat 
obține numai persoanele împuternicite 
să adopte hotăriri importante". De 
asemeni C. Sweet, secretar general 
al comitetului englez pentru apăra
rea păcii arăta că „inițiativa sovie
tică constituie un nou stimulent pen
tru mișcarea de apărare a păcii, din 
Anglia..." Și în sfirșit, foarte lămu
rit, ziarul „Egyptian Gazette" scrie: 
„Participarea șefilor de state sau de 
guverne la lucrările comitetului ar 
putea fi de o importanță vitali pen
tru realizarea unui succes și este 
foarte regretabil că liderii occidentali 
nu vor să profite de posibilitatea ce 
se oftră".

Dar demascarea cea mai convingă
toare a manevrelor de refuz occiden
tal la propunerea lui N. S. Hrușciov 
a făcut-o Viktor Maevski intr-un ar
ticol din „Pravda" intitulat: „Cind 
nu există argumente". Autorul arată 
că în fond nu există decit o poziție 
ostilă a occidentalilor și anume aceea 
de a nu contribui la rezolvarea pro
blemei dezarmării. De aci amendamen
te ne convingătoare, respingeri sub 
îndoielnice motive, poziții contradic
torii, 
liște 
gice, 
nice
acestea ale occidentalilor nu sînt de 
natură a liniști popoarele îngrijorate 
de soarta păcii din lume. Din feri
cire însă pozițiile ferme ale statelor 
socialiste stau în apărarea păcii. Ală
turi de celelalte state din lagărul so
cialist, Republica Populară Romînă, 
care este membră a Comitetului ce
lor 18 ce urmează să se intilnească 
la Geneva și-a exprimat hotărită ati
tudine prin răspunsul dat Președin-

telui Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice. Prin acest răspuns țara 
noastră își arată aderarea completă 
la principiul enunțat de mesajul so
vietic. „Dînd o inaltă prețuire pro
punerii constructive și realiste a Gu
vernului Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, guvernul Republicii 
Populare Romine, se spune in răs
puns, își exprimă acordul său de
plin ca lucrările Comitetului de de
zarmare să înceapă la cel mai înalt 
nivel, adică prin participarea șefilor 
de guverne (state)".

In felul acesta, țara noastră, alături 
de toate celelalte state iubitoare de 
pace, își afirmă poziția cea mai limpe
de și mai hotărită de a susține pro
punerile constructive 
rezolvarea problemei

Ultimul număr al revistei Theatre (anul 6. nr. Z7. ianuarie 1962) cuprinde un bogat material privind viața teatrului francez, precum și a anele r înrudite : operă, balet, etc. In cadrul ’ * ‘ “bres que bări lui.Combătind o anume accepție a noțiunii de „serios" dincolo de care deslușește anchilozarea, lipsa confruntării ideilor cu viața, — în genere, mediocritatea („omul n-are un dușman mai înrăit decit mediocritatea"), el consideră că teatrul trebuie să reacționeze cu umor la tot ceea ce periclitează viața, mișcarea, progresul. Invocind exemplul nemuritor al lui Moliăre, Morvan Lebes- que arată că acesta n-a luat in ris stadiul la care ajunsese medicina in vremea sa, oricum in progres față de evul mediu, ci încăpăținarea medicilor în a considera că procedeele lor sînt definitive, dogme absolute. „Nu efortul este negat, el este doar confruntat cu realitatea care-1 obligă să se depășească". Pe scurt, „luciditatea împotriva lipsei de mobilitate".In paginile următoare, revista reproduce un colocviu „la masa rotundă" în jurul unor probleme actuale ale teatrului. Articolul introductiv e intitulat „Teatrul total” șl

Reristd „L’Europa letteraria* a vă
dit incd din primele numere preocu
parea permanentă de a include in 
paginile ei, — alături de texte lite
rare și articole de critică de artă — 
opinii ale personalităților culturale eu
ropene in legătură cu marile pro
bleme politice ale contemporaneității.

Astfel numerele 10 și 11 ale acestei 
reviste publică o serie de păreri ale 
unor cunoscuți reprezentanți din di
verse țări, in legătură cu fascismul 
și neofascismul, cu sarcina ce revine 
popoarelor în a împiedica reînvierea 
acestui pericol.

Cităm mai jos citeva din aceste 
opinii, menționînd totodată contribu
ția pe care scriitorii romini: G. Căli- nescu, Marcel Breslașu și Maria Banuș 
o aduc in discutarea acestei pro
bleme.

oamenilor de a face imposibilă repetarea ororilor nazi-fasciste, trăite și de poporul meu. Cel mai mare pericol fascist provine astăzi din Germania occidentală. De aceea trebuie să sprijinim acele forțe ale poporului german, care dau garanția că hitle- rismul nu va măi reînvia.Trebuiesc scuturate cu ajutorul operelor literare conștiințele celor ce-și amintesc de ororile războiului. Iar pentru toți cei ce nu au cunoscut jugul nazist în Europa, trebuie să facem lumină asupra adevăratelor rădăcini ale pericolului fascist.

Ia seama. Othello, încrezătorul*; fericirea vată. Ia seama, Faust, viață. Acesta e Mefisto, tău poate fi salvat.Ia seama, continent drag, părrĂnt atît de încercat al Europei. Acesta e fascismul, militarismul care-și dorește revanșa; el e violența, ura și disprețul pentru umanitate. Denunță fascismul sub orice mască s-ar ascunde 1

Șantierele Moscovei

[. si. S. S
Epopeea eroică a primului cosmonaut sovietic Iuri Gagarin a . constituit în ultima vreme subiectul a numeroase cărți semnate de scriitori din toate colturile lumii. Printre cele mai recente apariții se numără excelenta povestire „Cosmonautul Iuri Gagarin" a scriitorilor englezi Burchett și Purdy și „Pînă atingi ste'ele" aparținînd scriitorului indian Khwaja Ahmed Abbas.Un catalog de o mare însemnătate științifică intitulat „Uriași roșii”, care clasează aștri cu temperaturi joase și cu o mare capacitate de dilatație a fost pua la punct recent de un grup de colaboratori al laboratorului de astrofizica de pe lingă Academia letonă de științe. Catalogul prezintă un număr de peste 1200 stele cu caracteristicile mai sus menționate.

are ca motiv o frază de Romain Rolland : „Nu e vorba de a redeschide vechi teatre sub un nume nou, ci de a întemeia o ană no-oă pentru o lume nouă*. Colocviul s-a bucurat de panici pare a unor cunoscuu specialiști șl a elaborat un manifest ale cărui prevederi esenuale sînt următoarele : 1. Teatrul total reprezintă puncte de comodenU a diferitelor arte. 2. Teatral total este in esență un teatru popular. Z. El face deci a- pel la toate discjiLmeie spectacolului : artă dramatică, artă lirică, dans, mimă, folclor, etc. 4. O colaborare strinsă va trebui deci să se stabilească între aceste diferite discipline. Intr-o primă euapâ e ioane important ca dansatori, cintâreți. actori și muzicieni să se cunoască intre el șl să la inițiativa și obiceiul de a lucra în comun__  Intr-o a doua etapă, ar ti evident de dorit ca „actorii" să primească o educație completă, adică elemente de comedie, dans, cult șl poate, acrobație — fără ca aceasta să-l Împiedice a se specializa In cutare sau cutare disciplină ia a- legerea lor. 5- Bineințeles că teatrul total nu urmărește să se substituie aici ur.et forme teatrale existente ln momentul de lăți. El nu face decît să propună o soluție crizei ‘ a teatrului și un răspuns la țele maselor populare și. In ale tineretului". 'IntUnirea la care ne referim loc sub patronalul Teatrului țiunilor. ConciuziLe ei sînt desigur utile, demne de a fi luate in discuție cu observa Ua că nu se referă totuși la problema tundamentală, a- ceea a cooținatadaL E vorba de a stabili in serviciul cărui conținut sînt puse aceste procedee noL

Operă închinată 
luptei pentru pace

„Antifascismul italian* este titlul unei remarcabile antologii apărute recent la Roma sub semnătura lui Paolo A'atri. Antologia prezintă în lumina faptelor istorice, a mărturiilor și documentelor autentice contemporane istoria mișcării antifasciste italiene începînd încă din anul 1919, cînd a avut loc prima „ieșire publică" a huliganilor fasciști ca ocazia incendierii redacției ziarui'ui socialist „Avânți". Lucrarea dezvăluie rolul jucat de cercurile reacționare în înscăunarea și menținere^ terorii mussoliniene în Italia.

Dacă prin fascism înțelegem tentativa de a anula etapele progresului social, de a reabilita doctrina superiorității raselor „de selecție" asupra celor socotite damnate de la natură, de a împinge la un război de exterminare, în scopul de a purifica lumea de elementele „inferioare", de a inocula în tineret cultul neliniștii și al morții absurde, aș crede, vorbind la modul absolut, că o revenire la fascism (a Europei occidentale — n.n.) e puțin probabilă. Totuși, lucrurile trebuiesc privite cu precauție, nu cu indiferență, întrucît crize din acestea dureroase sînt încă posibile.Mai mult decît de evenimentele politice recente, care denotă ambiția unor guverne de a nu lăsa să le lunece din mîini popoarele aflate încă în sclavie, mă simt îngrijorat de răs- pindirea considerabilă a cărților puerile, deși senzaționale, care trezesc în cititorii lor o stranie plictiseală, ba chiar un dezgust al prezentului, considerat banal sau insuportabil, și în care filtrează o dorință ascunsă de risc și aventură brutale, cu prețul răsturnării universului.Unei astfel de literaturi scriitorii au datoria să-i răspundă, cu exaltarea luminoasă a eroismului constructiv și cu revenirea la o literatură a sublimului, dedicată problemelor fundamentale ale vieții morale.

In 1933 Gheorghi Dimitrov, marele fiu al poporului bulgar, în fața judecătorilor tribunalului hitlerist, prevenea în mod deschis Europa de atunci: „Fascismul e război !“ și pentru a opri zgomotul de oțel al războiului el a chemat popoarele din toată lumea să se unească într-un front antifascist pentru a combate duma hit- leristă care înainta.Tocmai în unitatea tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace, independent de naționalitatea lor, văd eu salvarea Europei de rușinea fascismului.E datoria noastră a scriitorilor de a lupta pentru o unitate bazată pe pace și de a aminti oamenilor cît mai des acele vremuri teribile pe care le vedem uneori uitate cu prea multă ușurință. Noile generații nu cunosc Maldanek-ul și Auschwitz-ul.Cine oare le va povesti despre duma neagră care sufoca Europa urmă cu douăzeci de ani 7

PIER PAOLO 
PASOLINI:Evenimentele din Alger șl Paris sînt îngrijorătoare: ele nu demonstrează de loc, îmi pare, că „orice reîntoarcere la fascism e destinată unul eșec", ci dimpotrivă, că această reîntoarcere se produce. Generalii „paras" sînt niște trădători care merită să fie împușcați. Să punem la un loc Franța lui De Gaulle, nauer, Spania lui lui Salazar, Italia moașă Europă !In ce priveșteitalieni), ei ar trebui înainte de toate să învețe pe de rost „literatura și viața națională" a lui Gramsci, iar apoi să înceteze a privi ca lucru de maximă importanță în lume feliuța de pîine pentru familia lor.

scriitorii (scriitorii

J. S. KUPKA :Orice luptă împotriva fasdsnului e legitimă in măsura in care eete eficace. Ea e justificată de iimr.ța

MARIA BANUȘ:Iago apare pe scenă să-și dezvăluie proiectele infame înaintea spectatorului. Mefisto își exprimă în mod cinic și spiritual, în fața lui Faust, concepția lui despre lume. Faust este prevenit, el știe cu ce preț trebuie să-și plătească pactul semnat cu sînge. Iar spectatorul, prevenit și el, dacă nu poate interveni în destinul celor de pe scenă, în realitate știe ce trebuie să facă pentru a-i opri pe urmașii lui Iago să-și realizeze infamiile, fie că ei ascund sau nu aceste infamii.Și Hitler vorbea de pe scenă. Mai puțin clar decît Iago, mai pujin clar ca Mefisto, dar destul de clar pentru ca spectatorul lucid și atent sl prevadă catastrofa amenințătoare ee avea să toslngereze toată Europa.Și Adenauer vorbește și mai Incildl decît ceilalți, iar drept scenă li servesc parlamentul și deputății; pe corttol stă scris cu decorații și înflorituri d<- aur: Democrație și asta înșeală mu'.l lume. Iago are mutra unei doici bl- trîne și venerabile — croitorii și pe- ruchierii se întrec pe sine în arta de- săvîrșită a mistificării. Mefisto poartă aripile libertății și agită așa-rî-ul „spirit european" atît de greșit înțeles. Careva, în fotoliu] de orchestră sau la parter se lasă furat de iluzii de carton, de trucuri, de jocuri de lumini, acestui care a ciunii; sclavia lanțuri o viațăEu, ca și poporul meu, am cunoscut ororile fasciste și de aceea îl ținteSA. pe Mefisto și spun:

MARCEL BRESLAȘU:Că fascismul va fi învins, nu e îndoială. Dar victoria nu vine și nu poate veni de la sine. Calea fascismului trebuie oprită în manifestările din țările sale de origine — Italia, Japonia, Germania federală, și cu atît mai mult azi, în Portugalia și Spania, unde nu a încetat să domnească în ultimele două decenii, ca de altfel și îu alte părți ale lumii, unde, în forme mai mult sau mai pu|in diferențiate, se face sim|it și continuă să se manifeste. Ceea ce importă nu este numele, ci conținutul acestui pericol, indiferent în ce fel s-ar travesti sau reboteza. Ca orice boală socială — și fascismul este una din cele mai oribile și funeste din istoria umanității — el se definește prin simptomele sale, și anume: antiumanismul (este vreo diferență intre Auschwitz și Angola ?) ; rasismul (segregația și linșajul din Statele Unite sînt practici fasciste, încă dinainte de ivirea cuvîntului respectiv); ideile șipracticile retrograde fată de categorii întregi de oameni, sau fa(ă de popoare întregi, așa-zise inferioare (tinute fapt cu multă perseverentă de inferioritate) ; spiritul provocator și aventurier al cercuri beneficiare din lumea tă; pofta de expansiune a cercuri, mereu pe spinarea altora, care ieri le făcea să se consolideze în colonii, acolo unde stat încă și de recuperare fățișă sau a dominației, acolo de unde izgoniți.Responsabilitatea scriitorului cetățean și artist vocilor mulțimilor, — trebuie să se angajeze mai mult ca oricînd; vigilenta lui trebuie să se dedice întru totul depistării, demascării, condamnării oricărei tentative de instaurare a fascismului, luptei depline împotriva iui, indiferent sub orice formă acesta ar încerca să continue a trăi sau a renaște.

în toate privințele și aceasta din diverse motive, in primul rînd pentru ci. ignorînd posibilitatea unui acord cu F.L.N., a alunecat treptat pe panta cnr?promi|ătoarei alianțe cu fasciștii. Și apoi pentru cS De Gaulle a crezut numai în e] însuși și, crezînd numai în el însuși, în acești ani, în aceste zile, se declară în afara istoriei. Algeria, în schimb, este în istorie, pentru că ea crede în poporul său și în eliberarea sa. De aceea, Algeria va învinge, li plîugem pe morții algerieni și îi plîngem pe morții francezi, dar nu trebuie să avem milă pentru asasini, pentru acei ce torturează, pentru fasciști".

nu.Marele public, nu. Eu a mare public. Aparțin unui rapt lanțurile robiei și poporal romîn. eliberat fascistă, care-i impunea și aceste minciuni, ți-a liberă.
părți n popor min- din aceste croit

GIANCARLO 
ViGORELLl :

de în stare războinic atîtor capitali s- acestor

In ziarul „Unită* din 14 decembrie 
1961, Giancarlo Vigorelli, directorul re- 
■..stei „L’Europa letteraria", organ 
C -.unității Europene a Scriitorilor, a 
declarat :„PartînJ nenami rate vinte pe care le arai putem rosti sînt: ..destul cu războiul “. De ani de zile, oamenii onești denunță „murdarul război din Aleeria" și sînt ani de cînd, cu toată îngăduința dată francezilor, noi algerienilor.Cînd De Gaulle a menii cinstiți i-au încredere prudentă, deși se temeau și prevedeau ceea ce se petrece acum. In ceea ce mă privește, eu nu-mi făcusem prea multe iluzii și am încercat să-i previn pe unii dintre prietenii mei frați- '■-Cezi.

și toleranța acor- sîntem de partealuat puterea, oa- acordat o anumită
Acum De Gaulle a dat faliment

Fără îndoială că dacă generalii din Alger ar fi reușit în lovitura de stat pe care au încercat-o. Franța ar fi astăzi supusă unei dictaturi militare. Ei au eșuat, nu datorită puterii de stat care, timp de 48 de ore, nu știa pe care forțe să conteze pentru a se apăra, ci pentru că insurecția era prost pregătită, rău condusă, pentru că aceasta n-i avut timp să cucerească metropola și s-a izbit de rezistenta contingentului de soldați. Ea a revelat slăbiciunea unei puteri „tari", a dezvăluit complicitățile pe care această putere le întreținea cu insurgenții. Un regim care s-a instalat ca urmare a unui complot reușit, secretă noi comploturi care tind să-l răstoarne.Fascismul nu reprezintă o mișcare de masă. El s-a integrat puterii de stat sub forma unor regimuri mai mult sau mai puțin personale sprijinite pe armată, poliție și tehnocrați. Aceste regimuri guvernează prin represiune, interdicție. cenzură, prin măcinarea libertăților esențiale ale individului. Partidele politice burgheze, supraviețuind regimurilor parlamentare, nu mai sînt, în a- ceste condiții, decît unelte. în aceste regimuri, armata joacă un rol preponderent și tinde să facă să triumfe propria sa politică întemeiată pe o ideologie simplistă. Ea devine un stat în stat și își subordonează atît problemele externe cît și cele interne. Situația internationals, caracterizată prin războiul rece aproape permenent, favorizează a- cest rol. In fața acestor forțe, care girează în mod ofioial puterea, sau acționează în umbra puterii, nu există cît mase care se mișcă încet (...) constituie totuși singurul sprijin, gura posibilitate a unei rezistente, ceea ce contribuie ca în ele să se talizeze conștiința for(ei lor, tot ce tribuie la educarea și organizarea acționează în folosul libertății.Scriitorul, intelectualul, omul de tură are de jucat un rol deosebit. Prin operele lor, prin atitudinea prin luările lor de pozi|ie, prin demascarea oricăror prejudicii aduse libertății, care fa(ă de eonstrîngere, ei pot, în anumite momente, să devină catalizatori ai adevărului împotriva minciunii. Ei nu dispun de altă armă decît cuvîntul, dar cuvîntul poate avea uneori forță de combustibil. Nici un regim, într-adevăr, nu poate să guverneze fără consim- țămîntul tacit pe oare i-1 acordă o parte a națiunii. Tot ceea ce lovește în acest consimtămînt slăbește regimul și descurajează pe autorii loviturilor bazate pe for|ă“.N.R. — Maurice Nadeau face abstracție, în acest articol, de Partidul Comunist Francez, care conduce lupta maselor împotriva fascismului și a imperialismului.
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Dymphna Cusack începe să scrie și 
să publice schițe și articole încă 

de pe băncile Universității din Sid
ney. Dar adevăratul debut literar și-l 
face de abia în 1934, cu piesa „Shal
low Cups" („Cupe nu prea adinei"), 
o fantezie poetică, construită — după 
opinia unui critic american — pe „o 
bază economică care i-ar fi plăcut lui 
Marx". Un an mai tîrziu i se joacă 
o a doua piesă, intitulată „Red Sky 
at Morning" (,,Cer roșu în zori"), a 
cărei acțiune se desfășoară în epoca 
colonială a Australiei, oglindind în 
mod pregnant lupta oamenilor de rînd 
împotriva autorităților asupritoare. Iar 
primul ei roman, apărut în 1936, sub 
titlu! german „Jungfrau" (simbolizînd 
zăpada, puritatea), deși se situează 
pe aceeași linie a unui “
mantie”, înfățișează o imagine atît 
de autentică a vieții citadine, îneîț 
un editor englez îi propune . 
să schimbe locul acțiunii de 
ney la Londra, dat fiind că 
acțiune posedă „o trăsătură 
sală care i-ar permite să fie 
fixată”.

Activitatea depusă în anii 
mondiale a capitalismului, în 
de profesoară de liceu și apoi 
hoiog o apropie din ce in ce mai mult 
de viață. După propria-i mărturie, în
cepe acum să înțeleagă că „nu poți 
ser e despre oameni intr-un vacuumț 
trebuie să î*.:i cum trăiesc și cum 
muncesc: să le cunoști problemele
economice și sociale”. Repulsia nemăr- 
gînită pe care i-o inspiră barbaria 
fascistă din Italia, Germania și Spa
nia, ca și reacționarii din propria ei 
țară, o determină să arunce peste 
bord și ultimele vestigii ale romantis
mului. Nici o mirare, așa dar, că ur
mătoarea ei carte, „Pioneers on Pa
rade” („Parada pionierilor”), scrisă 
în colaborare cu Miles Franklin, cu 
ocazia celei de a 150-a aniversări a 
întemeierii Australiei, este o virulentă 
satiră a mentalității colonialiste și a 
snobismului claselor avute.

O solidă bază documentară are ro
manul „Southern Steel" („Oțel din 
sud”), în care autoarea se străduiește 
să arate „curajul muncitorilor în fața 
războiului, lăcomia acelora care și în 
timpul războiului se gîndesc numai h 
cîștig, și — mai presus de toate — 
inutilitatea războiului”.

Pentru a scrie unul dintre cele mai 
valoroase romane ale sale, „Say No 
to Death” („Spune nu morții”), care 
vede lumina tiparului in 1951, stă 
citeva luni intr-un sanatoriu de tu- 
bercuioși. RevoT.at ca și autoarea de 
condițiile primitive in care se des
fășoară tratamentul tuberculozei in 
sanatoriile de stat ale Australiei — 
singurele accesibile celor săraci, Bart 
Templeton, unul din personajele cen
trale ale acestei cărți, strigă la un 
moment dat: „Și cind te gîndești la 
miile de milioane pe care guvernul 
le cheltuiește pentru război și la cele 
citeva prăpădite de mii pe care le dă 
pentru tuberculoză I...” La care prie
tenul său Weston îi răspunde: „Cu 
sentimentalismul n-o să rezolvăm ni
mic. Trebuie să facem ceva. Vor con
tinua să cheltuiască mii de milioane 
pentru război și doar cîteva pră
pădite de mii pentru tuberculoză, cît 
timp vom fi atît de proști îneît să su
portăm această situație".

Pe măsură ce forțele reacționare își 
intensifică complotul împotriva vieții, 
libertății. și a drepturilor omului de 
rînd, glasul ei protestatar se ridică 
mai puternic, mai vibrant, mși con
vingător, împotriva războiului atomic. 
Atunci. cînd, în piesa „Pacific 
dise“ („Paradis pacific") din 
„Consiliul controlului atomic" 
ționează să evacueze pașnicii 
tori ai insulei Moluca din 
pentru a putea experimenta în voie 
o bombă cu hidrogen, aceștia re
fuză cu îndirjire să servească drept 
„cobai pentru o repetiție generală a 
unei sinucideri mondiale". „Pentru 
mine — spune unul din eroii piesei, 
adresîndu-se președintelui consiliului 
— valoarea cea mai sfîntă pe acest 
pămînt o reprezintă viața și voi ră- 
mîne aici, ca să arăt restului omenirii 
ce i se va îmtîmpla dacă nu se tre
zește în fața evidenței faptului că 
oameni ca voi o conduc la moarte". 
Pînă în cele din urmă, sub presiunea 
opiniei publice mondiale, profund im
presionată de această dîrză voință și 
hotărîre de a lupta, organizatorii ex
perienței se văd siliți să 
planurile lor criminale.

Un strigăt de alarmă, 
energic, este și ultimul 
scriitoarei „Heatwave in Berlin" („Val 
de căidură la Berlin”), apărut anul 
trecut. Eroina cărții, Joy, după nouă 
ani de viață conjugală cu Stephen,

un tînăr german emigrat în Austra
lia la sfirșitul războiului, — răspun- 
zînd insistentelor invitații ale fami
liei soțului său — pleacă împreună 
cu acesta să-și petreacă vacanța în 
Berlinul occidental. Convinsă că în 
Germania lui Adenauer totul e nou 
și frumos, că „toți vechii naziști sînt 
de mult spînzurați" și că „acei care 
nu sînt la șase picioare sub pămînt 
nu vor mai îndrăzni niciodată să-și 
arate vîrfitl nasului", Joy nu înțelege 
îndelungatele reticențe ale lui Step
hen de a se reîntoarce în patrie. 
Chiar dacă, de la bun început, este 
izbită de formalismul excesiv și de 
luxul anacronic care domnește în 
somptuoasele saloane ale familiei von 
Muhler, ea este în primele săptămîni 
îneîntată de a fi acceptată în acest 
olan.

O amuză interminabilele tirade des
pre „sîngele sănătos al strămoșilor... 
singe... singe... și iar singe" ale tată
lui lui Stephen, un mare industriaș

de calibrul lui Krupp și Thyssen. Con
sideră drept o inofensivă idee fixă 
aroganța cumnatei sale Bertha față 
de tot ceea ce este „popor, comunist”.

Treptat-treptat, Joy începe insă să-și 
dea seama că toate aceste manifes
tări nu sînt altceva decît simptomele 
unei generale renașteri a nazismului, 
a militarismului și a spiritului re
vanșard Ieșirile intempestive ale lui 
Horst, fratele mai mare al lui Step
hen, criminal de război deținînd acum 
loc de prim rang in ministerul pentru 
problemele refugiaților și lucrind mină 
în mină cu colonelul american Wayne 
Carey; cutremurătoarele revelații ale 
fostului ei profesor de pian, Arthur 
Schonhauser. care — după ce a fost 
muti'at la Dachau — este și astăzi 
prigonit și maltratat pentru activita
tea sa din fruntea „Ligii victimelor 
fascismului”; o infernală seară pe
trecută într-o „Weinstube”, în care — 
în sunetele lui „Horst Wessel-Lied” — 
foștii S.S.-iști dau frîu liber nostal
giei după „vremurile de glorie” ale 
celui de-al treilea Reich și-și afirmă 
hotărirea de a face tot ce le stă în 
putință pentru a-1 reînvia, — toate 
acestea îi arată lui Joy adevărata față 
a Berlinului occidental. ȘI, simțind 
că se înăbușe în această cloacă, se 
duce să respire dincolo de linia de 
demarcație, unde în ciuda „valului de 
căldură” care s-a abătut asupra între
gului Berlin — este o cu totul altă 
atmosferă.

Acest roman, de o atît de strin
gentă actualitate, constituie desigur, 
cea mai importantă realizare de pînă 
astăzi a Dymphnei Cusack, vice-pre- 
ședinta Uniunii 
tralia, a cărei 
mentul de față, 
aproape întreg 
cinci ori Uniunea Sovietică, labo
rioasa scriitoare progresistă, care se 
consideră „o realistă optimistă”, 
clară: „Cu fiecare an pe care-1 
iese, fiecare țară pe care o văd, 
care rasă pe care o cunosc, devin 
ce în ce mai convinsă că viața e fru
moasă și că, folosind însușirile ac
tuale și potențiale ale fiecărui om, 
putem construi o viață mai bună pen
tru toți”.
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Intr-o telegramă adresată președintelui RepuElicii Mexic, Academia de Artă Germană protestează îm- Îiotriva întemnițării și trațamentu- ui rușinos aplicat marelui pictor mexican David Alfaro Siqueiros^ Telegrama a fost semnată de frun» tași de prestigiu mondial ai cultu* rii germane, ca scriitorii Anna Se- ghem și Ludwig Reun, sculptorul Fritz Cremer, muzicienii Hans Eis- ler, Paul Dessau și alții.
S.L.A,,Unde sînt dramaturgii de azi’S se intitulează articolul publicat în „New York Herald Tribune" de criticul Don Ross. „Unde, — întreabă autorul, — sînt astăzi mult promițătorii tineri ca Arthur Miller, Tennessee Williams șl Lilian Hellman ? Criticul subliniază că nu este vorba citușl de puțin de lipsa de piese. Dimpotrivă, piese sînt chiar prea multe, dar printre ele lipsesc o- perele cu adevărat originale. „Cauza constă în faptul — a declarat recent cunoscutul regizor Kermit Bloomgarden — că sistemul economic al teatrelor de pe Broadway înăbușe inițiativa creatoare. Dramaturgul Începător își propune scopul să scrie o piesă a cărei punere în scenă să coste cît mal puțin. De regulă o astfel de piesă se limitează la un act și l sau 5 personaje. Dramaturgul începător știe că, dat fiind scum- petea actuală a spectacolelor teatrale. singura lui șansă de a pătrunde pe Broadway, este de a propune o piesă care să nu necesite sume mari. Firește, propu- nîndu-și un astfel de scop, dramaturgul se îngrădește el însusl din punctul de vedere al creației.Mulțl tineri scriitori renunță la teatru șl încep să lucreze pentru cinematografie șl televiziune. Autorul articolului presupune că dacă pe timpul cînd Tennessee Williams — cu prețul unor sacrificii și chinuri de neînchipuit — a izbutit să pătrundă cu piesele sale pe Broadway, ar fi e- xistat ca în prezent o largă rețea de televiziune, este foarte probabil că și el ar fi fost silit să procedeze aidoma tinerilor dramaturgi de astăzi din Ame-

Poezia veșnic vie a Iul Nikolai Vapțarov își ciștigă tot mal niulți prieteni în țări străine. Recent; Auguste Plauvy, primarul unui orășel din Belgia, a fost oaspete în Bulgaria. Fiind el însuși poet șl participant la mișcarea de Rezistență din Belgia, Plauvy a citit versurile lui Vapțarov în traduceri franceze șl — după cam a declarat in cursul unei convorbiri prietenești la redacția săptămînalului „Literaturen front" — a simțit o profundă legătură lăuntrică cu poetul patriot bulgar.Plauvy a tradus în limba flamandă versurile lui Vapțarov care au apărut în volum separat. Culegerea este însoțită de o scurtă biografie a poetului.
In școlile din Schleswig-Holstein (R.F.G.) circulă în ultima vreme o nouă carte de cîntece, care e menită să contribuie la ;,educarea" noilor generații. Despre ce fel de educație e vorba se poate vedea din titlurile cîntecelor pe care le „popularizează” : „Să murim, să murim, să murim, așa se cuvine", „Luptei pînă la singe; hărăziți îl sîntem", „In marș, camarazi”, „Cu hamali și legiune străină, înainte !”, „Pilește șl halește", „Zdrobim tot ce ne stă In cale"...
„Biblioteca pentru toți" a sărbătorit un jubileu interesant : a apărut al 350-lea volum din a- ceastă colecție și totodată tirajul el global a ajuns la 20 milioane de exemplane. Așadar, fiecărui cetățean al țării îi revin cite două volume toți”. , ceput după îl va : istoria Ungaria. Ea a pus pentru prima oară la îndemîna maselor de cititori comorile literaturii naționale și mondiale.

din „Biblioteca pentru Acestei colecții, care a insă apară acum opt ani; părerea ziarului „Nepsava” reveni un loc de cinste în revoluției culturale din
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