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Baladele 
timpul ui nou
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Ah, cine-o să-i scrie Baladele 
Acestei lumi proaspete, noi 
’Nainte să-și dee ea roadele 
Ce-astîmpără-atîtea nevoi ? 
'Acum este timpul vitejilor, 
'Al culmilor, imari, al vîrtejelor!

păcii O, mîinile, 
Dezleagă și

arele adevăr al zilelor 
noastre este: lume» vrea 
dezarmare generală și 
totală, vrea pace. Dacă 
«-ar face un plebiscit 
mondial, s-ar alege de o 
parte popoarele, marea 
mulțime a oamenilor, și 
de alta, cit să-i numeri,
aventurierii, schizofreni

ci:. inconștienții, robii avuțiilor fără saț, 
fabricanții de tunuri, de bombe Și mu
niții.

Oricît de potrivnice păcii au fost 
delegațiile statelor imperialiste re
prezentate la O.N.U., s-a obținut 
totuși în acea incintă încă în 1959, în 
urma cuvîntării tovarășului N. S. 
Hrușciov și a propunerii făcute în nume
le U.R.S.S., votul unanim asupra unei re
zoluții speciale pentru luarea în consi
derare a problemei dezarmării generale 
și totale.

Așadar, cu toate camuflările și fal
sele reprezentări ale cercurilor imperia- 
l-ste. a străbătut pe deasupra interese- 
lor monopolurilor, voința de pace, de 
dezarmare, a popoarelor.

Aceasta a fost o victorie a lumii pro
gresiste, a popoarelor care au izbutit 
sl-și exprime voința. Reprezentantul 
nic, unui stat din lume nu a cutezat să
voteze împotrivă.

ș. eu toate acestea, anii trec, Uniu
nea Sovietică își întețește an de an lupta 
per.tru dezarmare, dar procesul dezar- 
mlrii este mereu deschis. Căci statele
imperialiste, după rezoluția de princi- 
; u a Organizației Națiunilor Unite, des
fășoară cu tenacitate și cinism, o veș
nica obstrucție la traducerea în fapt, a 
acelei rezoluții. Nici o ipocrizie, nici o 
rea credință, nici o minciună nu rămîn 
nefolosite. Lucrările comitetului celor 
10 state delegate de O.N.U. să studieze 
căile de realizare în fapt a rezoluției 
speciale pentru dezarmare generală și

Demostene BOTEZ
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mîinile omului 
nodul atomului,

Iar agerii fii ai mulțimilor
Dau primul lor iureș’nălțimilor. 
Acum este timpul vitejilor,
Al culmilor mari, al vîrtejelor!

Amurg e pe frunțile zeilor, 
Epoca s-a dat Prometeilor, 
Iar munca cu brațele harnice 
întinde moșiile-i darnice. 
Acum este timpul 
Al culmilor mari,

vitejilor,
al vîrtejelor!

vitejilor,
al vîrtejelor,

Acum este timpul
Al culmilor mari, 
Al lumii cu sevele noi 
Ce-astîmpără-atîtea nevoi — 
’Nainte
Hai, fă

de-a-și^ da toate roadele, 
să-i răsune baladele!

Po
țiganca mîna unei fete 
frunza ta, pădure, eu

Precum
Așa țin ,..... . ... ,x
în palmă și cu vorbele-mi încete
Destinul tău îl descîlcesc cu greu :

„Ca mine ești corcită cu vr-un zeu 
Ce-n trunchiuri boala nemuririi-ți dete, 
Dar frunza ta se scutură mereu 
Și moare-n tină — visuri și regrete.

iii si a meni• • • • însemnări
despre colectivizare

Marele dirijor
Ploaie, răcorește-mi fruntea 
De sudoare-nfierbîntată ; 
Curcubeu, întinde-ți puntea 
Către mine și-mi arată 
Cum străbați peste genune, 
Arcuindu-te minune.

Libelulă, crești rachetă, 
Despicînd virgine spații;
Licurici, te fă ștafetă
De eterice pulsații 
Sărutînd zulufi de aur
Pe-un ceresc și proaspăt plaur.

Taina mare-a frumuseții 
Ce părea-nceputui spaimei 
Azi e bucuria vieții 
Și abruptul drum 
De-a planta peste 
Vegetala nădejdii.

al faimei 
primejdii

joacaOchii mei în raze 
Cuprinzînd priveliști rare, 
Tîmplele-mi subt promoroacă 
Bat mai tare, tot mai tare — 
Visul s-a-mplinit, dar iată, 
Mereu altul, nu se gata !

Mereu altul, mereu alte 
Aripi desfăcute-n zboruri. 
Nu le-auzi în ceruri 'nalte 
Forfotind ca niște coruri ? 
Cine-a desfăcut ca pomul 
Brațele ? E omul, omul!

a t e
La fel, Apollo puse-n mine chinul 
De-a vrea să-nfrîng prin versuri noi 

destinul 
Și cartea mea de cîntec se desfoaie 
Zburind pe pint, căzînd apoi 

de ploaie - 
Dar poate-o filă cu nervuri de rime 
Te-ajunge-n comunism, viitorime I

ț
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ifuzarea mondiali a 
open; lui Caragiale. 
tradusă b» multe limbi 
și jucată de numeroase 
teatre ale lumii, wdm 
Japonia pină in Ame
rica de sud~, cum zicea 
raportul citit la ultima 
adunare a scriitorilor, 
pune problema locuita

această operă in lueracur*i 
Iraeresul ce t s-a arătat 

îndeajuns ci, răsărite fi 
seca dm împrejurările

gww»y<X u e zi în care gazetele 
sF’jk.m noastre să nu publice la 
p K S de frunte știri care
K < « vestesc incheierea colec-
j , c Sg tivizării în noi regiuni 
îl' & Sx raioane ale țării. Nu
i ‘ Xk w e z‘ *n care gazetele
jwQpfewȘ noastre să nu publice
’0000000'xxx scrisorile pe care comi

tetele regionale de par
tid și comitetele executive ale Sfa
turilor populare le adresează Comite
tului Central al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și prin care 
ele vestesc terminarea colectivizării în 
alte și alte regiuni și raioane.

In aceste scrisori se exprimă recu
noștința față de partid, față de înțe
leptul conducător al operei' de făurire 
a socialismului în patria noastră, se 
arată perspectivele mărețe deschise în 
fața agriculturii prin colectivizare, 
perspectivele de viață îmbelșugată ce 
se deschid în fața țărănimii colecti
viste, în fața întregului nostru popor.

De la ultima consfătuire pe țară 
a țăranilor colectiviști pînă azi, ur- 
mind exemplul regiunilor Dobrogea și 
București, numeroase regiuni și ra
ioane au terminat cu succes colectivi
zarea agriculturii. Regiunile: Banat, 
Cluj, Galați, Hunedoara, Ploiești, Ar
geș și Maramureș precum și nume
roase raioane au încheiat de curînd 
procesul colectivizării agriculturii.

Transformarea socialistă a agricul
turii, marile succese dobindite în acest 
sector pînă acum au fost posibile da
torită industrializării patriei, făuririi 
unei puternice baze tehnico-materiale 
care a asigurat înzestrarea agriculturii 
cu o tehnică înaltă și modernă.

Eroica noastră clasă muncitoare a 
dovedit astfel, încă o dată, cit de 
trainică și profundă este alianța sa cu 
țărănimea muncitoare. Oamenii mun
cii din uzine și fabrici au făurit și 
făuresc tractoarele, plugurile, combi
nele, camioanele, tot ceea ce face ca 
agricultura noastră să aibă asigurată 
o temelie solidă, un nivel tehnic înalt.

Pentru un vizitator străin ale cărui 
cunoștințe despre patria noastră au ră
mas la nivelul realităților de acum 
cincisprezece sau douăzeci de ani, 
marile transformări revoluționare care 
au loc pot să pară expresia unui mira
col. E limpede însă că nu e vorba 
de nici un miracol, ci numai de faptul 
firesc că, eliberat de jugul burghezo- 
moșieresc, stăpîn pe soarta sa. stâpin 
pe avuția sa, condus cu înțelepciune 
de către Partidul Muncitoresc Romin. 
poporul nostru își făurește propria sa 
istorie, o viață nouă, o nouă orinduire, 
societatea socialistă.

Moșierii care vindeau odinioară va
poare întregi de grîu in schelele Brăi
lei, Giurgiului, Olteniței și Constanței, 
tocind apoi aurul pe Riviera franceză, 
au susținut pînă cînd li s-a dus gura 
la urechi, că țăranul nostru ar fi 
indolent și incapabil să facă vre
odată agricultură modernă și de mare 
randament. Istoria acestor ani n-a 
întârziat și nici nu s-a sfiit să {intu
iască la stîlpul infamiei pe toți acești 
foști moșieri, pe toți acești ordinari 
calomniatori ai propriului lor popor. 
Moșierii doar, și nu alții, au ris de 
faptul că patria noastră pornea să 
construiască tractoare. Ei și nu alții, 
i-au ironizat pe cei dinții depistați 
țărani care s-au urcat la tribuna 
Marii Adunări Naționale, ei au ris de 
ideea companiei uriașe de alfabetizare; 
dar rin jetul lor n-a putut să oprească 
în loc grandioasa mișcare de făurire 
a noii noastre orinduiri. Am făurit

tractoare și o gamă variată de mașini 
și agregate agricole și e o mîndrie pen
tru noi că astăzi, agricultura patriei 
noastre este o agricultură modernă, 
echipată cu o tehnică înaintată, o a- 
gricultură îin plină dezvoltare.

S-au împlinit în aceste zile 13 ani 
de la hotărârile istoricei plenare a Co
mitetului Centrai al P.M.R. din 3—5 
martie 1949, care consWtluie piatra 
unghiulară a transformării socialiste 
a agriculturii noastre. In tot acest 
timp, istoricește scurt, partidul a mo
bilizat la luptă masele, pentru tradu
cerea în viață a politicii de transfor
mare socialistă a satului, pentru crea
rea de noi și noi gospodării agricole 
colective. Viața, roadele frumoase cu
lese de gospodăriile colective înființate, 
dezvoltarea și întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor colecti
ve, traiul tot mai îmbelșugat al 
colectiviștilor au fost factori ho- 
tărîtori în creșterea ritmului de co
lectivizare a agriculturii, Urmind 
fără încetare în activitatea sa princi
piile leniniste ale transformării socia
liste în agricultură, aplicîndu-le crea
tor la condițiile specifice ale patriei 
noastre, Partidul Muncitoresc Romin 
a condus și îndrumat cu o profundă 
înțelepciune opera de colectivizare a 
agriculturii pe drumul unor victorii de 
o covîrșitoare însemnătate. Atit gospo
dăriile agricole de stat, cit și gospodă
riile agricole colective au fost și sint o 
școală, un exemplu de experiență înain
tată, contribuind la convingerea țără-

Petru VINTILA
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de Florența Albu, Paul Anghel, 
Tita Chiper, Miron Dragu, 
Ion Gheorghe, Nicolae Velea

deținut de 
universali.
dovedeșx 
trigindu-și 
societății in care au apărut, teatrul și 
proza marelui scriitor alcătuiesc o 
producție asimilabilă de toate popoa
rele, legată de curentele generale ale 
literaturii. Caragiale este unul din 
scriitorii mai muU studiați de critica 
românească. Se desfășoară acum, tn

SALONTA-PRIMELE ZILE
DUPĂ COLECTIVIZARE

- . - • Z xo.

din fotografiile lui i-a plăcut să apa
ră șezind turcește pe covor, cu tichia 
balcanică pe creștet, cu capul ridicat, 
gata să lanseze invectiva. Dramatur
gul era el însuși actor, dar în deco
rul vieții publice, căreia in timpul 
existența sale i-a dat o animație, păs
trată in ecourile ei pînă. azi. Străinii 
înregistrează, fără îndoială, acest 
farmec cuceritor al marelui scriitor 
romin, vizibil în operele lui.

Legat de regiunea lumii in care a 
apărut, mai intii prin caracterul lui, 
Caragiale a dat unei societăți în plină 
transformare replica ei artistică. Ma
rea însuflețire a patrioților de a 
I84S lăsase loc politicianismului libe
ral burghez care, continuînd a afișa 
mante principii de altă dată, le uti
liza acum in scopuri de chivernisea'ă 
personală. Agitația politicianistă aco
perea, intr-un mod destul de trans
parent, nulitatea oamenilor, imoraih- 
tatea lor. Roia o lume întreagă de 
retori și demagogi, de agenți guve* 
namentali, de funcționari parazitarii 
de jurnaliști inculți și veroși, o clien
telă înjosită, vinind beneficiul numit 
prin invocarea legăturilor cu' mai 
marii zilei, tn fața lor țara adevărată 
apărea prin țăranii exploatați de bo
ieri și de arendașii lor, bătuți la 
scara conacului, sau prin tirgovețul 
prostit și perplex in mijlocul neințe- 
lesei comedii publice: „cetățeanul tur
mentat" al „Scrisorii pierdute", per-_ 
sonaj sintetic și simbolic, care intra-, 
duce in țesătura piesei un accent tra
gic, discret dar săgetător. Intre „co~: 
medii" și „momente" au trecut două- 
trei decenii. Micii negustori, membL 
ai „gărzii civice", silabisind articolele 
în stil neologistic din jurnalele poli^. 
tice ale zilei, trăiau încă in relații 
patriarhale, in casele lor de la mar
ginea orașului, in cartierele vagi, de 
unde deplasarea pînă la teatrele sau 
balurile din centru lua caracterul unei 
aventuri, in mijlocul unor familii

Tudor VIANU

p^ajma comemorării, o intensă acti
vitate de cercetare științifică menită 
«d aduci soi contribuții in aprecierea 
operei sale. S-au spus multe lucruri 
despre ce este el pentru noi. Trebuie 
arătat imd ce este și ce poate deveni 
din ce in ce mai mult pentru citi
tori; țf spectatorii altor popoare. La
cul lui Caragiale in literatura univer
sală se constituie astfel ca un capitol 
nou al criticii. Este probabil că nume
roase contribuții vor veni in curînd 
sd-l imbogățeasci. Citeva indicații pot 
fi incercate de pe acum.

Caragiale este un mare scriitor ro- 
min, dar și al unui intreg spațiu eu
ropean. In această parte a lumii, și 
in condițiile unei asupriri exerc:tate 
deopotrivă de stipinirea străină ca si 
de aceea internă, s-a dezvoltat un 
tip omenesc a cărui cunoștință de oa
meni și al cărui umor au constituit 
aproape singurele mijloace de rezis
tență intr-o lungă perioadă încheiată 
odată cu închegarea mișcării munci
torești, și dezvoltarea formelor ei de 
luptă revoluționară. Omul trăind in 
piața publică, in veșnică acțiune de 
adresare cunoscuților și chiar simpli
lor trecători, știind să vorbească fie
căruia în graiul lui, vesel, dar uneori 
umbrit de melancolie, „făcind haz de 
necaz", cum se zice in limba noas
tră, mimând respectul pentru autori
tate spre a-i putea spune mai bine 
crudele adevăruri meritate, întocmind 
cite un apolog transparent și făurind 
maxime vrednice a fi reținute, acest 
om mobil și spiritual, virtuoz al epi
gramei și anecdotei, este o figură 
cunoscută d Orientului și a Balcani
lor. Popoarele acestui spațiu i-au 
imortalizat figura in Nastratin-Hogea, 
ale cărui snoave și năzdrăvănii au 
fost culese și răspândite, la mijlocul 
veacului trecut, de Anton Pann. Cara- 
giale a adus, la rindu-i, in scrierile 
ca și in figurația lui publică, de care 
toți contemporanii își amintesc cu in- 
cîntare, hazul, mimetismul, darul ob
servației ascuțite, aciditatea unei 
lungi serii de înaintași. Caragiale era 
conștient de descendența lui. Intr-una

aici,copiilor lui. Dacă vreți el stă 
aproape și puteți face o vizită".

Și a continuat după aceea președin
tele colectivei: „Ne vin în minte pri
mii ani petrecuți ca tineri colectiviști. 
Pe atunci încă nu ne puteam închipui 
că vom lua această dezvoltare, că vom 
avea acel complex zootehnic pe care 
1-âți vizitat adineaori, că în cîmpia noas
tră salontană se vor împleti linii de- 
covil, de la un grajd la altul, de la 
un hambar la celălalt, că o rețea 
de conducte de apă vor automatiza 
adăpatul vitelor noastre, și încă nu 
știam că iarba imașului va fi păscută 
de oi merinos. înainte vreme, în satul 
nostru, oamenii nici nu creșteau oi. 
Iar noi, astăzi, vedeți și dv. avem oi 
merinos, care după cum știți, reprezin
tă o rasă superioară de ovine".

...Dinaintea vizitatorilor defilează i- 
maginea caleidoscopică a gospodăriei 
înfățișată cu plasticitatea unui entu
ziast. Vorbea președintele,... In car
nețelele de notițe se așterneau rîn- 
duri, rînduri, însemnările celor veniți 
să vadă cu ochii lor, bogata realitate 
înfăptuită de gospodăria colectivă 
,,Steaua roșie". Cuvîntul care exprimă 
cel mai bine situația întîlnită aici, este 
noutate. Căci este realmente nouă via
ța colectiviștilor și iată de ce. Pe mă
sură ce scriau, oaspeții mădărășehi- 
lor deveneau mai hotărîți de a păși 
pe același drum. Iată-1 pe loan Hodo- 
ban, notează, pregătește întrebări pen
tru-ca toate problemele înființării unei 
gospodării să fie lămurite, acum se 
limpezesc toate nedumeririle. Se vor
bește despre grija deosebită față de 
bătrîni în gospodărie, despre lotul per
sonal din jurul casei viitorului colecti
vist. Se discută, se dau explicații am
ple, oamenii se lămuresc. Se poate 
lesne vedea că impresia după vizită 
este covîrșitoare. Nu mai văzuseră pînă 
acum cei din Mihai Bravu o gospo
dărie atit de puternică, cum este aceea 
din Mădăraș. Și deși fusese un an 
secetos, totuși s-au putut da la „Steaua 
roșie" 15 lei numerar pentru ziua-mun- 
că./pe lingă cereale și celelalte produ
se,' insumînd un total de 25 lei. Era o 
consecință de fapt a dezvoltării mul
tilaterale a gospodăriei.

„La noi nimeni nu taie mai puțin 
de trei porci grași pe an. La noi nu 
există 
dăria 
tainul

- -

al gospodăriei 
I pe Eroul muncii 

are este președintele gos- 
mai bine de 

ivarăjaii Teodor Maghiar: 
c."x«. Aici. cit vedeți 
trejw, se chinuiau pe pe- 
int sate de familii. Să zi-

îkU Dezîder.u Blterman, tată 
L Să ne gindim puțin: oare 

putut e construi pe vremuri, 
pe auaid o casă pentru familia lui nu- 
neraasâ ? Acest am a trăit 56 de ani, 
dar de-abia acum, colectivist — și-a 
văzut visul cu ochii, și-a ridicat un

-.re trtțretrea lui și a
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Actualitatea socialistă
și unele probleme ale schiței

onferința pe țară a 
scriitorilor a prilejuit 
un larg schimb de o- 
pinii referitoare la 
dezvoltarea literatu
rii noastre noi, la 
sarcinile principale 
care îi revin in etapa 
actuală a evoluției 
sale. S-a accentuat 

în mod deosebit in cadrul discuțiilor 
asupra misiunii pe care o are creația 
literară de a se apropia de aspectele 
centrale ale realității noastre, de a 
reflecta, in toată amploarea ei și la 
un nivel artistic înalt, lupta poporului 
pentru desăvirșirea construcției socia
liste.

Care sînt, așadar, problemele cele 
mai reprezentative pe care actualita
tea le pune creației literare? Spre ce 
aspecte ale vieții de astăzi trebuie să 
se îndrepte în mod deosebit, acum, 
atenția scriitorilor ? Iată întrebări 
pentru clarificarea cărora indicațiile 
partidului constitue un îndreptar pre
țios. „In această etapă istorică de 
dezvoltare a societății noastre, a spus 
tovarășul Gheorgbe Gheorghiu-Dej in 
Cuvîntarea sa la Conferința pe țară a 
scriitorilor, literaturii ii revine misiu
nea de mare răspundere de a contri-

bui prin toată forța ei de înriurire la 
formarea și deavoltarea conștiinței 
socialiste, la făurirea omului nou, a 
moralei socialiste, a atitudiinii noi 
față de muncă și societate, la înlătu
rarea din conștiința oamenilor a in
fluențelor ideologiei și educației bur
gheze. Creația literară are menirea 
de a reflecta puternicul avînt al con
strucției economiei și culturii socia
liste, schimbările în modul de viață 
al poporului, de a zugrăvi chipul lu
minos al muncitorului, al țăranului co
lectivist, al. intelectualului, de a cul
tiva în inimile oamenilor mîndria pa
triotică îndemnîridu-i la noi fapte 
eroice pentru triumful celor mai 
înaintate idei ale timpului nostru, 
ideile comunismului"

Faptul câ această problematică a 
actualității primește rezolvări deose
bite în funcție de particularitățile di
feritelor genuri și specii literare, 
creează criticii obligația unor cercetări 
care &• cer mereu îmbogățite pe mă
sură ce literatura defrișează zone te
matice noi. Prezentul 
pune să. urmărească 
ale schiței, — specie 
alături de reportaj, a
noi să se apropie cel mai mult de eve
nimentele actualității imediate. •

artieol își pro- 
unele probleme 
a prozei care, 
reușit astăzi la

Prezența schiței in miezul actuali
tății este un fenomen care, la noi, își 
găsește explicația în condițiile obiec
tive ale realității sociale. Dinamismul 
vieții contemporane, ritmul avîntat al 
construcției socialiste reclamă o re
flectare literară vie, operativă, pe care 
schița și, bineînțeles reportajul o pot 
realiza. Să ne referim, de pildă, la reali
tatea satului contemporan, sector in care 
socialismul obține, chiar în aceste zile, 
victorii decisive. Aici un proces, re
voluționar neîntrerupt determină, per
manent, o stare de efervescență con
structivă, de mare avînt, activizează 
energiile unor oameni dornici să se 
realizeze în direcții creatoare. Este o 
deosebire flagrantă între încremeni
rea de ieri și avîntui care carac
terizează viața de azi a satului. 
Cele cîteva romane închinate gospo
dăriilor agricole colective, „Drum 
deschis", „Front fără tranșee", au sur
prins ceva din febrilitatea acestei vieți 
noi, care se află însă. acum, 
intr-un stadiu mai avansat. Cele mai 
noi aspecte ale vieții satului consti
tuie, deocamdată, mai ales substanța

G. DIMISIANU

casă fără mobilă nouă. Gospo- 
agricolă colectivă a adus în că- 
fiecăruia dintre noi, electricita-

Ștefan LUCA

^Continuare in pag. 2) ^Continuare. în pag. 4J

(Continuare în pag. 6)



Un tînăr prozator ♦
♦

ION BĂIEȘU
l t > • 'r *

chițele și povestirile lui 
Ion Băieșu sint fructul 
virstei și al contactului 

său de ziarist cu te
renul. Materialul de 
viață e cules în spe
cial de pe șantier și 
eroii preferați sint — 
ca și autorul — tineri, 
chiar adolescenți și 
II simțim mindru de a 
vorbi despre ge.nerații’.e

ac
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copii, pionieri, 
aparține și a 
recente care — formate in aera: tare 
al socialismului — au învățat, devo- 
tîndu-se colectivității, îndatoririie și 
drepturile lor omenești, au dobindr. o 
solidă scară de valori, o const 
sau, mai exact, simțul mindrie: de a 
•fi om. Credem că nu greșim ger.e- 
ralizînd astfel semnificațiile a numai 
șapte, mai de grabă portrete dec:: 
schițe propriu-zise ; pe care Ion Bă
ieșu ie-a publicat in „Scintea t: e- 
retului", „Luceafărul" și „Steaua*. 
Spunem portrete, deoarece nucleu er : 
furnizează ocazia înfățișării unei c-- 
tudini morale de tip nou. a exigențelor 
tineretului nostru față de sine, ca șt 
față de societate.

In momentul în care se alia că M ra: 
pleacă pe un-ț 
na sa se „răcește", cum spune

flet de om". Mihai vede in această 
reacție confirmarea neîncrederii sale în 
sentimentele fetei care, prin i'.trej-a 
sa comportare anterioară, dcveC se ca 
era interesată doar de căsătoria c. r. 
tînăr ,,de viitor", drăguț, pricep:', 
meserie, cîștigind „frumos*, cu pers
pectiva de avansare „pe loc*. Ce-i 
alarmase și întreținuse tot timpul s *- 
piciunea și, cu deosebire, senzația de 
jignire adîncă ? Indiferența pretenden
tei față de persoana sa. calitatea st 
umană, față de aspirațiile și LTcf.ri- 
țiile lui, față de viața sa interioară. 
Dar dacă ea nu a fost leală, ei se 
simte obligat să-i explice motivul t u ■ 
damental al despărțirii. Reirospect v; 
relațiilor tinerilor, scrisoarea „postumi* 
a lui Mihai e o mică lecție dată rr?-- 
talîtății mic-burgheze. din punctul re 
vedere înaintat, al tînărului pentru care 
căsnicia e un act grav, edil’icab nu
mai pe cunoașterea și stima reciproci

Deși planul lucrărilor era :nt:rza'_ 
tractoristul Vasile își părăsește nt. 
(secerișul era în toi) și pierce : : • 
întreagă in căutarea funcționare :: care 
a „uitat" să-i predea răspunsul la pri
ma sa scrisoare de dragoste Pec a- 
mația și totodată „dezertarea* stot jus
tificate de tinăr, în numele grijii ic:ă 
de om, față de viața personală —

Trică din schița cu același nume 
se lasă păcălit de Vanghe'e, cel ; j a- 
pucături golănești, care ii făga . -e 
întilnire cu o cantinieră la ea r ;.
căci fata il respinge cu scandal, r~- 
proniițindu-1 in ochii tovarășilor, - 
primul rind a echipei pe care o con
duce. Deși comandantul brigad'.-- 
lor insistă ca el să rămînă. r'er;' : 
doar responsabilitatea de set de echi
pă, Tried nu acceptă, pănstod 5" ’ • • 
rul. Important e insă că, in procesul de 

^conștiință angajat in suiietui s...:. r> 
tărirea inițială, de a nu arăta adevăra
tele motive ale plecării ’.e v;:::r’’..r 
tovarăși, — se fringe, biruiră . -
stea de brigadier: Dacă ar li s : : . 
Trică ințeiege că nimic r : l-.m r a :. 
deosebit, în esență, de Vangke e.

Tinărul constructor Samciiă. e v’ct • 
ma unui accident din care a scat 
miraculos (căzuse de la 30 metri 
țime!) Spre deosebire de un alt to
varăș al lui, înfricoșat, el ccntm..3 
să lucr re în aceleași ccndițE, perTu 
că îi place meseria, și refuză pub'id- 
tatea, comentarea în gazetă pentru ca 
nu cumva maică-sa să se emoționeze 
citind și — alarmată — „să-l ia aca
să". In comportarea sa descifrăm, 
alături de curaj, și delicatețea copi
lului îngrijorat de reacția maternă. 
(„Omul care a văzut moartea").

îndrăgostit de o iată numai după 
portretul ei dintr-o expoziție, studen
tul din „Intilnirea de mai tîrziu" iși 
înnăbușe sentimentul, renunță Ia o- 
biectui dragostei, cînd îl ințilnește aie
vea. Anume detalii, nesemnificative în a- 
perență, din atitudinea ei, („îl enerva 
felul cuin minca și iși mișca ritmic 
piciorul, gesturile leneșe, superficiale, 
și privirea... ei n-avea nimic frumos, 
nu găseai în ea nimic care să-ți vor-

șantier îndepărtat, priete- 
cește", cum spune Băieșu 

în limbajul eroului său dintr-„Ln su-
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In acest domeniu rezultate fructuoase 
și a* «minți dintre ei pe Radu Co- 
sașu (unde piese ale volumului „E- 
nersii") sau N. Țîc (volumul „Profi
luri-) ale căror reportaje cor.țin, de 
cele mai multe ori. nucleul unor po
vestiri. Pop Simion a publicat și el in ul
timul timp două cuburi reușite de ase
menea schițe-reportaj (-Trei portrete* 
G. lit Nr. 49/1961 și -Zile muncă* 
G. lit. nr. 3/1962) care prezintă scene 
și tipuri din viața unor gospodării a- 
gricole colective. Autenticitatea tablou
lui vieții satului, oferit de scriitor in 
această suită de schițe-reportaj, nu 
stă insă, desigur, in modalitatea adop
tată ci se datorește in primul rind 
faptului că el a reușit să surprindă 
in realitatea cercetată situații dintre 
cele mai caracteristice, care permit 
și degajarea unor 
largi. Căci, se știe, 
formule stilistice, a 
construcție, oricit
poate justifica artisticește nu mai 
dacă este chemată să valorifice aspec
tele esențiale, cele mai semnificative 
ale vieții de azi. Multe schițe, care apar, 
deși se inspiră din actualitatea imediată, 
deși aduc in prim-plap chipuri de 
oameni ai zilelor noastre trezesc, to
tuși, dintr-un anume punct 
re, insatisfacția cititorului, 
tendință, ilustrată de unii 
tineri, de a se limita, In
simpla expunere a unei situații de 
viață, și ea intimplătoare, scontindu-se 
numai prin aceasta, efecte artistice. 
Este vorba in fond de o anume su
ficiență a perspectivei scriitorului 
care rămine, literar, doar la o poziție 
constatativă față de o realitate căreia 
nu-i poate descoperi semnificații mai 
adinei. Uneori această limitare a pers
pectivei se drapează sub haina unui 
stil pitoresc sau a umorului care poate 
fi, pe alocuri, autentic, cum se întîm- 
plă în volumul „Din pridvor'1, al proza
torului ieșean, Aurel Leon. zVceastă cu
legere, tot de schițe-reportaj, înfățișează 
in cea mai mare parte a ei aspecte 
toarte recente ale vieții din gospodă
riile colective. Ceea ce produce totuși 
o anume nemulțumire este, după noi, 
faptul că atenția autorului a fost 
reținută mai mult de latura anecdotică 
a intimplărilor relatate, neîngăduin-

semnificații mai 
descoperirea unei 
unui procedeu de 
de ingenios, se

de vede- 
Există o 
prozatori 

schiță, la

du-și aproape nicăieri să treacă din
colo de ea. Ni se povestește, de pildă, 
cum unui îngrijitor de vite, cu nă
ravuri cam învechite, i s-a jucat o 
farsă ,.în scop educativ („Aparatul'1), 
cum un bătrin paznic de noapte își lasă 
nevasta să-1 înlocuiască în port în timp 
ce el era plecat după tutun, etc. Tot 
așa unele schițe publicate în „Tribuna11 
de Grigore Beuran se înscriu și ele 
in raza aceleeași proze anecdotice, 
minore, despre viața satului. Aș a- 
minti de pildă schița „Zburătorul11 
(„Tribuna11 nr. 31/1961) în care esle 
vorba despre întîmplările unui grup 
de mileniști, o sectă religioasă, care 
așteaptă — faptul se petrece intr-un 
sat de azi ! — venirea apocalipsului. 
Autorul intîrzie cu lux de amănunte 
asupra unor scene grotești care 
nează cu „înălțarea la cer" a 
recului" Onofrei. Urcat într-o 
de unde ar fi urmat să-și ia
spre ceruri, acesta, spre deziluzia celor 
cinci adepți ai săi, cade într-o băl
toacă. Evident, efectele comice 
care autorul năzuiește să le 
sint destul de facile. Desigur, 
narea în sfera unor asemenea 
cupări interzice descoperirea
din viața de azi a satului, aduce o 
imagine sărăcită, palidă a actualității.

Un fapt simplu de viață, o situație 
caracteristică (ele constituie de obicei 
subiectul unei schițe) pot deține sen
suri etice și filozofice dintre cele mai 
adinei, dar punerea lor în valoare de
pinde, desigur, de capacitatea artisti
că a scriitorului. Viața oamenilor de 
azi este, la noi, bogată în evenimente 
de o înaltă semnificație și ea oferă 
in acest sens creației literare o sursă 
nesecată de inspirație. Iată, de pildă, 
două schițe apărute recent care au 
in centrul lor un fapt de viață ase
mănător: primirea unui tinăr în rin- 
dul candidaților de partid. Este vorba 
de „Casa cu numărul 32" de Nicolae 
Țic („G. lit. Nr. 6/1962), și „Fascinația 
zeilor" de Nicolae Breban („Lucea
fărul" Nr. 5/1962). Deși pleacă de la 
același 
scriitori 
sebit.
la subiectul
semnificații. In nuvela 
tinărul muncitor Bănică, trăiește 
chiar în ziua primirii sale în rîndul 
candidaților de partid o întimplare 
răscolitoare in planul vieții intime.

culmi-
„proo- 
salcie 

zborul

pe 
obțină 
canto- 
preo- 

noului

motiv
procedează 

urmărind să 
comun,

literar, cei 
artistic 

obțină, 
fiecare

lui Țic eroul,
Bănică,

doi 
deo- 

de 
alte

Pe cînd se întorcea acasă, seara, co
pleșit de o mare fericire, este întîm- 
pinat de fata pe care o iubise, cîndva, 
nemărturisit, și care între timp se 
căsătorise. Ea îi cere ajutorul împo
triva soțului său, om decăzut și bru
tal. In această împrejurare Bănică, 

altfel un timid, găsește tăria sufleteas
că să ia o hotărîre demnă, exemplară 
în privința sa și a fetei pe care încă 
o iubea. Intre cele două evenimente 
trăite de Bănică în aceeași zi, autorul, 
aparent, nu face nici 
noi înțelegem că de 
verificarea, în planul 
a calităților morale 
In schița lui Breban 
mentul simbolic. Fascinația zeilor 
semnifică tot ceea ce vechea menta
litate a sădit în sufletul oamenilor, 
tot ceea ce mai există acolo irațional, 
mortificat. In ziua în care a devenit 
candidată de partid, Emilia, eroina 
schiței, dobîndește puterea să sfărîme 
aceste reziduri din sufletul său. Bucu
ria eliberării produce acea declanșare 
extraordinară de energii care îl prind 
in virtejul lor și pe ponderatul tova
răș Patriciu, martorul marii sărbă
tori trăite de eroină.

In faptele „obișnuite11 ale vieții în 
socialism schița poate descoperi așadar 
un univers de sensuri înalte, căci oglin
direa fie ea șl „artistică" a ac
tualității nu poate fi redusă 
— este necesar să subliniem a- 
cest lucru — la simpla înregistrare a 
unor fapte. A reflecta literar pre
zentul înseamnă a aduce în cărți 
întreg tumultul epocii noastre revo
luționare, cu bogăția de 
conflicte caracteristice, cu 
contemporani și complicata 
lectică sufletească. Desigur, 
pretinde unei opere, oricit ar fi de 
cuprinzătoare, să atingă, ea singură, 
toate aceste deziderate, dar fiecăreia 
îi vom cere să contribuie, într-un fel 
sau altul, Uuminînd o zonă cit de res- 
trînsă a noului din viață, la confi
gurarea acelei imagini artistice de 
ansamblu a lumii de azi pe care lite
ratura actuală, în întregul ei, o poate 
realiza.

1

o legătură dar 
fapt asistăm la 
vieții personale, 
ale lui Bănică, 
predomină ele- 

Fascinația

idei șl 
oamenii 
lor dia- 
nu vom
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Brigada*

fici. 
serios

ci 
dere de n 
tor: „Score 
de zile... lie s-ar : 
odată~. La desrsm 
fi un început de drarnte 
care nul prea tușelege. I‘ 
un coleg al său mm cmest-eat 
care încearcă sil li 
o convorbire cu «n ti 
bru al unei br țtzi 
fantientl de sipitui 
nărui muncilor reușește sil 
gloduri pe Emil, eroul pateu 
vine apoi și o în: mplmr ca as If 4 V VlLf AS 5CHULM.4N

doptînd punctul de ve
dere a| reporterului, 
Petru Vintilă știe că 
drumeția are privile
giile ei. „Călător ades 
cu trenul", dar și cu 
camionul, cu căruța, el 
iși alege chibzuit vehi
culul de circulație, 
scontind pe anumite 

efecte ale reportajului. Are în urmă o 
bogată practică a peregrinărilor, sursă 
de nebănuite priveliști, care revendică 
un ochi avizat.

Aici, totul pornește de fa o de
marcație de călător. Pe o șosea in 
Banat, la diferite puncte kilometrice, 
se află cite o gospodărie colectivă 
ajunsă ia i«i înalt stadiu de prospe
ritate. Reportajul se deapănă simplu, 
odată cu fiecare popas. Kilometrul 14: 
Becicherecul Mic; kilometrul 26: 
Biled; kilometrul 32 : Șandra. Cum 
trebuie parcursă „șoseaua milionarilor" 
pentru ca obiectivele reportericești să 
fie atinse ? Petru Vintilă schimbă de-a 
lungul rutei diverse vehicule, urmă
rind mereu noul in obiectul descrip
ției. Din căruță contemplă o comună 
ivindu-se in mijlocul cimpiei gigan
tice, ca un miraj, cu liziera ei de 
salcimi înmuguriți, plini de seva 
proaspătă a primăverii, cu acoperișu
rile ei de olane și țigle roșii, cu casele 
ei arătoase și perfect aliniaie la stră
zile atit de largi, incit par a fi tiișie 
mari bulevarde. Cu docarul traversează 
un drum de pămint printre tarlalele 
de griu, ovăz și secară, drum trasat 
de inginerii topometri abia in anul 
treciit, străjuit de puieți cu tnlpinele 
subțiri și plin" de sevă. Ce observă? 
Citeva tractoare duduind șters, un ru
tier cu două remorci după el, trans- 
portind bălegarul, apoi fuioarele sub
țiri de fum, casele din lliheiu, spre 
linia ferată, o brigadă de cinin lucrind 
la semănatul sfeclei de zahăr, teniei 
îmbrăcate in culori vii, maci înfloriți. 

Un instantaneu de nouă civilizație ru
rală. Din tren, prin fereastra compar
timentului. admiră priveliștea «ema
naturilor de griu ce se desfășoară in 
tarlalele de cite 200 de hectare, ca 
niște uriașe covoare verzi, monocrome, 
frumusețea arhitectonică a turnurilor 
aeriene pentru siloz, geometria acestor 
construcții moderne și economice. 
După cum se vede. Petru Vintilă are 
vocația descrierii. Notele sale de că
lătorie conțin mai ales imagini schi
țate ale meleagurilor cutreierate. Me
rită evidențiat caracterul agitatoric, 
educativ al unui asemenea volum 
consacrat 'traiului îmbelșugat al țără
nimii colectiviste.

Ca să consemneze marile înnoiri ale 
vieții rurale, Petru Vintilă atribuie re
portajului un sens de inițiere. O parte 
a călătoriei o efectuează împreună cu 
un țăran dintr-o regiune mai înapoiată, 
care așezat in căruia lui primitivă pri
vește consternat la avintul socialist 
din satele bănățene. Reporterul notează 
că vecinul său de drum e irnbrăcat 
în straie de cinepă și bumbac țesute 
in casă la un război de lemn, într-o 
tehnică simplă, nemodificată probabil 
de pe vremea agatvrșilor, că poartă 
pe cap o căciulă de oaie și opinci mari 
în picioare, cu gurguiul in sus. ca un 
cioc de pajură pleșuvă, așa cum sint 
reprezentați dacii iui Decebal pe co
lumna lui Traian. Reportajul înain
tează odată cu inițierea căruțașului, 
pe care Petru Vintilă i| călăuzește 
printre gospodăriile colective, uimin- 
du-1 și convingindu-l de avantajele 
agriculturii socialiste. Apoi scriitorul 
iși abandonează pe traseu partenerul 
și preia intr-un fel, cu un ingenios 
procedeu reportericesc, rolul său. a*i:nd 
ei însuși cu mirare ce uriașe schim
bări s-au ivit intr-un răstimp atit de 
scurt în locurile familiare din Ba-taL 
Folosește iu acest scop metoda com

parației. Dxi k H6i « as»' ‘btut 
«oeptiuri ta ■« mar itw»> fc je
nați ptrioareie atașă, pecraa *« 
consulilor de caadLacare ca* 
toc seara, ia inăoa «aaar ar-aas s 
ahxaale (efiosre 4e viat a Uirear* <a 
mob' ier sărac fi tagaradtotg. «t ie- 
căperi ca soke reci, acaat
fa BM. la ea-

uti'.aj rrwdirr. «aaasu săK rctrlca 
c* niște «iserd. a. wtftr' 
stonante Dacă SîarăcOint <are era 
considerat mairde o loraubate de satpâ. 
eu ulițe care dau de-a drepr J io cer
noziomul cințâei. ca proverbsaie ■Pro

PETRU VINTILĂ

Șoseaua milionarilor
iuri viscoase. cu o viață piai ceaesie. 
cu văcari ce Mnă ir. zori zăei din 
com. la răscracea aT retor, penra ca 
paorii să dea dnmd vițelar la păscut 
cu citeva dughene modeste și dezo
lante. cu mici meseriași care abia își 
doc zilele de la an firg la a*ai. 
— astăzi este aproape an oraș dez
voltat. cu clădiri noi și «văz: asfal
tate. cu o viață trep-'damă. productiv ă-

Lxersat in lehnira arjurnematiei 
reportericești. Petru Mntilă acordă 
priaritaie fapteior Spre iiusirarea ob
servațiilor transcrie cifre, cifre. La 
Biled, dto panouri, se constată că

■ar« am siat 1H case aai. *M 
avara* de radio. 172 tSMara de căror 
*2 Wcâciete. Se coasmăeșse • .Sa*

peste S milioane lei. Rcpacw* re 
caastîtuie dinamica prădările» agrkate: 
r iMă s-au recoltat, ât rred* de pe
ferare hectar 1.935 kg grfa. J.3M kg 
«r-j-* boabe. 29341 kg dbck de 
zabor și 5 549 cinepă fuior. Toc asrid 
pe larg. cu date sUUstire. vorbește 
de creșterea peptetolui de » «■»!< 
Gospodăra colea hă dta .-«ta Mart 

a alocat in anul 1960 s_ma de lei 
70.000 pentru activ itatea culturală. 
Din însemnările reporterulia reiese tim
pede că progresul gospoda'Star se da- 
teeește introducerii letonie» matoiaie 
și organizării raționale a nameu. O 
caracteristică a noii menulkă i țără
nești este pasiunea pentru agrotetâiică- 
Se relevă saltul de la ritoaliri grotesc 
al sătenilor covirșiți de mtsiicism până 
ia încrederea de azi in ctiiniă. in pu
terea creatoare a ortului. Coiecriv-tștii 
au creat astfel un spic nou de ovăz, 
lung de citeva zeci de cemimetri și 
aplecat «itr o parte, ca faldurile unui 
steag, de aci și numele său „Drapel 

de Jecea Mare*. Iată un pasaj extras 
;t "-jcz-te" c r.i.--o dare de seamă a 
«otarlhifâer: „Toamna am împrăștiat 
3b w* guDoi ia hectar și 400 kg su- 
perios-'a: am făcut o arătură actincă.

a ară terenul a fost plivit, iar 
ru e ie -sămințare s-a lucrat cu 
t s . ■. - . ‘ f ompeiență de horticultor 
șt agraMOL Este evidentă capacitate.-) 
rețarteriMri de a surprinde aspecte de- 
KriMrw ia ce privește nivelul soeia- 
Taz de dezvoltare a satelor părăgi- 
nise trecut Paginile cărții devin 
re 9eM acesta tai mijloc eficient de 
popotarizare și de răspindire a reali- 
atrtdr pe plănui bunăstării male- 
ridt bl gaspodăriile colective din 
Baaaă. Mai sumar sint înfățișate in 
„Șosvm ■Canarilor" figurile oame- 
aiar SăM prezentați brigadieri ai recol- 
Moc bogate, președinți de gospodărie 
cnlertrTi. ocr’vrstî de partid, organi- 
zatari pricepeți ai muncii. La 23 August 
. $44 Bec Sabin a fost unul din miile 
de este.- '-i-e a chemarea partidului 

/

a curățat Cotreceaii de hitleriști. Acum, 
la Biled. seamănă griu in cernoziomul 
ounpâei bănățene, fiind președintele 
gaapadâriei colective. Din păcate por
tretul acestui om interesant nu se în
cheagă pe deplin fiindcă Petru Vintilă 
nu siăruie asupra trăsăturilor morale 
înaintate ale comunistului.

Reportajele dau o imagine sugestivă 
asupra belșugului de produse și asu
pra diversității de preocupări in gos
podăriile colective milionare. Am fi 
dorit insă să aflăm mai detaliat aim 
se formează conștiința socialistă a 
țăranului. La un moment dat, scriito
rul afirmă că in adunarea generală 

de la Jecea Mare, s-a putut remarca 
atitudinea nouă față de colectivitate, 
față de muncă, față de avutul ob
ștesc, față de felul cum e gospodărită 
averea obștei. Ar fi fost bine dacă 
aici reporterul ar fi zăbovit, aducind 
și alte date cu caracter mai concret, 
întărirea econoniico-organizatorică a 
gospodăriilor colective presupune o 
luptă pentru promovarea inițiativelor 
înaintate, pentru înlăturarea unui 
spirit conservator, a reminiscențelor, 
deprinderilor și prejudecăților de altă 
dată. Reportajele lui Petru Vintilă sini 
prea puțin problematice, adică se măr
ginesc să constate — cu mijloace — 
e adevărat — convingătoare — pro
gresele dobindite, fără a fi insă tot
odată o intervenție in sectorul de

viață respectiv, arătind cum se desfă
șoară lupta dintre vechi și nou. ple- 
dind pasionat și eu observații substan
țiale pentru nou.

Petru Vintilă se arată preocupat de 
ținuta artistică a însemnărilor de re
porter. Se desprinde dorința Iui de a 
lărgi cadrul expunerii, prin desele aso
ciații de ordin istoric, literar. Vrea 
să viziteze un sat știind că acolo s-a 

născut Țicliindeal — „gură de aur", 
cum i-a spus Eminescu. Spre Beci- 
cherec reface un drum parcurs de cri 
dinții reporter romîn Dinicu Golescu, 
care nota în „însemnare a călătoriei 
mele": „De aciia am mers in Beci- 
cherec"... Cînd intră în ținutul natal 
al poetului Nikolaus Lenau, recită cu 
ardoare : „Prin pustă nici o boare nu 
adie, / Scaeții înșiși stau înțepeniți...“. 
Capitolul despre pasiunea colectiviști
lor pentru agrotehnică începe cu un 
vers din Hesiod: „Astfel vei face ea 
spicu-ncărcat să se piece-n țărnă", 
iar o scenă din „Georgicele" lui Vir- 
giKu, în care poetul latin, ca un in
giner zootehnist din zilele noastre, dă 
amănunte asupra felului cum trebuie 
să arate o vacă de soi excepțional, ii 
servește ca pretext, pentru a dovedi 
ce s-a realizat pe acest tărîm în gos
podăriile bănățene.

Ne-am fi bucurat însă să găsim o 
mai mare varietate in construcția re
portajelor. Vioiciunea redactării de
viază uneori intr-un comentariu me
taforic, grandilocvent: „și în viața 
aceea mi se părea că se oglindește, 
intocmai ca marea intr-un strop de 
apă. viața tumultoasă a citorva mi
lioane de oameni...". Sau: „ce poate 
fi mai dramatic, decit să asculți o 
astfel de poveste sub bolta sinilie a 
cerului intr-o zi de primăvară, in lu
mina de aur a soarelui ?“ sau: „stăm 
in plină lumină a soarelui, cum să ne 
mai putem aduce emitire cit de neagră 
era bezna ?* kiti'.iim cite odată și 
prețiozități stilistice: „dar nici pic
torul din mine nu se întoarce dezolat 
de pe aceste meleaguri, pentru că la
olaltă cu reporterul și poetul a stat și 
el privind cu uimire răsăritul și apu
sul soarelui în momente cosmice diurne, 
insă pline de aceeași dramatică frumu
sețe in care ele se realizează la ori
zontul mărilor și al oceanelor adine 
neliniștite de neostoita mișcare a va
lurilor".

Petru Vintilă ar trebui să evite 
emfaza, care se vădește și în titlurile 
unor reportaje („fierarul gospodăriei 
sau fericirea de a trăi"). îi cerem un 
efort spre a menține stilul sobru, re
ținut. dinamic prin elocvența faptelor, 
stil pe care-l invederează cele mai bune 
pagini din „Șoseaua milionarilor".

S. DAMIAN
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antreu au sunat, a- 
proape concomitent. so
neria de la ușa de in
trare și cea a teleronu- 
Jui. Nu știu unde să 
iug mai inai. Mă în
drept spre ușa de ia 
intrare. dar în drum 
ridic și receptorul tele
fonului.

— Alo?... Servus! Așteaptă un mo
ment, mă întorc imediat.

Las receptorul din mină și iug să 
deschid ușa.

— La telefon e sora mea — a strig 
nevestei la bucătărie.

Deschid ușa : mama !
Dacă tatăl sau mama apar pe nea

șteptate, singele îmi -nghiață :n . "t 
Mă cuprinde de indata un sentiment 
de teamă: oare nu aduc vestea une 
boli sau a vreunei nenorociri? Părinți 
s au chinuit atit de mult pentru noi 
pină ne-au crescut — și vai, cit de 
puțin am reușit să le răsplătim bună
tatea. Visul visurilor meie este, să le 
asigur o bătrinețe plăcută și liniștită

— Mamă! — spun eu și vocea imi 
tremură — Poftește, intră!

Privesc cu atenție încordată orice 
mișcare a feței sale se: oase, puțin în
tristate ; aș vrea să ghicesc, ceea ce 
pește cîteva clipe voi afla și așa.

— Vino, mamă!
Intră, iși sărută nora și surîde.
Totul e in ordine! Ce ușurare pentru 

mine. Vreau s-o poftesc in cameră, dar 
ea îmi spune :

— Xe ducem la meci ?
— Poftim ?
Dacă mi-ar fi spus: afară mă aș

teaptă elicopterul meu, nu zburăm 
cumva Ia Londra, pentru o scurtă 
excursie de sfirșit de săptămină ? — 
n-aș fi fost mai surprins.

— Unde ?
— Ce te zgiiești așa ? La meci!
Deodată mi-am adus aminte că sora 

așteaptă la telefon.
— Alo! Nu te supăra, că te-am fă

cut să aștept.
— Lasă scuzele, mă gTăbesc, trebuie 

să-l găsesc și pe Laci — Laci e cum
natul meu — la spune-mi, vii la meci?

Era să scap receptorul din mină.
— La ce fel de meci? Tocmai a 

sosit și mama cu meciul...
— Mama e acolo ? Atunci ea o 

să-ți explice totul. Fug să-l caut pe 
Laci. Servus !

In cameră se ride cu hohote. Ne
vasta știe de acum despre ce meci e 
vorba. Ride cu atita poftă, incit nu e 
în stare să-mi vorbească.

- — Joacă tatăl tău 1 — zice în sfirșit 
mama.

Și soția imi explică in continuare.
— Inchipuește-ți 1 Azi vor juca la 

fabrică cei grași contra celor slabi. Și 
tata joacă!

F.u nu rîd. Privesc drept înainte ca 
și cum aș fi fost înșelat. Desigur, e 
toarte distractiv să vezi, cum un nene 
gras, încărunțit se va împletici pe te
renul de joc...

— Intr-adevăr? — spun cu mare 
greutate și mă prefac că sint surprins.

Deși, ceea ce simt acum e mai mult 
decit o simplă surpriză. Mă simt ca și 
cum mama, fosta spălătoreasă, pe care 
o dureau mereu picioarele și șalele, 
ar fi programată să apară ca dansa
toare intr-un bar. Nu, Înțeleptul meu 
tată, încărunțit de grijile pentru exis
tență, nu joacă fotbal de bună voie.

— De ce l-ai lăsat? o întreb pe 
mama.

Tata n-a jucat fotbal niciodată. Și 
dacă acum totuși va ieși pe terenul 
de joc, acest fapt se explică prin aceea, 
că oamenii răi l-au indus in eroare, 
vor să se distreze pe seama lui.

Mama însă rîde și oricit de prost 
aș fi dispus, asta mă înveselește întot
deauna. Rîsul omului imbătrinit in 
muncă este ca și soarele după fur-
tună.

— De ce l-am lăsat ? Lasă-I să
meargă 1

— Dar poate fi lovit!
— Are el grijă.
— Desigur, are grijă - mă conso-

lează și nevasta.
— La atelier l-au tot bătut la cap. 

Dar mi a atras atenția în mod deose
bit : nu cumva să aflați voi ceva. Eu, 
totuși, am venit. Ei, veniți ?

Ne pregăteam tocmai să plecăm la 
cinema, totuși n-am stat pe ginduri. 
Mîncăm la repezeală, ne luăm parde- 
siele și fuga — la meci!

Rîd împreună cu mama și nevasta, 
dar în sinea mea, in adincul conștiin
ței mele reînvie sentimente și amin
tiri.

Alisterul e de nedezlegat. Tata și fot
balul ?...

Nici chiar mie nu mi-a dat voie 
vreodată. Nici azi nu bănuiește că am 
jucat într-o echipă fără știrea lui. E 
de neînțeles! El care iși manifestă 
desconsiderarea cînd aude vuietul su
porterilor de pe stadion pătrunzind pi- 
nă-n celălalt cartier al orașului. Tata, 
care din copilărie, prin muncă fără ră
gaz, renunțind la orice plăcere, s-a ri
dicat dintr-o situație mizeră, la nivelul 
unui „meseriaș"...

Căci tocmai din această cauză au 
fost întotdeauna conflicte între noi.

Mie-mi plăcea societatea, mi-a plă
cut să mă invîrt printre oameni, să mă 
evidențiez, nu mi-am putut închipui 
rostul în viață rupt de masa oameni
lor. Spunea mereu că eu nu sînt fiul 
lui, că el dorește liniștea, singurătatea. 
De aceea mi a interzis și scrisul. Iși 
exprima mereu părerea de rău ; de ce 
nu mi-am ales meseria de lăcătuș, de 
funcționar la finanțe sau altă carieră 
stabilă.,,

Și, iată pe veșnicul realist, dispre
țuitor al „oricărei forme individuale 
sau colective a neseriozității” — acum 
joacă fotbal

Peluza terenului este tivt* de acam 
de oamen. care țin tn asi s-femse 
și ser. fete; mdți s_ni uxă nojti 
de ulei

Au sosit și cmM a sera rae»: 
cu Mii ne Kyhesaua ■ fou garduir

In sfirsâc. i nnar trece prin 
nuitâne. la reiM teraudai as apârvt 
«te două ectape. Ș: îndată ilfea-nt ne 
nsii

In fată arb*ul Dar re iei de arfe- 
Srj ? Ideal

Pe cap poartă • tichie iaaML (pa
iață. ca astrsoama din esul reC*. ca 
semn, că este atoc știutor Pe sas. • 
pereche de ochelari mari. daUâ; se 
pare că ara tăcuți dm metal

\ ine pmă ia centrai terrrra're ți 
suflă intr-o trompetă. La acest amu 
cele două echipe pornesc spre etani 
terenului. Dar cum ? Pe o căruță trasă 
de șase măgari se ahă ai unsprerere 
jucători slabi — ei trebuie să a eco
nomisească tortele De o parte a 4e 
cealaltă a căruței vin cei gras! t«î- 
du-se de mină.

In mijlocul furtunii de apusae a 
risete îl caut pe tata. Spre surpriza 
mea el pășește in Lti. El e căpița-*- 
echipei celor grași. El îi reprezintă -. 
Ia ceremonia alegerii porții

Observ expresia feței Iul Sun sif-r 
că o să surprind un fel de tânvdita^e 
copilărească și rușine ascunsă. Dxr 
mă înșel. E intr-adevăr puțin sfios. 
dar ride.

De acum sint mult mai bine dispus- 
Incerc să mă incadrez și eu in aănos 
fera generală. Ce ciudat! Nu —ă simt 
ca un fiu care-și vede tatăl prind fot
bal. Mai degrabă ca un tată, ciad fiul 
său se pregătește să apară ;n fața 

marelui public. Sint îngrijorat și 
agitat.

N-am văzut niciodată un meci alt 
de emoționant și impresie nanL Munci
tori bătrini care fug după minge. Dar 
îoți fug grămadă. Și dacă reușesc să 
lovească mingea, rid de adver.ari și 
ii bat pe umăr.

Mă uit la tata. Atunci cînd j>-, ul se 
desfășoară pe jumătatea de teren a 
celor slabi, stă in poziție de repaus si 
așieaptă, ca și cum el in realitate ar fi 
doar un observator. Dar cînd mingea 
trece de jumătatea terenului, dă din 
picioare, se agită, se apleacă ca și cum 
ar vrea să hipnotizeze mingea. De ar 
trece odată peste prima intilnire cu 
mingea. Mingea a fost de două ori in 
jumătatea lor de teren, dar tata a scă
pat de fiecare dată. A treia cară pre
siunea celor slabi e mai puternică Bă- 
trinul se fițiîe in fața porții și cu mii- 
nile desfăcute iși apără poarta, ca o 
găină puii.

— Lasă mina, mina, pentru că iese 
penalii — aș vrea să strig. Dar nu 
m-ar auzi.

El, stind în fața portarului, îl îm
piedică pe acesta din urmă să vadă 
mingea și o să se marcheze îndată 
un gol.

Mă doare de acum stomacul de 
nervi.

Mingea ajunge Ia punctul de unspre
zece metri. Din echipa acelor slabi se 
reped cinci deodată asupra mingii ca 
să înscrie. Acum și bătrinul iși pierde 
cumpătul, fuge spre minge cu pași 
mari, plin de elan și își ridică picio
rul drept...

Trei dintre jucătorii slabi se ridică 
m aer.

Și mingea ?
O urmărește xi jucător gras in cea 

labă '.cniute a terer.uhri. Izbucnesc

— Bravo!
— Bine Sandar baci!
— Araja-ie. bă j .ne !

Lrfo din Mate puterile.
— Iraâască! Bravo!
Șe secta -nea. c issiii. pină și 

striga Cet potin. gira i se

Ș. batrrzu aostra r
Is sacretește irveoea. iși netezește 

pârii m e atem
Dfe pftârere șa esrvfîe oamenii as ș> 

Mat rai de neiaȘi Arest meci este 
•ta aa foalre nm. anse o scenă w- 
zaeazâ dopa ceakaftă.

IsaiCasat gras foge. foge. la six>'t 
ao țața parsS a jcrtge dm nxă mingea. 
Dă re parent. dar mrxgei rijtxt pe

— X-a fisa, rage tai gat!
Ca o «-scare ■ scutura. Eteretaueate. 

pe tandaua adversari de pe ei — si 
se pregioexte să fagâ iarăpt Loiesce 
dStt ana re pătforJL Hiogea ămrse 
pe foc. Degeaba, dfo caua »trț5 aa 
>ede BMagea.

Ix tareou u-xăjer an pacatedar 
aav p siab iară o pomii aaregă 
ți aar-aeite ■ cru pe eireasă Va 
jareter gras B mărește. Dă ne 
de eowsaală ts Sn -ee» noardasă se 
aMe ac gm

— Ffog- bz jaer î
Dar ki aer aa-șt nteste pașăi
••fore tcqp nos așâ foc eorosă 

5agri ararea dar cam efofofiar bă- 
toanoa nesarz Să na K se foaațiîi

— K-a naoa «Mfe&rf foaâ să> 
tăm -u. Joszâaa. prea lăguS za
cred J-rsztîm. s-a rapt ejtsSrei. 
Jasz&sa. dtdațâ să fie oscarl Va-și 
axai ținea gsra.

Și bătriaul e carajtet u hăafoi*. Ce 
sîgxr de sine se meșcâ! las adm 
amante, că ahaxi dnd am pacat ia ti
nerețe. mă speria intr in Fă ateeX

Desen de LIV1U POPA

te obosești, te îmbolnăvești de pneu- 
mone. o să cazi !...

Fug de-a lungul terenului pină la 
poarta celor grași.

— Tată, tată!
Se întoarce. Nu e surprins, deci mă 

văzuse dinainte.
— Păzește-te 1
Dă din cap.
— O să faci o pneumonie 1
— Aș!
— O să cazi!
— \u-li fă griji
— Bine, lasă !
Ca >i cum am reproduce o convor

bire de acum douăzeci de ani. Era 
cit pe aci să mai zic: nu cumva să 
pățești ceva, că o să-ți dau eu ție 
fotbal.

Dar trebuia să plec, fiindcă cei slabi 
atacă iar.

Ir. pauză fug pe teren, li string 
mina.

— Ai fost superb, tată 1 Ai juca! 
excelent — îl laud eu.

Exagerez intenționat, fiindcă știu că 
are obiceiul să nu accepte nici un 
fel de laude.

Dă din umeri. Ride.
— fii place și ție?
— Desigur.
— Mă laudă și ceilalți.
Doamne, aci s-a intimplat ceva.
— Eu nu știu, dar se zice că am 

salvat citeva goluri gata făcute!
Ce mindru e. Ca și cum cineva ar 

lăuda porcul pe care l-a îngrășat el 
personal.

— Ce zici, ii batem pe cei slabi ?

• •••••••

— Trebuie să-i bateți oricum, aveți 
echipă mai bună.

Abia m-am întors, și mama se inte
resează de chiloți.

— Ce spune, chiloții sint buni ? Nu 
sînt prea strimți î

Despre asta n-am discutat. Totuși 
și ea trebuie să aibă meritul ei in 
jocul bun al tatălui.

— Desigur, lăuda mult chiloțiL Spu
nea că se mișcă foarte bine in ei

Repriza a doua incepe prost Tata 
se fițiie atita in fața porții pină se 
marchează un gol. Degeaba, porta
rul n-a văzut mingea din cauza bătn- 
nului.

ll și ceartă pe bătrin.
— Tu ești de vină. Sandor
Bătrinui e furios. Gesticulează ii> 

tocat Pe urmă se întoarce cu spa- 
ieie către portar și se postează la 
punctul de unsprezece metri: el de 
aici nu se mai mișcă, oriunde ar fi 
mingea, fiindcă dacă el nu este des
tui de atent iată li se marchează 
un goi.

Golul ii descurajează puțin pe ce< 
grași, dar se consolează repede. D-Jpă 
un atac, arbitrul fluieră prelung, ci
neva strigă:

— Henț! U nsp rezece metri!
— Nu e henț!
— Dar, iertat i-mă. tovarășe inginer!
— Xu iert nimic! Ochelari pentra 

arbitru!
Arbiirul iși pune ocheiariî dubit 

Reexaniează situația ți pe ucrră ara
tă din nau la ptoiaul de ^sprezece 
tauri

E haz mare Toată iicnea se finiț- 
foșae. .Arbâand a deces re «cneiars pe 
nas. aa peace fi nea • eroare

Cei greși egalează
Bă--rxa mec au se l*npacă i=sâ-

> -ă pe food său in poziție de 
C* care vrea să arate că la el

La m axat respinge ca capi*. Iți 
pane canei chei ia raieaerfo Mage, 
care apei sare deparfo.

OiățS nwi. kîajaer tiară pe aripa 
drea<*ă Băxr nă I cxațoaă Isaua- 
tișoă sare ia jid nangi. ca ți cu 
ar vrea să tente». -Scoate 1 strigat

— H«PP!
Băxrnnri insă nu suferă de inimă 

Se pregătește să lovească ningea. 
NervH kn Kâjzer insă nu mai re
zistă Lasă mingea baltă și se înde
părtează in fugă.

Succesul e uriaș! Dacă mai con
tinuă așa. o să-mi răsfețe bătrinul. O 
să devină vedetă! lată, de pe acum 
dă dispoziții. Pe ăsta il fugărește în
coace, pe cela il ceartă.

La sfirșitul meciului imi cade o 
piatră grea de pe inimă.

II îmbrățișez pe bătrin.
E fericit că ne bucurăm.
li conduc, ținindu-l îmbrățișat.
— \ plăcut mult familiei. Mai ales 

mamei
Dă din cap, că e de la sine înțeles.
— Sintem aci cu toții. Soția mea, 

Huș și Laci.
Ride. Ca cineva care știe că așa 

trebuie să fie.
— Dar portarul acesta ! —. zice in 

sfirșit — ce găgăuță ! Iți jur că apăr 
mai bine decit el.

Dau din cap convins.
— Doar ai multă experiență!
— Mingea se află acolo in fața lui 

și nu e in stare s-o prindă. La anul 
ne căutăm un portar mai bun...
- ?
Intră în vestiar. Noi il așteptăm 

lingă terenul de joc. Nici nu mai în
cerc să-l înțeleg pe vechiul meu tată. 
Constat, că aci este un om nou. In 
acești cițiva ani, de cînd noi copiii nu 
mai sintem în casa lui, ceva s-a 
schimbat în el, pe neobservate. Are 
mai puține griji, copiii au pornit pe 
drumul vieții — eh, o să fie cumva...

— Vine. E spălat și pieptănat. Cu 
pălăria pusă șmecherește intr-o parte.

Il iau de braț. Mă duce cu el.
— la vino. Ai văzut afișul nostru?
— Nu.
Intră pe poarta fabricii. Protestează, 

de ce s-a scos afișul atit de repede. 
Pină ia urmă se găsește cartonul 
Un jucător gras stă lingă unul slab, 
in cele două părți formațiile.

Lingă numele jucătorilor, greutatea 
lor in kilograme.

Tatăl meu e în frunte. O sulă șapte 
kilograme I

— E drăguț, nu ?
- Da.
Deodată se întoarce către mama.
— Jusztina, am nevoie de o că

mașă curată pe miine.
— Cea pe care o ai azi e încă bună, 

n-o porți decit de azi.
— Nu-i așa. Ne fotografiază. Miine 

vine un reporter.
— Ce vorbești 1
Neavînd ce răspunde la așa o 

remarcă disprețuitoare, ne întoarce 
spatele.

— Vor să scrie și un articol.
II ascult. Se uită mereu la mine 

Ca și cum ar aștepta ceva. Sînt je
nat, dau din cap afirmativ. Dar tot 
mai așteaptă ceva — așa simt eu. 
Ce așteaptă ? Intilnim un cunoscut. 
Mă laud cu jocul t.tii.

— Uite că n-am știut, zice el și il 
felicită pe tata.

— Deși a fost un afiș — spune tata 
cu un ton de reproș. Dar oamenii 
sînt așa; nu se uită nici în dreapta, 
nici în stingă ci haide acasă.

Ne continuăm drumul. In față 
noi doi. In spate familia.

Revine iar la articol.
— Nu numai ziarul sportiv vrea să 

scrie. Și alte ziare au anunțat că vor 
scrie...

Ce să răspund ? Face aluzii.
— Iți spun doar, ca nu cumva zia

rul vostru să scape acest prilej...
— Desigur, desigur I
— Iți spun doar din grijă pentru 

voi...
Am scris articolul. Dar nu m-am 

grăbit prea mult să-l public. Știam: 
ceea ce voi povesti eu despre acest 
meci, altcineva tot n-ar putea să po
vestească.

GAZETA LITERARA

„Familie de muncitori'

............................................................................................................................... .

X-am eustul tocit de răsfățul veacurilor.

Pămîntu-l aram, bobii de grîu încolțeau în 
brazdele-adînci, 

iar eu, robul pămîntului, robul stăpânilor 
pămîntului meu, 

grîu seceram în lanuri de aur.

N-am gustid tocit de răsfățul veacurilor. 
Nu.
Pietre de moară-nvîrteam, ca un cal 

învîrteam, priponit de un par, 
și nins mă trezeam de zăpada făinii și vara, 
fără să gust la masa de-acasă nici o coajă 

de pîine neagră.

N-am gustul tocit de răsfățul veacurilor 
N-am mîncat cozonac cînd n-am avut pîine. 
Am gustul proaspăt — și simt mai

bine-osebirile toate. 
Poate, de-aceea vreau pîine m-ai fragedă, azi 
pentru lungile veacuri cînd grîu semănăm 
și pietre de moară-nvîrteam 
și făina m-acoperea sub albă ninsoare 

și vara, 
fără să văd răsăritul rotund al pîinii 

pe masă.

I 8 MARTIE
I lini immiwli
I a Ititii

Surîs...

Veronica PORUMBACU

Nu-mi plac vîrstele înțepenite, cuminți,
Să mai prindem fluturi,
Să ne dăm în iarbă de-a dura,
Să culegem cu grijă gherghine roșii, 
Să le spargem cu dinții.
Ochii tăi sînt ca frunza, frumoșii
Rîzi, rîzi...
Nu-mi plac vîrstele înțepenite, cuminți.

Violeta ZAMFIRESCU

• ••• ••••

U u s t u I

NICHITA STĂNESCU 

Portret Je oțelar 

Cercuri de lumină, chipul 
ni-l izbesc din vreme-n vreme 
Cînd suave ca nisipul 
cînd roșcate și viclene.

Ne privim cu fețele destinse 
Nu se-ndură clipa să mai plece 
și din ochii tăi spre mine 
crește visul, mă petrece.

E un pod de sentimente, 
peste el își poartă gîndul
Clipa în volute lente 
fermecîndu-l, nemurindu-l

Șarja

între țipăt și culoare 
fonta-și zbate trupu-nvins 
Straturile mișcătoare 
pe trei jgheaburi s-au prelins.

Măști ne pune de lumină 
zale lucii bat la piept, 
umerii spre ea se-nclină 
ochiul o-ntretaie drept.

Fonfa-și suie trandafirii 
învestindu-se cu sens, 
doar mișcările gîndirii 
radiază mai intens.

Cad ciocanele căldurii 
aeru-l lovesc rapid 
Respirarea noastră lasă 
conuri albe-n el, de vid.

Iar privirea-n vîrf aprinsă 
se deschide în culori 
alergînd melodioasă 
pe cărbunii curgători.

Și-n solarele 'dulbine 
jeturi de seîntei descind 

• • • • •

într-un dans de balerine 
clipele încolăcind.

E un dans printre coloane 
suitoare, șuierînd 
ale cerului plafoane 
desprinzîndu-le pe rînd.

Iar cînd zgura își Urăște 
melancolicii pitoni,
gîndul treaz îi prinde-n cleșh 
trupul ars pîn-la atomi.

Dirijînd-o, învingînd-o 
o strămută-n cupe mari
O, tu palido și blîndo 
noi sintem cei temerari!

Sensul oțelului

I edeam oțelu-n fierbere cum zvîrle 
comete, și le-afrage înapoi, •
asemenea lui Cronos, pe-ndelete, 
cu dinți de foc rupînd spre el căldura 
și aerul pulsînd și zgura •
într-un neîntrerupt șuvoi.
Aluneca pe-o roată de lumină, *
și-n echilibru, — nu se da de-a-dura.
Neîntrerupt își răsucea statura 
și îmi părea deasupra-i că-și înclină ® 
cerul cu stele, osatura.
Dar îl priveam lucid și concentrat 
și nu lăsam nimic din el să-mi scape, 
radiografie văzul meu l-a cercetat 
pe îndelete și de-aproape.
Nu, n-am distins în el sticlind 
vreun tăiș ori vr-un contur de armă 
Părea un leu străpuns răgind 
privirea mea părea că-l sfarmă.
Dar am zărit în trupul lui 
tot mai distincte și mai zvelte 
pentru construcțiile vieții 
crist-alizîndu-se unelte.

Vedeam oțelu-n fierbere cum zvîrle 
comete vii și zborul lor 
izbește-n timp și timpul cum răsună 
zvîrlindu-și lung ecou-n viitor.

• ••••••••



ciutura
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ore in ur- 
parte la o 
de boi din 
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rot în plin pro- 
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EDIȚIE SPECIALA
Fiii colectiviștilor

— Copii, cine este fiu de colectivist 
să ridice mina.

Toți elevii claselor I-a fi a IlI-a de 
la Școala din Irimețti, raionul Olteț, 
ridică mîna grăbiți, veseli, pe întrecute.

— Spun eu, tovarășe învățător, tăticul 
se înscrise săptămînă asta, strigă pio
nierul Popescu Constantin.

— Și tăticul, Cojocarii Constantin. 
Pe mine mă cheamă Cojocarii C. Elena 
fi sînt în clasa I-a.

— Spun și eu, tovarășe învățător. Șî 
mama se înscrise de două săptămlni.

Toți știu cînd au dat părinții lor ce
rerea, cine a semnat-o, cine era de față 
cu acea ocazie.

— De ce s-au înscris părinții voștri 
în colectivă ? —: întreabă învățătorul 
Nicolae Florescu.

— Ca să ducă o viață mai bună.
■— Ca să ne crească pe noi.
— Ca să muncească cu tractorul, 

semănătoarea, cu combina.
— Și ce fel de unelte sînt acestea cu 

care se muncește în gospodăria -coleg 
ti vă ?

Per-fec-țio-tiate.
Cuvîntul e nou pentru copii, de 

actea îl rostesc cu grijă. Cel care l a 
spus acum e Zarioiu Dumitru dintru 
IlI-a unul din cei cincisprezece fii ile 
colectiviști aflațj la lecție.

z

CU

Ritm
' fost

trebuie 
apreciază 
alte co-

Ultima noapte de februarie a 
geroasă și frigul uscat s-a prelungit 
pînă tîrziu dimineața. Tovarășul lancu, 
șoferul care transportă redacția foii 
volante a ziarului „înainte** Crai oi a 
pentru raionul Olteț abia pornește ma
șina.

— Veniră toți ?
' ‘ Sintem toți cei trei veniți de la Re

giune. Au apărut și pasageri în plus : 
un tovarăș de la Sfatul Raional Băl- 
cești și un bărbat din Băilești, un om 
mărunt, slăbuț, și atît de molcom la
vorbă de parcă n-ar fi oltean. Plecăm 
spre Murgașu și Bulzești, două comune 
mai îndepărtate pe care trebuie să le 
cercetăm numai cît ține gerul, fiindcă 
altminteri, dacă se dezgheață pammlul. 
nu mai putem pleca de acolo.

— La Murgașu și Bulzești 
susținută munca politică, — 
tovarășul de la Sfat. — în 
mune unde duserăm muncă politică se 
făcu treabă.

Ajungem la Murgașu, oprim și c°bo 
nm la Sfat. Omul din Băilești, despre, 
care bănuim că e o simplă cunoștință 
a șoferului nostru, fiindcă a fost atît 
de rezervat în discuțiile purtate pe drum, 
cotfoaru și 
sâ vorbim cu președintele Sfatului. în- 
tr-un birou 
dormitorul 
teren. Pe un scaun aflat ling-ă sobă sînt 
puse la uscat cîteva batiste, spălate 
probabil în dimineața aceasta de un băr
bat neîndemînufec. Omul din Băilești se 
aședză pe unul din paturi, cuprinde cu 
privirea încăperea și zimbește de parcă 
ar fi îndlnit acolo ceva sau pe cneva 
cunoscut. După ce stabilim drumul fie
căruia prin comună, omul din Băilești 
inttrvine și el:

— Cine mai pleacă acum ? M-aș duce 
și eu. Și, continuă explicativ fiindcă 
nei părem mirați: eu jusei cu colec

el odată cu ceilalți. Trecem

în care acum s-a improvizat 
cîtorra delegați sosiți pe

tivizarea tn raionul nostru, la Bâilești; 
pe urmă, când sflrșii venii încoace, tn 
Olteț; sîntem mai multi.

I se spune cu cine va merge. Omul 
se ridică, își îndeasă căciula pe cap șl, 
din ușă, întreabă repede:

— Aci dorm deseară? Că pină atunci 
nu mai trec pe-adlea. Așa dormeam 
și în raionul Băilești.

II urmărim pe fereastră cum plece-, 
împreună cu niște oameni pe care de 
abia acum îi cunoaște, cum se mișcă 
vioi, cum gesticulează: blajinul nostru 
tovarăș de călătorie e oltean perfect.

Cînd ne întoarcem seara la Băltești, 
înainte de a consulta datele oficiale cu 
privire la ritmul colectivizării ci raion, 
ascultăm cu totul întîmplător istorisi
rea unui șofer:

— Trebuia să plece ăia din Laloș, 
ăia din Zătreni, — spune el, — in vi
zite : care la gease Urzicuța, care la 
gease 23 August din Băilești. Făcură 
liste luni, făcură marți, joi era pleca
rea. Mergeau numai individuali să vadă, 
să se convingă de avantaje. Vruseră să 
meargă și niște colectiviști dar li se 
spuse că nu se poate, e vizită numai 
pentru individuali. Aveau două auto
buze. Și ce se întîmplă? Miercuri seara 
lucrurile stăteau așa: dintre cei înscriși 
pe listă numai 20% mai rămăseseră 
individuali. Dar pînă în ziua de 4 mar
tie în raionul Olteț au intrat în gos
podăria colectivă încă 1050 de familii.

Viafa culturală
Ia Aimaj

Mal Aimaj, 
ale raionii-

pe un anu-

in anul I la Insti- 
din 
de

Timișoara ). 
colectiviști ple-

lui Ion Stănică, al 
lui Ciucă, soră

Duminică, în colectiva 1 
una din tinerele gospodării 
lui Craiova.

Contabilul șef e supărat 
me Ciucă I. V. Constantin.

— Mă bătu la cap, „dă-mi, dâ-mi 
repede adeverința“, și acum nu vine s-o 
ia. li făcui adeverința de dimineață; 
uite-o, stă pe masă: și el nu vine.

Pe masă, liîrtia în chestiune: „Se 
adeverește de noi. Consiliul de Condu
cere al Gospodăriei „1 Mai-Ălmaj“ că 
Iov. Ciucă I. V. Constantin, este mem 
bru al acestei gospodării. Pentru care 
i-am eliberat această adeverință fiindu-i 
necesară fiului său Ciucă C. Daniel la 
Facultate". (Am aflat că tinărui Ciucă 
Daniel este student

■ tutui de Agronomie
— Sini mulți fii 

câți la școli ?
— Mulți: băiatul 

lui Ion Tulăpan; fata 
cu Daniel e la o școală de contabili
tate... Cine-i mai știe, c-au plecat des
tui. înainte, oamenii își țineau copiii 
mai. mult pe acasă, că nu răzbeau cu 
munca, acuma de cînd sint colectiviști 
se schimbă lucrurile.

— Dar copiii rămași în sat ?
— Lasă tovarășă, că și ăia sînt 

alintați. Numai în toamna asta le cum- 
parară părinții la vreo 15 copii acor- 
tleoane, la alți vreo zece-cincisprezece 
viori. Au și făcut o orchestră la școală.

— Și are cine să-i asculte ?
— Oho, nu ne plîngem. Să știți to

varășă că de cînd sînt în colectivă oa
menii an mai mult timp decît înainte.

— Să-i vedeți cum vin la bibliotecă, 
intervine directorul căminului cultural. 
Anul trecut am avut 350 de cititori, 
număr ce nu. l-am atins niciodată pînă 
acum. A trebuit să angajăm 
bliotecară. Nu mai merge cu: 
rășe cartea, asta", că vin ei 
„dă-mi-o pe aia" și cer una 
iar dacă n-o avem fac gălăgie, 
mie trebuie să-mi dai o carte că n-atn 
ce ceti". Bănică Dumitru, șeful grădinar, 
umblă cu cărțile după el toată vremea.

De un an și jumătate de cînd a luat 

și o li
nia to va- 
și spun: 
anumită, 

Da

ființă gospodăria agricolă colectivă in 
Aimaj, în comună au sosit: un agro
nom, doi doctori, o asistentă medicală. 
Un agent sanitar, un tehnician zooteh
nic, un profesor și o bibliotecară.

...Duminică 4 martie la căminul cul
tural avea loc o manifestare deosebită 
în viața satului: se dădea primul fes
tival tachinat colectivistelor din comu
nă tn cinstea zilei de 8 Martie. D“<i 
festivalul era anunțat la șase seara, 
spectatorii se striuseseri ia căuln cu 
mult înainte: colectiviștii aa timp pentra 
viața culturală.

Trta CHIPER

(Urmare din pag. 1)
nimii muncitoare de a păși pe calea agri
culturii socialiste. înșiși colectiviștii, 
aceia care sint nemijlocit interesați In 
bunăstarea lor. au devenit propagan
diști înflăcărați ai colectivizării agri
culturii. Recoltele tot mai bogate pe 
care le dobindesc an de an. munca lor 
plină de roade, creșterea neîncetată a 
bunăstării familiilor lor, toate acestea 
sint și nu încetează să fie un îndemn 
hotărîtor pentru țăranii care au pornit 
pe drumul unei agriculturi i train ta te, 
socialiste.

Partidul șl guvernul s-au îngrijit in 
permanență' de problema importantă a 
înzestrării agriculturii cu utilaj tehnic 
modern, de problema sprijinirii mate
riale și științifice a agriculturii noas
tre socialiste afiată intr-un continuu 
avint. Socialismul ar fi fost imposibil 
de înfăptuit fără organizarea și fău
rirea unei puternice industrii de ma
șini agricole și de îngrășăminte chi
mice, fără organizarea 
te rețele de stațiuni
și tractoare, gospodări
stațiuni de cercetări agrozootehnice, a 
unei rețele de școli agricole și insti
tute superioare. Aceasta constituie âe 
fapt baza materială, solul generos și 
fertil pe care se dezvoltă și crește 
agricultura socialistă

E o mindrie șl un merit primordial 
al Partidului Muncitoresc Romin, al

unei vas- 
de mașini 

de stat.

(Urmare din pag. 1)

tea, radioul, televiziunea. Veniți și ve
deți 1 Noi avem acum sute de cai 
putere concentrat în cele șapte camioa
ne ale gospodăriei. Avem zeci de pro
fesiuni noi legate de agricultura, noas
tră care devine din ce în ce mai com
plexă. Precum vedeți — spune în con
tinuare președintele Teodor Afaghiar 
— satul nostru s-a schimbat nu numai 
după înfățișarea caselor, ci și noi în
șine ne-am schimbat și am devenit 
mai pricepuți, gospodari mai culți. A- 
vem aici colectiviști care sint zooteh- 
nicieni, viticultori, piscicultori, briga
dieri de cîmp, legumicultori, tractoriști, 
șoferi, avicultori. Ăștia sîntem noi as
tăzi ! Și acum aș vrea să vă întreb 
pe dumneavoastră: pe care altă cale,

d aici treaba 
merpe zae&oie. Tinerii 

liriȚti constiiuiți 
&țpodârie de abia 

au planuri 
i nemultu- 

conducere 
mai grav.

rue. t
rdie. dar și 

coaciiisl de 
ceea ce este 

de iz nceput un spirit 
izoîerr. față de restul satu-

•ari șsfi 
abia alei 
riar^enă 
vezfor. de 
lui. rimaa tur* tn a#era tozpodăriei 
rotectire. O-i «te făcut ?

Ful da ancrrteri» comitetului re
de pariid. wa președinte de gos- 

gazelor 
est oteritrirt pomcrc împreună 
Nvriporert:.

‘ a ? vremp.
cu vațft adterf de aprilie. Roțile ma- 
fin* teteeit in ioturi evautalii stră- 
tadSmn de tpd. irizate de lumina ta
re • zSei. Ase enzația că- mă aflu 
Mr-te* criktpaj «antic, zburind pe un
dele ns: viu.

Oand de E«g< terne, tinărui preșe- 
dtate de la Davident, stă tăcut in 
fndul teOfiafl și parcă chibzuiește. 
Are nostalgii de primăvară, dorul 
cimpului unde l așteaptă munca ri 
nmâe, multe probleme de rezolvat. Lu
crează ca actisitt pentru colectiviza
re de citera Intt, vreme in care n-a 
mai dat pe la Davideni. Intre timp 
urmează și cursurile unei școli pen
tru președinți. Ziua merge din sat in 
sat, ține adunări, le vorbește oame
nilor, tt checmă pe drumul belșugu
lui ; noaptea se întoarce frint de obo
seală la cărțile lui, la savantele tratate 
de agronomie și zootehnie modernă.

Alături de mine se află și secretarul 
de partid. Cu ntei două 
mă am luat amindoi 
intilnire cu proprietarii 
Cordun, intilnire decisivă 
sul colectivizării în acest 
podari intemeiațî. După jumătate de 
zi de muncă, in care s-au risipit toate 
argumentele științifice, toată pricepe
rea psihologică, toate datele compa
rative adunate din întregul raion, 
fruntea satului, adică cei mai de pres
tigiu mijlocași, „s-au rupt", au făcut 
cererile de intrare cu toată convinge
rea. Cită omenie, cit tact, cită dra
goste și înțelegere pentru fiecare om. 
Clipele de la Cordun mi-au trezit ad
mirație față de acest om de partid, 
inepuizabil ca energie, cu pricepere 
de propagandist, ca omenesc. E acum, 
totuși, obosit.

— Tovarășe Calimandric, îl rog, lă- 
sați-l ca forță principală pe tovarășul 
Puiu, de la Davideni. Sinteți obosit...

— Forță principală sintem toți...
Poposim la Nisiporești după amiază. 

Ulițele forfotesc de oameni, dar la 
sediul gospodăriei, unde urmează să 
aibă loc adunarea, n-a venit incă ni
meni. Coborim, ne răspândim de la 
grup la grup.

— Ce faceți, ce aveți de gind, cind 
porniți ?

— Noi sintem porniți, uite, ceilalți 
stan pe delâturi, noi sintem de-acum 
colectiviști.

— Haideți la sediu I
— Nu mergem, ce *ă 

cu ei? N-au venit pină 
fie de bine, acceleratul a 

căutăm noi 
acum, si le 
pornit:

încercatei sate conduceri marxisHeni- 
niste, că această operă se înfăptuiește 

itr-un timp istoricește scurt, hi condi
ții care fac ca patria noastră să devi
nă de la un an la altul tot mai bo
gată și tot mai puternică. S-a dove
dit astfel incă o dată și intr-un mod 
strălucit, cit de importantă și de ho- 
tăritoare este alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, 
conducerea destinelor țării de către 
clasa muncitoare și partidul ei de 
avangardă. Perspective mărețe se vor 
deschide odată cu terminarea colecti
vizării agriculturii, vor fi create con
dițiile unui avînt și mai puternic pen
tru creșterea producției agricole, pen
tru creșterea neîncetată a nivelului 
de trai al întregului nostru popor.

At intui transformării socialiste a sa
tului constituie pentru scriitori un 
izvor viu de inspirație. E o sarcină 
de cinste pentru noi, creatorii de lite
ratură, să urmărim, în viața țăranilor 
colectiviști, cum se ivesc și se dez
voltă caracterele omului nou, al eroi
lor pe care trebuie să-i cîniăm si 
slăvim în poemele și romanele noas
tre. Este o cinste pentru noi să ur
măm cu entuziasm îndemnul înțelept 
al partidului, de a cunoaște realitatea, 
de a trăi în contemporaneitate, de a 
sta întocmai ca niște ostași. în clo
cotul vieții, in prima ei linie.

Petru VINTILĂ

decît pe calea gospodăriei agricole co
lective am fi putut ajunge noi astăzi 
la aceste rezultate care merită să fie 
luate în seamă ? Este întiiași dată în 
istoria oamenilor acestor meleaguri, 
cind țăranul cunoaște pensia la bătrî- 
nețe șau la boală, cind lehuza se bucură 
de trei luni de zile concediu complet, 
plătit, și pe deasupra mai primește 
și ajutorul de naștere de 500 lei“.

„Dar ce spuneți dv. despre mamele 
copiilor noștri care nu mai trebuie să 
le facă umbrar de frunze pe cîmp, ci 
îi lasă liniștite la căminul de zi sau 
la creșă, unde primesc de cinci ori 
pe zi mîncare, vitamine, au somn obli
gatoriu și jucării frumoase 1 Dar ce 
spuneți despre nunțile colectiviste, or
ganizate și patronate de noi, dar des
pre înlesnirile cu ajutorul cărora se 
poate întemeia astăzi o tinără familie

Și 
urs ; 
pași

— Șî dumneavoastră ?
— Ce să mai căutăm cu ei ? N-ați 

auzit, acceleratul 
sint locuri nici pe

Omul de partid 
nou toată căldura,

ț- Oameni ------. ---------- .
voastră, e a întregului sat. Haideți 
toți, laolaltă, hai s-o pornim odată 
toți, hai s-o întemeiem cu ehtbzufnță, 
gospodărește.

— Cu ei? aruncă un grup.
— Cu ei, răspunde altul.
Ii mișcăm cu greu la deal, către 

sediul gospodăriei. Mă interesează in 
chip deosebit figura unui mijlocaș, om 
masiv, tăiat parcă-n piatră, imbrăcat 
în pitorești straie ciangăiești. (Nisipo- 
reștii sint o așezare de ciangăi; cul
tivatori de cartofi și sfeclă.)

II mișc pe om cu îmbieri 
glume, îl aud mormăind ca un 
în fine ursul o pornește greoi cu 
de piatră la deal.

Am pornit la deal vreo sută, co
lectiviști Și necolectiviști, răsfirați în 
grupuri. Puntea de legătură de la 
grup la grup sintem deocamdată noi 
cei sosiți acum.

In curtea școlii, în curtea sediului 
deci, întilnim turma de oițe recent 
achiziționate de gospodărie. Oi de toa
tă mina, lăi, bucălăi, roșcovane și 
negre, cițiva miei cu picioare molcîi- 
țe și cu behăitul subțire.

— Aici o să țineți oile ?
— Deocamdată aici pină construim 

saiele. Deocamdată, bine c-am pornit-o 
la drum...

— Nu-i așa, la drum trebuie pornit 
cu chibzuială.

Președintele de la Davideni s-a și 
amestecat printre ciobani. S-a trezit 
in el gospodarul, s-a trezit în el nos
talgia gospodăriei lui colective, s-a 
trezit în inima lui, cu o duioșie pa
ternă, înțelegerea față de acești copii, 
față de acești ucenici ai belșugului.

— Ilai să stăm de vorbă despre oi, 
propune el, despre creșterea 
fică a oilor!... Mai întîi, să 
să vedeți turmele noastre de 
videni.

Intre timp scoate apă cu 
ajutat de cițiva necolectiviști și adapă 
oițele. Merge apoi, ajutat de alții, să 
le împartă fin și coceni.

— Asta nu-i mîncare pentru oi!
— Așa le-am crescut de cind ne 

știm.

științi- 
poftiți 
la Da-

„Croim drum spre fericire
A cestor oameni șl acestor sate din 

raionul Salonta le-ar trebui, a- 
cum, mai mult ca oricind, un 
cronicar. El ar avea atitea În
semnări de făcut in primăvara

anului liSZ, o primăvară pe care am 
intilnit-o aici mai devreme ca de obi
ect Am cercetat cu atenție fișele biblio
tecii căminului cultural din comună — 
cartoane atonerite cu un scris mărunt, 
cu rubricile completate cu atenție. Am 
intilni; aici, printre altele, și numele 
brigadierului zootennieian Ion Moldovan, 
in nrstă de S2 de ani. Membru al gos
podăriei agricole recent Înființate. Omul, 
cunoscut tuturor celor din sat. prin hăr
nicia lui. are acum o pasiune nouă. O- 
mul citește și e U curent cu ultimele 
apariții in domemui zootehnic. Printre 
cărțile citite in ultima vreme «le Ion 
Moldovan este si broșura care se inti
tulează „Căile de sțăirire ale producției 
de lapte*. Moldovan Ion este unul din
tre cititorii permanenți ai căminului cul
tural din Cefa care au la dispomis Ice 
xm de volume.

Ine* un fapt din șirul noutăți or aces
tei primăveri care bate de timpuriu la 
ușă. L-am aflat zilele acestea vortiad 
tu Aurel Popovici. directorul căminuiB 
cultural. Venisem detTeme in rTuninrvti 
iceea la cămin ; n-am fi crezut să-i gă
sim Ia ora aceea pe tinărui director si 
pe bibliotecară. Dar ei erau ante ai 
studiau textul ultimelor scenarii pentru 
brigada «le agitație. Ne-au vorMt Soro 
roși despre realizările lor și tn curtai 
dialogului pe care-l transcriem aid ne a» 
rindit Ine* o dată «a răsptxntlerea erom- 
carului acestor oameni și ai acestor fap
te. Cu ciți oameni ar trebui să vorbească 
el In aceste zile cind in Întreaga . 
giune Crișana se formează gospodări: 
colective noi. se rimă și se recită ver
suri despre viața cea mraă. L-am intre- 
Aurel'’ Popcriri : _________ _

dstice in zilele rind se termina tete «tivi-

in 
să 
a-

țărănească ? Gîndiți-vă că la noi 
numai 40 de zile o casă trebuie 
fie construită ; orice colectivist este 
jutat să-și ridice casa lui proprie. Via
ța noastră are frumuseți nouă pe care 
țăranul individual nu le-a putu: cu
noaște. Noi am scos din pămînt recol
te record și știm ce înseamnă contex
tul și civilizația", a spus în încheiere 
președintele.

Ștefan LUCA

Post scriptum. Printre știrile care 
ne sosesc din regiune, se află și aceea 
că în două zile de ia ceie 216 cereri 
(cite erau depuse in momentul in care 
se desfășura această ședință a țăra
nilor din Mihai Bravu la Mădăraș), 
joi seara, 1 martie 1962, numărul ce
rerilor se ridicase de-acum la 383.

- O ti le creșteți altfel !... Cită 
îmi cti planificat să tundeți anul a- 
cesta de la ele ? Cit lapte să mul
geți, ciți miei si aveți ?

Coiecti’.-.ștsi n-au făcut incă so
cotelii șt tac. Ceilalți, individualiștii, 

s-cu gindit niciodată la așa ceva.
— Hai atunci să socotim Împreună, 

haideți m rediu .'
Dar incinte de a intra in rediu, ne 

abatem pe la colțul școlii, unde se 
cerne mraniță — ingrășimint, natural 
— pentru răsadnițe.

— Cite îngrășăminte veți băga anul 
acesta la hectarul de grădină ?

Răspunde un colectivist, dar pre
ședintele de la Davideni se adresează 
unui individual:

— Dumneata cum ingrași lotul de 
grădină, bădie ? Te văd gospodar pri
ceput 1

Gospodarul cel priceput ingaimă un 
răspuns, care-l nemulțumește de a- 
semeni pe președintele din Davideni.

— Nu așa se face treaba, spune el. 
Ca să obfii recolte mari, ca să aduci 
belșugul in casă, trebuie știință și or
ganizare. Hai să stăm de vorbă I

In mai puțin de jumătate de ceas, 
acest tinăr de numai douăzeci și nouă 
de ani și-a cucerit autoritatea, s-a fă
cut privit și ascultat cu respect. 
Oamenii din Nisiporești cunosc gos
podăria colectivă din Davideni, o ad
miră, au fost aici, sau la Țibucani 
în repetate rînduri, îl consideră pe 
tinărui președinte ca pe un autorizat 
mandatar al belșugului.

Și intră in sediu, o sală de clasă, 
cu căciulile în mîini. Țăranii, colecti
viști și necolectiviști, moșnegi sau ti
neri, se înghesuiesc cum pot in băn
cile vechi, pe care le-au părăsit adi
neauri copiii. S-a lăsat o liniște recu- 
leasă. Președintele de la Davideni 
trece la catedră, lingă tablă. Secreta
rul de partid îi privește cu mulțu
mire, intr-o înviorare care i-a adus 
din nou zimbetul pe chip.

— Dați-mi o cretă! cere Costică 
Puiu, președintele de la Davideni.

Se aduce cretă. Dar nimeni din cei 
prezenți n-are nici creion, nici caiet, 
nici măcar plăcuța de ardezie cu cre
ioane de piatră, ca odinioară. Pre
ședintele de la Davideni zimbește cu 
înțelegere. Oamenii aceștia trebui» 
abia să învețe să fie școlari.

Să vorbim atunci despre felul cum 
câștigă un om, un mijlocaș de la Ni-

Marla Pop, șefi de brigadă și numeroși 
01 tu.

Astlel a decurs discuția noastri șl nu 
știu dacă am reușit să cuprind in aceste 
puține însemnări bucuria tînărului direc
tor care nu ostenea să vorbească despre 
realizările căminului cultural, despre 
planurile de viitor ale brigăzii de agi
tație, să enumere programele stației de 
radioficare (care are peste 7.000 de as
cultători), să amintească conferințele ți
nute in ultima vreme, sau să comenteze 
subiectul filmelor prezentate săptămina 
aceasta la cămin.

Cine ar ti umblat acum cincisprezece- 
(lotiăreri de ani pe ulița comunei at 11 
fosa Izbit de înșiruirea caselor moto
rise, de tristețea si apăsarea acestor ațe- 
i*rt. Cota de teri și Cela de azi. Am vi
sas ememazograftU căminului, biblioteca 
os cete Ut de cărți care tși au cititorii 
lor per—eați, am clth scenariile bri- 
fizu ăe agitație, testai emisiunilor de ra- 

W mi s-a vorbit despre confe- 
****** trause făpUr-unat. Be-.oiuția eul- 
tnrala se talăpaiie<te si U Cela. Ar tre- 
** scris* • eratei amplă ți aici ea si 
■ eeietan* eonne eteethrixate ale țării.

Spre ultimul kotar
TOMA GEORGE MAIORESCU

Orizontul zințera în petice.
Pe fiecare petic — 
funerari, temeați, încremenita-n eternitate, 
o piatră de hotar.
Și pe ea litere diforme :
-AL MEU‘
Lriațe erau aceste negre pietre de hotar! 
Lmbrele lor te prelungeau 
ca niște șerpi indoliafi 
prin orizontul tfișiat în petice 
se împleticeau in rădăcini fi bolovani 
se tir au de-a lungul brazdelor 
zgiriaie cu plugul de lemn. 
O, cită sudoare pentru fiecare 
spic înnegrit de neghină 
în pădurea de umbre...
Jlni răsturnat o piatră de hotar.
S-a prăvălii urlind
și s-a scufundat adine in pămîntul de piatră. 
Ca un ocean 
soarele a măturai pădurea de umbre. 
După fiecare rază de so ire 
venea încet un tractor trăgînd după el 
o brazdă adincâ.
Și veneau oameni cu steaguri și cu sape pe umeri 
aruncind cu Cesturi largi cît orizontul 
semințe-n brazdele-adinci.
Alături, t-a mai prăvălit urlind 
o piatră de hotar— 
lci-colo încă un petic de umbră, 
ca un rid bătrîn. 
ca o zgaibă a urîțeniei, 
St obrazul tot mai neted și tînăr al orizontului.

ar am prins soarele de tractorul nostru 
ți înaintăm spre ultimele hotare. 
Tremurați liziere ale umbrei! 
Am pornit spre ultimele hotare 
ca orizontul să nu mai sîngereze 
sfîfiat în petice niciodată, 
ca fiecare rază solară 
să fie urmată de o brazdă adîncă 
fi peste toate pămînturile 
oceanele de sori să înscrie în aur : 
,.AL NOSTRUM

ne organizăm gos-

încruntă. Ieșirea 
l-a supărat.

slporeștl șl uri colectivist oarecare! 
de la noi, din Davideni. Si socotim 1

— Ce să mai socotim, lăsați-i în 
pace, cit o să ne mai pierdem vre
mea cu eiI Vorbiți-ne mai bine des
pre felul cum si 
podăria !

Președintele te 
aceasta necugetată

— Cine-a vorbit ?... Cînd ai intrat 
dumneata în gospodărie ?

— Săptămâna aceasta, ne spune ci
neva. A făcut cererea după inaugu- 
rare!

— Bravo, vasăzică te-ai făcut amar
nic într-o săptămînă și refuzi altuia 
dreptul pe care abia l-ai dobîndit ? Și cu 
blândețe: Vorbim despre organizarea 
gospodăriei mai pe urmă, deocamdată 
să socotim cit a pierdut în gospodăria 
individuală badea Pal Petru!

Petru Pal este chiar ursul pe care 
l-am adus. Ocupă singur o bancă șî 
trei hectare de pămînt. Pământul n-a 
rodit bine în miinile lui, dar banca 
pe care a ocupat-o singur in această 
seară i-a adus înțelegerea.

— Merg să-mi aduc femeia. Facem 
cerere. ,

Se discută acum despre gospodăria 
colectivă. întrebările curg. Toți se a-, 
dresează respectuoși, sfioșii declinîn- 
du-i lui Costică Puiu toate titlurile. 
Este ambasadorul belșugului.

Nu mai reproduc toate calculele, 
toate schemele desenate pe tablă, toa
te datele și cifrele aduse de președin
te și desfășurate cu competență de pro
fesor și agronom.

— Veniți la noi, la Nisiporești! Vă 
alegem președinte l

— Pe mine ? Constantin Puiu ride. 
Intre noi sint oameni mai buni și mai 
harnici decit mine. Ce v-am spus am 
învățat și eu de la alții mai buni.

Fețele s-au destins. Parcă s-a dat 
recreația, după o teză grea și parcă 
s-au anunțat notele. S-a înscris în 
gospodărie chiar acum-, ciobanul 
Gheorghe Iosif. Se aplaudă. Exemplul 
său e contagios. Se mai fac^ pe loc, 
incă vreo zece-cincisprezece cereri.

Colectiviștii și noii colectiviști lși 
string frățește miinile.

Plecăm spre Roman mulțumiți. E 
noapte șl miroase a primăvară.

Paul ANGHEL

Toate aceste realizări sint rezultatul 
vieții noi socialiste, care cucerește mereu 
alte poziții în satul nostru contemporan.

La plecare ne-am strins miinile si i-am 
tăgăduit solemn lui Aurel Popovici că le 
vom povesti și altora despre munca lor 
culturală de masă din aceste zile ale 
colectivizării Crișanei. Pînă acum am 
scris destule cronici literare și recenzii, 
dar nu am trăit atîtea emoții vreodată, 
bucuria unei cronici a vieții literare și 
artistice, cum a tost cazul acestor În
semnări despre căminul cultural din 
Cefa. Am reținut pentru cititorii noștri 
un crîmpel din poezia nouă a colecti
viștilor, In care se află cuprinsă marea 
semnificație a acestor 2ile : „Frunzuliță 
sînziană / Mierlă, mierlă, dă-mi o pană, / 
Dă-mi cerneală albăstreaua / Și o coală 
ca de nealtă I Să scriu cîteva cuvinte / 
înțeleptului părinte / Că și-n satul meu 
iubit / Oamenii iat-au pornit / La a lui 
vie chemare / De-au făcut ogorul mare / 
Că se știe că-n unire / Croim drum spre 
fericire”. (-Mulțumim Partidului”). Este 
un crîmpel din versurile culese in a- 
eeste zile, din raionul Salonta.

Miron DRAGU
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Despre și pentru comie, satiră
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totală va pune în imposibili- 
pomi război și pe cei mai sîn- 
plini de ambiție conducători

e«-
care

a
nici o arguție.

Poporul nostru iubitor de pace, do. 
•*«te cu toată puterea realizarea dezar- 
mării generale și totale, spre a-și con-

-•us» 
dans

masă și se tem că '.urnea, pusă 
In fa|a speranței de dezarmare 
și totală, ar spori pină Ia 

impresionante de masă această

își va cuceri dezarmarea ge- 
totală, — garanția supremă 

a unei păci definitive pe pă-

unor părți întinse 
rezervor al unui 
rîndul căruia se 

deputatului in 
Agămiță Danda-

probîmelar rii-

lui vivacitatea 
Intr-un rînd 

generale ale

romînesc, fixat adine 
curente, de motive, 
întregii literaturi eu- 

mare realist al veacu-

■“ la examen. Mastacan. ingine- 
din comedia lui V. Em. Galan 
are cultul unei bite simbolice, pe' 
încearcă să o folosească in reia- 
profesionale și familiare. Picta-

vrea

„litemiste'

satirei este «ert-tacs 
specie satir.: z. z ■ 

le, « «n-

atitudine a- 
desf-.-.nteazi

Raportai 'a
amina: <£e

estetica reala-t- M BP

otărît, nu ne putem lipsi 
de ajutorul rîsului : 
al rîsului care încura
jează, al rîsului care 
rușinează, al rîsului 
care distruge. întreaga 
gamă a rîsului — umor, 
ironie, sarcasm, — tre
buie să răsune in lite
ratura noastră de azi, 
aceste trepte, deci nuan.fiecare dintre

țe și grade de intensitate ale -isu'.ui, jus
tificată fiind de realitatea ob:e::: 1 si 
de atitudinea afectivă c scriitorului. O- 
mul epocii socialiste sir-.-e nevoia a- 
celei clarificări a valorilor —z-dlt pe 
care o înlesnește visul. Ct>r--'.::-.ta co
munistă elimină vestigiile 
și cere ajutorul satirei. 
Conferința Scriitorilor a 
aceșt lucru.

Rîsul este în general o 
firmativă. Și atunci cind 
ceea ce este urit șt perimat, Mtiriesl 
o face in numele unu; ideal afirmativ. 
Cu cit acest ideal e mai inalt 
limpede cristalizat in mintea aztisto- 
lui, cu atit visul își atinge mai p*e..i 
ținta. Cu alte cuvinte, satira e 
locul ei în interiorul unei litenatu-: 
luminate de o înțelegere științifică c 
relațiilor sociale. Firește, există ipos
taze care se împacă mai putir. cu fi
lozofia de viață a scriitorului recriii- 
socialist. Batjocura rece, cinismul ni
hilist al lui Mefisto sint anacro--.ee r. 
nejustificate in societatea socialistă. 
Dar ironia participantă, sarcasmul cu
re presupune indignare față de c-sz 
ce este negativ în numele unei ierar
hii de valori constructive, presupune 
deci prezență afectivă, sint ale 
torului revoluționar. Teoretic, lu~ 
se cunosc la noi. In bună măsuri .e 
aplică și practic.

Avem comedii — unele s: :■ ' 
numi satirice („Celebrul 702", „Rmez-:- 
na mei Pix", „Mi se pare rome-.:::". 
„Siciliana"). Printre prozatorii t,:::-. 
găsim autori de povestiri ji 
umoristice și satirice, (Teodor :: :- 
zilu, Nicuță Tănase, Sergiu Fl~: 
Fabula rediviva grație lui Tui:- .1.~- 
ghezi, Marcel Breslașu și Niaei Cas- 
sian. Se scriu și întinse ciclu-, de s-i
țiră politici (vezi „Paravanul u, 
al lui I. Ludo). Pastișa și parodia pă
șesc reprezentanți etc., etc. Rolul z~- 
ticii este să analizeze ceea ce t-a 
cut, să cerceteze concordanta d -'-'e 
conținutul de idei și . -
ce folosite, să arate care oc—.i- 
niile din vasta arie po;....i ;
tarii rîsului, unde nu s-a firet destdă 
și mai ales, să promoveze - . ; ■ ■ -■ 
a cărui forță educativi nu ne 
lipsi.

In aceste rinduri, pe—.-::: de • f -. 
miza că I) formularea mu-z . . -
pre despărțirea voioasă dt meat, «•- 
că despre caracterul com-.c al -
nismului, formulare de -. ■.
presupune o infinitate us
care trebuie să le conenz^ezt emo
ție literatura realismului •mr'-n v. 
I) — că atitudinea Mtmcd și 
tică se exprimă literar fmn: 
varietate de modalități, cele - 
compatibile cu 
cialist.

Istoricitatea 
tată. Aceeași 
folosită in momente deostc-A 
ținut istoric deosebit. 
satirice ale lui La B---,:--. -.
modelul lui Teofract. ca- - : —ne
tele epocii de criză ar:-:-.. .- .- 
Iute. Portretele saSriee eon ae aata 
astăzi la noi sublimați t-ț^-u-u^a a- 
cele vestigii ele - -. . " .. ■
care frineaii progresul. Fsceefia 
lor „caractere- e::-: . •-
lesnirea acestui
piedicilor. Ele tin -z-i. pă
trunse de ist:~ 
mul care dă d.-. 
Sergiu Fărcășan, 
torului față de pers-: 
evocat, sint de neco- 
in care mijloacele 
in miini particulare.

Realismul sociale-: ut c-ctt 
întinerească o « 
ale genului sets 
in această privi 
logic și scara de 
Maieștri ai șotii 
Brecht au ce—.c-.s:-t: 
grotescul — acea 
exagerării s«:r-^ 
micul absurd iși 
ratură revoluțicrscri 
tematică și de expresie w » 
iint încă probleme ieschite -n 
tura noastră de aci. SI vede- 
intii, realizările.

Se scriu deci com. 
media lui AL Miroda 
ține de domer.-.nl 
Situația descrisă 
colo de limite 
condamnat la 
celulă a unei iacitisort cm 
amină executarea sntsațeh psaua ca 
un editor, mare iutiness-na» și pa- 

’ tă publica memoriile de;‘.-.u:-l. 
scrie pe banderol cărții; pe 
acestei că-rti i! c::eaptă scaun» 

autorul

căf piesa se inspiră totuși dintr-un 
fapt autentic, imprimă acestei enormi
tăți comice de ordin absurd o notă 
tragică și sporește puterea demasca
toare a piesei. Ea arată că absurdul 
a devenit o trăsătură firească a capi
talismului in faza actuală. Totul in a- 
ceastă comedie (există comedii tragice 
și tragedii optimiste) supune unei nemi
loase analize raționale, o seamă de fap
te, care par a ține de absurd, dar fiind 
reale, sint monstruoase. In serviciul 
acestei idei este pus atit comicul de 
situație (vezi confortul celulei Iui 
Chergll și celebritatea pe care i-o adu
ce condamnatului reclama Iui Harri- 

baterea persistenței vechiului in so
cietatea nouă. E vorba de vechiul in 
moravuri și concepții. Constantin Dinu 
din comedia lui Radu Cosașu, tînăr 
strungar în drum spre inginerie, nu 
respinge din capul locului, tdeea linei 
„pile' 
rul i 
mai , 
care 
țiile 
rul Fuiorescu din „Mi se pare roman
tic", cabotin specializat in rate și ți
gănci, eșuează comic, atunci cind în
cearcă șmecher să-și „înnoiască" paleta 
făcind portrete de fruntași. Prin urmare.

< 15 ttak arwirr nie Cămile- 
razna dezarma. 1b arma refo- 
«oae adevlrzdz: pe xu—e: 
iacă «Mărit sd ajustai: la an 
i >-»ilwai desaradru*.

i na stat hotăriți fiindcă ci ard de 
nerăbdare să-și reia experiențele nacle- 
ane în atmosferă, adică să ceatioue a 
se înarma, nu a dezarma. Ei simt Insă 
dezaprobarea uriași, plină de iad ignare, 
ură și revoltă a opiniei pubEee mondiale 
față de tendința lor sfidătoare de a mai 
perfecționa mijloacele agresive de asa
sinat în 
din nou 
generală 
mișcări : 
presiune.

Pentru conducătorii statelor imperia
liste, pentru clasele exploatatoare. înar
marea, pregătirea războiului, a devenit 
unica rațiune, unica preocupare. Găsirea 
unor noi mijloace de distrugere tot mai 
perfecționate, amenajarea unor noi baze 
militare, constituie pentru aceștia o ob
sesie permanentă care îi face să nu se 
gîndească la efectele ei dezastruoase a- 
supra lumii întregi, inclusiv asupra pro
priilor lor popoare.

Pentru a salva definitiv omenirea de 
pericolul care o amenință nu există de- 
rit o singură cale : dezarmarea gene
rală și totală, — aruncarea în fundul 
oceanului a tuturor armelor, fără de
osebire, restaurarea demnității noțiunii 

lacto-bar. Romantismul personajelor 
constructive se tranformă însă adesea 
intr-o exaltare care se exprimă ex
clamativ sau prin gesturi extravagante. 
Ninsoarea, rachetele spre lună sau 
'uarea examenului de către Dinu pro
duc același tip de frenezie verbală 
sau dinamică (se dansează vals in 
restaurantul gării) ceea ce dă impre
sia de forțat și diluează comicul, prin 
excelență gen al concentrației. Lacu
na cred că se datorează faptului că 
Radu Cosașu n-a gindit romantismul 
personajelor constructive in mod di- 
■e-en;ia; și nu l-a exprimat prin reac
ții specifice fiecărui caracter.

e. in această ordine de idei, 
plică finali a milițianului, care,

:„''.e:ească a celor 
iudrioastiți, supralicitează exaltarea 
lor nimițind ci Nisa e in Groenlanda.

In piesa lui V. Em. Galan, situația, 
raportai comicului se prezintă alt

fel. Ad conflictul principal, conflictul 
intre generații, să-i spunem, nu este 
cobi iu Relațiile dintre un tată, care 
se dederi adeptul moralei lui Cain, 
c-nie ră :-. relațiile dintre bărbat și 
femeie hoUrdsc banii și tace elogiul 
Maei pe de o parte fi un fiu, pe care 
soctetetaa aoad l-a crescut în spiritul 
anei ette morale, de pe alta, poate fi 

ddr V. Em.
Gaia* sa a ales calea aceasta. Ana-

■ .’.'j <:•: vin il pun
pe acesta in sifaȘii grave, intre alte
le pemtrw rd el suferă cumplit la gin- 
dag cd fi pierde fiul. Anacronismele 
M atat de elU natură decit cele ale 
: .r- cu atit mai mult
. . : . lut Mastacan ele pro

duc eufenula adinei unei conștiințe 
,-.->:;‘ate. Martie discuții 

ie dramă: discuția lui
MaNaoaa e* Andrei, din care aflăm 
r» -lodbvă e fiul unei foste victime 
a MM M Mdstacait. La fel și discuția 
MMaa <dM ft fiu in chestiunea re- 

dmtn oameni. Episoade co- 
•reioe 
i-ea 
Dv 
aere.

i: .'i replici zc-~.lze de vene- 
frezz «partfule lui Pătrățică). 
i e suprapuse conflictului
dspd opi-.ia mea, tine de dome- 
drz-uă. dramă interesantă sub

raportat tematicii și a realizării citorva 
persmje, pr.ztre ele tocmai Masto- 
cmz.

Artrsoce; «cri* in „Poetica* sa că 
«te n c*zur și o uriciune 

jttnt și /ărt vătămare*, prin
maere er: si demni substanța unor 
-rțiremr c-, comice. .Masca 
«Mg wM ai sekăaoaosită fără 
ss* de rx’e—-zgâ*. Cu aceasta 

caracterul obiectiv 
mBeubvi. Xu 
gdzsi coneae n cetafli, 
bpCdriapr fi 
•OM;

comică 
expre- 
filozo- 
al co-

poate fi privit din un- 
t care angajează 

■ar conștiința unui per- 
c; r-c- ,. ne

sdadfMev*. firește o pledoarie pentru 
per-'z z: . i s comicului e ab- 
snedML MnesOe desiae din comic tra
pe. *=od..t rz ctsda anacronismelor 
le» de ce—. 3c—-r-ze-z^ ei este purtăto-

er-:z s
zenes dnezna^d d coafactului lui Al- 
-erte - ndacBî «aaevocie, patetic in- 

Beăcs de d*aetat — *-< concretizat in- 
c--o an>u«£« st se ixcerineiră cu 
—apei ș, .Yztkz pe teza reasaoașterii 
-c-orte-xl ataec&a di cmjBctuini ri

ie ea. ce nu va mai fi chemat să ucidă 
jaf, pe semenii săi.

De 15 ani statele imperialiste, invidi- 
faal «i in blocuri agresive ale căror 
--aomiri prescurtate au epuizat toate 

--de alfabetului, nu fac decît să se 
:u~-ze. să sporească monstruos bu
rr -le de război. De 15 ani Uniunea 
Ser>tică, în ciuda politicii obstrucțio- 
- «te dușmănoase păcii, promovată de 

— c-e-'jlișli. luptă pentru dezarmare; de 
15 »- statele imperialiste, S.U.A., An- 
rLa, Franța, aprind războaie locale pe 
:«ite continentele, înarmînd frîniurile 
de țări subjugate. In acești 15 ani, 
:--a păcii, a cîștigat toate popoarele, 

pe toți oamenii cinstiți din lutne.
Războaiele se fac cu arme. Distra- 

zerea lor 
late de a 
zeroși și 
de state.

E singura cale, radicală, de înlăturare 
războiului.
Pe această cale, propunerea sovietică 
pus jaloane ce nu se pot clinti de

'Aș vrea să încălzesc în mâinile mele 
inima copiilor care se sting, flămînzi 
pe pragurile bisericilor în
Lisabona ; aș vrea
să duc o traistă de grîu
în casa lui Perugino Mattolina, bătrîn 
ce se stinge-n Toscana iubită ;A -r-rr-, . —

in 
un cuvînt, o piersică și o

La Bonn o lentilă; să duc 
dragoste 
în temnițele Barcelonei și 
de culoarea inteligenței 
la Istanbul ; o albină 
colo în Arkansas, o albină să spună 
de dulceața graiului nostru — cuvinte 
de pace ; la Johannesburg 
tinctura strophantus palatelor —

aș vrea
să dau fetelor zestre 
învățătura colectivelor noastre : 
averea stă-n muncă 
și-n luptă, așa
cum rotirea planetelor 
e-n legi fără moarte.

strașnic păzite de șefii lor, de altfel 
ușor înșelați. Este o lume ridicolă, 
dar înduioșetoare prin naivitatea ei. 
Fiii și nepoții acelora au pătruns in 
cetate; sint politicieni, moșieri sau 
simpli paraziți, fac parte din „high
life", doamnele primesc la „jowrfixe" 
și organizează cite un „five o clock 
tea", vorbesc franțuzește, tinerii sint 
cronicari mondeni și se bat in duel, 
cu toți ascultă conferințe despre „pro
gresul artelor, al literelor și al știin
țelor", au stabilit legături profitabile 
și cresc acasă o nouă generație de 
copii răsfățați și prost crescuți, per
sonalul politic burghez al epocii ime
diat următoare. Naivii au devenit și- 
reți. Este un tablou extraordinar, Îm
plinit din zecile de imagini ale „mo
mentelor". Cind se vor produce răs
coalele țărănești din 1907, revuMa 
din adincuri a țării adevărate, Cara
giale va face încă o dată rechizitoriul 
lumi; lui, dur nu prin imagine artis
tică, ei in forma analizei politice de 
o deosebită luciditate in articolul 
,1907, din primăvară pină in toamnă". 
Caragiale ne-a pus atunci în mină 
cheia operii lui, una din 
inse—.note ale realismului
Balzac ilustrase curentul 
-eșelni burghez. Dickens 

Gogol in Rusia 1 
sgiale :s Romisia poiiti.

cele mai 
european. 

in Franța 
in Anglia 
aristi, ea- 
rianis uzului 

bvpkezo-Btoperaae. A ficut-o intro- 
dacnd in sinteza lui de artă 
mente ale literaturii vremei, de 
se leagă prin multe fire.

Era om de teatru. Venise pe 
într-o familie de actori. Fusese su- 
fleur și copist de roluri. Trăise pe

tinua și cu mai mult avînt, nestingberit 
de nici o amenințare, opera lui construc
tivă de mare frumusețe și de cel mai 
înalt umanism.

Cu această fierbinte speranță el ur
mărește cu interes și simpatie toate în
cercările de realizare a dezarmării și e 
gata să lupte din răsputeri pentru a- 
cest cel mai măreț și nobil tel al epocii 
noastre.

El așteaptă deci, totuși, cu încredere 
desfășurarea Conferinței comitetului de 
dezarmare ce va avea loc la Geneva, 
căci oricare ar fi rezultatul, el va în- 
țări și mai mult încrederea popoarelor 
în țările iubitoare de pace și dezarmare 
și, demascînd manoperele statelor impe
rialiste, vor crește și mai mult presiu
nea opiniei publice mondiale asupra ma
nevrelor lor de război și nebunia pato
logică a jocului de-a bomba atomică.

Popoarele iubitoare de viață și pro
gres nu vor ceda.

Lumea 
nerală și 
și sigură 
mint.

Asta e sigur !

Demostene BOTEZ

Whitechapel 
carte de 

poeme; 

scenă și luase parte la toate specta
colele vremii. Cunoștea anecdotele ac
toricești și partea tehnică a meseriei. 
Observase pe „maestro" la pupitru, 
indicînd pe solist sau pe „tutti", dis
tingea timbrele tuturor instrumente
lor și, ascultînd corul sau Pe cîntă- 
reți, prevedea momentul cind se vor 
întoarce la „dominantă", încheind 
aria. Metaforismul lui conține ca „ter- 
tium comparationis" multe .elemente 
împrumutate teatrului liric Și drama
tic. Cunoștea perfect tot repertoriul, 
pe Shakespeare, pe clasici și pe ro
mantici. Dar trăia în vremea vodevi
lului francez al secolului al XIX-lea, 
care își dăduse marile lui succese cu 
Scribe și Labiche. 
mare tehnician al 
O piesă de teatru 
elaborarea treptată

El însuși este un 
scenei, ca aceștia, 
este, pentru el, ca 

a 
probleme. Personajele sint aduse pe 
scenă prin dezvoltarea logică a situa
țiilor, dar autorul știe să introducă e- 
pisodul care întîrzie efectul și spo
rește tensiunea dramatică, eliberată 
apoi în marele hohot de rîs prin care 
asistența salută adunarea tuturor per
sonajelor la rampă. Este un mare 
constructor, un adevărat model in 
arta compunerii dramatice.

Dar dacă vrem să aflăm sectorul 
in care Caragiale manifestă toată pu
terea artei lui, 
personajele vorbind, nu 
teatru, dar și in proza 
Aceasta din urmă ține 
Caragiale, tot de teatru, 
torul compune schițele 
lui tot ca pe niște scene dramatice, 
reducind substanța lor aproape numai 
la dialog. Spațiul în care se mișcă 
personajele „momentelor" este aproa
pe vid. nu trec prin el vuetele naturii 
și nu-l umple, ca la Balzac, obiectele 
civilizației materiale. întocmai ca pe 
artiștii clasici, pe Caragiale nu-l in
teresează decit omul și anume omul 
care vorbește, aducind in formele ex
presiei lui atestarea categoriei socia
le, a profesiei, a părții de țară de 
unde provine. Atitudinea stilistică, 
surprinderea tuturor notelor însoți- 

cuiva, are o 
! in scrisul lui 
i personajele, 

locul comun, 
le notează cu 

I poate amară,

trebuie să-i ascultăm 
numai I» 

lui narativă, 
de altfel, la 
fiindcă scrii- 

și nuvelele

toare in comunicarea . 
deosebită forță și finețe 
Caragiale. Ascultîndu-și 
el surprinde „clișeul", 
frazeologia convenită și 
o satisfacție amuzată și 
deopotrivă cu a lui Flaubert în roma
nele realiste sau compunind curiosul 
lui „Dictionnaire des id&es regues". 
Critica limbajului, o preocupare stă
ruitoare in întregul realism, a dat 
mari rezultate la Caragiale.

Este un artist direct, urmărind să 
provoace in cititorul 
senzației nemijlocite, 
persiflează categoriile 
vechilor retorice și poetice, care pre
zentau pentru arta literară primejdia 
de a încuraja, fn locul impresiei cuce
ritoare a vieții, pe aceea palidă, le
gată de expresia convențională, tran
smisă de tradiție. Este desigur un om 
instruit, dispune de toate ideile ge
nerale ale culturii, dar el vrea să fie 
numai artist. Nu este un doctrinar; 
este un creator de vială. Persiflează 
șt așa-zisa „analiză psihologică*, a- 
ceea care, introdusă in narațiune, sus
pendă mișcarea riefii, dind narațiu
nii încremenirea compozițiilor statuare 
unde Hercule ridicind măciuca spre 
a zdrobi hidra din Lerna ne face să 
așteptăm de veacuri ca măciuca să 
coboare. Și totuși, i s-a întimplat și 
lui si ne dea cite o analiză psiholo
gică. in termeni ai reflecției, ca in „O 
făclie de paști". Alte mijloace de 
creație apar in drama „Năpasta*, care 
prezintă de altfel și interesul ci tn- 
fățișează una din puținele cufundări 
in lumea satelor, rare la «rtiitul ia 
deosebi observator al lumii urbane.

Rare, dar nu inexistente. Și este 
interesant de comparat imaginea vie
ții rurale la Caragiale cu aceeași 
imagine la contemporanii lui. Nu mai 
avem de-a face aici cu lumea scăl
dată in Urnind a lui Creangă, unde 
oamenii iși trăiesc cu bucurie destinul 
lor și unde există locul și condițiile 
prielnice pentru a se forma o perso
nalitate armonioasă și plină de vigoa
re. Nu este nici lumea sătească a lui 
Vlahuță și Delavrancea descrisă din 
■.nteriorul ei, cu participare elegiacă 
sau idilică. De altfel, in afară de ne
nenorocita victimă a justiției din Nă- 
pasta, Caragiale n-a dat tipuri pro- 
priu-zise de săteni, ci mai mult o 
burghezie rurală, eludați strîngători 
de grim, veniți nu se știe de unde, 
pe cîrciumarul care trăiește în singu
rătatea vizuinei lui, inregistrind te
roarea mediului ostil sau pe aceea a 
apariției posibile a posesorului unor 
bunuri uzurpate. Sint figuri dezinte
grate în mediul lort singurii la care 
se așează ban peste ban într^o lume 

a sărăciei și a nevoii. Le învăluie o 
lumină scăzută și în jurul lor plutește 
urîtul.

In altă parte a operei lui, Cara
giale ne apare ca povestitor de tipul 
Renașterii, din descendenta lui Boc
caccio. li place atunci să ne deschidă 
poarta către o lume a Orientului, cu 
lungi plutiri pe mări, în corăbii care 
transportă mărfuri și pe călătorii 
către locurile sfinte, pe pelerin și pe 
călugăr. Revin sub pana lui motive, 
tratate deopotrivă de povestitorii celor 
două emisfere, ca acel Abu-Hassan 
care trăiește într-o zi miracolul schim. 
bării lui de condiție, devenind, din
tr-un sărman al cetății lui, om pu
ternic și bogat, un stăpînitor al lumii, 
ca Christopher Sly al lui Shakespeare. 
Intr-o zi i-a ieșit în cale Belphagor 
al lui Machiavelli și, adaptîndu-l ve
chilor împrejurări ale țării, făcîndu-l 
să trăiască în vremea fanarioților, 
scrie una din operele lui cele mai pu
ternice: „Kir Ianulea", viziune a epo
cii de penetrație grecească, cind se 
puneau temeliile 
din burghezia locală, 
personal politic din 
va desprinde figura 
toate parlamentele, 
nache: un nume de o deosebită expre
sivitate, cum sint toate numele per
sonajelor caragialiene, fiindcă fiecare 
element al lui conține o trăsătură ca
racteristică: diminutivul înjosit al fal
nicului străbun Agamemnon, cuvîntul 
trivial-familiar de proveniență turcă 
dandana (încurcătură), sufixul ipocori- 

stic grecesc — che. A povestit și cite- 
va basme, după ce persiflase pe acele 
ale unor scriitori manierați a, vremii, 
întocmite prin tratarea lirică, edulco
rată, a temei populare. Dar la el, in 
„Calul dracului", in schema tradițio
nală scriitorul toarnă o materie de 
viață observată cu obișnuita lui pe
netrație, evocîndu-ne pe baba cerșe
toare la o răspîntie de drumuri, pe 
băietanul sărman și rătăcitor care gă
sește un culcuș de o noapte lingă ea. 
Este o scenă din inima țării vechi și 
umile, și din drumurile ei. Dar cind 
băietanul, un pui de drac, este luat în 
circă de baba vrăjitoare, transformată 
intr-o femeie tinără de o frumusețe 
răpitoare, se clădește pentru noi un 
simbol ca multe planuri în adincime. 
Și povestitorul, care a arătat rareori 
sensibilitate pentru natură, scrie o 
pagină de poezie în evocarea unei 
nopți de vară, plină de chemările iu
birii, pe care nu ezit s-o alătur de 
unele scene ale „Visului unei nopți 
de vară" a lui Shakespeare.

Era un scriitor dintre cei mai scru- 
puloși. un mare artist al verbului. Ci- 
tindu-l și recitindu-l, îți dai seama 
neapărat că actul creației literare era 
dublat la el de reflecția necontenită 
asupra mijloacelor, de cumpănire a 
fiecărui cuvînt, a fiecărui semn gra
fic. Telegrafia cu îngrijorare din 
străinătate, cind i se tipărea vreo bu
cată, pentru a cere mutarea unei vir
gule. Omul atit de spontan era un ar
tist migălos și chinuit. Comicul lui, 
care izbucnea cu ușurință între prie
teni, devenea, in scris, o problemă 
complicată de calculare și convergență 
a efectelor. Alăturarea de Flaubert 
se impune încă o dată. Era de altfel, 
In toate chipurile, o natură adîncă, 
una din acele care îți cere să i te o- 
prești în față și care iți pune între
bări. Veselia caragialian'ă are ecoul 
prelung. Coboară pini intr-un fond al 
reflecției și pină intr-un strat al me
lancoliei. Șt in această privință este 
caracteristică scena cind un vorbitor 
ridicind paharul, la o masă de sărbăto
rire, pentru a bea in cinstea „mare
lui umorist", a primit din partea scri
itorului replica: „Eu sint un senti
mental, domnule".

A fost un scriitor reprezentativ pen
tru cea de-a doua jumătate a secolu
lui al XIX-lea 
in țesătura de 
de procedee ale 
ropene. Este un 
lut său, cu deschideri către Orient și 
către Occident, către scena comică 
a francezilor și către lumei de mo
tive a Renașterii, o apariție literară 
expresivă pentru însăși așezarea țării 
noastre între cele două părți ale con
tinentului, acea așezare prin care li
teratura ei obține unul dintre tim
brele-! specifice. Pentru că acest tim
bru a fost înregistrat în opera lui 
Caragiale, se explică interesul general 
ce i se arată și universalitatea ei in 
devenire,
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ubstanța filmului realizat de Ma- 
nole Marcus pe baza scenariului 
scris de Dimos Rendis și loan 
Grigorescu se dezvoltă în două 
direcții fundamentale. Descrie

rea ambianței unui centru muncitoresc 
din regiunea petroliferă, suprasaturat de 
suferință și război, dar străbătut de su
flul fierbinte al luptei ilegale împotriva 

1 'dictaturii fasciste, este întregită de evo- 
a carea eroismului unei tinere luptătoare 
" comuniste, față în față cu zbirii sigu- 

raiȚței antonesciene.
Autorii revin asupra unet teme de în- 

ge’mnătate majoră, dornici să-i descopere 
noi valențe, să-i descifreze multiplele 
semnificații — politice, sociale, etice — 
anlecîndu-șe atent asupra unei singure 
pagini din istoria acțiunilor antifasciste 
ale clasei noastre muncitoare conduse de 
partid. Cîmpul de investigație — relativ’ 
reștrîns la suprafață și limitat în timp — 
se desfășoară așadar în adincime. Punc
tul forte al filmului îl constituie preci
zia observației, dublată de capacitatea 
analitică a realizatorilor. Ei selectează 
judicios faptele, pătrund pînă în miezul 
lor, le dezvăluie sensurile esențiale și 
asociază' între ele (într-un decupaj bine 
gîndit) diverse aspecte, mari și mărunte, 
care, astfel conexate, dobîndesc o lumină 
bogată în înțelesuri.

Agitația dezordonată a străzii cînd vu
ietul sirenelor anunță alarma aeriană, 
plăcile indicînd adăposturile în caz de 
bombardament, aparatele care împroșcă 
ceață, „întimplătoarele- treceri prin ca
dru ale unor invalizi, percheziționarea 
muncitorilor la ieșirea de la rafinărie, 
un agent în civil care se așează în birt la 
o masă chiar în dreptul afișului pe care 
acrie : „Dușmanul ascultă fețele oste
nite și aspre ale oamenilor, mai cu sea
mă femei, stînd la rînd în cozi prelungi 
ca să cumpere pe cartelă o bucată de 
pline ori puțin gaz, un tren luat cu a- 
salt de țărani plecați din satele lor din 
cauza apropierii frontului — 
cunoaștem atmosfera grea, 
a zilelor de război. Numele 
lități, reconstituite „pe viu“,
să mai fie rostit pentru că ni se impune 
nemijlocit. Umbra fascismului întunecă 
totul. Un steag cu zvastică flutură în 
vînt deasupra străzii; în înălțimea in
stalațiilor rafinăriei patrulează sentinele 
naziste ; Inspectorul cu însărcinări spe
ciale sosit de la București să ancheteze 
un nou act de sabotaj înfăptuit de pa- 
trioți invpcă stăruitor „sistemele" învă
țate la Hamburg ; în salonul unui res
taurant, ofițeri galonați ai armatei hitle- 
riste petrec zgomotos și ascultă perora
țiile unui camarad, căruia nu i se vede 
fața, ci doar o parte din uniformă și 
brațul ridicat pentru toast, cu un pahar 
din care — în toiul cuvintării marțiale 
— se preling stropi de șampanie pe che
lia vecinului care rîde timp, slugarnic.

Intenția satirică — evidentă în acest 
ultim exemplu — sporește patosul de
mascator al filmului, verva acidă vine 
să completeze sensul optimist al acțiu
nii. Să mai amintim refrenul cu tilc 
„roata morii se-nvîrtește" pe care îl 
fredonează insinuant, cu un calm imper
turbabil, unul din muncitorii de la rafi-

nărie de fiecare dată cînd are de-a face 
cu copoii siguranței sau ironia amăruie, 
plină de bun simț, a donatorului de sin
ge de la infirmerie (personaj cu totul 
episodic care prilejuiește însă actorului 
Sandu Sticlaru o nouă creație remarca
bilă, pătrunsă de umanitate și spirit 
popular).

Varietatea întregului fundal social-isto- 
ric cuprins in scenariu capătă, în trata
rea regizorală, valoarea unui document 
de o autenticitate tulburătoare. De-a lun
gul filmului, multe momente lasă o pu
ternică impresie de spontaneitate și 
prospețime, consecință a studierii atente 
a realităților evocate și a grijii cu care 
a fost compus fiecare cadru de către 
regizorul Manole Marcus împreună cu 
operatorul șef Gheorghe Fischer. Crește
rea acută a încordării dramatice în epi
sodul pregătirii exploziei la garnitura 
cu vagoane-cisternă e marcată de un 
montaj sacadat, alternînd — în imagini 
din ce în ce mai apropiate și mai scurte 
— chipurile muncitorilor care-și îndepli
nesc misiunea, cu siluetele sentinelelor 
germane. Cînd unul din eroi, Victor, 
surprins de razie, caută febril o scăpare 
schimbîndu-și mereu direcția mersului, 
ritmul pașilor, aparatul de filmat îl ur
mărește într-o mișcare nervoasă, trepi
dantă, împrumutind parcă însăși starea 
de 
de 
au 
vit

fiind dominată 
și de nelipsitul 
care apar ime- 
ca expresie sin-

în toate re- 
apăsătoare, 

acestor rea- 
nu e nevoie

spirit a eroului. Sau un alt exemplu, 
detaliu. Beciul poliției unde arestații 
fost înșirui}! cu fața la perete e pri- 
la un moment dat de sus, din capul

scărilor, toată imaginea 
de piciorul unui polițai 
său baston de cauciuc, 
diat în stingă ecranului
tetică a regimului de teroare fascistă. 
Chiar dacă nu se situează pe tot par
cursul la nivelul acestor rezolvări (cînd 
nici o porțiune a cadrului nu rămine 
neutră, cînd nimic nu e de prisos), 
„Străzile au amintiri” atestă maturiza
rea regizorului, care, comparativ cu fil
mele sale anterioare, a beneficiat de astă 
dată de materialul unui scenariu bogat 
în implicații.

Dimos Rendis și loan Grigorescu nu 
au construit acțiunea pe o abundență 
de peripeții. înlănțuite printr-o fabula
ție încărcată. In centrul filmului stă o 
singură înfruntare, de maximă tensiune, 
între comunista Doina și „specialistul” 
trimis în anchetă de la centru. Cei doi 
poli ai acestei ciocniri luminează opozi
ția ireductibilă dintre două concepții 
despre lume, despre oameni. Luptătoa- 
rea comunistă arestată adună in tăcerea 
ei dură ca granitul toată puritatea aspi
rațiilor de fericire și libertate, toată no
blețea caracterului unui militant devotat 
pînă la capăt cauzei eliberării poporului, 
voința de neclintit și credința arzătoare 
în izbînda celor ce muncesc.

De cealaltă parte stă anchetatorul ma
nierat și subtil, care se dezice mereu de 
„primitivismul" metodelor practicate de 
comisar. Insă eleganța lui distinsă, cal
mul și bunăvoința de la început, pre
tinsa pătrundere psihologică pe care și-o 
atribuie, se vor ‘lovedi un foarte șubred 
paravan de circumstanță.

Calitățile importante ale teenariului (se 
demonstrează din nou rit* nevoie are 
arta filmului de literatură bună) nu ex
clud însă complet cusururile. Filmului u 
lipsește intr-o măsură perspectiva as«p<a 
caracterului tot mai larg organizat al 
luptei dusă de partid in fruntea masei or 
pentru răsturnarea dictaturii fasciste. 
Unghiul narațiunii se îngustează spre 
final, fixindu-se asupra tragediei Doinei, 
și asupra chinuitoarei suferințe a mam*- 
excesiv prelungită. Din centrul de inte
res* dispar astfel, țări vren justificare, 
destinele celorlalți Iurtă teri e>re aa dns 
mai departe steagul revoluționar piuă ’.a 
victorțe. Apoi, intr-o operă care 
procedeele conventmmlaW. e plăcut să 
întîlnești un persons; atit de banal M 
convențional ca scriitorul, care nu fare 
decît să ne introducă in miezul intim- 
plărilor al căror ma-tor a fost cindva.

Veridicitatea evocării e obținută în Him 
prin contribuția tuturor eomponen:e:oe 
sintezei cinematografice : decorurile .ra- 
turale” (ineiusit mteriaarele alese in ciâ- 
diri din Ploiești sau Tirgoviste imprtun.1 
cu decoratorul, arhitect Constantin Sî- 
mi on eseu), coloana sonori. unind muzica 
inspirată a lui Tiberiu eu un uni
vers de sunete, industriale. Ți
pete etc., interp’e: irea ae-.oriceascl deo
sebit de omogena. EapsUă de nuxne v>- 
nore, lista actorilor citită pe generic 
poate părea pestri â. arbitrar alcăninâ. 
Dar in fapt, compoziția echipei se dove
dește justificată. PegizoruT. repudiind 
anumite formule-sundard de dîstribu.»e. 
a plecat de la cerința cari cit mai bo
gate corespondente tipologice a inter- 
preților cu personaje. Așa s-a ajuns la 
două adevărate revelării actoricești — 
Antoaneta Glodeana «Doina) si Constan
tin Dinul eseu (inspectorul» — ea si Ia o 
seamă de alte apariții, cele mai multe 
expresive, adevărate.

Naturalețea proțap Miisutor. intensitatea 
privirilor Antoanetei Glod ea nu. aerul a- 
rogant afișat de Constantia Dxnulescu. 
dialectica nuamac urmărită de actori a 
relației dintre cele două personaje care 
se contrapun continuu. întreg jocul loc 
ar merita o analiză aparte, pe care spa
țiul nu ne permite s-o încercăm aci. A- 
lături de interpret ii principali, se mai 
disting Silviu S Un cui eseu, grav $i sobru 
in rolul ltd Dies. concenxrind In toată 
ținuta sa demnitate, inteligență si curaj. 
Toma Caragîu, care a pus un vehement 
accent satiric in portretizarea comisaru
lui, Ernest Maltei (feroviarul). Maria 
Dumitraehe (partenera lui Victor), Con
stantin Palade (metttevb etc. O aname 
înclinație spre melodrama dăunează in
terpretării Vioricăi Popescu (mama), iar 
doi actori bine aleși ca fizionomie : Va
leria Paraschiv (Victor) și Virgil Florescu 
(scriitorul) aa rămas reci, in ciuda unor 
momente bune, din cauza unei mumii? 
monotonii a rostirii replicilor și a unei 
oarecare crispări lăuntrice.

In ultimul timp, spectatorii au putut 
înregistra progresul consistent al reali
zărilor cinematografiei noastre. O con
firmare in acest sens ne oferă și „Stră
zile au amintiri",

Mihail LUPU

Cadru din filmul „Străzile au amintiri"

Nana
«zfr. I oua producție a ’ studiourilor 
fcSh. I „Gruzia film" © inspirată deopo- 

trivă din zilele celui de al doi- I lea război mondial și din pre
zentul imediat. Scenariul scris 

de Gheorghi Mdivani pune în discuție 
aspecte diferite de viață, probleme mo
rale legate de muncă, mai precis de 
pasiunea pentiu muncă.

Este bine surprinsă atmosfera zilelor 
de război ale anului î943. Deși nu ne a- 
flăm pe front, ci intr-un sat situat unde
va departe de linia frontului, ” ----- *
larma copiilor se împletește cu 
femeilor, cu scnșnetul obosit 
bâtrîne mori, războiul străbate 
Nu se aude șuieratul bombelor, 
buitul tunurilor. Dar se aud numele ce
lor căzuț; in lupta pentru apărarea pa
triei. Momentele de sfișietoare durere 
fac un zguduitor contrast cu atmosfera 
veselă creată de copii.

Acțiunea filmului se desfășoară pe o 
largă perioadă de timp. Zilele noastre 
aduc în fața spectatoiilor nu numai ma
turizai ea eroilor ci și noua înfățișare a 
satelor și uzinelor Uniunii Sovietice. Sa
tul lui Ghiga și al Nanei, eroii filmului, 
a devenit azi un frumos orășel cu case 
înalte și luminoase, străjuit de o uzină 
metalurgică creată în ultimii ani. In sce
ne bine realizate artistic, regizorul su- 

L gerează preocupările oamenilor, eviden

in care 
dojenile 
ai unei 
și aici, 

nici bu-

țiirîd lupta lor pentru introducerea teh- 
nicei înaintate. Cînd insă autorii filmu
lui revin la conflictul inițial, lăsat • un
deva pe parcursul primilor metri de pe
liculă, valoarea filmului scade, inten
țiile lor nepriniind o expresie artistica 
proprie. (Este vorba, de această dată, de 
conflictul dintre Tomas, Ghiga și Nana).

Regîzonul Sota Managadze și opera
torul Felix Laghidze au acordat o mare 
atenție plasticii, reallzind din aces: pune: 
de vedere, imagini de o încontestaăiiă 
valoare- IntUnirile celor doi eroi prin
cipali Ghiga și Nana, concepute în mod 
simbolic pe un pod suspendat, pe pun
țile de legătură ale înaltelor furnale sau 
printre numeroasele cazane și cisterne 
ale uzinei, întotdeauna însoțite de bă
tăile aspre ale vintului, au din punct 
de vedere plastic deosebite calități.

Pe momentele care ne dau adevărate 
satisfacții artistice — și sînt multe, mal 
ales în prima parte a filmului, care evocă 
copilăria eroilor — ne sprijinim afirmația 
că talentul real al creatorilor făgăduiește 
împliniri viitoare.

Silvia NICOLAU

Pace noului venit
Ma: pot oare cuvintele să adauge 

cens ?< e6tui film, să-l explice sau. 
mai rău. să-l disece ? Au fost 

-'ă o dată demonstrate virtuțile 
celei de a șaptea arte a cărei pu- 

:: sugestie, in sensul cel mai înalt 
t. z noțiuni, este cel puțin egală

’-i- * . s2u altor mijloace de expresie 
In mai puțin de două ore sînt 

*ute de pagini de roman, cu 
:ee^ ce înseamnă aceasta, de la pune- 
. lîmp d spațiu pînă la crochiul psi- 

‘ : și înfruntarea între concepții. Așa
_ :.-.a imagine a filmului nu înseamnă 

t'.-i.’.l vizionării, ca și în cazul literaturii 
-i-’z continuă să fie citită și după cea din 
armă filă a cărții. Căci acest film nu poate 

-jar văzut. E necesar să vibrezi pe 
toate coardele la atingerea marilor idei pe 
care ie vehiculează. Numai atunci poți re- 
:ep>a imaginea și înțelege ce au „scris“ pe
■ -n. Aloo și Naumov. Această necesitate 
it ::rge (Lin faptul că in ,,Pace noului venit* 
- a se intimplă nimic care să nu fie 
iobordonat fondului de idei al filmului. Mă-
■ ■f -ia cinematografică este demonstrată toc
mai prin modul în care subiectul capătă 
consistență grație imaginii. Nimeni nu se 
g'.ndețte la textul scris al scenariului, ci 
vede scenariul in mișcare, ideile exprima
te cu ajutorul aparatului de filmat. Ce 
ar însemna pe hirtie scena cînd lamșcikov, 
pe o șosea pustie, in care luminile se răs
frâng in asfaltul ud, nu șe hotărăște dacă 
s-o pedepsească pe nemțoaică ? Acea pen
dulare, in fapt de cîteoa zeci de secunde, 
intre ofițer și femeie durează parcă tin 
secol ți nu poate fi povestită. Sînt sigur 
că in sală, dacă s-ar putea face o anchetă, 
părerile ar fi împărțite asupra atitudinii 
pe care trebuie să o ia soldatul. De alt
fel. aceasta nu este singura scenă ce so
licită
aceea 
peste 
primul 
cinematografic 
obținut două premii) sau Faris. Scena da 
pe șosea va intra, cred, într-o antologie 
a cinematografului contemporan nu pen-

opinia spectatorului. Poate și de 
filmul a stîrnit discuții pasionate 
tot unde a rulat, la Moscova, în 
rînd, dar și la Veneția (Festivalul 

septembrie 1961» unde a

^Pact aoulai rănit*t's BOMtf £* ftfol

tru alegerea cadrului, a ritmului, sau lu- 
minii, ci pentru că toate acestea servesc 
o idee, aceea a umanismului omului so
vietic.

Războiul a lăsat în urmă ruine, morți, 
răniți, o imensă suferință, dezolare apă
sătoare excelent realizată în film, dar nu 
a putut face din oameni, fi filmul se re
feră în primul rînd la oameni, brute. Trei 
militari sovietici, diferiți Ca grad, vîrstă, 
experiență de viață, îndeplinesc 0 misiune: 
transportul spre spital, în spatele frontu
lui, a unei nemțoaice pe cale să nască. 
Și iată prima confruntare, cea dintre «- 
cești militari și femeia care este o nem
țoaică, deci potențial o dușmancă. Va 
ajunge la spital ? Desigur, ordinul trebuie 
îndeplinit. Dar e vorba doar de executa* 
rea unui ordin sau de ceva mai mult ? Aci 
intervine poziția fiecăruia dintre cei trei 
militari. Perfect individualizați cinemato
grafic — ceea ce nu înseamnă numai ex
presie exterioară ci și psihologia persona
jului vizualizată — ei reacționează dife
rit. Pașa, șoferul autocamionului, este un 
optimist, om trecut prin greutățile fron
tului, creionat cu duioșie fi umor de au
tor. Ofițerul loleo, este un tinăr abia 
venit pe țront din școala militară și care 
privește totul prin litera regulamentului, 
lmaginațt-vă, deci, confruntarea Pașa-ofi- 
țer. Acesta din urmă îi reproșează, de 
exemplu, șoferului, pe cel mai serios ton 
din lume că participă la scrierea istoriei 
îndrăznind să fie desculț In sfirșit, al 
treilea personaj din mașină este un sol
dat care fi-a pierdut pe front, graiul fi 
auzul. Din spusele comandantului aflăm că 
fasciștii i-au omorit întreaga familie. A- 
ceastă apariție este un adevărat act de 
acuzare impotriva războiului. Unborn vîn- 
jos, bărbat in puterea viratei, redus să 
perceapă lumea — și această lume înseam
nă muncă, bucurie, dragoste, tristețe — 
doar prin vedere. Jocul actorului (cart 
amintește masca lui George H'ilson tn 
„Absență îndelungată1*), modul cum este 
filmat, chiar și situațiile în care este pus 
de autori — totul contribuie ia definirea 
unui om pe care memoria noastră îl va 
reține.

Aceștia sînt militarii. împreună cu ei o 
femeie, cu reacții de fiară încolțită, rea, 
căreia războiul i-a răpit soțul. Dilema 
eroilor noștri este și a spectatorului : să 
compătimești această ființă ? Filmul răs
punde clar la întrebare. Cei trei militari 
sovietici o ajută pe barbara să ajungă 
la spital. In cursul acestui, drum pl.in. de 
peripeții, Pașa își pierde viața, lamșcikov 
este grav rănit. Modul de a privi viața a 
ofițerului suferă o schimbare radicală. 
Transformarea lui loleo este unul din ma
rile merite ale filmului, transformare re
dată prin elemente strict cinematografice. 
Acest ofițer care iți riscă viața sa și a 
tovarășilor săi pentru a salva două ființe : 
o femeie ți os copil, care vine pe lume 

prima ai de pace, la copil german 
^re se Vfri eacn/tcmiai unor oa-
meai aomrfaci ți ațatarslai unui militar 
«Wrirm. jfa, era ^ow.e ca dialogul sau 
<-ie ta afară de imaginile finale
t-e ftihaote să că nat ia •oUdaritaîea po- 
paorriej paszna a feri canirn de na nou 

iwAi. > Kb, Acest film despre
• ptadaarie istflAcArmă pentru 

pace, O fătmtâ de pe pnifiile m*-
șt exprummă prea mijlaa-

ce ream perena eU arzex ■•afrefcrg.

Swgiu BRAND

Cu privire 
la critica cinematografică

Lupta de clasă nr. 2/1962 publică 
sub semnătura Iul Mircea Drăgan ar
ticolul intitulat „Critica cinematogra
fică”.

Pornind de Ia faptul că filmul este 
unul dintre mijloacele cele mai pu
ternice și mai complexe de răspîn- 
dire a culturii în rindul maselor largi, 
de propagare a ideilor socialismului, 
articolul din „Lupta de clasă” arată 
necesitatea înaltului nivel de răspun
dere al criticii cinematografice. Arti
colul analizează importante probleme 
dintre care subliniem aportul criticii 
de film în orientarea și stimularea 
cinematografiei originale precum și 
felul în care criticii cinematografici 
analizează producțiile despre care 
scriu. Una din principalele lipsuri 
constatate este absența studiilor de 
sinteză care să cuprindă generalizări 
asupra experienței de creație a cine
matografiei noastre, analize com
plexe asupra conținutului, orientării 
și eficienței ideologice și artistice a 
filmelor romînești. „S-ar fi putut 
analiza cu mult folos tematica, stu
dioului pe parcursul unui an, orien
tarea către problemele majore ale 
realității socialiste, nivelul ideologic 
șl estetic al scenariilor, dialogul și 
problemele compoziției în scenariu, 
exigența ideoiogică; concepția în spi
ritul căreia sînt realizate ecraniză
rile cinematografiei ș.a.m.d. Excep- 
tînd unele materiale adiacente, aceste 
probleme, care interesează în egală 
măsură pe scriitori și pe cineaști au 
fost neglijate de „Gazeta literară”, 
„Viața romînească" și de celelalte pu
blicații ale Uniunii Scriitorilor, care 
ar fi putut aduce o contribuție în a- 
ceastă discuție”.

Vorbind în continuare despre cro

nica de film ca „principală formă de 
tratare a problemelor filmului romi- 
nesc“ autorul discută cronicile apă
rute în diferite periodice arătînd de
ficiențele existente în acest sector. 
Sînt astfel combătute refugierea in 
relatarea subiectului și corolarul ei, 
— ocolirea problemelor esențiale ale 
unei producții cinematografice. Dat 
fiind scopul educativ al criticii de 
film, cronicarul cinematografic tre
buie să aibă o înaltă calificare ideo
logică și estetică, cunoștințe multiple 
și profunde în toate sectoarele de 
artă. „Critica noastră de film este 
chemată să facă față cu mai multă 
principialitate sarcinilor mari pe care 
le are în orientarea și analizarea 
producției naționale de film, tot în
drumarea spectatorilor către tot ce 
e valoros”. Articolul aduce și impor
tante propuneri privind „îmbogățirea 
culturii cinematografice a cineaști
lor, a cronicarilor a publicului spec
tator”.

„Dragostea pentru această artă mi
nunată, care este cinematografia — 
se spune în încheiere —• atenția cu 
care ea e înconjurată în statul nos
tru, larga el răspîndire în mase, cer 
si în domeniul criticii cinematogra
fice o îmbunătățire substanțială a 
muncii".

Tinînd seama de observațiile juste 
cu privire la unele cronici apărute 
în „Gazeta literară” și urmînd exi
gențele formulate în acest articol, 
„Gazeta literară" își propune să acor
de o importanță sporită problemelor 
specifice ale cinematografiei origi
nale precum și să realizeze un nivel 
înalt al cronicii de film.

Red.

SPECTACOLELE 
CIRCULUI DIN MOSCOVA

rtiștii Circului Mare 
din Moscova sint — în 
aceste zile — oaspeții 
publicului bucureștean. 
Cu entuziasm și pasiu
ne ei prezintă o demon
strație de artă autenti
că, viguroasă, oferă o 
seară a curajului și a 
virtuozității. Sub con

ducerea cunoscutului regizor Levifki, 
ansamblul se înfățișează omogen, pro
gramul cunoaște o mare bogăție și 
varietate, pecetea unei înalte ținute 
artistice este imprimată pe întreg 
parcursul spectacolului. Este evidentă 
stăpinirea perfectă a mijloacelor spe
cifice de expresie. Calitățile naturale
se conjugă cu tin antrenament temei
nic, cu o muncă asiduă și artiștii so
vietici dau dovada școlii exigente care, 
i-a format.

In contextul programului, acroba
ții dețin o amplă partitură compusă 
inspirat și executată cu o tehnică im
pecabilă. Există o notă de grandoare.
cerută de valorificarea posibilităților 
omului. Gimnaștii înfruntă legile se
vere ale firii și zboară — cu un zimbet 
triumfător — spre înălțimi.

Ludmila Provatorova supune tra
pezul voinței sale și balansurile aerie
ne se desfășoară rapid. Orice poziție 
ii este acceptabilă, poate pluti — gra
țioasă — în văzduh. Balandina — asal
tează cupola și se rotește acolo ame
țitor, purtind în cap o cunună lumi
noasă. împreună cu partenerul, se 
„joacă" — liberă pe mișcările ei — cu 
barele și cu fringhiile fine de care 
se prinde cu dinții. Pentru trupa 
Franțuzovî, echilibristica pe paratele 
devine — de asemenea — o modalitate 
de a cuceri înălțimile. Ei creează o 
piramidă semeață, iar pe „powinl", 
rămine un partener care o susține pe 
umăr. Cei patru Gazarian execută di
ficile acrobații pe baloane, impunîh- 
du-se prin abilitate ți energie. Iar tru
pa Beliacov reeditează — în limbajul 
arenei — jocul copiilor cu scrinciobul. 
Ei pot zbura ușor de la un leagăn 
la altul, făcind piruete in aer și re- 
fuzînd mereu să atingă solul. Va
lentina Deomina efectuează un studiu
plastic și nu cunoaște vreun obstacol 
in contorsiunile corpului ei. Cu pre
cizie ți eleganță, ea dă noi dimensiuni 
fiziadei uner., Noskova adoptă solu
ții toeriite pentru numărul prezentat. 
P-csa-țe'e multiple ale artițtilor eme

riti Alexandru și Violeta Kiss elimină 
anumite bariere dintre diversele forme 
ale artei circului și jongleria rapidă 
se îmbină cu acrobațiile temerare. 
Violeta devine echilibristă și — cu 
aceeași dezinvoltură — își realizează 
compoziția.

Latura sportivă — deși primordială 
în spectacol — nu rămine unică. Se 
adaugă un remarcabil capitol al dre
surilor de animale. In primul rînd 
trebuie relevat numărul alcătuit de 
ingenioasa dresoare Podcernikova. 
Urșii săi pot concura cu acrobații/ 
echilibristica, mersul pe sîrmă, saltu
rile ajung preocupări firești pentru, 
aceste animale și ele îndeplinesc — 
fără efort — poruncile dresoarci. Por 
ney-i și cîinii lui Kostriukov evoluea
ză — zvelți și sprinteni — în arenă, nu
mărul e dificil și complex, dresorul 
are inventivitate. Cățelușul — care se 
avintă pe urmele fraților săi mai 
mari — capătă un „rol" comic și în
veselește pe spectatori. O interesantă 
dresură de porumbei conduce Korcea- 
ghina. Păsările — au o frumoasă evo
luție aeriană. Duo Rogalslsi apar in 
arenă in sunetele melodiilor moldove
nești, numărul lor intitulat „călărie 
de înaltă școală" incheindu-se cu un 
joc popular.

Desigur un spectacol de circ tre
buie să includă și momente vesele. 
„Seara la Moscova" prilejuește multe 
clipe de destindere și umorul se de
gajă robust și tonic. Excentricii muzi
cali Birukov sau comicii acrobați 
Gheller și Șilinski cîntă și dansează 
cu vioiciune. In fiecare pauză dintre 
numere, comicul Alexei Cazacenko are 
„momentul" său. „Leoșa" e un artist 
viu, mobil, știe să găsească detalii ex- 
prețivlț, compune cu fantezie „minia
turi" nostime, alege totdeauna linia 
simplitqțif, fără a căuta ostentativ să 
provoace hazul. întregul program se 
execută în fundaturi muzicale, diri
jorul Koneaev și orchestra Circului de. 
Stat participă permanent la crearea 
atmosferei necesare. Luminile și um
brele alternează într-un joc zglobiu.

Mai trebuie amintit un „element" 
al spectacolului — introdus însă de 
public: furtuna de aplauze care aproa
pe nu cunoaște întrerupere. Este un 
dar binemeritat de artiștii oaspeți, 
un omagiu adus măiestriei lor.

Mihai BOTEZ

ste „D’ale Carnavalu
lui" o farsă ? întreaga 
acțiune a comediei 
este centrată în jurul 
unei încurcături, cu 
toată suita de comică
rii și confuzii care re
zultă dirttr-o încMcire 
savantă de fire. Și to
tuși elementele de far

să par a fi neglijate de către autor, 
și, oricum, forța excepțională a piesei 
nu stă în rafinamentul sau originali
tatea vreunui desăvîrșit „imbroglio". 
Cum se știe, apariția primă a lui

ADRIAN LUPU
(Iordache)

Crăcănel în frizeria lui Girimea n-are 
nici o justificare, grevind asupra pre- 
mizelor logice ale farsei. De asemeni, 
rezolvarea încurcăturii nu dă satis
facție deplină și nici nu apare cu 
toată limpezimea.

Viabilitatea acestei piese de prim 
ordin nu stă insă in armătura de si
tuații ci in tratarea monografică a ca
racterelor, sclipitor evantai de tipuri 
gare reface un întreg mediu. In legă-

tură cu aceasta, am atrage atenția 
asupra docului important pe care-l 
ocupă și in această comedie pasajele 
de acțiune narată. Aceste interstiții 
monologate alcătuiesc și partea cea 
mai savuroasă a piesei. Povestea în
șelătoriei spițerului spusă de lordache 
este o mica operă dramatică in sine. 
La aceasta se adaugă povestirea de 
către Pampon a venirii sale acasă in 
zori și a descoperirii probelor înșelă
rii, relatarea lui Grăcănel despre ur
mărirea și maltratarea sa în straidă 
de către Pampon, nararea de către 
același a episodului său tragico-amo- 
ros din timpul războiului ș.a. Introdu
cerea abilă a acestor „momente" sin
tetizate și supuse tensiunii dramatice 
a piesei, adaogă un aport considerabil 
conturării figurilor în linii caractero
logice care înnobilează simțitor farsa.

Eroii piesei nu sînt pur și simplu 
„mahalagii", ci oameni încă mărunți 
dar cu ambiț, deciși să-și facă o situa
ție in ambianța unei orinduiri mercan
tile Cu „D’ale Carnavalului" ne a- 
flăm la acel etaj al eșafodajului bur
ghez „constituțional", unde se for
mează caracterele clientelei politice 
a partidelor „istorice". Personajele 
tarsei, cum am mai relevat in alte ar
ticole, trăiesc sub semnul obsesiei 
.carierei" și intr-o atmosferă amo
rală constantă. Esențialul pentru a- 
ceste variante ale lui Mitică este să-și 
vadă de propriile interese fără „a se 
compromenta". Pasiunea este mimată, 
amorul e un capriț în această lume 
care s? înfricoșează nu de meschinăria 
traiului său cî de convenția socială 
curentă. Este probabil că Xae Giri- 
mea se teme de un scandal, „cum n-a 
mai fost pînă acum in «L'nhersul>“ 
tot atit cit și de sticluța cu vitrion 
englezesc. Mița. Didina. Pampon. Ca- 
tindatul, reiau (cum am mai văzut cu 
un alt prilej» mereu tema cariere7 
sacrosancte. Evident, toți aceștia nu 
sînt nicidecum „fii din popor" cum 
se laudă Mița Baston. Ei n-au nimic 
comun cu masele populare, cu aspi-

rațiile acestora, cu năzuințele oameni
lor simpli. Limbajul demagogic ai 
amantei lui Girimea. ca și elanurile 
patriotice „de volîntir" ale lui Crăcă
nel sînt derivate lamentabile ale ver- 
biajtrfui presei politicianiste burgheze. 
Angajat pe o cale opusă sensului isto
riei, grupul din jurul frizeriei-model 
trăiește, ca și cei „ajunși". între 
vopseli și aparențe. Situația absurdă

miori i$i are sursa toana: in această 
cwrimdare vtxîă a aparențelor cu 
coalMMu* exact al Baț'ac'bor 4e iu
bire firieSnate ete- Acceptarea ocolită 
a .TWVrfr:': ca element constitutiv- al 
vieții arorince tva puține efecte ilari
ante Reprezentativ este in această 
priv -'â episodu' loterie’ Ipistatului. 
Cei mai nu Iți riirere dep-rători știu

faar.e bine Că rareaga poveste este • 
simplă gărnâne. riar • ariatot ca ai 
riat al ambiantei to care vfieac și te 
care acoperirea reciprecă a matrapar- 
l.'curilor este • practkă leeascâ.

Opinia care «ere .D’ale Cam» ■a- 
lului" in rinriiri aperetar ■inure ate 
iui Caragiaîe este cel Pri!» 
cială. Vataarea creației npatogire este 
remarcabilă, iar pralilematka ani
complexă darii pare ia prima vedere. 
Pictmd in referi vii ace» cempart> 
ment social in care se pregătesc per 
tru Intrarea in scenă vfitorS 3p> 
pitari" și vuipareie dame re _<nâti 
economii*. Caragiaie și-a efach-’d in
tr-un gest de nabab, materia tarat 
pentru o amplă serie ie ^nemerse*. 
Schimbindu-și imre ei castre» de

„D’ALE CARNAYALIO“ de I. L Caragiale
Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică

a fratelui lui nenea lancu bogasierul, 
care „catindează" de doi ani la un 
post de copist și nu lipsește nici o 
zi ca să nu-și zdrobească cariera, in
tră in seria irttimplărilor ilogice, abe
rante pe care universul caragialian le 
înregistrează cu predilecție ca fiind 
generate de climatul unei societăți 

condamnate.
Înșelarea, ipocrizia, sînt curenie in 

această atmosferă și este greti de ac
ceptat că scriitorul a ales intimplător 
carnavalul, cu măștile și costumele 
sale pestrițe, pentru a se ocupa de 
acest șir de fantoșe cariero-idolatre. 
Lanțul „traducerilor" in amor este 
edificator. In „D’ale Carnavalului", 
Xae o „traduce" pe Mița, aceasta pe 
Crăcănel. Didina pe Pampon, Catin- 
datul păsirind. la rindul său. aminti
rea unei înșelări in amor. Toată a- 
ceastă serie de infidelități accentuează 
absența sentimentalității autentice, iar 
împăcarea finală consemnează dorința 
unanimă de a salva aparențele. Ca-

LL<.INIA BALAURE 
(ilila Baston)

carnayal, eroii comediei atrag încă 
odată atenția asupra idenr-iății lor 
morale. Altminteri ei se diferențiază 
ca și alți eroi caragiaheni prin pro
nunțarea ticurilor lor „filorofoe*. 
Iordache își susține ideea că .totul 
are o bază", in vreme ce Catindatul 
crede in mistica medicală atribuită 
Doctorului Mattei, iar Crăcăpe!. re- 
luind pentru un moment net-nișile 
calme ale Cetățeanului turmentat în
treabă anxios: „Pentru ce?“. Veselia 
devine insă generală atunci rind co
ordonatele acestui univers stătut și 
amoral sint restabilite prin recunoaș
terea conveniențelor.

„D’ale Carnavalului" încheie in mod 
strălucit seria comediilor marelui 
scriitor, cu aceeași severitate a exa
menului moralității burgheze, făcind 
să cadă incă o dată măștile sara
bandei burlești a „regimului curat 
constituțional".

★
La Studioul Institutului de artă tea

trală și cinematografică există o

inne ifatoaHă experiență a montă- 
ritor țji Carafiaie. Anul trecut, clasa 
Țr-zt. Ion Finteșteanu a izbutit o ver- 
taune deosebit de interesantă a „Scri- 
Mrii pierdute*. Cu doi sau trei ani 
xi jrrni. s-au realizat într-o viziune 
nouri spectacole cu .O noapte furtu- 
nopsâ* și .Conu Leonida față cu re- 
acffanea* (clasa praf. Al. FÎnți). Pe 
rie altă parte, spiritul înotător auten
tic rere a prezidat in anii precedent! 
tai puține spectacole de o prospețime 
■■■Hi a creat acestui teatru ti
neresc obligații și serioase răspun
deri. Se poate aijrma că noul spec- 
tare» re .D’ale Carnavalului" (dasa 
preț Radu BeJigan), se înscrie m li
nia retor mai bane înfăptuiri din 
sala .Casandra".

Meritai principal al viziunii regizo
rale sta în modalitatea tratări; critice 
a personajelor. Fără a ocoli efectele 
bufe, atunci rind eie subliniau carac
terul lamentabil al „eroilor", specta
colul n-a urmărit să stabilească un 
ritm sprinten de simplu vodevil. Mo
mentele definitorii pentru unul sau al
tul dintre personaje au fost filate cu 
atenție, pentru a sublinia prin deri
ziune. artificialitatea acestora. Remar
cabil este felul in care este fixată 
scena consumării „vermult'-uluj de 
către Mița Baston. Intrerupind, fără 
prejudecăți, cadența deschis comică, 
s-a obținut printr-un subit melodra- 
matism gros și violent (subliniat și de 
muzică), evidențierea sentimentalis
mului fals a| vajnicei ploieștence. 
Eugenia Balaune a jucat cu o lăuda
bilă înverșunare, creația sa caracîeri- 
zăidu-se printr-o veritabilă vervă de
mascatoare. Trecerile brusce de Ia 
clamările tragice la calmul femeii 
practice, ca și gravitatea sinceră a 
replicilor privitoare la „carieră" au 
arestat buna înțelegere a sensului cri
ticii caragialiene Această înțelegere 
a caracterizat intr-o mare măsură și 
jocul lui Mihai Mihail (Crăcănel) că
ruia i-am obiecta totuși unele fugare 
tendințe de imitare a unor inlerpreți 
cunoscuți ai rolului. Certe calități de 
actori de comedie au dovedit Vladimir 
Jiravtiev (Pampon). Adrian Lupu 
(Iordache) și Ștefan Dedu-Farca (Ln 
catindat). Ei s-au integrat viziunii re
gizorale cu excepția unor intervenții 
prea zgomotoase care au dat mai 
ales finalului actului I o sonoritate 
excesivă și mai curînd confuză.

Regia (prof. Radu Beligan) a acor
dat o deosebită însemnătate jocului 
obiectivat al actorilor și a dobmdit o

GEORGE ȘIM0NG4
(Nae Girimea)

Desene de SILVAN

reușită notabilă în îndrumarea inter
pretului lui Nae Girimea (George 
Șimonca). Patronul frizeriei-model n-a 
mai apărut ca un posesor al unei in
teligențe superioare celorlalți, ci a fost 
asimilat mediului sub chipul unui 
fante infatuat, cu gesturi vulgare si 
un ris josnic. Atribuirea unul tic de
gradant acestui galant fără scrupule, 
dar mai ales linia generală a com
portării sale au accentuat meschinăria 
personajului Respir;ghid tentația unui 
decor carnavalesc facil colorat' autorul 
spectacolului și scenograful (Traian 
Nițescu) au subliniat prin costume 
contrastul situațiilor, și au utilizat cu 
bun gust sunetul pentru a înlocui con
vențional sonoritatea directă a unor sce
ne violente (palmele pe oare le primește 
Crăcănel, bătaia dintre Mița și Didina 
ețc-)- Alai puțin bine inspirată a fost 
distribuirea rolului Didinei Mazu, unei 
interprete (Marieta Luca) cu evidente 
calități dramatice, nepotrivită insă co
mediei caragialești.

„D’ale Carnavalului" cunoaște, în 
ansamblul noului spectacol, o linie de
mascatoare fermă, subliniată cu fante
zie și gravitate artistică. Studenții 
Institutului de teatru au intrat in anul 
rememorării lui Caragiale cu o con
tribuție demnă de laudă.

y. MINORA
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PROBLEME ACTUALE 
ALE TEORIEI 
LITERARE SOVIETICE

N. Anisimov publică în „Voprosî 
literaturi" nr. 2/1962, un articol in 
care dezbate unele probleme esen
țiale pe care le pune actualitatea 
în fața teoriei literare sovietice. 
Prezentăm fragmente din acest ar
ticol :

„Estetica noastră, arată autorul, 
trebuie să cerceteze cu atenție toa
te problemele legate de noul erou 
al literaturii. Primele lucrări în a- 
ceastă direcție atestă atit posibi
litățile care se deschid în fața ști
inței literaturii, cît ți tonalitatea ei 
umanistă care se opune spiritului 
multor cercetători literari ameri
cani fi vest-germani".

Este evidentă, relevă în conti
nuare N. Anisimov, însemnătatea 
cercetărilor literaturii contempo
rane sovietice, din țările de demo-

Crit'tfietr
sovietic

crație populară ți a întregii lite
raturi universale... Multe din cuvîn- 
tările la Congresul al XXIl-lea ca 
și Programul subliniază necesitatea 
cercetării moștenirii culturale. „Cul
tura comunismului" care se naște, 
se bazează pe „dezvoltarea tuturor 
tradițiilor progresiste ale literaturii 
universale".

Teoria literaturii trebuie să-și 
propună curajos țeluri majore, co
respunzătoare cuceririlor partidului 
și poporului în proximii douăzeci 
de ani".

nn MICEZ III llllllfi!
jgjSSȘȘgggg înt cit ev a luni acum
Ry ' de cînd paginile ziare-

’or ac*uc aproape zil- 
ggk XfcSs n!c din Franta Știri si-
ȘgȘigK xiS nistre. In țara în care
«yV&j, i a fost dărîmată Bastilia,

în care cu instituirea 
Comunei din Paris in 
1871 a avut loc prima 
încercare de instaurare 

a dictaturii proletariatului, în țara 
care fusese pe vremuri locul de refu
giu, de adunare și de reorganizare al 
luptătorilor progresiști din toate 
colțurile lumii, în țara care a dat 
pe Voltaire și pe Victor Hugo, pe Jau- 
res și pe Anatole France, se petrec 
de luni de zile lucruri care ne in
suflă uimire, dezgust și îngrijorare. 
După cum se știe, bande oculte și or
ganizate sub denumirea de Organiza
ția Armată Secretă, comit atentate cu 
bombe, asasinate, atacuri armate îm
potriva instituțiilor publice, jafuri ziua- 
namiaza mare în Paris și alte orașe. 
Citind aproape în fiecare zi aseme
nea știri, te cuprinde nedumerirea ca in 
fața unui fenomen care iese din legile 
firești ale naturii și atinge anormalul 
și monstruosul. De necrezut, și totuși, 
e tristă realitate! Comentariile venite 
chiar de la fața locului ne arată cu 
destulă precizie că este vorba de o 
zvircolită mișcare fascistă uitrareacțio-

nară, ultracolonialistă, cu ramificații 
și in afara granițelor Franței — in 
Belgia, în Elveția, în Germania fede
rală. O.A.S. este o grupare de tip na
zist, și cu siguranță că e sprijinită și 
încurajată de revanșarzii de la Bonn. 
Te întrebi cum este posibil acest lucru 
la șaptesprezece ani după război; război 
în care mai mult de patru ani Franța 
a stat sub ocupație nazistă; război în 
care poporul francez a suferit cumpli
te vexațiuni materiale și morale.

Sîntem încredințați că poporul fran
cez n-a uitat aceasta. Dovadă sînt ve
hementele proteste și puhrrfca miș
care de indignare care, după fiecare 
atentat al bandiților din O.A.S., cu
prinde întreaga Franță și care, se a- 
rată in greve, mitinguri, viguroase ma
nifestații de înfierare a atacurilor cri
minale pe care le pune la cale și le 
execută această organizație infamă. 
Marea majoritate a poporului este îm
potriva acestor criminali. Din neferi
cire insă — și acest lucru ni se pare 
extrem de primejdios — acțiunea lor 
este, dacă nu sprijinită, tolerată in 
chipul cel mai evident de autorități. 
E pasibil asemenea lucru ? E posibil 
ca sub ochii guvernului francez să 
fie Tolerate, dacă nu chiar incarajate. 
acțiunile unei grspări atit de fățiș 
naziste t Cu dezolare trebuie să-ți
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ronde“, Henri Lemaître semnează un ar- 
ticol „E nevoie de creatori'* în care se 
dezbat anumite probleme ale artei ac- 
tuale. Autorul deplinge absența creației 
in literatura franceză contemporană 
(creație in Înțelesul cu care acest ter
men a fost folosit la noi de Ibrăileanu 
in eseul „Creație și analiză”). Iată citeva 
extrase; „Desigur este banală, în fond, 
această idee a artistului creator de uni
vers, dar cine vrea cu tot dinadinsul să 
scape de sub puterea el, riscă să-și ra
teze vocația și să-și risipească talentul. 
Ar ii poate timpul să revenim la unele 
banalități fecunde : pe cînd un premiu 
Goncourt care să încununeze un creator?

complexul lui Narcis nu datează d« 
azi de ieri, dar niciodată n-a fost atit 
de virulent ca astăzi, și nici n-a bene
ficiat de o asemenea bunăvoință : acest 
complex mi-a dat tircoale pe cind con
templam filmul „Anul trecut la Marien- 
bad” : imagini admirabile, recunosc, dar 
ce vedem prin ele î Ce se întîmplă 1 In
stinctul creator, — care sălășluiește, 
vrind-nevrind, chiar în inima impulsului 
estetic, — este resimțit de aici înainte 
ca o înșelătorie ; mai rău încă, fără în
doială el este socotit un fel de capcană, 
un „gind rău“ ; cum ar zice un mora
list conservator : și Narcis se laudă cu 
faptul că e ispitit să-și fixeze reflexul și 
sa-1 desfășoare într-un univers coerent 
care să-l ferească de zădărnicie. Proust 
Își subordona ființa și viața operei sale, 
o ooeră care-1 apăra de primejdia efe
merului, iar datoria de a crea devenea 
pentru el un lucru esențial din punct 
de vedere moral. Narcis-ul modern, cel 
al antiromanului, al antiteatrulul, și al 
anticinematografului, încearcă o aseme
nea oroare față de morală... In romanul 
Labirinte de Robbe-Grillet, opera se pier
de, se pierde în așa măsură incit capătă 
gustul propriei sale pierderi; o răsfață, o 
Îngrijește și o organizează într-un sol 
de minuțioasă liturghie a neantului... £ 
vorba de frumusețea însăși, de funcția 
sa ; mă refer chiar șl, numai la funcția 
sa formală ; există intr-un film al lui 
Resnais, semnificative rupturi de Ima
gine, există în romanul lui Robbe-Gril
let, semnificative rupturi de realitate — 
și există, în sfirșit, in anumite picturi 
zise „abstracte” semnificative rupturi de 
viziune. Căci acestea nu sînt niște rup
turi oarecare ; ele țintesc totdeauna un 
anumit scop, și atunci cînd pictorul, ro
mancierul sau cineastul au și talent, ele 
ajung să-1 și realizeze... Aici, dislocarea 
formei încetează de a fi intermediarul 
unei revelații, ea este negarea însăși a 
oricărei dorințe de revelație... Citindu-1 
pe Robbe-Grillet, de exemplu, mă gin- 
desc în chip constant la o estetică a in
cinerării ; cuvintele, frazele, imaginile 
se consumă pe măsură ce apar ; fulgu
rațiile stilistice nu lasă decit urme de 
cenușă. Există aici o anumită frumusețe, 
dar ce fel de frumusețe e aceasta? Una 
care arde fără a lăsa în urmă nimic alt
ceva decit cenușă ; și ceea ce arde e a- 
ceastă frumusețe însăși ; această cenușă 
apare pe urnia unei frumuseți care nu 
posedă secretul durabilității și care își 
trasează scopul prin negarea însăși, 
prealabilă și voluntară, a eventualei sale 
durabilități (...) Se va spune că recad la 
nivelul preliterar al copilului sau al o- 
mului frust care cer s.. li se spună o 
poveste? Dar iată că un eminent esteti
cian, M. Etienne Souriau, vrînd să defi
nească tempo-ul cinematografic vorbește 
despre densitatea epică a duratei. Iată 
ce lipsește, iată ce împiedică această 
frumusețe de a produce altceva decit 
propria sa incinerare ; nu este în pri
mejdie numai integritatea timpului 
la care ea ar avea dreptul, ci șl integri
tatea propriei sale forme.

... Desigur, există în artă contradicții 
fecunde, dar aici ne aflăm dincolo de 
orice contradicție căci refuzul estetic de 
a crea îneacă totul in nălucirile șl vră- 
jile deșertăciunii. Astfel piere puterea 
creatoare lăsind loc arabescurilor”.

„Onoarea artistului este onoarea de a 
crea, pornind de la o experiență... Nici 
o salvare pentru el dincolo de această 
onoare, căci nu i-ar rămine în cazul a- 
cesta, decît să-și înfrumusețeze sinuci
derea, devenind regizorul unei tragedii 
al cărei autor erou șl victimă este el 
Însuși”.

răspunzi că așa este, împotriva ordinei 
firești a lucrurilor, împotriva oricărei 
preciziuni, a oricărei judecăți sănătoa
se. Este aici o anomalie — dar o a- 
nomalie periculoasă pentru Franța, 
un joc cu focul, care poate or ici nd pro
voca incendiul unor grave disensiuni 
interne.

Numărul membrilor Organizației Ar
mate Secrete nu este desigur mare. E 
o minoritate, desigur, dar o minoritate 
care dispune de mijloace de distrugere 
considerabile și față de care autorită
țile închid ochii in chipul cel mai inex
plicabil.

Poporul francez luptă cu hotărire 
împotriva acestor manifestări tipice ale 
fascismului. A dovedit aceasta in chi
pul cel mai emoționant cel peste un 
milion de oameni care au insoțit pînă 
ia cimitir trupurile celor căzuți la mi
tingul de protest împotriva acțiunilor 
O.A.S. înăbușit in singe de poliție. 
In acea zi de doliu național timp de 
citeva ceasuri, cit a durat procesiunea 
funebră. întreaga viață publică a Fran
ței a fost oprită in loc, paralizată de 
o grevă generală, in acea zi voința 
poporului de a se împotrivi fascismului 
s-a arătat ai toată vigoarea si ia pro
porții care au atins rofcvtihd Trala- 
tĂete «atre gincrad piovîia ■ ai 
Algeriei și guvemd francez in vede
rea încetării iocnlui in Algeria, se vor 
încheia, desigur, cu succes. Va fi un 
pas înainte pentru normalizarea situa
ției din Franța. Anomaliile persistă 
însă și aici. In Algeria ultracolonia- 
liștii iși intensifică acțiunile singeroa- 
se împotriva acordului dintre cele două 
guverne cu privire la încetarea focului. 
Toleranța oficială acordată bandelor 
O.A.S. va trebui să înceteze pentru a 
pune capăt acestei situații absurde și 
periculoase. Sub presiunea marii ma
jorități a opiniei publice franceze, e- 
chilibrul se va restabili, trebuie să spe
răm aceasta. In lupta dintre reacționa
rismul huliganic al unei minorități care 
iși face de cap numai datorită îngădu
inței de neiertat al autorităților și 
poporul francez în totalitatea lui, sin- 
tem convinși că poporul francez va 
învinge.

Al. PHILIPPIDE

„In epoca construirii comunismu
lui, teoria literară trebuie să capete 
dimensiuni noi. Nu trebuie să ne
glijăm înlăturarea lipsurilor care 
se mai manifestă — superficialita
tea, descriptivismul, sărăcia fap
tică, repetarea unor lucruri cunos
cute, pLariîuă-.nea expresiei. Ridica
rea nivelului teoretic al esteticii 
noastre literare, necesitatea studiu
lui multilateral al fenomenului li
terar, fac necesară cercetarea se
rioasă a formei artistice. Acest do
meniu cere o atenție deosebită, luîn- 
duse in considerație tendințele- 
formaliste care se manifestă în arta 
burgheză contemporană".

O primă sarcină a științei lite
rare, relevi autorul sovietic, o cons
tituie „lucrările in domeniul teoriei 
ți istoriei realismului socialist. A- 
rem in perspectivă două lucrări de 
bază, care vor generaliza studiile 
realizate pină acum — „Teoria rea
lismului socialist* și „Istoria realis- 
mului socialist". „Istoria literaturii 
sovietice* ca reprezenta o serie de 
studii închinate literaturilor națio
nale ți o alta privind atit scriitorii 
sovietici cei mai importanți cit și 
problema evoluției genurilor in li
teratura sovietici".

O a doua sarcină a științei noas
tre literare va fi studierea litera
turii laaui socialiste.

Sarcinile nou științe literare in
clud, a-ciă N. Anisimou, și „studiul 
literaturilor africane și at fostelor 
țări eoioniale; arem premiza să 
crede* intr-o impetuoasă dezvol
tare a acestei ramuri sten".

Astoria. Eserahirii universale , 
altă lucrare de importanți primor
dială, va cuprinde nu numai dezvol
tarea literaturii, ci și procesele li
terare în interacțiunea lor... Această 
muncă nu-i privește numai pe oa
menii de litere sovietici; ea pre
supune consfătuiri preliminare cu 
specialiștii din țările socialiste și 
chiar capitaliste (cei care au și 
manifestat interes față de lucrările 
noastre)".

In încheierea articolului său, 
N. Anisimov relevă realizarea unui 
nou tip de cercetare literară, struc
tural deosebită atit de studiul de 
specializare îngustă cît și de tipul 
eclectic, „panoramic", (practicate de 
către știința literară burgheză). 
„Acest tip de cercetare, care năzu
iește să descopere, să ofere gene
ralizări științifice serioase, și toto
dată să fie accesibil, trebuie per
fecționat în permanență...“

n uriașe instalații se caută 
descoperirea celei mai e- 
ficace metode pentru stă- 
plnirea deplină a energiei 
termonucleare. In același 
timp paroine următoarea 

știre : „Pe moșia lui Mi
guel Chico din provincia 
Tezburalhua— Ecuador, in
dianul Santiago Punina a 
fost strangulat de moșier 
deoarece îndrăznise să se 
pronunțe pentru reforma

agrară Coliba tn care trăia acesta cu fa
milia sa a fost dărimată, iar membrii fami
liei sale, după ce au fost torturați, au fost 
izgoniți. Unui alt indian de pe aceeași mo
șie i-au fost smulse unghiile de la dege
tele mîinilor". (relatarea ziarului „Ecuador 
care apare la Quito).

.. Nave cosmice au început sa_ staoi- 
leâscă traseele viitoarelor călătorii inter
planetare. Dar există si alte trasee, ca 
cele descrise chiar de „Nerv York limes : 
„Pe drumurile ce duc către nord, din flo
rida, texas și California de Sud trec fur- 
goane murdare. Ele poartă armata de o 
jumătate de milion de oameni lipsiți de 
pămînt. de muncitori agricoli nomazi care 
string 'de pe ogoare o mare parte din ali
mentele pentru țară. Acești oameni sînt 
insă atit de lipsiți de drepturi, Incit stnt 
ca fi „excluși" din națiunea americană, 
deoarece legile care asigură tuturor celor
lalți un minim de siguranță tn ceea ce 
privește cîștigul nu se extind asupra lor .

... Profesorul italian Petrucci caută să 
realizeze fecundarea artificială. Tot tn 
Italia : satul Monteleone din Sardinia a fost 
scos la licitație. „Trăim ca niște sclavi — 
a declarat primarul acestui sat. Ce sens 
are să mai rămtnem aici ? Nu putem trăi 
tn case tn care nu aoem nici un bob de 
grîu, nici lapte, nici bani. Singura solu
ție este fuga".

Toate acestea se petrec in secolul atomic, 
tn secolul cuceririi cosmosului. Pare de 
necrezut, dar foametea seceră anual mili
oane de vieți, în special din rlndurile țără
nimii.

Sînt oamenii care populează paginile 
triste ale cărților lui Amado, lumea tn- 
fomelațilo' din continentul care este „de
parte de Dumnezeu, dar aproape de Statele 
Unite"; sint portretele flămlnzilor din an
chetele italianului Danilo Doici; stnt oa
menii îngrozitor de înfometați ai romane
lor lui Steinbeck sau Caldroell. Aceasta 
nu se mai poate numi civilizație — atomul, 
cosmosul fiind noțiuni interzise pentru 
sute de milioane din locuitorii Apusului 
capitalist. Aci nu mai e vorba doar de 
contrastul dintre lux și mizerie, ci de 
ceva mai profund care aruncă oamenii cu 
S'cole în urmă. Sclaoii și iobagii, în se
colul ciberneticii I Sintetizînd aceste con
traste, Ehrenburg spunea intr-o conferință: 
„Urmașilor noștri istoria acestor zile li se 
oa părea stranie. Ei vor spune : ce vremuri 
ciudate I Pe deoparte omenirea începuse să 
cucerească cosmosul, saoanții discutau pen
tru prima oară in mod serios despre șanse
le zborul'ii omului spre alte planete ; io 
diferite țări economia planificată luase lo
cul haosului de pînă atunci, popoarele co
loniale se eliberau unul după altul, succe-

sele tehnicii schimbau repede modul de 
viață anticipînd, în mare măsură modul 
nostru de viață din secolul al XXI-lea. Pe 
de altă parte însă omenirea mai erg plină 
de contradirdii, de instincte bestiale. Târî 
întregi flămînzeau.,.". Așa oor vedea ur
mașii noștri aceste timpuri. Pentru pune
rea în spațiu ei vor avea la dispoziție nu 
numai hărți care indică contururile țărilor 
ci și o altă geografie „cea a foametei", că
reia savantul brazilian Jostle de Castro i-a 
consacrat studiile sale timp de zeci de ani.

In această geografie Turcia nu ocupă 
un spațiu prea mare. Dar ea reflectă una 
din contradicțiile lumii capitaliste. Nu de 
mult un deputat în parlamentul turc de
clara că în țară 89,000 de familii țărănești 
sînt fără pămînt, In același timp există 
oameni care dețin latifundii cuprinzind 3 
pină la 5 sate. Urmarea : „copiii flăminzi — 
scrie ziarul turc „Hurriyet" — își imploră 
mamele. Mamele flămînde îl imploră pe 
cel din ceruri. Majoritatea țăranilor care 
sosesc la oraș în căutare de lucru se află 
intr-o situație dificilă". Și totuși zilnic se 
fac declarajii la radio, în ziare, în cărți 
despre civilizația occidentală I

lată și situația din Italia ; la sfîrșitul 
secolului al XlX-lea, întreaga Europă a 
fost zguduită de datele anchetei efectuată 
de doi oameni politici cu orientare liberală, 
pe nume Leopoldo Francheții și Sidney 
Sonnino. Mizeria înspăimîntătoare a țăra
nilor din sud — iată obiectul cercetărilor 
celor doi italieni. De atunci au trecut a- 
proape 90 de ani. In ^aceleași regiuni din 
sud, un grup de ziariști italieni au efec
tuat o noua anchetă. Hezultatele au fost 
publicate în săptămihalul burghez ,\L’Es- 
presso* sub titlul „Africa la noi acasă". 
In această ..Africă italiană", nu se pune 
problema nivelului de trai, căci „L’Espres- 
so", arată că țăranii nu au nici ce e ne
cesar propriu-zis pentru existența fizică. 
Și iată încă o cifră îngrozitoare pe care 
o furnizează medicul parazitolog Silvio 
Eampiglioie, docent la universitatea din 
Koma : fiecare mamă pierde în medie doi 
copii, în localitatea siciliană Palmo di 
Montechiaro.

Acest proces de ruinare a micii gospo
dării țărănești nu este specific doar Ita
liei, In Franța, mai ales ca urmare a ex
tinderii prevederilor acordurilor ,,pieții co
mune" și asupra agriculturii, mica proprie
tate agricolă este sortită dispariției, ne- 
putînd rezista concurenței. Împinși la mar
ginea societății, țăranii au devenit subiecte 
de cercetare pentru specialiștii în boli 
mintale. In cadrul unui Congres interna
țional privind tulburările nervoase, docto
rul Lamarche f Franța) spunea: „Mediul 
rural suferă fenomenul migrațiunii, depopu
lăm și alcoolismului. In 1955, din 100 de 
decese ale muncitorilor agricoli în virila 
de 25—54 de ani, 10,49/*, se produceau ca 
urmare a sinuciderilor. Un sfert din spi
talele rurale sînt afectate maladiilor min
tale”.

Fenomen? asemănătoare pot fi tnfîlnite 
și în Japonia, care își face reclamă în ghi- 
duri cu... marele număr de accidente de 
circulație, ceea ce dovedește creșterea de
osebită a parcului de mașini... Dar există 
și alte cifre. Datele oficiale arată că

210.000 da fi-ani posedă mai pufin de un 
nectar de pămtnt. Ca urmare a acestei 
situații tn ultimii zece ani numărul popu
lației rurale s-a redus cu mai multe mi
lioane. Este interesant de arătat că auto
ritățile japoneze stimulează acest proces 
de depopulate a satelor pentru a furniza 
mina de lucru terțină marilor monopoluri. 

Maculaturii revărsate într-una pe piață in 
cantități industriale despre fermierul pros
per american i se opune o realitate tristă, 
fermierii îngroape tn număr mereu mai 
mare uriașa armată a muncitorilor agri
coli sezonieri despre a căror soartă tristă 
am vorbit mai sus. Date oficiale ameri
cane arata că tntre anii 1915—1948 peste 
11.ZUO.OOO de ferme au dispărut. Iar In 
cursul anilor 1959-1960 numai in țapte state 
din sud s-a înregistrat o scădere a numă
rului de ferme de peste 40.900. Chiar Ar
thur Goldberg, ministrul Muncii din S.U.A. 
recunoațt, „că țaranti săraci sînt exploa
tați pentru a consolida un sistem inoe- 
chit de organizare a muncii". Dar e vorba 
doar de organizarea muncii ? In fapt o 
întreagă epocă desparte industria mono
polizata de agricultura S.U.A., fărimițată 
in ctteoa milioane de gospodării mici fi 
mijlocii.

După toate acestea te tntrebi : unde 
este cioilisația ? Este oorba de secolul cu
ceririi cosmosului saut mai bine spus, oe 
cel al contrastelor rhtre posibilitățile pe 
care le are omul, și foametea care ma
cină energii și vieți în lumea capitalistă, 
foametea accentuară de irosirea unei im
portante părți a venitului național al a- 
cestei lumi pentru cursa înarmărilor. J'ă 
ranul sud-ameiican care nu a văzut* griul 
de ani de zile nu știe că un vas portavion 
cu motor atomic costă 2.?50,000 tone griu; 
copiii turci care nu cunosc gustul zahă
rului nu știu că un bombardier cu reacție 
costă cit 190.000 de tone de zahăr ; fer
mierul american care scria intr-o scrisoare 
adresată unui ziar că „în casa mea nu e 
nici o bucățică de carne și nici cu ce să 
cumpăr nu am" — nu știe că un sub
marin cu instalații pentru lansarea rache
telor costă cit 55.000 de tone de carne 
de cea mai bună calitate.

Cursa înarmărilor agravează astfel și 
mai mult contradicțiile inerente societății 
capitaliste In asemenea condiții nu este 
de mirare că, așa cum constată doctorul 
Lamarche, citat mai sus, „lumea rurală se 
simte abandonată, ea nu iși găsește locul 
in societatea modernă cu care a pierdut 
contactul... Lumea rurală are conștiința 
că este in stare de segregație", lntr-ade 
oăr capitalismul înseamnă pentru sat stag 
nare ți înapoiere.

Dar toate acestea nu reușesc să-l facă 
pe țăran o ființă resemnată. „Le Monde" 
recunoaște : „Țăranii se înăspresc, devin 
mai conștienți, descoperă avantajul solida 
rității. Capătă siguranță și combativitate". 
In felul acesta lumea rurală se integrează 
societății moderne. Și nu numai tn Franța, 
ci la di,'irite intensități, tn întreaga lume 
capitalistă.

Ion MANEA

ANATOLI CEPUROV

(U. R. S. S.)

AAarș patetic
Că-s comunist, nu-ntîia oară-acuma 
oă spun, cutremurat de fericire. 
Aceasta-nseamnă că sfidînd furtuna 
Călăuzesc prin viață o iubire.

Iubirea — steag cu faldurile-fluDii,
Iubirea — pîine, soare-n veci aprins 
Cu care, comunistule, doar tu oii 
Spre țelul care trebuie atins.

Slujind mereu și consecvent esența
Acestui țel, tu urci necontenit 
Și pașii tăi energic bat cadența 
Voinței, disciplinei de partid.

Ferice-i cel ce țara își slujește 
Vizionar ce de pe-un bord de navă.

Pateticului marș care țintește 
Adevărata fericire, slavă!.

In rominește de ADRIAN PĂUNESCU

PIER PAOLO PASOLINI

(Italia)

Balada Iui Titov
— fragment —

Urc spre tărie cu o inimă simplă 
(și mare, pentru că măreț mi-e poporul) 
iar mintea mea cunoaște, voiește 
cu patimă — acea patimă fără durere 
ce arde-n generațiile noi.
Cu bine, lume a unor înaintași neliniștiți 
și-a unor fii hotărîți, cu bine, pămînt 
ce redai strălucire cuvîntului patrie!. 
O, fumuri de fabrici, aurori ale plugurilor! 
Totul sub ochii mei se schimbă în stea,

Mă-ndrept spre tdpus și trecerea mea 
e-asemeni cu-a rîndunelei 
cutezătoare vestind năvalnicul mai 
și înnoirea nestăvilită a lumii. 
La Paris, la Londra un basm 
se dărimă, o înaltă, lacomă 
suprastructură, _ 4

Mă-ndrept spre TApus și viața-mi 
de luptător ce pașnic dă iureș 
spre bolți, își face prietenă viața, 
chiar și-acolo, în vale, unde se zbate în spaime 
furia contra lumii năseînde.
Pălește înverșunarea din Washington 
împotriva poporului ce-naintează în frunte, 
încă e-n stare de-o tresărire mai umană,

{ sub raza ce purifică a zborului meu, 
pînă și lumea lor. fără ieșire.

Cobor pe pămînt, lîngă inima simplă 
(și mare, pentru că măreț mi-e poporul) 
a țăranului, acum mai aproape de soare. 
Uzinele, nenumărate pluguri, 
mă prind cu-o nouă patimă în brațele lor. 
Învăț pe tovarășii mei că răul 
l-am nimicit, mai iute ca sunetul, 
răul religiei, metafizicii, visului, 
ne despărțim, ne rupem de vechi cu dîrzenie, 
și mereu mai eroic e destinul uman.

U. R. S. S.

Cititorii sovietici ai Iul Charles 
Dickens au comemorat luna a* 
ceasta cea de a 150-a aniversare 
de la nașterea marelui clasic en
glez. în întreaga Uniune Sovie
tică, în orașe și sate, au fost or
ganizate expoziții și conferințe ț 
dedicate vieții și operei scriito
rului. Numeroase ziare ca ,,Iz
vestia”, „Trud“, „Krasnaia Zvez- 
da“ precum și periodicele de li
teratură au închinat ample arti
cole comemorative.

„Literaturnula Gazeta" din 1 
martie publică articolul lui An
drei Lupan .,lon din Humulești”? 
scris cu ocazia împlinirii a 123 
de ani de la nașterea lui Ion 
Creangă. Evocarea subliniază o- 
riginalitatea opciei marelui scri
itor, unicitatea geniului său, e- 
sența populară a creației sale.

Revista ț,Voprosî literaturi”; nr.’ 
2 din 1962, reproduce la rubrica 
„Noul în arta țărilor socialiste* 
articQlul criticului ' romîn Mihal 
Novicov; intitulat „Orizonturi 
largi4*. Pornind de la caracteriza
rea artei realist-socialiste; auto
rul precizează sensul spiritului de 
partid și evidențiază unele din 
deficiențele care se manifestă în 
literatură și critică literară (obiec
tivismul, lipsa de combativitate^ 
superficialitatea).

Anglia

„Mina stacojie”, e titlul recen
tei cărți a lui Joachim Joasten. 
Autorul demască activitatea cri
minală desfășurată sub acest 
nume de o bandă de asasini cara 
activează paralel cu organizațiile 
fasciste din Franța. Cartea dă in 
vileag legăturile acestei bande cu 
„cercurile sus puse1’ din Franța 
și pune în lumină metodele cri
minale pe care le aplică în lupta 
împotriva celor care se declară 
potrivnici războiului din Algeria 
și fascizării țării.

R. P. Bulgaria

Dintre cărțile care vor apare 
în vitrinele librăriilor din Bulga
ria, notăm volumele de versuri 
alese de V. Hancev și N. Lan- 
kov. poeziile lui B. Rainov, B. 
Bojilov și I. Peicev. în domeniul 
prozei cititorii așteaptă apariția 
volumului IV al romanului ,,Oa
meni simpli” de G. Karaslavov. 
Vor mai apare romanele „Ana 
Ceșmlrova‘-‘ de E. Koralov, ,,Ori
zonturi învinse1! de P. Slavlnskj 
și „Primăvara din Cereșovo? da 
K. Grigorov.

Liban

Editura libaneză ;,Dar al-Ibu» ■ 
publicat in limba arabă, după 
cum anunță revista sAl-Ulum” -4 
„nemuritoarea creație a lui Ma« 
xim Gorki — «Familia Artama- 
nov»; — tradusă de Munir al-; 
Baalbakl.

R. S. Cehoslovaca

O expozițle-caravană a cărții 
cehoslovace a fost inaugurată re
cent in Italia. Expoziția, care re
prezintă o panoramă a producției 
editoriale din R.S. Cehoslovaca a 
funcționat succesiv la Roma șl 
Neapole, de curînd fiind transfe
rată la Milano unde a fost pri
mită cu un mare interes.

• Irlanda

Luna aceasta clasa muncitoarei 
din Irlanda și Anglia a comemo
rat 33 de ani de la moartea poe
tului popular irlandez Jim Con
nell, autorul cunoscutului cîntec 
„Drapelul roșu", care de peste 
10 de ani e considerat unul din 
principalele imnuri ale mișcării 
muncitorești din Marea Britanie. 
Imnul, compus în 1889; — anul 
marii greve a docherilor din Lon
dra — a fost inspirat de execuția 
a patru fruntași sindicaliști ame
ricani. care conduceau o grevă 
muncitorească la Chicago și. după 
cum a declarat autorul cu ani în 
urrnă, de lupta revoluționară a 
muncitorilor din Rusia.

în romînește de DRAGOS VRÎNCEANU •

Capodopera 
lui Caragiale 
tipărită la Tokio

»O scrisoare pierdută” a lui I. L. Ca
ragiale a văzut lumina tiparului japo
nez. Aceasta se datorește traducerii fra
ților Keita și Yohei Hijikata, care au 
avut prilejul să viziteze Romînia.

Yohei Hijikata mărturisește: „La Bucu
rești am avut ocazia să văd spectacolul 
*<O scrisoare pierdută- și nu mi-am pu
tut reține rîsul in tot timpul prezentă
rii. Inapoindu-mă in Japonia, i-am po
vestit tatălui meu țpe atunci era încă 
în viață) despre farmecul acestei piese. 
El a arătat un mare interes pentru ea 
și m-a rugat s-o traduc”.

Cunoscutul scriitor japonez Ujaku A- 
kita, care deține șl funcția de președinte 
al Institutului de artă dramatică din 
Tokio, a declarat î „Am citit cu mare 
plăcere piesa lui Caragiale. După păre
rea mea, I. L. Caragiale face parte din 
aceeași categorie de dramaturgi ca Sha
kespeare, Moliâre. Pușkin și Gogol”.

g

0 SCRISOARE PIEROUTÂ

R. P. Ungară

Primul volum de versuri înti
tulat „Oprește-te, timp !“ al poe
tului Andras Mezey a fost intim- 
pinat cu căldură de publicul ci
titor. „Versurile, reprezentînd 
confesiuni lirice, refac biografia 
țării noastre”, notează un recen
zent al ziarului „Elet ăs iroda- 
lcm“.

Franța

Ultimele bilanțuri „literare” ale 
O.A.S.. după bombardarea locu
inței scriitorului Vladimir Poz- 
ner : minarea Locuinței scriitori
lor Andră Wurmser, Andre Stil 
și Jean-Jacques Mayoux, minarea 
editurilor „EaiUcns du Seuil“ șl 
„Rencontre’’, a revistelor „Esprit* 
și „Preuves”, atacarea unor zia
riști de la „Le Monde” și încer
carea nereușită — a treia — de 
a mina marea librărie pariziană 
„Mastero”.

Comitetul Național al Scriitori
lor (C.N.E.) din Franța a dat pu
blicității o serie de comunicate 
in care protestează cu energie îm
potriva atentatelor comise de fas
ciștii din O.A.S.

Cărți romînești editate peste hotare: Zaharia Stancu „Desculț* (Argentina): Maria Haniiș „Tieți vorbesc Americă* 
(Mexic); Emil Gîrleanu „Din lumea celor care nu cuvintă* (R. S. Cehoslova că).
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