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* Dacă ochiul unui pămintean ar putea îmbrățișa 
Întreg cuprinsul patriei și ar fi înzestrat eu • magică 
pătrundere in oamenii și fenomenele zilelor noastre, 
atunci este de netăgăduit că priveliștea care l-ar 
zgudui cel mai mult ar ti laborioasa activitate crea
toare a întregului nostru popor, clocotul nestăvilit al 
energiilor umane care pulsează de-a lungul și de-a 
latul tării.

Conduse de partid, clasa muncitoare, țărănimea 
și intelectualitatea, înfrățite in opera de desăvâr
șire a construirii socialismului, muncesc cu abne
gație și devotament pentru îndeplinirea și 
șirea prevederilor planului șesenal.

In această neobosită osîrdie creatoare de 
plină de elan și entuziasm, ce se desfășoară in
și uzine, in gospodăriile agricole, in toate sectoarele 
vieții culturale, pretutindeni pe meleagurile patriei, 
6e oglindesc roadele uriașei și neîncetatei activități 
politice, economice și organizatorice a partidului, 
dezvoltarea mereu crescindă a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, patriotismul lor fierbinte șl nețăr
muritul lor devotament pentru cauza măreață a socia
lismului, pentru ideile comunismului.

Ca in fiecare an, în ajun de 23 August dar mai 
ales acum, cînd pășim spre a douâzecea glorioasă 
aniversare, gindurile tuturor se îndreaptă pline de 
recunoștință spre aceia care au făcut posibilă rupe
rea Rominiei din lanțurile întunecate ale trecutului 
și întoarcerea ei cu fața spre soarele unui viitor 
fericit.

Insurecția armată victorioasă din 23 August 1944 
a deschis o eră nouă in istoria poporului romin, a în
semnat începutul revoluției populare care a schimbat 
din temelii fața țării.

Credincioase tradițiilor leniniste, supunind unei 
multilaterale analize situația internă și internațio
nală pe plan politic și militar, cadrele de bază ale 
partidului au trecut încă în luna august 1943 la ela
borarea planului de organizare a insurecției armate.

La 23 August 1944, în conformitate cu planul insu
recției, guvernul Antonescu a fost arestat, unități ale 
armatei împreună cu formațiuni de luptă patriotice 
din Capitală și din alte centre ale țării au ocupat 
principalele instituții publice, au atacat și dezarmat 
unitățile hitleriste. Armata romînă a întors armele 
împotriva Germaniei fasciste și însuflețită de scopu
rile nobile ale războiului antihitlerist și de dragostea 
de patrie, a luptat eroic alături dc glorioasele armate 
sovietice pînă Ia victoria deplină asupra Germaniei 
hitleriste.

Anii ce s-au scurs de atunci au fost ani de luptă 
necurmată, ani de victorii și înfăptuiri mărețe, ma
sele populare din țara noastră urmînd cu credință 
drumul arătat de partid. Partidul întruchipează tot 
ce e mai bun în poporul nostru ; el este inima fier
binte și conștiința poporului, înțelepciunea și voința 
ea colectivă.

Astăzi poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, se bucură de o puternică unitate moral- 
politică, a construit și dezvoltă mereu economia 
socialistă unitară, a transformat patria sa din vechea 
Romînie „eminamente agricolă", într-un stat socialist 
cu o industrie și o agricultură înaintate, cu o cultură 
nouă, în plină înflorire, așa incit nu rareori oaspeții 
străini întorși la ei acasă vorbesc cu respect și admi
rație despre „miracolul romînesc".

Membră a puternicului lagăr socialist, țara noastră 
militează cu fermitate pentru o politică de apărare 
a păcii, de micșorare a încordării internaționale și de 
promovare a coexistenței pașnice între statele cu orîn- 
duiri deosebite.

Problema fundamentală 
rarea păcii. In condițiile 
voltării fără precedent a 
un nou război mondial ar
trugeri și pierderi incalculabile, comuniștii din pa
tria noastră și odată cu ei întregul nostru popor 
muncitor, consideră ca îndatorirea lor supremă 
lupta pentru apărarea păcii, pentru înfăptuirea de
zarmării, pentru rezolvarea problemelor litigioase 
internaționale prin tratative, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Trăim epoca cea mal bogată în înfăptuiri din is
toria țării noastre. In toate domeniile vieții sociale 
au loc profunde transformări revoluționare. Parti
dul Muncitoresc Romin a dat, prin cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la ultima conferință

a zilelor noastre este apă- 
actuale cînd, datorită dez- 
științei și tehnicei militare, 
aduce întregii omeniri dis-

Ca-n
lădăcini

Dușmanilor Ie fu fierbinte vatra

PORȚILE

în gigantismul absurd al viziu-

imensitate... Timpul care strivea

a răsturnat, la noi, pentru tot-

Sub tălpi fugind și nici acolo-n Tatra 

Noi nu ne-am fi oprit pe urma lor,

Tu, lunâ dintre grîne și porumb, 
între Cuptor și-ntre Râpciune punte, 

Ți-aduci aminte, cum cu foc și plumb 
Ne-am avîntat cu comuniștii-n frunte ?

De nu se prâbușea cumplita fearâ 
De-atunci popor sîntem la noi în țară 
Eliberat și eliberator

Ca-n rădăcini vigoarea subterană 
Dospi răscoala-n arderi fără fum. 

Cînd răsăritul, luminoasă geană, 

Aproape fu, noi am pornit la drum.

MIHAI BEN1UC

ziua

noi
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LIBERTĂȚII
EUGEN JEBELEANU

In ornicul, cu cadran infinit dilatat, al timpului, 
19 ani sint o fracțiune de secundă. Spui Amenho
tep, Keops. Tut-Ank-Amon — și-ți dai seama că, in 
două decenii, spinările frinte a sute de mii de egip
teni, transformate de electricitatea biciului, in tot 
atîtea amarnice elevatoare, deabia izbuteau să tî- 
rască din nisip și să ridice, pe temelia unei pira
mide începute, cîteva blocuri de piatră ciclopice în 
sine, microscopice 
nii faraonilor.

Un bob dintr-o 
oamenii...

23 August 1944 
deauna vechiul raport timp-om : timpul tiranizînd 
omul. Cei 19 ani scurși de la ziua Eliberării, au 
fost ani în care cel ce a condus a fost Omul.

Deschizînd porțile Libertății, insurecția armată, 
organizată de comuniști, a făcut posibilă pătrun
derea, prin aceste porți, a unui nou 
tip de om : omul neconstrîns de pu
terea banului, urînd tirania, luptind 
împotriva egoismului, căutîndu-și 

oglinda propriei fericiri în ochii se
menului. In acești ani, s-a născut, 
a fost educat și s-a dezvoltat cetă
țeanul arhitect, constructor și be
neficiar al unor edificii, ale căror 
ziduri nu~s alcătuite din blindajul 
caselor de bani.

Spui: 23 August 1944 — și, depă
șind sfera alegoriilor facile, poți 
realiză măreția evenimentului, năs
cut din înfruntarea fenomenului 
viață-moarte.

Căci Libertatea a fost cucerită cu 
arma în mină, iar trandafirii ei 
străluceau de o rouă de singe. Rouă 
de singe, transpirația luptei și a 
chinurilor unui popor întreg...

Ridicînd armele împotriva fascis
mului, poporul nu făcea decît să 
urmeze exemplul și îndemnul celor 
mai buni fii ai săi: comuniștii, care 
începuseră această luptă de mult, 
cu pumnii și piepturile goale, cu 
armele lor invizibile, dar avînd o

MONUMENTUL EROILOR PATRIEI Foto : CASA SCINTEII

Cînd aproape cu jumătate de veac 
în urmă, încolonați în plutoane și pur- 
t.înd la ariergardă țintele de carton, în 
inima cărora ochiam, exercitîndu-ne 
talentele omicide, băteam marginile 
Bucureștilor către poligonul de tra
gere, — cine ar fi bănuit că gropile 
și maidanele, atît de propice manevre
lor copilărești, pe cari întîiul măcel 
mondial, ce batea la ușă, avea să le 
prefacă în tot atîtea lăcașuri de veci, 
vor fi într-o bună zi acoperite de noi 
și svelte cartiere, cu blocuri și turnuri, 
de pe terasa cărora, ca-n fantezia lui

Odobescu, 
sclipind apa 
nării sau 
cu 
nea 
albind 
nul și

MABIA BANUȘ 
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Noapte în Tatra 

(pag. 3)

De pe alte 

meridiane
(pag. 5)

chiar, 
creștetul în 
ca Soracte, 

Caraima- 
Omul ?

Veacul era, deși 
tot acesta însă 
începutul lui, 
tramvaielor cu 
zitii pe capră, 
bătăilor cu flori la 
noscuse și Baronzi 
al gramofonului și al primelor zboruri 
ale lui Bleriot, Trecuseră abia cîțiva 
ani de la grandioasa expoziție jubiliară 
din 1906, ale cărei pavilioane și palate 
de carton și paiantă incendiul agrar 
din primăvara următoare avea să le 
prefacă în scrum, și ceva din faima 
watersșutului și toboganului tot mai 
stăruia în aer. Cînd odată cu amurgul, 
după ce hoinărisem o zi întreagă pe la 
Dragomireștii din Vale sau Moara lui 
Ciurel, cu bucătăriile de campanie 
după noi, ne îndreptam spre cazarmă; 
nepăsători la ziua de mîine, intonam 
bucuroși cîntece de război, încîntați să 
citim în ochii țintelor de carton feri-

la 
al 

cai, 
din

romantismului, al 
al birjelor cu vi- 
piața Teatrului, al 
Șosea, cum le cu- 
și CamiL Petrescu,

cirea ca 
pat tefere în 
aceea.

Romantici 
înșine, la timpul
acela, și abia e- 
vadați de pe băn
cile universități- 
ților, eram cu 

mult mai sensibili la trecut și la dulcea
lui vrajă. Rumurile Tîrgoviștei și ale 
Cetății Neamțului vorbeau inimii noa
stre, din stihurile abrupte ale lui Cîr- 
lova și Hrisoverghi, cu același farmec 
ca și ruinele turnului lui Sever din 
elegia marelui poet Voislav Ilici, in
stitutor la Severin în 1892 sau stâlpii 
podului lui Apolodor din Damasc. 
După un veac și mai bine, prestigiul 
ruinelor Palmyrei, din proza îmbălsă
mată a lui Volney, nu se irosise cu 
totul. Lamartine iluminase cu caden
țele lui cărările Orientului, Chateau
briand pe ale Americii de Nord, Victor 
Hugo și romanticii duraseră himerice 
cetăți medievale, ca tot atîtea cuiburi 
de spaimă și, deși contemporani cu 
simbolismul și cu scumpii Francis 
Jammes și Henri de Regnier, în tai-

nele cărora, nu numai în ale latinei 
vulgare, ne inițiase dascălul nostru 
Ovid Densușianu cheiurile mohorîte, 
ale Dîmboviței cu apa ei putredă 
aveau, ca și canalurile lui Rodenbach, 
mai multă poezie decît cele cîteva edi
ficii grandioase din incinta Cetății. 
Treceam pe sub zidurile palatului Poș
telor și ale Casei de Depuneri, două 
din cele mai falnice construcții ale tre
cutului, și abia de surprindeam, la fel 
cu călătorul german din veacul trecut, 
acel caracter de „țară a contrastelor", 
ce-1 izbise în alternarea de cocioabe și 
curți boierești sau biserici. însă, poe
zia acestor blocuri de piatră n-o bă
nuiam. Pentru că nu. crescusem în pas 
cu ele? Pentru că nu le văzusem ri- 
dicîndu-se sub ochii noștri ? Să le fi 
cîntat oare vreun contemporan, uimit 
de miracolul lentei lor înfloriri dintre 
schelele înțesate de salahori ? Despre 
astfel de texte nu avem cunoștință, 
deși n-ar fi exclus ca vreunul dintre 
oficianții superiori de la poștă și te
legraf, miruit ca și confratele lor, fac
torul, obișnuind de Anul Nou urarea 
în versuri, de fabricație proprie, să fi

(Continuare în pagina 7)



Cu rftevx Iun! tnâinte* lui 28 August 1944, dupS cum se știe, guver
nul anfonescian (bisulndu-se pe itoganurllâ propagandei burgheze ? pe 
spaima în fața neprevăzutului Istoric 1) Intenționase sâ treacă la evacua
rea în Occident a intelectualității marcante pe motivul șalvarii" de „bol
șevism". Așa cum se arâta In broșura editată de Partidul Comunist, o 
asemenea ofertă constituia o Jignire monstruoasa adusă adevăratei in
telectualități romineșt) — de care niciodată guvernanții claselor pose- 
dante nu se sinchisiseră. — intelectualitate conștientă de răspunderile 
(ri în fața istoriei. „Cuternul Antonescu — se spunea în broșură - 
tratează intelectualitatea ru.nind na pe o ciocoime egoistă, fără ideal, si 
fira scrupule, gata si dea bir cu /ugiții, la cea dinții zguduire națio
nalii". Precizfndu-ee câ mei,irea savsnților șl cărturarilor romtni era să 
stea alături de popor, se amintea: „Universitatea remind cunoaște multe 
minunate figuri de profesori car» au înțeles de mult câ libertatea ti 
cultura tint nedespărțite. Ei gtiu cd a lupta pentru libertate înseamnă 
a lupta pentru culturd' . Intenția trimbițetâ n-a avut uită soartă decit alte 
planuri ridicole puse la cale oe guvernul antoneecian care se amăgea 
cu privire la sorocul inevitabil al prăbușirii sâle. Niciunul dintre inte
lectualii care meritau acest titlu nu s-a simțit atras de o asemenea pro
punere.

Reprezentanții da cinste ai inte.ectualitâții intinzindu-si gi mai mult 
rădăcinile In viața poporului, au ocvtnit părtași la prefacerile țârii și 
la miracolele sâvîrgite de revoluț:».

Și-a inserts astfel numele pe frohtiV'-ciul culturii noi socialiste tot 
ceea ce a avut mai de preț literata tvnunesU : M.hail Sadoveânu. Tudor 
Arghezi, Camil Petrescu, George Câlinescu. ton Aglrbiceanu, Cezar 
Petrescu, Mihail Halea. Tudor Vianu gi alții.

Cei 19 ani parcurgi ne îngăduie să remarcăm modificările ,<t£UCr 
turale Intervenite In f.totwtnia literaturii, acea .renaștere-* care a 
avut Ioc. cele mai valoroase tradiții f ind dezvoltate și ridicate sub 
orizonturi noi, iar in operele de seamă create, inâlțindu-M un duh 
al vigoarei gl originalității fără precedent Cârmi Petrescu o dată. Intr-un 
articol din ,3cînte.a', deecr.a cu multă amărăciune situația pen.bilă In 
care se afla literatura romir.eascâ in timpul orânduiri: capitaliste. cind 
acei ..iinge-bude ai Occidentului- teoretizau că a ne -situa pe picior de 
egalitate culturală cu occidentalii însemna a comite un act de asu tie 
exagerată. în anii regimului de democrat e populară a devenit un fa?', 
obișnuit ca valorile culturi) romineșt. să stârnească muit r.teres șt admi
rație peste hotare. Se cunosc operele ca « wotogiiie tă.—.tete in nu
meroase limbi străine. Tot ma: ir 
literaturii noastre, creația unor i 
hail Sadoveanu și Tudor Arghez: 
presă au apărut articole cu cifre 
al lumii cu .sandaua de aur* pe 
din Republica Populară Rotnină.

Aceste rezultate «ni. desigur.

» ■

nu vor putea descoperi secretul fundamentalelor nv»«-Ar*»- de coc; - >t 
survenite in perioada aceasta, a nema. pomeni te efiocescențe a talente
lor din toate generațiile, a dervoltăr.i pe un drum conțin ju ascendent, 
dacă nu vor acorda o atenție specială roiului pe care l-a avut și-I are 
îndrumarea de partid.

Pentru unii literați burghezi ca șî pentru revizioniști acest pr.ixr.piu 
continuă să le apară tot atit de străin și de neînțeles ca și in urmă cu 

peste o Jumătate de veac, eînd l-a formulat pentru înttla oară V. T. Le
nin. Scriitorii noștri privesc însă îndrumarea de către partid Ca steaua 
polară a celor mai Înaintate aspirații ale vremii, care le luminează calea 
către ceea ce este adevărat mare, viu, important în tabloul complex 
al epocii.

S-ar fi putut oare ajunge la nivelul realizărilor de astăzi dacă, îb 
bătălii succesive conduse de partid, scriitorii n-ar fi înlăturat efectele 
nociv® ale unor orientări ostile, ca evazionismul, apolitismul, intimismul, 
ca gi concepțiile rudimentare, sociologist vulgare, și dacă nu s-ar fi 
orientat către marile probleme ale realității, către o înaltă exigență 
ideologico-artistică ? Ar arăta oare atit de bogat și de larg frontul scrii
torilor noștri, a'așați cauzei revoluției, dacă partidul cu atîta înțelegere 
și dragoste nu :-ar fi ajutat ca, pe Un drum propriu dictat de vîrsta 
și expe ența fiecăruia, șâ-și însușească noua concepție despre’ Turtle, 
ideile înaintate ale timpului nostru ? A urma îndrumările partidului, 
aceasta inteamnâ pentru scriitorii noștri a exprima in creațiile lor nă
zuințele cele mai fierbinți ale poporului, a simți in permanență pulsul 
contemporane; tații.

Această orientare consecventă către ceea ce e major și decisiv din 
punct de vedere istoric conferă literaturii noastre o fizionomie origi
nala și un-tară. Criticii au depus eforturi lăudabile în fixarea profilu
rilor distincte, in stabilirea direcțiilor literare, dar au făcut mi se pare 
prea puțin in descoperirea și reconstituirea acelui timbru unic, acelei 
note fundamentale căreia ii sint subsumate toate trăsăturile particu
lare ale literaturii noastre. Bunăoară, în domeniul poeziei sînt de dome- 
r. ui evidențe, d îerențele care există între factura versurilor lui Mihai 
Ber.iuc. Eugen Jebeleanu. Maria Banuș sau Nicolae Labiș, Al. Andri
te - tor. Brad. Aurel Rău, dar tot atit de certă este și existența unor 
însușiri comune care proiectează aceste creații pe aceeași coordonată 
moral-poiitteâ Descoperim astfel, un eu liric, cu semnificații ample, 
s mum-nieie L.ad exprimate de la o înaltă altitudine. In cele mâi 
bure versuri din lirica nouă respirăm, intr-adevăr, aerul tare Specific 
tMlțUMtor. tara* atât promovate. In polemică neîmpăcată cu gus-

- - I- ii. atîtudtad ;. eteri sufletești specifice ideo-
logîă și moralei comuniste. Ca in mitul lui Midas orice tratează poetul 
«fin zi tete noastre Ce că e vorba de pastel, de meditație, de simțăminte 
erotice, sau de atilmfine civică, oe colorează in culoarea purpurei revo-

- in domeniul prozei, delimitările cu care operăm adesea, nu ne 
pot impteAca aâ descifrăm fața comună a epicei noastre noi, care pro
vine dm unitatea idealului de viață. Ca o trăsătură, observăm bogăția 
fi iărp.mea tablourilor epice care nu se datoresc forței reprezentate de 
paleta cutărtd sau eutârui prozator, ci emană din situarea întîmplări- 
ler mdmdmle intr-o vie conexiune social-istorică. In operele de seamă 
ale prunei noastre, fie că e vorba de ..Moromeții" lui Marin Preda, de

jMOOf! . - !■ P:-cci c-r ..^riiiri?- Ivi V. Em. Galan, de ,.Șo-
_ ?>' ‘ a ... Eugen Bmta SSU, ca să cităm un titlu recent.de

jOovdovanir* lui Ion Lăncrăjan. acționează un sentiment acut al isto
riei care indiferent de tema concretă sau de maniera adoptată, ridică 
ori «untul narațiunii, dă rezonanță faptelor, imprimă cărții un caracter 
Btatest problematic, confruntind destinele umane cu o înaltă con- 
sti.r.tă a ec-‘< Și, in sfirșit, o altă caracteristică în care se concen
trează noutatea literaturii noastre este consfințită de patosul pozitivului, 
genera: de faptul că pentru întiia oară creatorii pot înfățișa în reali
tate victoria frumosului și adevărului. De aici luminozitatea și optimis
mul care se degajă din cărțile cu cele mai dure conflicte sociale, de 

aici apariția unor eroi luminoși care, chiar dacă nu sînt totdeauna 
zugrăviți cu proporțiile Evidențiate în viață, promovează o tipologie 
inedită, care fiu putea să ia ființă decit în focul revoluției clasei mun
citoare.

După natura eroilor „selectați" se poate defini adesea idealul estetic 
dinti‘-0 perioadă iștorică. De exemplu, în proza din trecut personajul 
favorit era intelectualul inadaptabil care se izola trufaș de o societate 
cu un orizont moral mărginit și meschin.

în proza contemporană observăm că preferințele se îndreaptă că
tre omul simplu, altădată exploatat și umilit iar astăzi stăpîn pe desti
nul propriu și pe al întregii țări. Există, incontestabil, note polemice în 
pasiunea cu care scriitorii noștri se întrec să aducă tot mai multe dovezi 
artistice legate de complexitatea vieții interioare a acestui erou — ne
gată de multe ori tn trecut — și care nu numai Qă nu s® izoleagă de 
colectivitate, dar în contopirea cu ea rezidă patosul său poetic.

Desigur că nu tot ceea ce apare în librării se subordonează acestui 
ton fundamental pe care am încercat să-l schițăm prin referiri sumare. 
Dar e incontestabil că numai creațiile care ilustrează această „formulă" “ 
a vremurilor noastre, care întruchipează adevărul esențial al epocii sînt 
„selectate" de gustul publicului de azi, au succes, sînt căutate și încu
rajate de Cititori. In condițiile din trecut, cind masele erau ținute de
parte de cultură, nu de puține ori creatorii erau copleșiți de sentimen
tul inutilității muncii lor, aveau impresia că aruncă Slovele în gol. în 
fața profesiunilor lor de credință ești urmărit stăruitor în această ima
gine folosită de un poet: cîmpii învăluite în ceață, din care răzbat sune
tele prelungi, triste și neliniștite, ale cornului unui cavaler rătăcit.

Prefacerile fundamentale produse de revoluția socialistă au deter
minat ca între scriitori Și Cititori să se stabilească raporturi noi, de o 
afecțiune atit de caldă cum n-a existat niciodată în istoria literaturii 
romîne. Acest sentiment că slova .tipărită .prezintă importanță socială, 
că poate contribui la realizarea unor însemnate obiective istorice, că 
se adresează nu unui cerc restrîns de cititori blazați, ci milioanelor 
de muncitori care alcătuiesc floarea țării, forța ei, constituie — trebuie 
spus. — adevărata și suprema satisfacție a unui scriitor din societatea 
noastră. Partidul clasei muncitoare n-a eliberat pe creatori numai din 
condițiile materiale înjositoare din trecut, dai- le-a acordat și adevărata 
libertate morală, le-a salvat conștiința artistică, fortificîndu-le încre
derea in utilitatea și frumusețea muncii lor.

Conțin o vie semnificație scrisorile prin care cunoscuți oameni de 
cultură au solicitat Comitetului Central înalta cinste a intrării în rîn- 
durile partidului. Ni se relevă emoționante confesiuni în care recu- 
noștința față de stima și încrederea cu care au fost și sînt înconjurați, 
fericirea că pot participa la crearea noului ev al patriei lor irump în 
cererea redactată cu sinceră tulburare, de a fi primiți ca ostași în 
detașamentul de avangardă al clasei muncitoare.

„Simțirea patriotică, devotamentul față de țară și poporul ei, ne 
cer să ne rinduim alături de partidul clasei muncitoare și să sprijinim 
străduințele lui închinate binelui obștesc", — am reținut această frază 
din scrisoarea academicianului Tudor Vianu, părîndu-mi-se că rezumă 
crezul tuturor intelectualilor din țara noastră care văd în conducerea de 
către partid condiția realizării celor mai nobile visuri creatoare, prin
cipiul vital care cimentează marea forță a culturii contemporane și 
perspectivele ei de viitor.

Al. OPREA
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teribile cu totalaTimpurlle acelea 

înjosire a ființei umane, dar și cu ad
mirabila afirmare a 'demnității,' cu 
prăpăstii nebănuite de cruzime, stu
piditate și lașitate, dar și cu rezerve 
nebănuite de eroism, generozitate și 
solidaritate, timpurile acelea continuă 
să-i obsedeze pe scriitorii din toate ță
rile. Poezia și filmul, teatrul și nu
vela continuă să evoce acea vreme a 
ororii dar probabil că romanul e cei 
mai apt, prin structura sa, pentru 
meditația asupra acestei experiențe. 
Căci a fost o experiență deosebit de 
gravă din care scriitorii au avut de 
învățat asupra naturii umane cu mult 
mai mult decit din altele. Firește, 
violența armată, tortura, șovinismul, 
înfometarea 
tematică, au 
vreme, după 
cut eroismul
bertate, solidaritatea activă, dar in 
nici o altă epocă ele nu se manifes- dinamitarea întregii, oribilii mașină-

spirituală, Înjosirea sis- 
fost cunoscute de multă 
cum omenirea a cunos- 
demnității, setea de 11-

taseră cu atîta intensitate și In pro
porții atit de vaste. Este meritul co
muniștilor de a se fi ridicat cei din
ții in apărarea demnității umane, de 
a fi creat eroi de legendă, este meri
tul comuniștilor de a fi dinamizat 
masele ridicindu-le la luptă pentru 
apărarea valorilor fundamentale, de 
a fi creat eroismul de mase, este me
ritul comuniștilor de a fi revelat oa
menilor propria lor splendoare mo
rală. Iată de ce acele timpuri teri
bile ce au născut monștri paroxistici, 
nebănuiți de romantismul cel mai 
dezlănțuit, dar au ridicat șl mase glo
rioase, au revalorificat valorile, iată
de ce timpurile acelea ale cunoașterii, 

conțlnuă să-i obsedeze, pe scriitorii 
din toate țările.

Literatura primului război mon
dial descoperise nu numai cruzimea 
și solidaritatea umană, dar ea con
statase mai ales neputințele urite ale 
statelor burgheze. Tot efortul capita
lismului de a masca și a vopsi viciile 
sale adinei se prăbușise, și mașinăria 
oribilă a statelor burgheze apăruse in 
toată uriciunea ei fundamentală, ca • 
greoaie și stupidă mașinărie de tor
tură. Războiul dezvelise tot și această 
descoperire produsese minia, iar mi
ntă născuse speranță. Dacă la scrii
torii sovietici, și in genere comuniști, 
speranța devenise o forță către un 
obiectiv concret, pentru ceilalți ea 
rămăsese o dorință tenace dar vagă 
intr-o schimbare rivnită dar necunos
cută. Această anumită schimbare, în 
statele capitaliste, nu s-a produs și 
nici nu s-ar fi putut produce fără 

rii burgheze, ea nu s-a produs decit 
cel mult in sensul agravării tuturor 
plăgilor sociale. Iată de ce speranța 
confuză a fost urmată de desperare 
oonfuză. Poate că la noi „întunecare" 
de Cezar Petrescu redă cel mai exact 
această stare de vagă iluzie șl vagă 
deziluzie.

Literatura celui de al doilea război 
mondial (e vorba de literatura oare a 
oglindit fidel evenimentele) se dife
rențiază net de aceea a primului 
război prin faptul că a scos in lumină 
eroismul maselor largi, conduse de 
comuniști în lupta împotriva fascis
mului.

Literatura romină și-a adus contri
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buția sa, remarcabilă, Ia înțelegerea 
acelei epoci și dacă nu ar fi decit 
ultimul an și incă am observa că 
evocarea războiului deține loc con
siderabil in producția noastră lite
rară. Fără a face liste exhaustive și 
a im părți premii, vom constata că 
dacă fiecare roman in parte nu îm
brățișează ansamblul de realități al 
epocii — ar ti, și extrem de dificil 
— in totalitatea lor cărțile caută să 
acopere problematica epocii, situațiile- 
cheie. In acest sens ar fi salutară 
continuarea eforturilor de a înfățișa 
tabloul războiului antihitlerist, din 
vest, in care țara noastră a dus o 
contribuție substanțială. (Se merită 
amintite „îndrăzneala" de Maria Pre
da și oîteva nuvele de Aurel Mihale). 
Rămine o sarcină patriotică, de onoa
re, a prozatorilor noștri să scrie ro
manul glorios al jertfei pe care po
porul romin l-a adus in războiul pen
tru doborîrea definitivă a fascismu
lui.

Literatura ce evocă împotrivirea

poporului nostru față de fascism este 
o literatură epică, dramatică și etică. 
Epică, fiindcă epoca obliga la opțiune 
și Ia acțiune, fiindcă eroul de roman 
trebuia să fie erou in viață, a vi nd 
de înfruntat greutăți uriașe și pri
mejdii definitive. Eroul trebuia să 
se mapifeste in acțiune. De aceea. Re
mus Luca, de pildă, și-a păstrat eroul 
din „Poveste de dragoste^ — care 
e mai mult una de luptă — in per
manentă tensiune. Nea Vița, munci
torul conștient din „Bariera" (Teodor 
Mazilu) trece de la împotrivirea ci
vică la cea afectivă. Acțiunea joacă 
un rol însemnat, de altfel, in toate 
cărțile dedicate marii împotriviri. 
Aceasta este o literatură dramatică 
in care riscurile erau obișnuitul, iar 
jertfa supremă, cerută adesea. Tema 
Voican, tânărul pictor din „Terra di 
Siena" de Francisc Munteanu, sfâr
șește in fața plutonului de execuție, 
grupul de patrioțî înarmați evocat 
atit de Radu Lupan cit și de Hara- 
lamb Zincă se află intr-o neîncetată 

primejdie, ca și eroul din „Ieșirea 
din Apocalips", dramatica evocare a 
lui Al. I. Ghilia.

Acțiunea și primejdia nu erau însă 
esențialul. Partidul coordona energii
le și tocmai acest măreț efort orga
nizatoric, îndrăzneț dar minuțios pre- 

«a gătit, slă in centru] atenției lui Al. 
Șipereo („X-a fost in zadar"). Trebuie 
de altfel remarcat că atenta condu
cere a luptei de către partid, pregă
tirea amănunțită a insurecției armate 
și a răsturnării istorice de la 23 Au
gust 1944, acest efort organizatoric 
tocmai, este intr-o măsură neglijat 
încă de unii scriitori, care se com
plac intr-o atmosferă de mister con
spirativ. Literatură de acțiune, dar 
și psihologică fiindcă pentru comu
niști, acțiunea e rezultatul gindirii 
profunde și adecvate. Atanasie Mus
tea, eroul din „Pe muche de cuțit" 
este un activist care meditează asu
pra acțiunilor sale și ale altora și toc
mai in eapadtatea lui de a înțelege 
lucrurile cu un ceas mai devreme stă 

specificul său. Dacă observațiile aces
tea sint valabile pentru comuniștii 
care acționează, conduc lupta, ele pri
vesc și un alt aspect al problemei 
de care am amintit mai sus, și anu
me trezirea la realitate a unor mase 
de oameni. Izbiți de o realitate insu
portabilă, ei incep să gindească și 
clarificați apoi, îndrumați de partid, 
trec la acțiune.

Evident, procesul acesta de trezire 
și clarificare este complex. El a con
stituit o realitate peste care nici unul 
dintre scriitori nu se poate spune 
că a trecut fiindcă tocmai în proce
sul acesta uriaș, co a cuprins masele, 
stă explicația insurecției armate. 
Gama acestor clarificări este extrem 
de variată, de la Constantin Nisipaș 
ce se opune violent dar anarhic fas
cismului („învățătorii" de Șerban Ne- 
delcu), la Justin Rădulescu scepticul 
ce se dezmorțește greu („Al cincilea 
anotimp" de Al. I. Ștefănescu) pină 
la cei ce trec mult mai repede și ho- 
tărit la acțiune. Lupta antifascistă a 
maselor populare conduse de partid 
și-a imprimat pecetea de neșters asu
pra adolescenței. Andrei Sabin din 
„Străinul" de Titus Popovici, ca și 
adolescentul din „Veneau din întu
neric" de Nicolae Jianu sint conduși 
spre frontul antifascist de scurta dar 
dramatica lor experiență. Procese a- 
semănătoare, desfășurate in alte me
dii, întâlnim tn „Rădăcinile sint ama
re" de Zaharia Stancu șl „Șoseaua 
Nordului" de Eugen Barbu. Elementul 
catalizator, cel ce cristalizează toate 
impresiile și experiențele într-o con
cepție, este desigur comunistul. Toc-
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mai acești eroi ce fac posibilă înțe
legerea realului șl-i conduc pe oame
nii cinstiți și revoltați spre singura 
baricadă posibilă, tocmai aceștia 
deci, revendică un relief mai puternic 
in romanele ce se preocupă de trezi
rea conștiințelor.

Romanele ce evocă glorioasa rezis
tență împotriva fascismului și pregă
tirea insurecției armato reușesc să 
dea o imagine de ansamblu in mare 
parte exactă a epocii. Dar unele din
tre ele fiecare în parte nu au reușit 
să creeze acel echilibru necesar între 
acțiune și psihologie, intre luptă și 
meditația asupra mobilurilor și sco
purilor luptei, păcătuind fie printr-o 
exagerată atenție acordată frământă
rilor interioare, fie printr-o concen
trare exclusivă asupra acțiunii. O altă 
problemă importantă a literaturii 
acesteia o coifstituie raportul dialec
tic dintre conspirativitatea pe care 
o păzeau membrii de partid, .conse
cință a sălbaticei terori fasciste, și 
legătura cu masele, permanentă și 
amplă. In sfirșit, celor ce se vor mai 
preocupa de această epocă le revine 
înalta sarcină de a reda figurile ace
lor eroi ce au reușit să ridice popo
rul, și, răsturnind fascismul, lichidind 
jalnicele partide burgheze, să des
chidă un nou și admirabil capitol 
al Istoriei Patriei noastre. Literatura 
Eliberării constituie un punct de por
nire și totodată o parte integrantă, a 
literaturii consacrate marilor înfăp
tuiri din anii socialismului.

Paul GEORGESCU
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Așa cum tunetul captează electricitatea din nori, poezia agitatorică di 
expresie temelor, ideilor, evenimentelor care „plutesc in aer". Ea este, aș 
zice, electricitatea unei epoci, transformată in „tunete" lirice. Oare citindu-i 
pe Whitman sau Matakovski, nu avem cea mai puternici reprezentare despre 
spiritul epocii pe care au traversat-o acești poeți ? Versurile poetului pornit 
„de pe țărmul in formă de pește, din Paumanok" nu aduc cu ele întreaga 
precipitație de idei a vieții americane din veacul trecut ? Și nu urmărim, in 
linca lui Maiakovski, poetul care s-a îndreptat spre Parnas mergind cu 
„pași de un stinjen" înaintea contemporanilor, flăcările înalte ale revoluției 
socialistul Ei au știut sd rămini nedezlipiți de lingă catargul cel mare al 
vremiili^df^!gu timpul meu" — spunea Whitrpan, scriind poeme in care 
„cuvintele nu sint nimic, cujrenții lor sțnt totul"„

Ve^stll' Wînîat, mobilizator e cultivat țfi in lirica noastră nouă. Ne vom 
limita in-nHeemnările de față'ta discutarea cltoTva probleme legate de cre
ația unor, poeți ca Al. Andrițoiu, Șt. Iureș, N. Sloian, Gh. Tomozei, Toma 
George Maiorescu, unde temele cetățenești se bțicură de o reprezentare 
deosebit de amplă. De altfel, culegeri din lirica lt>r, apărute recent, scot in 
evidență asemenea trăsături. ț

Cu toate notele distincte ce va dă totuși creației lor un timbru comun. 
Nu-i apropie atit cultivarea aceleiași tematici cit existența unui suflu 
unic, același fluviu mare și generos de sentimente care circulă prin lirica 
lor. Cind spune; „Entuziasmul — veșnic postura meai firească / fertilizînd 
pămintul izbinzii tuturor, / La mine, bucuriilor li-e <8it să crească / verti
ginos, ca arborilor la ecuator", N. Stoian dă o caracterizare a spiritului care 
animă întreaga generație din care face parte.

Există la poeții de care ne ocupăm in acest articol un sentiment al 
grandiosului, pe care il generează realitățile intr-adevăr minunate de pe 
care se ridică versurile lor, un gust al „crestelor?, al.curentelor puternice 
și al viaturilor mari. „La creasta cu nămeții, la munții cu aluvii / acum mi-e 
dor de fluvii, ml-e patimă de fluvii'. am învățat, prin secol, lingă
bogate frunți / să mă străvăd în ape, să mă-nțeleg în munți. / Ca miine 
de la fluviu o să migrez la mare / și de la piscuri medii, la piscuri tutelare, 
1 cu grija cugetării, prin vreme, șă-i deschid, / adincuri și-nălțime, în spirit 
de partid". (Al. Andrițoiu, „Dimchstun»").

Niciodată in lirică noastră de pină la Eliberare bucuria vieții nu a con
stituit izvorul atitor cintece. Această bucurie „plenară" incendiază parcă 
versul lui Andrițoiu i „Nu am greșit cind v-arn spus că in mine zvicnesc / 
stoluri de aripi lăuntrice. Că in sinea mea am / o colonie de aripi, îndrăznețe 
și gemene / fie-mi deci zborul iHdlt i altitudinea veacului eu s-o ating neîn
cetat. Și asemeni drapelelor / noile-mi aripi să arate, sărbătorește prin ani / 
sprg un liman așteptat de popoarele globului" („Aripi").

Dialogul cu epoca primește rezonanțe deosebite atunci cind temele poe
ziilor sint înseși marile evenimente social-politice. încheierea colectivizării, 
de pildă, pămintul țării devenit „un singur lan", semănind cu „o frunte des
crețită de țăran" smulge de pe lira lui N. Stoian accente emoționante. „Ești 
in sfirșit o pline nemăsurat de mare / Pămint al țării colectivizat, / Așa cum 
noi flăminzii acestor vechi grinare / De două mii de ani am tot visat / Poate 
de-aceea plinea, precum un disc, deodată / Dă glas la fiecare atingere a 
milnii, / Și-auzi vuind istoria, adesea sfișiată / De strigăte de coasă, cdrin- 
du-și dreptul piinii" („In fața plinii") Recentul volum al lui Nicolae Stoian 
se distinge prin patos cetățenesc, prin atitudine militantă deschisă, directă. 
Intre confrații săi el are, am impresia, temperamentul liric cel mai adecvat 
exprimării lirice energice, agitatorice. Obiecțiile care i s-ar putea aduce 

privesc mai ales o anumită restrângere a modalităților de expresie. Căci 
autorul „Fișei personale" se aruncă uneori cu o forță colosală ... asupra 
unor uși deschise.

Scriind despre cosmos Ștefan Iureș celebrează măreția destinului uman, 
a viitorului comunist al lumii; „Ce cutremure strașnice ni s-au părut / (dar 
surpau, prăbușeau numai teama din noi) / cele optzeci șt opt de bătăi pe 
minut / ale inimii Cosmonautului Doi /. Puls normal! Traducem: comu
nismul ne e țel I Traiectoria: pacea, o trainică pace. / .. .Toată ziua și 
noaptea zburarăm cu el. / Ah, de praful stelelor pana grea ni se face. / 
Poezie să scrii e mat greu ca oricind / căci prin TASS se transmit capo
dopere. Iată schița raiului făcută concret de pămint / sau urarea lui 
Titav din cosmos lansată".

Aceeași viziune grandioasă animă și poezia lui Țoma George Maiorescu 
' șt' el un cîntăreț al epopeii cuceririi cosmosului. Poetul imbină armonios 

reflexivitatea cu avintul dezlănțuit al imaginației, fiind ■ pentru o poezie 
„cu aripi la tîmpje". Agitația sa e aproape „interplanetară", poetul arătindu-se 
preocupai deopotrivă de soarta „ghețurilor Alaskăi", a oceanelor, a munți
lor și ă galaxiilof. Călătoriile sale prin țară constituie de asemenea o sursă 
abundentă a poeziei agitatorice. Uneori poetul scutură pe pagini simple salbe 
de exclamații naive sou hi se propun drept poezie relatări greoaie, niște 
„ittnerarii" care nu fac parcă altceva decit sn demonstreze că valul poeziei 
nu s-a separat cu totul de uscatul reportajului: „Iar azi l-am intilnit pe o 
tarla alegind cu pricepere in brazdă f sămința belșugului / și reinviind 
„patriarhala glie" 1 cu o nouă lozincă : t „In trei ani fiecare țăran / Meș
ter / în agro-zootehnie !“.

Din ultimul volum al lui Gh. Tomozei „Vîrsta sărutului", se remarcă 
o serie de poezii izbutite, inspirate de evenimente politice' contemporane. 
Aș aminti în acest sens „Tovarășul Lumumba" și „Poem despre Cuba". 0 
formulă deosebită încearcă Tomozei in ciclul „Casa trebuie să moară" unde 
iși propune recuperarea pentru poezie a unor vechi elemente poetice deve
nite, prin uz, clișee : mistria care cintă in mina zidarului, iedera schelelor, 

CEZAR BALTAG

Anotimpuri și epoci eliberate...
Liber ritmează-n al vieții cadran, 
inima. Soarele Dunării urcă
nobilul zilei meridian.

etc. „Luptăm cu trecutwl. / Tobe de apă bat peste cîmpul de luptă / Cava
leria schelelor încremenește in așteptare, / Albă / In turnuri suie flamuri / 
Mistriile le scapără în mâini. / Sintem gata". La Tomozei vintul bate, cum 
se vede, cu metafore, ceea ce nu-i rău întotdeauna. Efectele sint pozitive 
mai ales atunci cind imaginea corespunde unei idei poetice emoționante 
(vioara din poemul „Stradivarius").

Desigur o poezie ca aceasta, ancorată prin toate fibrele ei in prezent, 
o poezie a actualității imediate, curente, solicită o gamă bogată de mijloace, 
in stare să exprime intreaga măreție a epocii. O asemenea poezie este 
amenințată și de unele pericole la care critica s-a mai referit. In primul 
rind ar fi acela al lipsei de elaborare artistică uneori. Se naște astfel o 
producție lirică convențională (ciorne de sentimente și Idei poetice), un 
compromis între compunerea versificată și articolul curent. Alte ori se reține 
din poezia agitatorică clasică numai gesticulația largă, bogată, conținutul 
poeziei, sentimentele care o generează fiind foarte debile. Unii poeți tineri 
ne propun drept poezii agitatorice creații alambicate, intimiste. Mai grav 
este pericolul avalanșei de afirmații retorice care nu trezesc nici o reacție. 
Oridt de talentat ar fi cineva, pentru a nu se stinge focul talentului trebuie 
mereu întreținut, cultivat cu indirjire.

Poeziile reușite care se scriu — la unele dintre ele ne-am referit in 
aceste însemnări — sint dovezi ale resurselor bogate pe care le deține acest 
gen al liricii — atit de organic legat de actualitatea construcției socialiste. 
Versul agitatoric trebuie ținut ,in băteia" marilor fapte ale prezentului, 
această perpetui și generoasă revărsare a Nilului. Numai așa piețele se vor 
umple de oameni ventți să asculte ore întregi glasul muzei. Numai ața 
poetul de azi va putea să exclame cu mindrie :

„Priviți proiectat peste vreme
Un larg auditoriu pentru miște".

Marin SORESCU

V

Din Oglinda lui august calm ridieîndu-mi 
privirile, văd cum răsar suverani 
țărmii Comunei în ochii albaștri 
ai Libertății noastre de 19 ani.

recent.de


MARIA BANUȘ DEMOSTENE BOTEZ

August
Ah, ce pîrjol era, ah, ce ptrjol. 
Și mitraliera ne dădea ocol, 
Și ce nebună, tinerețea mea, 
Juca, juca, 
Sub frunze, ce o paparudă, 
In arșița metalică și crudă, 
Chemînd potopul.

Și-acum ? Tot august, și culesul, strînsul... 
Cîmpia-n aur nu-și mai știe plînsul, 
Și zvîcnetu-i rotire măsurată
De cosmicul compas. Mai bat odată 
Tipsii lucind, cu ape, flori solare, 
Și-mbrătisează miriștea cea mare 
A biruinței.

GEORGE LESNEA 

Galben 
de Soare
Dă-mi vis și elan 
Spre zări viitoare : 
Tu cal năzdrăvan, 
Tu Galben de Soare 1 
Te-avu Făt-Frumos, 
In basm de mătasă... 
Din clipa de jos 
Să-ncalec mă lasă. 
Prin vremuri să sui 
De freamăte faur, 
Pe lună să-fi pui 
Copita de aur. 
Cuvinte s-alegi, 
Să sune ca grîul. 
Pămîntul să-l legi 
De ceruri cu frîul. 
Fă proaspăt imaș 
Pe buzele firii. 
Rostește gingaș 
Ce simt trandafirii. 
Cu botul să prinzi 
Din iarba de veacuri, 
Cu ochii s-aprinzi 
Apusuri prin lacuri. 
Hai, cal de argint, 
Pe șeaua ta ia-mă, 
Al frunzelor clint 
Să-fi zburde pe coamă. 
Și du-mă, să cresc 
Cu-a vieții viitoare : 
Pegas romînesc, 
Tu Galben de Soare I

măjtenyi ERIK

Recolta

S-aduni în coșuri fructele rotunde 
ce-mpodobiră arborele păcii: 
pe umerii pîrliți de vînt și soare 
vor străluci mai viu decît pe ramuri.

Purtînd în suflet și pe umeri pacea, 
în pumnul greu, vibrînd de neastîmpăr, 
te uiți la rîul limpezit și tînăr, 
care-a uitat șiroaiele de sînge.

Pornești de-a lungul țărmului pe urmă, 
împovărat de dreapta ta resoltă : 
aroma dulce-a fructelor și-a păcii 
lărgi-ți-va casa, inima, speranța.

Să uite rîul: asta i-e menirea, 
dar omul e dator să țină minte 
și-ncorporat în marea oaste-a păcii, 
războiului un zid să-i pună-n drum.

Și casele-nrudite între ele
în lanț desfășura-se-vor prin lume, 
unind orașe, țări și continente 
în noua, pașnica geografie.

Și seara vor veni să-ți treacă pragul, 
ca buni vecini, popoare depărtate, 
toți cei ce pregătesc izbînda păcii 
și-o apără, cu seceri și ciocane.

In romînește de IOANICHIE OLTEANU

Noapte 
în Tatra
In munții Tatrei se adună 
Parfum de brad și clar de lună... 
Ca un voal alb de mireasă 
Vis de lumină-ncet se lasă 
Din crestele de stîncă, sure, 
Pe-odăjdii negre de pădure.

In ochi cu fire argintii 
Veghea soldatul de pe Jii. 
Trăgea un glonte nedecis 
Un curcubeu peste abis 
Și cineva cădea ucis. 
Apoi tăcerea ca de vată 
Pansa o rană-nsîngerată. 
Soldatul se-ntreba în sine : 
Mai am de-nfrînt multe jivine ? 
Stă nemișcat ca să audă ; 
Miroase-n jur a iarbă crudă, 
Și a rășină și a cimbru.
O umbră crește ca un zimbru, 
Pe creasta muntelui ca piatra, 
Și parcă-ncet se mută Tatra, 
Cu brazii grei, îndoliați, 
Ca-n visul lui, înspre Carpați, 
Și dorul lui întinde punte 
Spre casa lui din celalt munte, 
Și zada aspră și stufoasă 
E-aidoma cu cea de-acasă 
Și brazii toți sînt drepți la fel, 
Cu-acei pe care-i știe el, 
Și-și simte-atunci, pe-ascuns, mai tare, 
Granatele din cingătoare, - 
Acele fructe mari de rodii 
Ce pe-ntunerec cată-n zodii 
Dușmanul însemnat de soartă, - 
Și migălind în gînd pe-o hartă, 
Simți că apără aici,
Cei doi copii de-acasă, mici.

AL. GHEORGHIU-
POGONEȘTI

Cîntec
c<Utnrm f f I rm» »♦?<» tTfirrr'ț fr • IUI
xnin (V9ÎMUMI0 •* «ÎA w • -» -..............

Cu mult mai mult decît vederea
și gîndurile pot străbate, 
pînă-n adîncul fără margini 
să-ți zboare cîntul cu imagini 
din ăst tărîm de libertate. 
Tu, cîntăreț al vieții-n soare, 
stăpîn pe-ntinsurile zării, 
fă versul tău ca o săgeată 
din arcul inimii să zboare, 
să ducă vestea fericirii 
care străbate ne-ntinotă 
pămîntul înnoit al țării™

VERONICA PORUMBACU

dintîi
Cît sînt, eu scriu. Cît scriu, de tine scriu, 
oraș al meu, leagănul meu de piatră, 
părinte-al meu de piatră, prag al meu, 
tu, dragoste dintîi și gînd din urmă ! 
In ulițele strimte m-am născut, 
cu pomi clorotici, între ziduri sure, 
cu cerul atîrnat de streșini ca 
o rufă pe frînghie, la uscat, 
ce-o umflă vîntul... Filial mă-nclin 
ș-ating cu buza mîna ta de piatră... 
Mi-aduc aminte cum stăteam, copil, 
de vorbă-n drum cu chipurile tale 
de piatră, cu statuile pe-al căror 
vechi soclu, nu știam ce scrie-n aur. 
Dar buzele de piatră se mișcau, 
vorbindu-mi blînd, doar mie, -n timp ce eu, 
în loc de rodii, culegeam castane, 
în drum spre școală, ori în drum spre prima 
suavă întîlnire, despicată 
de șuierul sirenei, sub călcîiul 
de fier al cerului.

Cît sînt, eu scriu, 
cît scriu, de tine scriu, leagăn al meu, 
vatră de piatră sură, mîndră mumă 
ce-ți adunai copiii-n prima noapte 
a Insurecției.

Adolescenți, 
atunci ne-am auzit strigați pe nume 
ca oameni maturi. Apărarea ta 
fu actul cel dintîi al tinereții 
orașului cu pietrele rănite 

ce noi le-am vindecat... Orașul meu 
nou plămădit în piatră, îmbătat 
de alb imaculat, ori de culoare 
ce prin contrast mai mult aprinde albul.

Cît sînt eu scriu... Cît scriu, de tine scriu, 
oraș al meu, neliniștea mea calmă, 
părinte-al meu de piatră, prag al meu, 
tu, dragoste dintîi, și gînd din urmă 1

Poemul
din CasăVIRGIL TEODORESCU

August

Lui Rafael Alberti

SEORGE DEMETRU-PAN

•f.

tineri

NICHITA

Să o ridici din tăcerea de ghiață 
Ce între noi se întinde geografic, 
Adu-i în palmă sămînța de viată 
Ca să-și desfacă zborul serafic.

Tu răspînditule pe meridiane 
Dacă ți-e cosa veșnic furată 
Vino-n pridvoarele cu măghirane 
lasă-ți efigia-n lume purtată.

Rarele ceasuri neînscrise-n cadrane, 
Timpule, nu poți să le înlături. 
Trec nevăzute, ca-n vaste oceane 
Aripi, cu moile, calde omături,

Vinul cu sevele visului supte
O să-ți alunece-n timp prin artere, 
Pasărea dorului cu aripi rupte 
Cînd se va sbate fără putere

Seara de august încă ne-mbracă 
Cu țesătură de fire stelare; 
Acoperise o țară săracă 
Țară bogată dormind în uitare.

nouă

Insă rămîn lîngă inima noastră 
Freamătul veșnic să îl măsoare
Chiar cînd s-or pierde pe curba albastră 
Umbra tîrînd-o trecînd pe sub soare.

Te vor prrmrcu ovaîe deschise 
Șesuri și vaduri, calde cămine, 
Stelele florilor tale ucise
Vor pîlpîi în grădină la mine,

RADU BOUREANU

LASZLOFFY ALADAR

cvartale
din avion

ILIE CONSTANTIN

ia

Desen de VICTOR CUPȘA

la fel de frumos

*

Era o exasperare a vegetației 
la începutul primăverii, 
se alegeau culorile în aer, 
din lucrurile noastre și din gesturi 
plecau culori.

de păr alb, 
os al adolescentei,

Cînd păduri de astre reci 
se reflectă-n lacul plin 
de argintul nopții - treci 
și-n decorul citadin.

Modificam peisaje:
cu un hohot de rîs aruncam în nori 
mOrâdaifuri, 
cu un dans 
cu o îmbrăți

Brigadieri

> împlineam o rîpă, 
ițișare suiam un oraș.

La bluming, 
dimineaja
Vorbeam în fundul halei trei tineri pistolari, 
vorbeam ceva numerotînd metalul rece 
cu cifre roșii, verzi, albastre, 
drugii pătrați și calmi alunecau, 
spre patul de răcire 
și Cerna își muta într-una albia 
să facă loc patului nupțial al oțelului, 
foarfecele își închideau crăcanele 
să facă loc puternicelor macarale mag

netice, 
șamota licărea în cuptoare ca o rodie 

despicată, 
trei tineri de statură potrivită 
vorbeau ceva despre oțelurile calmate, 
încercare temerară, 
din cînd în cînd 
se pomenea lingoul ca un păun, dansînd, 
scînteile țîșneau, în patru părți, 
cînd fierăstrăul pătrundea-n metal 
și-aplaudau, ca-n sălile de bal.

Cadru arhitectural - 
largi cvartale... Geometrii, 
v-ar invidia, normal, 
chiar Vitruviu de-ar trăi.

Stele pe uzini - în șir; 
Omul, mîine monument, 
mută amplu, fir cu fir, 
viitorul în prezent.

Ca să măsori cu privirea și pasul
Țara iubirii ce te așteaptă
Așa cum soarele-și mută compasul 
Zestrea crescîndu-ne treaptă cu treaptă/

ANGHEL DUMBRĂVEANU

O dată cu amurgul vin în parcul pla
tanilor...

Cerul se rotește în crengi ca un clopot 
portocaliu

Sub care îmi regăsesc drumurile zilei. 
Ascult răsuflarea apelor pe canalul cu 

sălcii
Și foșnetul lunii cînd își mută barca încet 
Pe sub umbra arcuită a podurilor.
Platanii cu trunchiurile lor bărbătești 
Mă-nconjoară intim, prieteni tăcuți, 
Și cum stăm cu privirile întoarse spre sud, 
Vîntul ne trece ca o prevestire pe față, 
Legănîndu-ne constelații la tîmple...

E atîta liniște-n noi și-mprejur că aud 
Cum trec păsările primăverii pe mări 
Și văd umbra ta aleraînd pe cîmpie - 
Și rîsul tău amețește florile galbene, 
Zarea de flori galbene, galbene, galbene..*

E atîta liniște-mprejur că aud
Cum cad schelele dezvelind locuința

mea nouă 
Cu toate ferestrele deschise spre sud, 
Cu toate ferestrele deschise spre soare, 
Spre soarele galben, 
Spre cîmpia galbenă,
Spre rîsul galben al florilor risipite de tine 
In toate odăile...

OM

Ascunse stau, sub fals covor de gheață, 
cîmpii ciudate, vastele hectare.
Nici pom, nici floare nu le-nviorează, 
din sol mustește sol obscur și sare.
Sclipirea albă-a rocii cristaline, 
Nici iarba, nici șopîrla n-o poftesc, 
Dar omul a plantat și-aici o floare. 
E-o sondă cu-un altfel de pitoresc.

In romînește de NIC. A. STRAVOIU

Intre două trenuri nesfîrșite de arbori 
lăsam în urmă cîntece 
cu tinere trupuri străbătînd văzduhul, 
cu hainele și uneltele noastre.

STĂNESCU

Sentimentul ȘĂarelui răsărind 
împreună curtea mai suavă doină din

fluier, 
copacul sub care m-am sărutat mai întîi, 
bolta, ciorchinele cu o mie de boabe,bolta, ciorchini
surîsul bărbătesc al tatălui meu, 
primul meu fir 
și mersul graf 
ale tale sînt Patrie 
dintotdeauna.

Această seceră a mea și acest ciocan, 
spicul de grîu la fel de frumos 
ca mustața ciobanului din Miorița, 
aceste sonde țâre stau de vorbă 
cu miezul pamîntului, 
și această demnitate a brazilor 
scriind pe cer numele tău, 
ale tale sînt Patrie 
dintotdeauna.

Tu ne-ai văzut cînd ieșeam din somnie 
Și peste ani, năzuind către stele 
Cum am crescut urîașe-n cîmpie 
Albe orașe - cu brațele grele.

Tu să deschizi evantaiul de gînduri 
Sub zodiacul ce-mbracă pămîntul
Și să te-ntorci ca-n *recutele rînduri 
Ca să măsori tot ce mîngîie vîntul,

sînt 
sînt 
sînt 
sînt 
sînt 
sînt 
sînt

eu ? 
eu ? 
eu ? 
eu ? 
eu ? 
eu ? 
eu ?

Cine
Cine
Cine
Cine
Cine
Cine
Cine
Al tău sînt Patrie 
Dintotdeauna.

Sună-ți cîmpiile...
Mîngîie-ți munții...
Contemplă-ți orașele...
Privește-ți uzinele... 
Adulmecă-ți ierburile... 
Ascultă-ți primăverile... 
Privește-te pe tine însăți.



CTntJ tșt Isprăvesc «lua de lucru, 
Oâ.'nenii vin la Mureș. Fără Mureș, 
arădenii ar fi mai greoi. O pasiune 
sprintenă ii impinge spre marginea 
rlului. Perspectivele, respirația liberă 
pe care oriunde le-o dau spațiilor lo
cuite cursurile mari de apă, apoi acel 
sentiment de mișcare, de forță și ple
nitudine... Ei canotează (podurile pe 
pontoane au la mijloc trepte ce urcă 
și coboară imediat, un gabarit special 
pentru bărci) se plimbă, se recreează, 
joacă șah, ori privesc. Stau și privesc. 
Alții încearcă peștele. Există un stil 
local. Pescarul rareori șade jos, în po
ziția visătoare a undițarului. Plin de 
temperament, Mureșul te silește să-l 
imiți, să fii gata de aventurile pe care 
ți le oferă. Insul aici rămîne, în pi
cioare, treaz, încordat, veghind lingă 
bățul gros al lansetei, oblic înfipt în 
pămînt ca o halebardă în repaos, aple
cată înainte șl ea, atentă, incit de de
parte, unealta și omul par că susțin 
o convorbire. Firul aruncat în apa iute, 
miloasă, galbenă, cu momeala piro
nită la fund de bila grea de plumb 
zvîcnește brusc, se întinde, o ia raz
na... O luptă dramatică începe. Guta 
vibrează, bățul se îndoaie, apa se răs

REPORTAJ DE C. TO1U

toarnă, se agită, ca niște perdele 
smulse, trase frenetic în lături, lăsind 
să se vadă cînd spinarea, cînd burta 
de zăpadă murdară a prăzii și trece 
un sfert, trece o jumătate de ceas, lu
mea se adună ca la înec. In fine. Mu
reșul eliberează zvirlind nepăsător pe 
iarbă somnul de treizeci de kile și își 
vede de drum liniștit. „Cu mine vă 
puneți ?“ parcă ar borborosi privind 
îndărăt peste umăr...

★

Apă și oțel. Două mari pasiuni. Apa 
e odihna. A doua pasiune e munca, 
stăpînirea metalului.

Aradul este un centru puternic in
dustrial. ,

Această dragoste, această aplicație 
pentru metal o întrevezi imediat in 
aspecte de stradă, aparent banale. Tro
tuarele late, de pildă au din loc in 
loc, înaintea clădirilor publice sau a 
localurilor, un fel de ringuri, de ras- 
tele de fier, — neobișnuite în acele 
părți — ingenios meșterite cu o preci
zie și pedanterie de gospodar căruia-i 
îi place și acasă să stea, să ciocăneas
că, și unde muncitorii își lasă în bună 
rinduială laolaltă, ca-ntr-o comedie cu 
călușei, bot în bot, bicicletele. Centrul, 
cu asfaltul vînăt, periat parcă, în zone 
geometrice de verdeață are în el ceva 
din ordinea unei incinte de uzină. 
Din cînd in cînd, potcoavele cite unui 
cal gras de povară, cu crupe grele, lu
cioase, legănătoare pun un contrast, 
țăcănind pe pavaj surprinzător de rit
mic și de clar — un sunet specific 
de urbe ardeleană, amplificat de zi
duri, groase, înalte, de ganguri cu 
bolți. Pe urmă mirosurile. Mirosurile 
tari de coloniale, de piper, colonie 
și săpun, ce scapă din gura magazine
lor și care și ele au o notă a lor dis
tinctă (amestecată — observa cineva 
— cu fumul de odinioară al țigărilor 
de foi intrat în pereți...)

La o încrucișare animată, lumea aș
teaptă la stop unde un milițian în tu
nică albă de vară, vorbește printr-o 
pîlnie : pietonul care ești cu mina în 
buzunar, de ce treci strada pe roșu? Vrei 
să te calce mașina? Poftim încoa ! și-i 
face de departe semn cu degetul adică să 
se prezinte la el. Lumea se amuză. 
E ceva nou. De cind ritmul circulației 
a crescut în oraș, lucrurile au început 
să se complice. A doua zi, experimen
tul e corectat cu un plvs de politețe. 
Milițianul, același, de astă dată se 
prezintă scurt la pieton, sergent ma
jor cutare : Vă rog, actele dvs. A, sîn- 
teți muncilor la uzina de vagoane ? 

Păi bine, tovarășe, tocmii dumneata 
care fabrici vagoane chefere nu res
pecți circulația ? Păi dacă... etc. Vă rog 
altădată să fiți mai atent — adaogă 
și pleacă, se așează în mijlocul răspin- 
tlei, duce iar pîlnia la gură : tovarășa 
care... da, da, da... și arată cu degetul 
spre stop. Se poate ?! și dă din cap 
dojenitor. Nu-i vorba atit de discipli
nă, cit de cultivarea unui anumit re
flex citadin. Aradul se dezvoltă rapid. 
Trafic intens de vehicule. Trei fabrici 
mari de textile : U.T.A., Teba. Tricoul 
roșu. Apoi, uzina de strunguri, uzina 
de vagoane, fabrici de mobilă, confec
ții, ceasuri, conserve, îngrășăminte, ca
lapoade, spirt, drojdie...★

Un dialog bizar iți e dat să auzi 
zilele acestea prin întreprinderile ară- 
dene în pauză, la locurile de muncă. 
„Eu — zice cite unul mincind — am 
murit ieri". Vecinul lui adaugă serios: 
„Știu, am văzut, și pe mine m~a 
rănit un hitlerist — uito-așa am că
zut”, — și arată cum. Sînt eroii fil
mului „Străinul”, care se turnează in 
vara asta aici, după cunoscutul roman 

al lui Titus Popovici. Muncitorii de 
la Arad participă cu înflăcărare la 
reconstituirea luptelor pe care le-au 
purtat împotriva trupelor fasciste în 
retragere, in perioada august 44 și 
aportul lor spontan, bazat pe fapte 
văzute, concrete, la care de cele mai 
multe ori au participat ei înșiși, are o 
autenticitate istorică, un eroism nu 
de peliculă, ci real, trăit. Prilej 
aducere aminte, de confruntări... Ca
blurile negre electrice ale cinematogra
fiei se întind ca niște conducte de fo
raje prin curtea vastă, acoperită de 
zgură a liceului vechi, imens, încrun
tat, de o trufie sumbră de mausoleu 
(alături în timpul luptelor avea să fie 
improvizată și o morgă) cu o zeiță 
fără identitate deasupra frontonului; 
cablurile echipei de filmare se cocoa- 
ță prin pomi, coboară, se furișează 
prin careuri interioare, pătrund pe fe
restre, pe coridoare, prin clase.

Acest trecut începe cu o generație 
neiertător de lucidă, înstrăinată de so
cietatea ce-și trăia sfirșitul și care deo
camdată protesta, nega cu vehemență, 
în pragul afirmațiilor ei pasionate. 
Generația care simțea revoluția, gene
rația pe care războiul o maturizase 
înainte de vreme, răpindu-i candorile 
copilăriei și care în lunile dinaintea 
lui 23 August încă mai avea pe degete 
pete școlărești de cerneală.. Admirabi
lii adolescenți în salopetă și haine de 
lucru, frontul utecist și utemist care a 
împlinit și depășit azi vîrsta de 30 de 
ani — prezent pe toate șantierele mari 
de construcție socialistă, exemplu de 
forță, de entuziasm, de robustețe mora
lă.

Andrei, eroul din Străinul. Serbarea 
școlară, discursul fulminant, rostit a- 
tunci în ’44 în fața domnului prefect, 
a domnului general cu doamna, a 
burgheziei localnice cu ștaif și aforis
me latine... Neliniștit, răzvrătit, for- 
țind bariera absurdului, Andrei se o- 
prește eliminat, în loc, pe zgura 
din curtea liceului. Stă cu mîi- 
nile in șolduri, cu ochii mic
șorați, reflectînd... Soarele bate puter
nic... Sub picioarele încălțate în ghe
te julite, zona de întuneric a zgurei 
e atit de închisă (ca mulțimea de fețe 
din sala de festivități) incit, umbra nici 
nu i se mai vede. Ca să” dbvii tu, să 
te regăsești, să te proiectezi in jur, 
trebuie să ieși definitiv din această 
lume, să mai faci cîțiva pași... In min
te, Sonia îi suride prin surisul stins 
de cristale din casa baronului. își miș
că buza. S-a decis. Și piere în oraș. 
Și Andrei ? Drumul libertății sale, in
comparabila școală în care abia acum 

Intră, este uzina. Aid Învață el sensul 
luptei, aici se cufundă in experiența 
eroică a clasei muncitoare, care ii dă 
certitudinea, adevăratul chip.

O scenă de azi din grădina pu
blică a orașului m-a făcut să mă 
gindesc la destinul acestui erou fră- 
mintat al literaturii noastre. In ziua 
aceea — era o coincidență ? un obicei 
al locului ? — dar Ia mesele de șah 
de sub pomi stăteau față in față, 
chiar m-a mirat legea acestei asocie
ri, bătrini muncitori pensionari cu a- 
dolescer.p. Oameni in virstă, cu obra
zul dur, pe care sint înscrise cutele 
adinei tăiate de viață alături de ti
neri bronzați, strălucind de sănătate. 
Lăsind la o parte contrastul acesta, 
confruntarea te intriga și prin felul 
cum partenerii meditau înainte de a 
face mutarea și chiar cum mutau pie
sa. Bătrinii, după firea lor, stăteau 
mult și se gindeau și mișcarea tacti
coasă de pe tablă a calului sau turei, 
ținută intre degetele deformate zbîr- 
cite. galbene-cafenii de tutun, de tot 
uleiul, praful, pilitura metalului pe 
care le poate îmbiba, încrusta în piele 
o existență de muncă. — mișcarea 
lor pe masă era sigură, hotăritoare.

Tinerii se foiau pe scaun nerăbdători, 
uitîndu-se în lături, în așteptare, flue- 
rînd ori șchimbind replici cu fete, cu 
băieți, care treceau pe alee ori pu
neau mina pe piesă mai repede decit 
s-ar fi cuvenit, ori executînd mutarea, 
vedeai după fețele lor, că n-ar fi stri
cat poate să se mai fi gîndit un pic.

In orice caz, tinerii, cel puțin în 
de as. stihii lor- de joc, «-aveau de învățat. 

„Ei s-au .născut în libertate, nu cunosc 
ciocnirile. Și probabil că în sinea lor 
înțelegeau că spiritul răspunderii, si
guranța apărării, sau atacului, cer 
stăpînire, reflecții adinei. Bătrinii 
muncitori erau maeștri ai lovitu
rilor decise, fără apel și asta ve
nea de demult și de departe și nu pu
teai să nu-i privești, cînd, încolțindu-și 
adversarul — inamicul lor inocent, 
a cărui tovărășie la masa de joc îi in
cinta — surîdeau tăcuți... Ei cunosc 
bine lupta. In acest oraș de tradiții 
de luptă muncitorești, ei s-au bătut 
de nenumărate ori, în anii acestui se
col, al douăzecilea, din 1914 și pină 
în august 1944 cind fasciștii au tran
sformat Aradul în teatru de război și 
cînd muncitorii arădeni au înscris aici 
o pagină glorioasă.

★
„Scinteia", la rubrica „Tribuna pro

ductivității muncii”, — unde iși spun 
cuvintul specialiștii, a publicat la 22 
iunie a.c. articolul „Cum să alegem 
regiunile de așchiere ?“ de conf. ing. 
Zoltan Duca de la Institutul Politeh
nic București. întrebarea e dacă mă
rirea excesivă a adîncimii, avansului 
și vitezei de tăiere, de așchiere a me
talului, tendință firească în întreceri, 
duce la productivitatea muncii. E o 
problemă profesională de mare însem
nătate care în momentul de față îi 
preocupă și pe constructorii de strun
guri de la Arad. S-a dovedit prin cal
cule minuțioase că, forțindu-se adin- 
cimea, avansul sau viteza de așchiere 
„sculele se uzează mai repede și du
rabilitatea lor scade simțitor". Asta 
înseamnă că sculele vor trebui reascu- 
țite, mai des, de unde întreruperi mai 
dese, stagnări, creșterea timpilor morți 
pe lingă faptul că are loc o uzare pre
matură care implică înlocuirea, ceea 
ce, în cele din urmă încarcă prețul de 
cost al produselor. Cu alte cuvinte, 
vrînd să lucrezi mai rapid, să depă
șești planul fără să respecți normele 
stabilite, „disciplina tehnologică", re
zistența naturală a materialului, mai 
mult încurci lucrurile și productivita
tea scade. Se cere chibzuială deci. 
Graba strică treaba. Este o orientare

nouă, o poziție științifică rațională, 
realistă, care dovedește grija gindirii 
tehnice a specialiștilor noștri, maturi
zarea ei in contactul permanent cu 
practica. La aceeași rubrică din „Scin- 
teia”, pe data de 24 iulie, inginerul 
șef de concepție Alexandru Kaflikie- 
wicz de la uzinele de strunguri — A- 
rad a publicat articolul „Aplicăm con
secvent regimuri optime de așchiere" 
in care se cere de asemeni „stabili
rea științifică a regimurilor de așchie
re optime” paralel cu „elaborarea unor 
procese tehnologice perfecționate im
puse de necesitatea de a mări mai ac
centuat productivitatea muncii și de 
a îmbunătăți calitatea produselor", 
Pe tehnicienii de la Arad, această pro
blemă ii preocupă In cel mai înalt 
grad, firește, pentru că ei dau țării 
strunguri. Nu vom intra insă în amă
nunte. E o chestiune aridă, de strictă 
specialitate. Totuși, dezbaterea ei, pen
tru strungari, nu e mai puțin pasio
nantă, decit. pentru oamenii de litere, 
să zicem, cioplirea din materialul ex
periențelor adunate a caracterelor, 
care, forate prea repede devin fragile.

Din 1950 pină in iunie 1963 uzina 
de strunguri din Arad a produs mii și 

mii de strunguri. E o realizare fru
moasă a acestei întreprinderi din in
dustria noastră constructoare de mași- 
ni-unelte. De pildă numai producția de 
export din 1963, depășește producția 
generală din 1956. In jurul zilei de 23 
August se va sărbători încheierea ce
lui de al cincisprezecemiilea strung. 
Tot atunci — mă anunță inginerul 
Chișan Trajan1» (cu Ch, "tovarășe, vă 
rog, mă previne cind dau să-i trec 
numele în carhet) — vom prezenta și 
un nou strung rominesc. Autorul pro
iectului, Chișan Traian, 31 de ani, in
giner mecanic constructor, cu colecti
vul lui de la proiectări, alcătuit numai 
din tineri. Eun băiat brunet, slab pu
țin cărunt pe la timple, cu o- 
chii vii, sclipitori, și o precizie în miș
cări specifică omului de la strung. 
Acest tinăr inginer îmi vorbește 
despre mașinile unelte pe care le 
produce uzina lor cu o pasiune care 
le scoate din indiferența lor mecanică. 
Un tractor e spectaculos pentru că se 
mișcă pe roate, circulă prin natură. 
Cite comparații n-au făcut poeții noș
tri despre tractoare ! Nu ? La un mo
ment dat chiar ai fi preferat, sub 
pletora de imagini, să-ți închipui trac
torul așa cum e —tractor, adică, nu 
cșl, anpă^?r, herghelie. Combinele, 
la fel, au un regim liric special și ele : 
griul; priri rafd"'tiriYblă, Eăflndu-I cu 
aripile, soarele, cerul deasupra. Dar 
strungul ? Strungul nu se mișcă din 
loc. El stă prozaic în uzină și-l văd 
doar muncitorii, reporterii, în public 
de obicei apare la cinema, la jurnal. 
Și totuși, fără el, tractorul, combina... 
Această ingratitudine mă silește să 
caut in gind comparații, să-l răsplă
tesc, in timp ce inginerul îmi arată 
un S.N. 400 : uite, ăsta e batiul, in 
asta cutia de viteze, aici cutia de ma
nevră. motorul electric, păpușa mobi
lă (e nostim, nu ? păpușa mobilă, mă 
privește inginerul). Strungul, tovarășe, e 
apoi o mașină complexă care presupu
ne randament industrial pe țară. Tre
buie să ai industrie nu glumă. Părțile 
componente : 1) piese turnate (la noi 
în țară) ; 2) piese de oțel (tot la noij; 
3) echipament electric (idem); 4) rul
menți (la Birlad. la Brașov...). Vedeți 
forma e compactă, nu trebuie să te 
intinzi mult, gabaritul mic, turația a 
fost mărită, 1500 rotații pe minut, 
gamă de avansări vastă, de la cele mai 
fine, pină la avansuri necesare strun- 
jirii intensive. Nu mai învîrți manive
la, să pierzi timpul, apeși aici pe bu
ton, piesa se apropie repede, norma 
crește. Apoi o problemă estetică. Aces-
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to mașini sînt plăcute vederii, armo
nii», neted încheiate, nu zbîrlite și 
nu-|i mai arată-.măruntaiele,, , auipzăe 
electric, curate, lucrirjd fără tapaj. 
Apoi psihotehnica. concepția moder
ni a muncii : comenzile sint centrali
zate, mișcările economic calculate, 
simplificate, să fie cit mai aproape 
de reflexele omului. S-a dus imaginea 
strungarului istovit', mînjit de ulei, 
încurcat in șanțuri și care învîrte, su
cește, dă înainte, înapoi, trage, îm
pinge, transpirat, agitat, copleșit ca o 
gospodină supraveghind simultan zece 
oale pe foc. Dincoace, vedeți, avem 
un strung tropicolizot vernil deschis, 
pentru export, pentru țările de la tro
pice. Cromaj special, vopsele, să re
ziste umidității. Liane — mă gindesc 
—■ ploi Violente, tropicale, șerpi as
cunși în vegetații luminate și în pei
sajul acesta strungul rominesc pe care 
Chișan Traian mi-1 laudă ca pe un bă
iat harnic, deștept. Așa cum îl pri
vesc, strungul S.N. 400, verde lucitor, 
strins, adunat în el, bine închegat, u- 
șor, simplu, casnic aproape, îmi pare 
o mașină de cusut. Apeși pe pedală și 
gata. — Nu, zice inginerul, respingînd 
comparația — nu-i bună. Atunci, dacă 
tractorul e armăsar — ...mă dau mai 
încolo, privind mașina din alt unghi 
— strungul e un bivol verde, un bivol

tinăr care stă și paște... — Nici ! Cla
tină iar din cap Chișan Traian. Să lă- 

. „săra, pășunismul... Strungul. e.. strung.! 
și bate S.N.-ul 400 drăgăstos cu pal
ma, apăsat, ca pe un animal.

★

Pitorescul vitrinelor bucureștene e 
în bună măsură dator și textiliștilor 
de la Arad. In cinci luni de zile, țe
sătorii de la U.T.A. (numai ei, fără 
Teba și Tricoul roșu) sînt în stare să 
producă material pentru cinci milioa
ne de cămăși bărbătești, ori pentru 
trei milioane de rochii. Țesături finite 
in metri lineari (peste plan) 37.730 de 
metri. Depozitele în care sînt păstrate 
în vrafuri uriașe pînzeturile, damascu
rile, docurile, țesăturile de prosop, de 
unde iau calea magazinelor cu propor
ții guliverice și ele ar ține în loc, ne- 
decisă, o femeie cu dificultatea alege
rii — săptămîni de zile.

Ce drum însă de la masa albă de 
bumbac inform pină la sulurile desfă
șurate, depănate iute în jos de cilin
dri — cascade, cascade pestrițe, cu 
ramuri și flori, geometrii vesele, gra
țioase... Bumbacul e destrămat, scăr
mănat, preschimbat în benzi pe care 
laminorul le presează, le uniformizea
ză, apoi flejerele subțiază mai departe 
benzile pregătind semitortul din care 
se face firul, care la rîndul lui îna
inte de a-1 lua în primire războaiele

MONUMENTUL EROILOR ROMÎNI

este bobinat, încleiat, conetat; pe urmă 
urzitul, năvăditul, trecerea prin iță, 
prin spată, după oe. sulurile mari de 
fire^sînt îmbăiate în amidon, ca să le 
facă rezistente, lucioase, compacte.

Șapte sute de războaie mișcindu-se 
singure, acționate deodată, intr-o sin
gură sală, într-una din săli numai, 
imensă cit un hipodrom cu lumină flu
orescentă și aer condiționat, într-o at
mosferă clară, fără miasmele, aburii 
înecăcîoși ai țesătoriilor de altădată — 
imagine infernală a trudei umane — 
sute de războaie mecanice, perfecte, 
precise, fără greș, aliniate în fronturi 
dese, cu ratierele bîțîind, dictînd prin 
jocul lor trepidant desenele, trimițind 
scurt încolo și încoace, suveicile, di
versitatea mișcărilor, verticale, oblice, 
orizontale, în contratimp — sînt de
parte de a alcătui o simfonie care 
să-ți desfete auzul, dar spectacolul lor 
e grandios. Fără prezența femeilor, 
fără mîinile care le corectează delicat 
greșelile, — cerbicia, înverșunarea a- 
cestor mașini întinzînd, desfăcînd în 
ghiarele lor bumbacul, te-ar speria. 
Băile chimice, vopsitoriile sînt calme. 
Nu mai e mult și lucru-i gata. Sus. în 
biroul inginerului șef, „noile creații”, 
imprimeurile, opera unui corp întreg 
de artiști, care au laboratorul lor, pri
mesc nume. Asta e treaba cea mai u- 
șoară. Nicoleta, Celina, Vera, Neoni-••••••••••••••••

Totul a pornit de la gindul acela. Dacă n-ar fi fost 
el poate nu s-ar fi intimplat nimic. Dar chiar și așa, 
e bine, e poate foarte bine.

Rămas singur, după ce părinții plecaseră la muncă, 
Domnel se trezi din somn cu o îngrijorare nelămurită. 
Nu ști* nici măcar de unde vine: din vis, din vreo 
amintire, din vreo presimțire... Se ridică in capul oa
selor, iși frecă ochii cu pumnii, pe urmă îngrijorarea 
se spulberă, el se mai miră puțin de ea și se culcă 
din nou.

Dormi puțin pentru că îl treziră propriile lui bîigu- 
ieli șoptite in somn. Se perpeli in așternut ca să și 
le amintească dar nu se alese cu nimic. Se resemna, 
se răsuci intr-o parte ca să poată adormi din nou și 
alunei văzu socotitoarea cu bile mici. Fața i se lu
mină, deschise gura de plăcere și fugi la socotitoare. 
Începu Să numere pe bile: unu, doi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11. Mai numără odată și, ceva care intrase în 
Îngrijorare lăturalnic, undeva pe la margine, se des
tramă. Așa că respiră ușurat.

Au rămas la fel: „mai întii e cinci și pe urmă 
șase". Se îndreptă spre pat și pe drum își aminti cu
vintele rostite în somn. „Și de celelalte cine are 
grijă 7“

Maieă-sa era șofer, iar taică-său învățător. Munca 
Iul taică-său și-o închipuia (cu lămuririle primite de 
la acesta, cu ce se mai ajutase el) astfel : literele din 
cărți taică-său le așeza în urechea elevului. Pe urmă 
cu acest semn se petrecea ceva destul de complicat 
pentru că se schimba în sunet și ieșea printre dinți 
și buze. (La început taică-său nu așeza semnul direct 
în ureche, îl așeza pe un covor sau preș îngust și 
strălucitor, de argint care-1 ducea la urechea elevu
lui. Asta pentru că lui Domne! sunetele i se păreau 
albe și argintii și nu putea pricepe cum din niște 
semne negre se naște ceva alb.

Munca maică-si era mai simplă : lucra pe un micro
buz și transporta piine Ia centrele din jur.

Vasăzică ei se ocupă de lucruri care altfel nu s-ar 
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putea intimpla. N-ar avea cum. Ei stau la mijlocul 
iriftmplătil și văd și începutul și sfirșitul ei, și au 
grijă Că Un inceput să aibă tot sfirșitul pe care l-a 
avut și altădată, cind a fost bine cum a fost.

Ajuns aici Domnel închise ochii, mai repetă odată 
această înțelegere, apoi făcu cu palma un gest de opri
re, aș* cum fac șefii de gări la venirea trenurilor. Și 
stătu Un timp fără să se gîndească. Ca să se odihneas
că. Se odihni și privirea i se opri pe socotitoarea cu 
bile mici și colorate. Și iar, cuvintele din somn: „De 
ele cine are grijă ?“ Atunci îngrijorarea cu care se 
deșteptase se limpezi. Zvîcni din așternut, desfăcu o 
călimară, muie tocul in ea și mizgăli ceva pe o hirlie; 
răsuci comutatoarele și aprinse lumina din toate ca
merele apartamentului primit de curînd. Se duse la 
baie, deschise toate robinetele, ascultă cum curge apa 
și apoi le închise; rmplu o cană cu apă, săltă cana 
șl lăsă apa să curgă de sus in chiuvetă ; apucă o minge 
de cauciuc, o trinti cu toată puterea de podea și după 
ce mingea sări de cîteva ori, o prinse și se așeză deo
parte. Aprinse un băț de chibrit. Frecă un băț de chi
brit pe catranul cutiei, și văzu că se aprinde. Apoi 
suflă In «I și se bucură că se stinge. 11 cuprinse o 
duioșie pentru toate înlîmplările astea care se desfă
șoară cuminte fără ca nimeni să se ocupe de ele.

De atunci în fiecare dimineață se deștepta nu cu în
grijorare. Cu grija de a verifica întîmplările cuminți 
care se urmau de la sine in preajma sa.

Fe urmă se plictisi de ele și ieși pe balcon. Obser
vă timp de mai multe zile blocul și curtea blocului, 
oamenii și intimplările care li se repetau, întimplări 
de care ei nu se preocupau, treceau pe lingă ele nepă
sători pentru că aveau grijă de altele.

Le luă el în primire.
Iată.
In fața blocului se afla un centru de ghiața unde 

vindea un bătrin pirpiriu cu o capelă militară, veche, 
pe cap, bătrin căruia toată lumea îi spunea Toni. Lin
gă el, pe un scaun stătea și ținea numărătoarea la 

bani nevastă-sa, o femeie înaltă și mai voinică, de 
două ori decit Toni.

La ora zece venea mereu să cumpere ghiață o fe
meie tinerică și veselă care vorbea tot timpul. După 
ce-și lua ghiața în plasă, ea se apropia de Toni, îi sălta 
cozorocul capelei, îl privea in ochi și-l întreba cind 
divorțează că vrea să se mărite cu el.

Pleca ocărită fără dușmănie de bătrinâ, Toni rîdea, 
nevastă-sa îl lăsa o vreme să rîdă ca să se odihnească, 
pe urmă ea îi dădea o palmă după ceafă, cozorocul 
capelei lui Toni ii’ cădea iar peste ochi și el se apuca 
să rinduiască ghiața din ladă sau să vîndă.

La ora unsprezece se întorcea din schimb un mun
citor care lucra Ia o moară mecanică. Eră un om înalt 
și puternic care iarna venea purtîndu-și paltonul pe 
umeri iar primăvara se întorcea cu haina aruncată 
pe spate, ținind-o de cheutoare. Tatăl lui Domnel spu
sese despre el că e un om „care Se simte bine in tru
pul lui”.

Locuia intr-un apartament de deasupra Și copilul 
îl auzea cum se spală cu zgomot, plăcere și voioșie.

Pe urmă se înapoia de la muncă un bătrin care stă
tea singur, sus, la mansardă. Nevasta ii murise demult 
și el fusese mutat aici dintr-o casă demolată. Era paz
nic undeva și înainte de a sosi acasă poposea puțin 
la bufetul „Bivolița somnoroasă" așa ii zicea altădată. 
— acum îi spunea simplu „Argeșul". El bea acolo o 
tescovină mică dar stătea foarte mult in fața ei. Dom
nel știa — se informase — că el intră acolo nu ca să 
bea ci ca să comande băutura. Să-l asculte cineva 
și pe el. Sus, în capul scărilor, îl aștepta întotdeauna 
o pisică chioară. Cînd bătrinul sosea, pisica își ră
sucea capul într-o parte alcâtuindu-și astfel un aer 
galeș și bătrinul tușea încurcat.

Mai era la parter Monica, o fetiță de vreo șase-șapte 
ani, care începea să einle pe la zece și jumătate, pe 
la douăsprezece plingea pentru că luase bătaie eine 
știe pentru ce, iar pe la unu începea iar să cinte. Pe 
la două iar plingea și așa mai departe. Dar de ea



li... CTneva, !n criză de inspiveție, Îmi 
propune: Dațl și dvs. un nume de 
fată, poate cunoașteți o fată. Mă gin- 
desc. Exclam: Valentina. Toți dau din 
miini, dezamăgiți. Se poate ? Cum, 
credeți că am uitat numele primei fe
mei cosmonaut ? Păi, tovaTășe, Valen
tina Tereșkova a fost țesătoare !

Probabil că, in cosmos, Valentina, 
tiavigind ore și ore, o secundă poate, 
o fracțiune de secundă numai din pro
gramul ei încărcat, gîndindu-se la lu
crurile pămîntești, și-a imaginat în 
tăcerile de sus prima ei unealtă, u- 
nealta femeii: un război de țesut.★

Vagoanele. Nu departe de U.T.A. 
cartierul gării este dominat de un coș 
gigantic pe care scrie de sus in jos 
U.V.A. Ce se știe In general despre 
ecest banal material rulant, despre a- 
ceste mijloace vechi de transport co
mun e că ele lunecă ușor, pe șine, se 
opresc la stații, pornesc iar și peisa
jele defilează de-o parte și alta, in 
timp ce stai confortabil pe banchetă, 
citești ziare, reviste, ori discuți cu to
varășii de compartiment. Despre tren 
e-au scris și romanțe. Vagonul e va
gon să te ducă, la munte, la mare, 
plătești biletul la ghișeu și pled. Din 
timp în timp constați că s-a schim
bat ceva înăuntrul lor. înainte de a 
pune deasupra în plasă geamantanul 
vezi că pereții interiori au altă culoa
re, la fel banchetele, fotoliile, că stat 
mai largi, că mesuța de lingă fereas
tră e făcută altfel și te uiți in jur, dai 
din cap: ne răsfață cefereul, ne răs
față. Te obișnuiești insă repede și cu 
asta, pînă la proximul șoc. Tramvaiele 
sînt aceleași. Vagoanele evoluează. De 
pildă. în curînd — am văzut asta la 
U.V.A. (Uzinele de vagoane Arad — 
două vagoane prototipuri, clasa I și 
II), lumina de sus din compartimente 
nu va mai fi generală. Unul vrea să 
citească, altul să doarmă, de unde ne
înțelegeri. Călătorul va avea, perso
nal, deasupra locului său, o veieuză 
mică, discretă, cu pălărie și buton se
parat. ca acasă, la căpătîi. Culorile a- 
cum sînt pastel, odihnitoare, domestice 
și ele. Nu vom exagera deloc spunînd 
că vagoanele romînești, încăpătoare, 
agreabile, fără zdruncin, se bucură de 
un bun renume în străinătate. Totdea
una m-am gîndit că un vagon, țrecind 
granița, devine un fel de mesager al 
nostru, un colțișor din țara noastră și 
căutam să-mi închipui figura călătoru
lui ungur, ceh ori german, zicind la 
intrare: a, ăsta e un vagon rominesc ! 
Pe pereții exteriori, descifrezi citeoda- 
tă. cînd nu ești prea grăbit, unele a- 
mănunte, inscripții scrise cu litere 
mici. albe, ca : gr. maximă și altele, 
prescurtate, incomprehensibile ini
țiale, cifre misterioase. Investigația 
profanului se oprește la roți. Ce-i 
dedesubt intre roți, infrastructura, tre
ce neobservat. Ori, cum se spune, aici 
e greul. Acea alcătuire infailibilă de 
osii montate, cadre de boghiuri, tra
verse dansante, cropodine (cum e „ini
ma" căruții și unde forța de sus a a- 
burului sau electrodinamului se trans
mite în jos) ansamblul cutiei de gră
sime, cu rulmenți, arcurile de suspen
sie fixate la boghiu intre părțile ri
gide și mobile, frîna, saboții, amorti- 
zoarele. sistemul de antiderapare: un 
adevărat atelier mecanic tăcut, tenace, 
escuns, pe care stăm ori vorbim, ori 
privim parada naturii.

Progresul necontenit pe care munci
torii de la Uzinele de vagoane Arad 
îl aduc garniturilor cefereului e un 
proces riguros de inovații și economii 
Cabinetul tehnic, în cinstea celei de a 
nouăsprezecea aniversări a zilei de 23 
August, a trecut în registrele sale 
o listă foarte lungă de inovatori, din 
care spicuim: Grada Ivanoc a econo
misit 70.000 lei prin crearea unui 
dispozitiv de strungărie specifică a 
cropodinelor vagonului gondolă (pen
tru minereu, nisip, pietriș), Pinczes 
Gheorghe și Frunzău Ion au econo
misit împreună suma de 209.234 lei 
prin modificarea unui proces tehnolo
gic de fabricație, Radu Traian și Radu 
Gheorghe — 200.391 lei, mărind pro
ductivitatea muncii la o operație teh
nică aplicată vagoanelor refrigerente. 
Inginerul Mku Gheorghe, cu un colec
tiv — 231.000 lei prin „utilizarea insu- 
flării oxigenului în perioada de topire 
la elaborarea oțelului".

Noaptea, când mergeți cu trenul și 
pe fereastră nu se mal vede nimic, în
cercați să vă gindiți la lumea de de
desubt a vagonului, la breșe, la infra
structura lui solidă care ține totul, la 
toate acele leagăne bine articulate: vo
lute, spirale, arcuri inelare, helicoida- 
le. ciocnitoare, arcuri lamă făcute să 
ne fie lin transportul, — gîndiți-vă un 
moment la muncitorii din Arad. Ara
dul produce.

Nu poți să nu încerci o suprapunere de fmartnfj 
într-o asemenea zi, fie și pentru temeiul că cele 
panoramice, strălucitoare și colorate de azi se așea
ză peste cele terne — și pe film îngust .' — de mal 
demult, ca într-o filmotecă, sporind acolo ta inte
rior. potențialul inflamant al emoției... Pe neașteptate 
două imagini ciocnite întimplător, ca două parti
cule cu energii înalte, declanșează o calitate nouă, 
proiectindu-te intr-un nou raport față de lucruri, 
Inedit ca și un alt orizont astral.

Mă aflam recent lingă apa Rimnicului, la o gră
dină pe care • văzusem in vara anului 1944, in 
aceleași zile de august, sufocată in bălării fi ma
terial de război. Cițiva kilometri de legume de- 
retmeră intr-o singură noapte un depozit militar 
abandonat, in eare plante și arme, fructe si explo
zibile se găseau amestecate in neorinduială, acope
rite eu frunze și foi verzi de cort... Dacă aceiași 
pămint ar fi fost arat cu explozii de bombe, tăvă- 
htgit eu tancurile, grăpat și mârunțit cu mitralie
rele, iar apoi semănat, in loe de grăunțe, eu praf 
de pușcă șl dinamită, grădina pe care o vedeam 
acoperită cu arme mi s-ar fi părut poate și mai 
simbolică pentru crincenul Marte, travestit pentru 
o clipă in agricultor. Ce vedeam erau fructele lui. 
Tufa biajtautai cartof, smulsă din pămint. îți ofe
rea in loe de tuberculi un ciorchin de grenade, cu
vioasa vinătă părea încărcată cu salpetru, roșiile 
suav-amenințătoare păreau i’ine cu lichid deto- 

Țări na rodise oțel, iar c 'leșul a însemnat in 
multe locuri o expediție plini de spaimă și ne
prevăzut, o incursiune militară.

N-am cum să mă sustrag acestei imagini a gră- 
dinei cu fructe amenințătoare, ori de cite ori, la 
vremea culesului, văd gospodarul apleeindu-se să 
smulgă planta din sol. A fost senzația care m-a in
vadat din nou cu spaimele de atunci, cînd grădi
narul colectivist de acum o săptămînă, smulgind o 
tufă cu rădăcini cu tot, a adus in lumină odată cu 
amintirea mea, o traistă de tuberculi grași, roș
covani și saturați de amidon.

— 20.000 de kilograme la hectar, a declarat el 
fericit, apreciind greutatea globală a acestei re
colte.

— Spune-mi, te rog, un lucru, — l-am întrerupt. 
Pe aici a fost război. îmi amintesc de această gră
dină de acum nouăsprezece ani, in care grenadele 
creșteau cît cartofii și obuzele se ingrășaseră cit 
dovlecii, pîndindu-ți fiecare pas... Aș vrea să știu, 
al cui a fost pâmintul acesta și cine era grădinarul 
de pe atunci ?

Grădinarul de pe atunci era în mod sigur Marte. 
Grădinarul colectivist de acum e tînăr, poate n-are 
încă nici nouăsprezece ani. Eforturile lui de me
morie se opresc intr-un prag auriu, sub curba ace
leiași zile căreia ii sintem contemporani amindoi. 
Nu-și amintește exact cui anume i-a aparținut pă- 
mintul pe care stăm, fiindcă vechile parcele ca și 
vechile acte de proprietate au fost date uitării. Mi-a 
răspuns parabolic, zîmbind și cintărind tufa de car
tofi ta palmă:

— Astă primăvară, îmi spunea el. — mergeam 
spre București cu dinamul și treceam prin dreptul 
rafinăriei noi de la Brazi. Știți cum arată noaptea.

DE

arde cerul... A cui o fi oare uzina asta ? au între
bat niște străini care călătoreau in același vagon. 
A noastră, le-a răspuns cineva. A cui adică ? au 
stăruit ei. A noastră, le-am răspuns încă o dată 
chiar eu. Sinteți acționar ? m-au întrebat ei, puși 
pe glumă. Știam și eu ce-i acționar și le-am răs
puns că da, fără să glumesc. Americanii, erau doi 
romini americani veniți in vizită în țară, n-au mai 
ris, fiindcă toți ai noștri din jur întăreau spusele 
mele. Erau și ei... acționari.

Acest „acționar" de nouăsprezece ani, ars de 
soare și pirjolit de vint, mlădios ca un atlet al cîm- 
piei. praeticind agricultura socialistă cu pricepere 
de Hesiod modern, avea intr-adevăr sentimentul de 
copărtaș la avuția noastră a tuturor, in modul cel 
mai deplin cu putință.

— E mare lucru, a adăugat el, să poți spune pe 
ori unde treci, pe lingă o uzină sau pe lingă o fer
mă de stat, pe litoral sau la București, că tot ce 
vezi și tot ce se face la noi e al tău.

Flăcăul, de o virstă cu însăși anotimpul nostru 
social, este un participant indirect, prin cota lui 
personală de muncă, la construcția Litoralului, la 
construcția orașului Onești sau a barajului de pe 
Argeș, participant cu drepturi și datorii egale la 
Întreaga operă de edificare a Romîniei noastre, cu 
care operă s-a identificat.

Același sentiment ml l-a mărturisit, Ia gura unul 
Cuptor în erupție, un topitor de la Hunedoara.

— Aici nu poți spune, zicea el, aruncând cu bul
gări de dolomit In văpaia solară, că oțelul pe care 
îl torni e oțelul tău... Cum al tău T E și al dumi- 
tale in egală măsură !

Mi-a întins un bolovan alb de dolomită și m-> 
îndemnat să-1 arunc in fierberea ea de șampanie 
siderată a cupei.

— Nu poți să declari soarele proprietate parti
culară, inchiztadu-1 tntr-un apartament și incuin- 
du-1 cu oblon. Oțelul e ți al minerului, și al furna- 
listului, și al colectivistului care coace pimea la 
soare pentru noi, și al chimistului și al dumitale— 
Oțelul e al nostru. Cînd merg prin țară, mă uit la 
blocuri, la uzine, la poduri, la trenurile eare fug 
pe șine știind că in ele se află oțel, așa cum in 
plante se află sevă și raze de soare.

Macaraua, cu palma ei entuziastă a ridicat gi
ganticul pahar cu spume de foc, săJtindu-1 undeva 
la înălțime amețitoare, intr-un fel de toast. Asistam 
la un chef de uriaș ; care se petrecea undeva sus. 
peste cerul halei ce se deschisese parcă sub văpaie, 
confundindu-se cu tot cerul torid.

— Pentru 23 August 1963!
—- A citea șarjă peste plan ?
— A nouăsprezecea recoltă! răspunse tinărul co

lectivist, arătindu-mi grădina colectivistă, parte din 
marele ogor socialist al patriei. Soarele ii aurește 
confundindu-se pentru mine eu văpaia de flăcări 
a Hunedoarei.

— Unde-i grădina mea 7
îmi revine din nou in minte grădina cu fructe 

funebre, de trotil, in care un om, un bătrin. poate 
chiar grădinarul nenorocit de acum nouăsprezece 
ani, încerca să țină piept cu • măciucă unui tren 
de oameni năvălit cu ranițe și puști peste răsadu
rile lui. Iși apăra, chipurile, mica, voltaireiana tai 
grădină, aruncată printr-un capriciu al inrimplării 
chiar in vâltoarea unui cutremur istoric. Vroia să 
„salveze" din revărsarea grandioasă a momentului-, 
câteva roșii și cițiva cartofi.

— Cite hectare de grădină aveți aici T
Se desenau pină in zare, scrise eu argint și tuș 

japonez serii succesive de patrulatere colorate sub
til. Aspersoarele desfăceau in aer cozi de păun, ră- 
sucindu-și penajul de păsări fantastice in lumina 
solemnă. Ploua potolit, sub veghea tinărului de* 
nouăsprezece ani, iar la un moment anume, grădi
narul a stins blinda grindină eu o simplă răsucire 
de buton.

— Grădina noastră se intilnește acolo in tare cu 
grădina colectivei vecine, iar de acolo urmează alta 
și alta, pe tot firul apei...

Stăm amindoi pe același pămint, răscopt de ace
lași soare de august, dar parcă pe un alt orizont 
astral...

Paul ANGHEL

CODUL MORAL ÎN ACȚIUNE

Aici, la Zaporojie, extraordinară mi s-a părut „soarta" însăși a orașului, 
cu obiectivele industriale ce-i aparțin, clădit în condiții excepționale și re
construit apoi din fuine. Extraordinară e'’$i efervescență muricii creatoare 
ce se desfășoară astăzi aici. Lucrul e explicabil, dacă ținem seamă de faptul 
că oțelul, ca și petrolul, constituie o pîrghie importantă pentru o societate 
modernă al cărei progres e Inseparabil legat de avîntul industriei. Produc
ția de oțel constituie un indice hotărîtor în cea mai palpitantă întrecere, 
pe plan economic, din cite au existat în istorie. Și-n această cursă, orîndui- 
rea socialistă, are, pe lingă avantajul unei organizări superioare, in econo
mie, și o vădită preponderență a factorului moral. Omul simplu muncește 
atei, nu numai ca să-și asigure o existență civilizată, dar și in vederea unui 
scop nobil și generos: construirea unei societăți mai bune. Deși spun lu
cruri îndeobște cunoscute, multă cerneală se va mai consuma în secolul 
nostru in dezbaterea acestei teme intrucit apologeții lumii „vițelului de aur" 
din apus ignoră însuflețirea oamenilor la acțiuni mărețe, determinată de un 
asemenea țel. Dar ei se află in situația comică, de-a pierde cursa istorică, 
fără a-și putea explica măcar cum și din ce cauză. Miopia de clasă e atit de 
puternică incit anihilează pină și mult lăudatul lor realism și Simț al prac
ticii, caracteristic, cum zic ei, oamenilor de afaceri și transpus, zice-se pină 
și in unele sisteme filozofice, ca cel al pragmatismului.

Or, la Zaporojie, am remarcat deosebit de impresionante, extraordi
nare, fapte și trăsături ale conștiinței umane, care, după teoriile acestor 
filozofi foarte pragmatici, n-ar trebui măcar să existe. Culmea e că aseme
nea trăsături noi, asemenea metode noi de stimulare a lor, nu numai că 
există, dar și acționează, dind naștere, nu numai unor reguli de morală, ci 
și unor echivalente de ordin material cum ar fi sporirea producției de oțel.

Pe lingă cele spuse mai sus, istoria orașului și palpitanta luptă dintre 
vechi și nou, la Zaporojie nt-a impresionat modul cum se desfășoară metoda 
clasică a stimulării avîntului în muncă, remarcată încă de Lenin: întrece
rea socialistă. Victoriile din oțelării și de la marile furnale obținute aici 
sînt permanent măsurate cu etalonul construcției comuniste. Publicitatea în 
jurul lor are un caracter solemn și patetic. Analiza lucidă 
a plusurilor și minusurilor în munca unui colectiv, e însoțită, în gazeta uzi
nei („Dnieprovskii Metallurg"), de materiale cu titluri înaripate, ca niște ex
clamații : „Tinerii entuziaști", „Despre ce povestește cerul", „Să răsune mai

puternic cîntecul muncii spre slava lui 1 Mai", „Entuziasmul, înmulțit cu 
experiența — trainic fundament al creșterii noastre". Sînt titluri ca pentru 
niște poeme. înflăcărarea, mai mult, patetismul le caracterizează. Dar să 
nu uităm că sintem în inima Ucrainei, țara cântecului, din care iși are 
originea înflăcăfătul și pateticul Dovjenko. Ca și eroilor acestuia, oamenilor 
de aici le plac ■ chemările cu aripi și vorbele ,cu„ flăcări. ................

Chemarea la întrecere a unei secții, de către alta are un caracter 
grav și solemn. E gravitatea unui ceremonial consfințit prin tradiție. Mai 
întîi se duc tratative, se încheie un contract. Apoi se tipăresc afișe în cu
lori, cu ilustrații, avînd scrise cu roșu chemări fierbinți: „Ideile comunis
mului ne însuflețesc la fapte deosebite de muncă". Afișele reproduc în în
tregime contractul întrecerii și angajamentele în muncă, termenele, etc. și 
codul moral al constructorului comunismului.

„Codul moral" — o variantă dezvoltată a prevederilor din Programul 
construirii comunismului, — e tipărit și într-o broșură de format mic, cit 
un carnet de buzunar, pentru a fi păstrat permanent, ca un „memorator" 
de fiecare siderurgist. Sînt cuprinse aici, într-o expunere clară și concisă, 
normele comportării fiecăruia în uzină și în viața de toate zilele. Regret 
că spațiul nu-mi permite să citez decît câteva din ele, cu titlu exemplificativ.

„Să mergi în primele rînduri ale luptătorilor pentru tot ce este nou, 
înaintat, frumos".

„Nu te mulțumi cu succesele tale personale, ci fă totul ca tovarășii 
tăi, colectivele altor brigăzi să devină fruntași".

„Dacă ți-ai luat un angajament, îndeplinește-l cu cinste. Respectă-ți 
cuvîntul dat".

„In toate, totdeauna și pretutindeni urmează principiul: Unul pentru 
toți, și toți pentru unul".

„. e. „Fii. raționalizțțtor activ".
„Fit uman, fii sincer".
„îndeplinește porunca marelui Lenin: învață, învață, învață".
„Să nu cauți un loc călduț in viață, ci luptă, trecînd peste orice greu

tăți ca să aduci folos maxim societății".
„Să iei parte activă în viața obștească."
„Să fii exemplu nu numai la lucru, ci și in familie, lngrijește-te de 

educația copiilor".
„Luptă pentru o limbă frumoasă și curată. Vorbele tale sînt expresia 

sufletului tău, a minții tale."
„Să cunoști istoria și trecutul revoluționar al uzinei, să păstrezi cu 

grijă și să sporești prin fapte tradițiile eroice ale colectivului".

Domnel nu se îngrijea, nu-i supraveghea întimplările 
pentru că momentele de veselie și de plîns nu veneau 
prea ordonat.

Și pe urmă era și sîcîitoare și chiar obraznică. (Deși 
îi făcea pe ceilalți obraznici — „ești cam obraznic 
să știi" spunea ea. învățase cuvântul de la părinți 
prin prea deasa repetare la adresa ei).

De pildă in blocul vecin, într-un apartament care 
stătea față în față cu apartamentul în care locuia fa
milia lui Domnel, tot la etajul patru, locuiau niște 
proaspăt căsătoriți. El sosea mai devreme, pe la două 
și jumătate, iar ea mai tîrziu, pe la trei. Când o vedea, 
Monica îi sărea în drum și o întreba dacă Valentin 
— așa îl chema pe soț — o sărută. Păi cum să n-o 
bată maică-sa ? Așa că pe la trei i se auzeau iar su
ghițurile de plîns. Dar ea nu se învăța minte.

Tinerii aceștia căsătoriți, pe care Domnel ii observa 
pe geam, aveau mișcări foarte încordate, prevenitoare 
și sfioase care se îndulceau treptat. Și copilul supra
veghea cu plăcere această liniștire a lor.

Pe la ora trei și jumătate începea un iureș de ve
niri pe care Domnel nu le putea înregistra în parte. 
Și atunci închidea ochii de plăcere. Ii plăcea oboseala 
mulțumită a celor care se întorceau de la muncă. Se 
simțea molipsit și el de oboseală și pentru că atunci 
se înapoiau și părinții lui, mîncau și se odihnea și el 
nițel.

De partea cealaltă a străzi, ta fața blocului, se aflau 
niște țigănci care vindeau flori. Marțea și Joia se în
torcea pe la cinci după masă de Ia o măcelărie aflată 
la o întorsătură a unei străzi apropiate, un bătrin rău. 
El cumpăra de acolo numai capete de miel sau de vi
țel. Cînd ajungea în dreptul coșurilor țigăncilor, plim
ba capul insîngerat al animalului printre flori. Ți- 
găncile îl blestemau mult și lung iar el pornea mai 
departe mulțumit, săltînd vesel pe trotuar și trăgîn- 
du-și pantalonii care ii cădeau.

Pe Ia șapte și jumătate se întorcea o învățătoare 
care locuia într-un apartament vecin. Taică-său îi
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spusese că el, orice ar face, orice ar drege, tot pe 
mîinile ei o să încapă. Ci nd știa că se Înapoiază, co
pilul nu mai stătea pe balcon, ieșea pe coridor, se 
ascundea într-un colț și o privea cu spaimă și curio
zitate. învățătoarea era obosită și nu-1 observa. El ar 
fi vrut să facă ceva ca să fie luat în seamă și nu 
găsea. Dar mai avea timp.

Intr-o garsonieră de deasupra apartamentului lor 
locuia un pictor tinăr. Odată cînd venise in vizită pe 
Ia ei, Domnel îl auzise spunînd că pe eî nu-1 prea as
cultă obiectele din casă și se apropie de el cu un aer 
conspirativ. Pictorul se întorcea noaptea foarte tîrziu 
obosit din cine știe ce pricini. Domnel îl auzea, prin 
somn, tropăind prin cameră. Știa ce face. Se străduia 
cu indirjire — și aceasta dura destul de mult — să-și 
pună pantalonii pe dungă — să-și așeze haina in cuier 
și pantofii Ia ușă. Și Domnel știa și de ce face el 
aceasta. Ca dimineața cind avea să se trezească să-și 
spună că n-a fost prea obosit din cine știe ce pricină 
în noaptea trecută, din moment ce toate erau la locul 
lor. Uite pantalonii, alte haina, uite pantofii — iși 
contrazicea pictorul alt gind, amintire, sau părere : 
„Păi lucrurile astea care nu mă ascultă, nici cînd 
sînt odihnit, cum aveau să mi se supună dacă aș fi 
fost obosit". Și se scula mulțumit de vicleșugul lui.

★

Acestea erau întimplările care se petreceau de la 
sine, de care nimeni nu se îngrijea și pe care Domnel 
înduioșat, se hotărîse să le ia el in primire.

După ce Ie observa — sporindu-le mereu — pînă 
seara, intra în casă.

Cînd intra pe ușă iși apleca puțin capul plin de 
intimplări să nu se izbească de pragul de sus.

Cu timpul ajunse să se socotească și născocitorul 
acestor intimplări. Și începu să le îngăduie el să se 
petreacă la timpul știut.

Le chema pocnind din degete.

„A FI OȚELAR" — REPREZINTĂ UN IDEAL DE VIAȚA

In ultimii ani (mai ales în urma pierderii luptei pentru întiietate în cuce
rirea cosmosului), apologeții vițelului de aur capitalist au început să recu
noască cu glas tare că lumea lor nu mai oferă idealuri. Nici în ceea ce 
privește viitorul întregii orînduiri și nici măcar pentru fiecare individuali
tate în parte. La ei tinerii se gîndesc la profesiunile bănoase, deoarece a fi 
savant sau artist se consideră de cei mai mulți că e o carieră disprețuită. 
Vasăzică la ei, mulți oameni n-au idealuri, iși fac numai calcule materiale. 
Asta o recunosc înșiși purtătorii lor de cuvînt. teoreticienii burghezi.

Iată insă că într-o societate în care considerația omului are la bază 
munca, dorința de a deveni nu numai poet sau pictor, dar de a te face pur 
și simplu un bun oțelar poate să constituie idealul de viitor al unui adoles
cent. E clar că un tînăr ridicat, după o îndelungată reflectare asupra vo
cației lui, în noua lui profesie va depune un zel, care nu se poate explica 
numai materialicește. Fiindcă el s-a făcut oțelar, conștient că în acest post 
el ține în mîinile lui izvoarele de metal ale industriei.

Cred că așa se explică în bună parte faptul că oțelarul zaporojan, 
Grigori Pometun a ajuns, la nici 28 de ani, Erou al Muncii Socialiste. Me
seria asta i-a plăcut de mic. La Zaporojie a venit voluntar. Și-a pus tot su
fletul în slujba acestei meserii, iar atunci cînd a fost solicitat la o acțiune 
dificilă, ca introducerea pentru prima dată a oxigenului în cuptor, el era 
sufletește pregătit. Cu alte cuvinte avea un ideal în viață și a luptat să-l 
realizeze.

Am stat de vorbă cu foarte mulți dintre siderurgiștii zaporojeni, lingă 
cuptoarele de oțel, lingă valțurile rotitoare ale laminoarelor. Dintre toți aceștia 
m-a impresionat cel mai mult un operator de la „tonkolistovoi". 11 cheamă 
N. Kusci. Mi l-a recomandat secretarul comitetului de partid, Malii:

— Știți că avem în uzină un simplu muncitor care redactează un fel 
de gazetă de perete filologică intitulată : „Oare vorbim corect ?“

Kusci e intr-adevăr un om interesant. Pasiunea filologică e una din 
multe altele care îl încearcă.

„Mă ocup de filatelie încă de mic copil, — îmi spune cînd ne întîl- 
nim. Dar acum nu mai string timbre la întîmplare ca în anii copilăriei ci 
pe anumite teme, cum ar fi flora, fauna, cosmosul. Mă ocup și de muzică. 
Am o pianină și o discotecă. Compozitorii preferați: Chopin, și Beethoven. 
Bineînțeles că nici cărțile nu lipsesc din casa mea. Am vreo 2 000 de vo
lume."

Aflînd că vin din Romînia, mă informă imediat cu satisfacție despre 
ceea ce conțin colecțiile sale referitor la țara noastră:

— Am cărți de Mihail Sadoveanu, în traducere rusească. Am mărci cu 
chipul lui Eminescu. Am plăci romînești de muzică ușoară.

Printre aceste îndeletniciri de encicloped, sînt și preocupările lui de 
filolog: cunoaște limba germană și limba franceză.

— Redactez un buletin in care mă ocup de corectitudinea vorbirii, 
— îmi spune el. Știți că în codul moral e și o prevedere privind felul cum 
ne adresăm unii altora. Sînt atent la ședințe, la discuțiile personale, ca să 
sezisez expresiile improprii. Apoi pe baza celor observate, redactez articole. 
De fapt în brigada noastră mă ocup cu difuzarea cărților, a biletelor de ci
nema. Tovarășii mă consideră un fel de specialist în problemele culturale.

Iată dar și un alt aspect concret, palpabil, al codului moral în ac
țiune : formarea multilaterală, armonioasă a personalității omului. Sau poate 
negați chiar existența lui Pometun, a lui Kusci și a celorlalți, domnilor fi
lozofi întru pragmatism ?

Vasile NICOROVICI

* De pe alte
• meridiane

©

©

HORA MUNCII

Există expresia „a se prinde ta horă". 
Această expresie este legată de un dans 
popular foarte cunoscut in Rominia. Este 
vorba de un joc la care participă deopo
trivă bărbați și femei. Renumitul pictor 
Theodor Aman a creai un tablou cu acest 
subiect. In cele 10 zile cit am vizitat pe 
rind orașele, satele, întinderile agricole 
și fabricile din această țară, am constatat 
că bărbații și femeile muncesc cu elan la 
locurile de muncă și se mindresc cu suc
cesele obținute in toate domeniile de ac
tivitate. Această simfonie a muncii din 
Romînia, bazată pe entuziasm, mi-a tre
zit imaginea unei asemenea hore ta care 
este prins întregul popor.

S. BALCIOGLU „Tanta"-Tunis

TRACTOARELE ROMÎNEȘTI

Am fost uimit de industria producă
toare de tractoare și mașini agricole. Trac
toarele produse se folosesc nu numai în 
Rominia, ci și peste graniță. Romînia ex
portă multe tractoare și mașini agricole in 
noile state independente din Africa și 
Asia, ca și in Franța, Brazilia, Argentina 
și în alte țări capitaliste.

O THEIN PE MYINT, președintele 
Uniunii Scriitorilor din Rfrmahia

.The Vanguardy Daily"

ROMINIA
TE IMPRESIONEAZĂ

Rominia te impresionează... Comerțul 
exterior al Romîniei reflectă revoluția ra
pidă petrecută în economia țării. înaintea 
celui de al doilea război mondial exportul 
Romîniei îl constituiau, cam în proporție 
de 90% materiile prime, iar 10% produse 
fabricate și semifabricate. Azi acest ra
port este aproape complet inversat. Aproa
pe 90% din exportul Romîniei îl consti
tuie petrolul, minereurile, lemnul și pro
dusele ei agricole sub formă prelucrată. In 
portul cel mai mare al Romîniei așezat la 
Marea Neagră pot fi văzute vase ale mul
tor țări incărcînd o bogată varietate de 
produse pentru export. Fabrici de ciment 
complete sînt trimise ta Cuba și Coreea 
de Nord. Tractoarele romînești sînt ex
portate in Brazilia, Egipt, Grecia și Spa
nia. Utilajul petrolifer al Rominiei este 
trimis in multe țâri. Rominia a devenit 
astăzi al 3-lea mare exportator din lume de 
asemenea utilaj.

„U. 8. News and World Report"

O ȚARĂ NOUA

Creșterea industriei în provincie a schim
bat radical nu numai viața economică a 
satului, dar a adus cu sine și o schimbare 
psihologică a țăranului. Condițiile de lo
cuit se schimbă. La sate apar tot mai 
multe case noi. Invățămintui obligatoriu 
ajută Ia transformarea satului. Analfabe
tismul a fost lichidat. La țară sint insta
late ta număr tot mai mare aparate de 
radio și televizoare. Reconstruirea prin
cipalelor șosele a făcut orașele mult mai 
accesibile pentru sate și a contribuit la 
lichidarea izolării lor. Colectivizarea a- 
gric uit urii a dus la creșterea producției. 
Școlile din orașele provinciale — în tre
cut privilegiu al fiilor de moșieri și al unor 
clase de mijloc — sînt astăzi folosite pen
tru a forma o nouă elită tehnică din fiii 
și fiicele țăranilor și aii muncitorilor indus
triali.

„Times of India"

IN SLUJBA PĂCII

Republica romînă se pronunță cu fer
mitate pentru apărarea păcii și coopera
rea între toate țările într-un climat de pace 
și de coexistență pașnică, pentru dezar
marea generală și totală, realizată în con
dițiile unui sever control internaționali 
Împotriva tuturor acțiunilor care pun în 
primejdie pacea și securitatea omenirii. 
In cadrul conferințelor și organismelor in
ternaționale, Rominia aduce contribuția 
sa activă Ia soluționarea pozitivă, pașnică 
a tuturor problemelor internaționale liti
gioase.

„L’Essor" — Republica Mali

SE CONSTRUIESC 
COMPLEXE MARI

...La aceste obiective, multe din ele în 
curs de construcție, se lucrează cu atîta 
energie incit ai certitudinea că ele vor fi 
terminate cu succes. Progresele înregis
trate pină acum te determină să iei în 
serios caracterul ambițios al acestor pro
iecte. Ele includ o extindere importantă 
a industriei constructoare de mașini și 
sporuri mari in producția de autocamioa
ne, tractoare, produse chimice, textile, pro
duse alimentare și în industria minieră. 
Felul in care o națiune balcanică, altădată 
înapoiată, cu o capacitate tehnică și in
dustrială atit de redusă ca a Rominiei, a 
fost determinată să desfășoare această 
uriașă țîșnire de energie și să obțină aces
te realizări evidente nu poate să nu con
stituie un subiect de meditație.

„New York Herald Tribune"

ROMINIA ARE 
TOT CE-I TREBUIE

Romînia are varietate infinită care con
stă ta marea frumusețe și atracție pentru 
vizitatori, Rominia este o țară cu o arhi
tectură modernă, cu monumente istorice 
și vile pitorești, cu munți împăduriți și 
cîmpii fertile, Rominia are tot ce-i tre
buie, inclusiv fabuloasa rivieră a Mării 
Negre și unica Deltă a Dunării. Rominil 
stat un popor deosebit de ospitalier și 
prietenos. Peste tot (în Rominia n. n.) vei 
intilni un bun venit care este tradițional 
in sinceritatea lui.

„Wolverhampton Chronicle"

AMPLOAREA 
IMPRESIONANTA 

A CONSTRUCȚIILOR

In magazine se găsesc tot mai multe 
mărfuri, o alegere și o • varietate tot mai 
mare de produse. Construcția de aparta
mente moderne și amploarea proiectelor 
de locuințe în curs de construcție sînt in
tr-adevăr impresionante.

„Times"

O ECONOMIE 
ECHILIBRATA

Călătorul e surprins să "ăsească astăzi 
o tară care nu numai că posedă aproape 
toate materiile prime care ti sînt nece
sare, dar care știe cum să le exploateze. 
Economia (Rominiei n. n.) este just echi
librată intre industrie și agricultură. Oa
menii sînt bine hrăniți, bine imbrăcați și 
muncesc cu rivnă.

Ian Mc.Dougall 
corespondentul postului de radio en
glez B.B.C. pentru Europa Centrală



Organizarea unor contacte vil, directe, între folcloriști, este toi- 
#;auna binevenită pentru formarea și confruntarea celor mai noi 
cercetări șl rezultate în domeniul studierii creației populare. în cer
cetarea modernă, migăloasa muncă de bibliotecă este insuficientă și 
•desea truda ți-e răsplătită cu citirea într-o altă publicație a unei 
Tezolvări nebănuite a problemei pe care o cercetezi. De cele mai 
multe ori o părere neexprimată încă in scris poate să-ți deschidă 
perspective noi în abordarea problemei de cercetare. De aceea, la 
„Institutul de etnografie și folclor" al Academiei R.P.R. vizitele unor 
personalități de peste hotare nu reprezintă numai citeva ceasuri de 
reciprocă curtoazie.

Valorificarea tradițiilor Înaintate ale folclorului nostru este o 
preocupare de seamă a culturii romînești contemporane, și o pre
zență internațională foarte activă. Radioteleviziunea engleză, elve
țiană, belgiană, casele de edituri din U.R.S.S., R. P. Ungară, R. S. Ce
hoslovacă, ziare și publicații de specialitate din U.R.S.S., Italia, din 
țările Americii Latine au prezentat publicului și specialiștilor creația 
orală a poporului nostru. „Știam — declara Paul Robeson ou prilejul 
vizitei lui la Institutul de folclor — că interesanta dumneavoastră 
țară are cîntece deosebit de frumoase și variate, dar a fost pentru 
mine o revelație cînd am auzit — mai ales — cintecele epice, muzica 
rominească, în totalitatea el”. Iar Ima Sumac declara :

„încerc o puternică emoție vizitînd Institutul de folclor romînesc 
unde am avut prilejul să aflu și să ascult istoria muzicală a acestei 
frumoase țări”. ,

Luînd cunoștință de activitatea și realizările Institutului de etno
grafie și folclor din București, Casto Canei — directorul Conservato
rului din San-Jose (Uruguay), afirma atunoi cînd se referea la 
necesitatea înființării unui institut de folclor în Uruguay, că „numai 
o asemenea instituție poate să culeagă și să pună in valoare creația 
populară pentru ca aceasta să devină cit mai larg cunoscută și să 
poată servi ca sursă de inspirație pentru poezia și muzica cultă". 

Abd EI Kader Mokhtar (R.A.U.) cerea stringerea legăturilor 
între Institutul din București și Centrul de folclor din Cairo, 

arătind că cercetătorii aces
tui centru ar fi dispuși să 
lucreze timp de citeva luni 
in cadrul Institutului de fol- 
clor in vederea unei specia- 
lizări in problemele de cer- 
cetare a creației populare. 
Acad. dr. Erich Schenk, 
conducătorul Institutului de 
muzicologie al Universității 
din Viena, vorbind la pos
turile ^“noastre" de radio, 
considera că vizita sa trebuie 
să aibă drept urmare un viu 
schimb de materiale ș> infor
mații între țările noastre. 
Compozitorul Alberto Soria
no, profesor de etnologie mu
zicală și muzică medie
vală ia Facultatea de uma
nistică din Montevideo, re
prezentant al radiotelevi- 
ziunii din Uruguay, Jorje 
Falcon, secretarul Uniunii 
scriitorilor și oamenilor de 
artă din Peru, H. 
directorul Operei 
ris, Oliver Alain, 
Conservatorului
Germaine și cronicar muzi
cal al ziarului „Le Figaro", 
Faud Turkay, profesor la 
Conservatorul din Ankara, 
folcloristul canadian Michel 
Cartier, prof. Tuliio Sapilli, 
directorul Institutului de 

1>3fet#of3Sie de pe lingă Uni
versitatea din 
Rosetta Del 
Universitatea 
prof, belgian
folcloristul danez T. Knud
sen, profesorii norvegieni 
0. Gurvin și R. Miklebust, 
prof. dr. VI. Kiparski de la 
Universitatea din Helsinki 
etc. sînt citeva din perso
nalitățile proeminente ale 
etnografiei și folcloristicii 
din străinătate care au cer
cetat colecțiile institutului, 
au cerut schimburi de ma
teriale, s-au informat des
pre metoda de culegere și 
conservare a creației popu- 

de laudă realizările folcloris-

PAUL ROBESON 
(S.U.A.)
IMA SUMAC 
(Peru)
Prof. Dr. H. GRIMM 
(R.D. Germană) 
ELIZABETH DE HASS 
(Anglia)
ALBERT EXKEROD
(Suedia)
MARIO MONTEFORTE 
TOLEDO
(Mexic)
PETER S. NOBLE
(Anglia)

despre

RBMINESG

Perugia, prof. 
Conte, de la 
din Milano, 
H. VVoutres,

lare romînești apreciind în cuvinte 
ticii noastre noi.

Recent, Institutul a primit vizitele altor personalități științifice 
și culturale din diferite țări ale lumii. Transcriem—după cartea 
de oaspeți a Institutului citeva din declarațiile lor la adresa folclo
risticii noastre.

Iată ce scrie prof. dr. H. Grimm de la ..Humboldt Universităt 
din Berlin: „Am văzut și urmărit cu mare interes in acest Institut, 
dansurile romînești și ne-am minunat de bogăția motivelor ca și 
de priceperea cercetătorilor coregrafi. Sîntem incă sub impresia 
interesului științific și a dragostei pentru dansul popular ce se 
unesc în cadrul institutului".

Elizabeth de Hass — de Ia „Victoria and Albert Museum", din 
Londra menționa: „Multe, călduroase și recunoscătoare mulțumiri 
pentru mult frumoasa și antrenanta dimineață petrecută în care 
am ascultat câte ceva din folclorul muzical al Romîniei și pentru 
ajutorul dat cercetărilor noastre de folclor... Toată admirația noas
tră pentru cercetarea și păstrarea uneia din cele mai interesante și 
fascinante arte în care această țară este atît de bogată".

La rîndul său cercetătorul suedez Albert Exkerod de la „Head 
of the Etnologicoe Department of the Northern Museum", afirma: 
„Doresc să exprim sincera mea mulțumire Institutului pentru foarte 
buna orientare pe care mi-a dat-o și pentru interesantele cântece, 
ale poporului romin, pe care le-am auzit".

Mario Monteforte Toledo, profesor Ia facultatea de sociologie 
a Universității autonome din Mexico-City, scrie de asemenea în 
cartea de impresii : „A fost o minunată și interesantă experiență 
ascultarea muzicii melodioase și foarte profunde a acestui popor 
capabil să producă lucruri frumoase din tot ce atinge, chiar și 
din frunzele copacilor! 
să facă la fel !“.

In sfîrșit, Peter S. 
Londra, director al școlii 
versitatea londoneză remarcă : 
recunoscători Institutului de folclor al Academiei, pentru plăcutele 
momente pe oare le-am petrecut aci. Am fost foarte interesați în 
cunoașterea dezvoltării studiilor de folclor în Rominia și am fost 
încintați de cintecele și dansurile ale căror exemplificări ne-au 
fost arătate pentru instruirea și plăcerea noastră. îi felicităm sin
cer pe cercetătorii Institutului pentru marea operă pe care au 
făcut-o și o continuă și exprimăm speranța intimă că splendidele 
lor eforturi de a conserva cultura și tradițiile țării lor, vor fi 
încoronate de un complet succes. Vivat, crescat, floreat institutio 
„folk-lorensiis Romana 1"

Folcloristica noastră, parte integrantă a științei și culturii so
cialiste îșl datorește realizările anilor aceștia, eforturilor creatoare 
ale poporului eliberat condus și îndrumat de partid. Datorită 
acestui fapt folcloristica noastră nouă nu este numai o prezență 
internă ci și una internațională. Aprecierile și interesul lumii știin
țifice de peste hotare o dovedesc.

ISTORIA UNUI VEAC
Numai vrăjitorii și vîntul sînt în stare

N. JULA

Dan GRIGORESCU

povestită în linie 
o largă semnifi

șate mizere, e realizată cu 
expoziția din strada Biserica

Liviu CIULEI
artist emerit

Noble, vice-cancelar al Universității din 
de studii de slavistică de pe lingă uni- 

„Soția mea și cu mine sîntem foarte

CARNET PLASTIC

36 de premii și medalii internaționale
FILMELE ROMINEȘTI DE SCURT METRAJ, atlt cele do

cumentare cit șl cele de știință popularizată, au dobîn- 
dit succese de prestigiu pe ecranele lumii. Limbajul lor 
laconic și inspirat, limpezimea concepției, seriozitatea lor 
științifică, le-au impus atenției publicului. Producțiile stu
dioului „Alex. Sahia" au ciștigat. In ultimii zece ani, 36 
de premii și medalii internaționale, dintre care 18 au fost 
dobîndite de filmele ultimilor doi ani.

„DOINA OLTULUI*' (realizator : Ion Bostan) cucerește la 
Paris Marele Premiu de onoare pentru modul in care iz
butește sâ aducă pe ecran folclorul romînesc.

ALT FILM al lui Ion Bostan, „Baia Mare', obține un pre-
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A. Julien, 
din Pa- 

directorul 
din St.
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PAUL ERDOS

Viața Bucureștilor, 
șl culoare, cuprinde ____ .. ......
cație. Deși nu e concepută ca o simplă 
însușire de imagini documentare, deși 
criteriile de selecție sînt cele ale artei, 
expoziția permanentă „Bucureștii în 
arta plastică” are și o revelatorie va
loare de document istoric. Ea mărtu
risește cu elocvență uriașele prefaceri 
petrecute de-a lungul unui veac în 
viața orașului.

Iată curțile sordide de mahala, pic
tate cu dramatism de Tonitza, străzile 
înguste, cu case povîrnîte cărora lu
mina crudă a soarelui le accentua și 
mai mult aspectul deprimant, așa cum 
le-au văzut cu ani în urmă Petrașcu 
sau Ghiață. Iată acea „pitorească" Ba- 
zacă, multicoloră, căreia insă Ștefan 
Dimitrescu a știut să-i descopere între
gul tragism. Suprafețele luminate ale 
zidurilor, umbrelele colorate, contras
tează puternic cu siluetele întunecate 
posomorite ale oamenilor. Intr-un alt 
colț, tabloul lui Vasile Popescu, înfăți- 

șînd bulevardele largi, mărginite de 
blocuri somptuoase, răspîndește o at
mosferă depresivă, de pustiu modern. 
Nici chiar în peisajele unui artist cu 
temperament mai optimist, cum era 
Steriadi, impresia de tragism nu lip
sește; ea e provocată, în ciuda paletei 
mai generoase, cu tonuri luminoase, de 
alăturarea clădirilor impunătoare și 
a cocioabelor, într-o panoramă largă, 
de oraș haotic, cu străzi înguste, și In- 
tortochiate. Sau acel zguduitor docu
ment care e pictura intitulată „Ruinele 
Teatrului Național”, semnată de Marius 
Bunescu, în care zidurile goale, arse, 
se deschid asemenea unei răni imense 
a orașului, mărturie acuzatoare a bar
bariei fasciste. Artistul a găsit un co
lorit adecvat,' în tonuri sumbre, dra
matice, care scot și mai puternic în 
relief tragismul momentului.

Dar expoziția nu se limitează la sim
pla prezentare a unui șir de peisaje; 
viața Bucureștilor e înfățișată și în nu
meroase compoziții, scene de gen, por
trete, De la figurile pline de obidă, dar 
dirze ale greviștilor lui Vermont (în 
«iuda desenului lipsit de avînt, mi- 
runțit, privirea personajelor comunică 
un sentiment de siguranță în drepta
tea cauzei lor), pînă la hotărîrea unuia 
din luptătorii din August 1944, pictat 
de Spiru Chintilă, drumul a fost lung și 
presărat cu nenumărate lupte. Dar, 
sub lumina atotcuprinzătoare a anilor 
noștri (surprinsă cu exuberanță de pildă 
de Ciucurencu în „Primul Inttl Mal li
ber", una din cete dinții lucrări ale 
realismului nostru socialist) s-au împli
nit visele cutezătoare ale luptătorilor 
din trecut.

ConstrucțiUle zvelte, însorite, ale 
Bucureștilor de astăzi au devenit un 
subiect drag pictorilor noștri. Și ar 
constitui un studiu plin de interes com

parația dintre peisajele bucureștene 
mai vechi ale lui Marius Bunescu, în 
game cromatice grave și tablourile sale 
mai noi, inundate de lumină, în care ar
tistul și-a găsit parcă o tinerețe nouă. 
Construcțiile din ptatura lui Gh. Spi
ridon, atît de caracteristice pentru crea
ția tînărului artist, se înalță, în puter
nice jocuri de culori, dominatoare, de
asupra peisajului contemporan al Bucu
reștilor. ion Gheorghiu a pictat Și el 
adevărate poeme de lumină, cu largi 
reverberații, închinate orașului de as
tăzi. Lumina coaptă, dozată cu subtili
tate de talentatul pictor Virgil Almă- 
șanu, îmbracă priveliștile de astăzi ale 
Bucureștilor. Străzi largi, însorite, ca 
în tabloul lui Grigore Vasile, cu oameni 
al căror surîs luminează întregul peisaj 
(Alma Redlinger, „Calea Griviței”), lu
mină, pretutindeni o lumină calmă, ca 
în peisajele lui Marșic, Viorei Mărgi- 
neanu sau I. Musceleanu, aceasta este, 
fără îndoială, caracteristica primor
dială a peisajului bucureștean din zilele 
noastre, pe care pictorii au intuit-o cu 
precizie. Lumina aceasta, care cuprinde 
și interiorul uriașelor hale de' uzină 
(ca în cazangeria pictată cu gravitate 
și cu lirism de I. Pacea), răspunde con
vingător definiției pe care un artist 
ca Nicolae Cristea o dădea „entuzias
mului pictorului ce se simte părtaș la 
marea bucurie a lumii".

Confruntarea concludentă dintre a- 
ceste picturi care comunică un puter
nic sentiment de optimism și cele în
fățișând orașul de odinioară, trist în 
veșmintele 
succces de
Amzei.

în plasti- 
a ansam- 
balet sau 
cu succes

Pentru generația noastră, contem
porană a unor mărețe fapte și prefa
ceri istorice, o sărbătoare cum este 
cea a zilei de 23 August marchează 
viu despărțirea de trecut, începutul 
unui nou capitol de viață a poporului 
nostru. în toate fibrele activității lui 
se înfăptuiesc, de atunci încoace, as
pirațiile noii noastre existențe 
socialiste. E un sentiment minu
nat acela de a ști că fiecare gest al 
tău — așa cum spunea Maiakovski 
— se varsă în „munca Republi
cii mele", e un sentiment major 
ce-ți solicită toată maturitatea de 
gîndire de care ești capabil în fie
care clipă, în munca și viața pe care 
o duci, e sentimentul conștiinței și 
al răspunderii nobile că nu lucrezi 
și trăiești strimt pentru tine, ci ges
tul tău face istorie și că răspunzi de 
el pentru generațiile viitoare și pen
tru toț. ce alcătuiește cuvîntul Pa
trie.

Chipul nou al artei romînești, in a 
cărei slujbă sîntem, este frumos 
și curat, descătușat de ploconirea 
față de decadență, de interesele co
merciale, de vulgaritate, de porno
grafie, de toate tarele pe care cu 
greu le poate ocoli artistul In socie
tatea burgheză.

Manifestările artiștilor noștri sînt 
răsplătite cu recunoștință, călduros 
primite de popor și nenumărate sînt 
aprecierile internaționale care, în 
toate ramurile artei, în literatură, în 
muzică, în cinematografie, 
că, în turneele soliștilor sau 
blurilor noastre, de operă, 
teatru, au fost încununate 
și cu importante premii internațio
nale.

Condițiile pe care le au actorii și 
realizatorii din teatrele noastre, ca
litatea sarcinilor artistice pe care le 
au de rezolvat, asigurarea continui
tății în muncă, felul în care absol
venții institutelor de artă iși găsesc 
imediat posibilitatea de activitate, 
concursurile periodice pentru tineri, 
sînt pe drept invidiate de numeroși 
artiști străini care au luat contact 
cu realitatea noastră.

Multe alte rinduri s-ar putea scrie 
despre atîtea și atîtea realizări la 
care sîntem martori. Se nasc teatre 
noi în orașe din regiuni, se înoiesc 
cele vechi, literatura dramatică ro- 
mînă este încurajată și ca niciodată 
are prioritate în repertoriile teatre
lor.

Față de cele enumerate aici, în 
acest bilanț incomplet, realizatorii 
noștri răspund cu manifestări valo
roase și profilul regiei și scenografiei 
romînești este alcătuit dintr-o multi
tudine de puneri în scenă interesante, 
îngăduind stiluri proprii, novatoare, 
îndrăzneală creatoare, marcarea per
sonalității artistice a fiecărui creator.

Ne bucurăm de apariția unei gene
rații de tineri regizori și scenografi 
care iși impun de pe acum stilul lor 
propriu, dînd peisajului teatrului ro
mînesc diversitatea reliefată în ca
drul unității pe aceleași poziții ideo
logice. Critica dramatică îndrumă în 
sens pozitiv aceste manifestări, dar 
s-a întîmplat să existe cazuri cînd 
unul sau altul dintre critici voia 
să-și impună preferințele pentru unul 
sau altul dintre stilurile manifestate 
in spectacole, riscînd să creeze o 
unică normă.

Este încurajată diversitatea litera
turii dramatice romîne, diversitate fi
rească, născută din însăși multitudi
nea problematicii contemporane a 
obiectului de reflectat, viața omului 
și a societății noi. Cu cit descrierea 
pătrunde mai în intimitatea acestor 
probleme, cu cît realismul descrierii 
îngăduie un mai autentic realism in
terpretativ, cu atît sporește interesul 
largilor mase de spectatori pentru 
teatrul romînesc. Și cu atît mai mult 
teatrul iși îndeplinește scopul de a 
oglindi viața, de a-i restitui o ima
gine îndreptar.

Sigur că în actualele manifestări, 
atît literare-dramatice, cît și în rea
lizarea lor scenică, apar de multe ori 
căutări pe un drum mai greu, poate 

chiar înfundați .'sau apăsări formale 
oare uneori se descoperă singure, al
teori se ascund sub haina convențio
nalismului mărunt și a platitudinii. 
Noi, artiștii, nu le vom putea com
bate decît desăvîrșindu-ne în perma
nență metoda realistă, puterea de ana
liză a fenomenelor vieții, educația 
artistică, nivelul cultural și ideologic.

Teatrul romînesc este un teatru 
viu în care abundă talentele, un tea
tru iubit de spectatorii lui, un teatru 
susținut cu căldură și apreciere, pen
tru că este un teatru pus în slujba 
poporului. Pentru că trebuie să re
flecte viața noastră în profunzimea 
ei, el nu poate fi decît un înalt tea
tru de idei, percepute de pe o pozi
ție profund partinică.

Jocurile abstracte de idei, tindele ca
ligrafice gratuite, sînt departe de tra
diția teatrului romînesc, și trebuiesc 
ținute departe. Apare cîteodată și în 
regie și mai marcant în scenografie, 
un pericol prin greșita înțelegere a 
slujirii unei idei principale, de a 
simboliza această idee sub scuza me
taforei artistice care © cuprinde. Și 
literatura noastră dramatică de ultimă 
oră a cochetat uneori cu asemenea 
metode, căzînd cîteodată în exage
rări. Este și o preferință in reperto
riul unor teatre și pentru piese stră
ine de acest fel („Antigona și ceilalți", 
„Generalul și nebunul"). Aș vrea să 
citez cîteva cuvinte ale regizorului 
Erich Engel, în legătură cu acest fel 
de a se manifesta teatral: ;,în nici 
un caz decorul de teatru, nu trebuie 
să simbolizeze. întîlnim încă prea des 
acei decoratori care se căznesc să re
dea abominabil și plat ■„sensul pro
fund". Metafora declarativă frizează 
vulgaritatea artistică, schematismul. 
Dimpotrivă valorile și nuanțele conți
nutului preluat prin modelarea for
mei pe toată suprafața lor reliefată, 
suprafață organic legată de acest 
conținut, vor genera opera realistă 
minuțioasă și multiformă in detalii. 
In particularizări, generoasă in contu
rurile mari, rezultind generalizarea, 
nu începînd cu ea.

Marile realizări pe care le dorim 
presupun o îngrijită grădinărie a te
renului artei teatrale romînești. De 
multe ori realizările sînt încă rezul
tatul unui efort prea individual. Mă 
refer și la realizările regizorale și la 
cele actoricești. Nu ne-am însușit su
ficient metoda muncii în colectiv. Re
gia în actuala fază de dezvoltare este 
factorul determinant al spectacolului 
și trebuie să concerteze un număr 
atît de mare de elemente teatrale 
componente, încît nu poate fi rezul
tatul unei ambiții singulare. Nu am 
învățat încă destul de bine să renun
țăm la vanitatea de regizori cu pa
ternitate totală și integrală a specta
colului. în sensul acesta sînt multe 
de învățat de la exemplul, viu pe .pare 
ni-1 dă teatrul MHAT-ului, Picolo 
Teatro di Milano și mai ales Berli
ner Ensemble. De multe ori, in tea
trele noastre, chiar un efort și o rea
lizare pozitivă a unui regizor poate 
să apară ca o manifestare divergentă 
față de ansamblul activității teatru
lui. Pentru pregătirea terenului de 
muncă în perioada care ne stă in 
față, pentru ca asemenea eforturi di
vergente să nu existe, pentru ca fie
care manifestare artistică să însemne 
o trăsătură în plus în reliefarea ace
lui profil al fiecărui teatru de care 
atîta s-a vorbit, cred că este nevoie 
de o atentă împărțire a forțelor re
gizorale pe linia unei afinități de stil 
și de concepție artistică.

In fața noastră stau stagiuni, stau 
piese de montat, stau roluri, stau 
mii de fapte de reamintit, stau mii 
de fapte ce așteaptă să-și capete for
ma lor dramatică, trebuind să încrus
teze în conștiințe sensurile mari ale 
epocii pe care o trăim. In fața noas
tră e un domeniu minunat de muncă 
ce ne așteaptă din ce în ce mai pre
gătiți, din ce hi ce mai responsabili, 
în fața noastră stau milioane de ochi, 
milioane de inimi, ce se vor emoțio
nate de nobila și frumoasa noastră

Scenă din filmul „Străinul" aflat în producție. IRINA PETRESCU (Sonia) și ST. OCTAVIAN (Andrei)

miu la unul din Festivalurile Mondiale ale Tineretului șl 
Studenților. Stirnește entuziasmul general sensibilitatea 
cu care ochiul cinematografic a știut să descopere peisa
jul și efortul constructiv al oamenilor.

TREI FILME ROMINEȘTI prezentate la Roma In cadrul 
Festivalului Internațional al Cinematografiei specializate, 
obțin un premiu și statueta „Robotul de argint" (printre 
ele: „Muntele Retezat', documentar peisagistic al cărui 
realizator, Ervin Szekler, mai obținuse în același an me
dalia de bronz, la Moscova, cu un filmdespre „Peștera 
Scărișoarei' și de asemenea „Cetatea Histria', peliculă 
care consacră calitățile de investigator pasionat ale lui 
Ion Bostan).

LA PADOVA (Italia) publicul și oamenii de specialitate 
urmăresc cu deosebită emoție o operație delicată execu
tată în cllnlcile noastre. Filmul „Capul izolat’ aparținînd 
regizorului Penu Stellan, subliniază prestigiul medicinii

romtneșll <1 elșlige tr.i ani Ia rlnd medalia de bronz de 
la Padova, medalia de argint la Toiino șl un premiu 
al lilmulul documentar șl științific la Santiago de Chile.

ALTE TREI filme romînești vorbind despre munca știln* 
flficâ In agriculturâ, obțin la Berlin Medalia de aur: 
.Febra aftoasă', .Gîndacul de Colorado", «Creșterea por
cilor'.

IATA doar citeva dintre premiile aduse de secția știința 
popularizata a Studioului „Alex. Sahia" in anii din urmâ: 
.Cocsul" și .Semiconductor!!' (al XV-lea Festival inter
național de la Rabat), .Cultura legumelor în sere' (Fes
tivalul Internațional de la Budapesta), «Elementul 14 Si
liciu' (al lli-lea Festival de la Belgrad), „Povestiri din lu
mea Mârii Negre' (al XIV-lea Festival internațional de la 
Veneția), «Cultura legumelor' (Vancouver — Canada). 
«Primăvara obișnuita' (Concursul Internațional de Teh
nica Cinematografica de la Moscova).



ISIDOR RÎPÂ

Evocare
Celor 29 de fiartizânl rnaramuCăȘenl 

tmmsceii de ftUciști tn dupaamiăza 
silei dt 12 trtămbrie 1944 tii apropierea 
satului Haitei,

Vorbea Pietrosul cu Vi|»u-âzinOăpte
Despre eroii satului Moisei I...
- Haide, bdtrîne Om, ne spune moi departe 
Balada moroșană din August doud-ș-trei 
Cînd cerul je-ncingea cu steaguri...
Și buciuma pădurea de baltaguri:

(V r m a r « din pagina I)

dat curs, la inaugurare, entuziasmului său, fără 
ț intenții de posteritate. Dar pentru aceasta ar tre

bui consultată presa timpului sau cărțile de aur 
ale instituțiilor. Să fi existînd ceva asemănător în 
cartea de aur a Atheneului Romîn, ridicat, cum se 
știe, prin colectă publică, operă în primul rînd a lui 
Exarcu, care și rostește cuvintul inaugural, în 1889? 
Sau toată poezia și toată literatura speciei se reduc 
la cele două stihuri, cu iz folcloric, „dați un leu — 
pentru Ateneu" și la savantele considerații arhi
tectonice despre edificiile cu dom circular ale lui 
Odobescu ? Podul de fier de Ia Cernavoda, al in
ginerului Saligny, figurînd ani îndelungați pe co
pertele caietelor de școală, nu va fi lăsat oare 
vreun ecou printre „puii de leu“, ai poetului Ioan 
Nenițescu? Teatrul din 1819, căruia Iancu Văcă- 
rescu îi închină cunoscutul monolog al lui Saturn 
(u-am dat teatru, vi-l păziți — ca un lăcaș de 
muze), privește mai mult instituția decît edificiul 
ce se va inaugura abia peste 3 decenii. în schimb, 
ce emoționante sînt inscripțiile versificate în care 
Iancu Văcărescu slăvește binefacerile cișmelelor 
și cu ce imagini alese cîntă cișmeaua din poarta 
casei banului Grigore Brincoveanu, cu ale ei „cris
taluri" mai pure ca ale oricăror alte ape din jur, 
reeditînd și mitologica fîntînă a Ipocrenei, vecină 
cu Heliconul, și operă a Pegasului ! Singură, ca o 
gigantică orchidee de piatră, m egală măsură operă 
a celor zece meșteri zidari, a geniului popular care 
a cîntat-o și a lui Alecsandri care a șlefuit-o, ira
diază intens, din lumea de ruine a trecutului, mă
năstirea Curtea de Argeș (mănăstire înaltă — cum 
n-a mai fost altă).

A recunoaște, acum, că-n ultimele două decenii, 
și mai cu osebire în cel de al doilea. Muzele au 
fost mobilizate în slujba Construcției, pe care au 
slujit-o cu devotament și artă, nu este decît purul 
adevăr. Fericită generație de barzi, căreia veacul 
contemporan i-a pus în mînă, ca pe-o mistrie, sti
loul, cu care a urmărit, puls cu puls, ritmul febril

al trepidațiilor constructoare din întreaga țară! 
Pentru ca mănăstirea Curtea de Argeș să poată sta 
în picioare și să nu se mai năruie peste noapte, 
mitul popular a jertfit o făptură vie, ce și astăzi 
își plînge pruncul nealăptat, dintre ziduri. Pentru 
ca prîslea să ajungă să ia pe fata împăratului, i-a 
trebuit basmului o serie de vrăji și coaliția oame
nilor de fier de sub pămînt, care, la poruncă, du
rau peste noapte un palat mai mîndru decît al 
monarhului. Astăzi totul se petrece la lumina zilei, 
fără jertfe umane și fără de vrăji, fără miracole, 
afară de acelea pe care voința și energia omului 
le acumulează zi de zi, cînd intr-un cartier, cînd 
într-albul al Bucureștilor, cînd într-un colț de țară 
și cînd într-altul. Epoca nouă, socialismul, orîn- 
duirea fericirii umane explică trecerile masive de 
la elegia ruinurilor la epoda de azi a blocurilor. 
Ce sector din opera constructoare a zilelor noastre 
lipsește din evocarea reportajelor literare sau din 
poemele inspirate ale cîntăreților noștri ? Etajele 
urcă, de la ceas la ceas, cu agilitatea unor virtu
oși acrobați ; noi așezări industriale răsar pe harta 
țârii și odată cu ele orașe modeme, unde confortul 
și eleganța fac casă bună ; lanurile de stuf din 
bălțile Brăilei și Deltă, ce făceau farmecul plim
bărilor acvatice sau înscriau, arzînd în toamnă, 
pe fundalul de smoală al nopții, fantomatice ape
ducte, secerate astăzi și prefăcute în celuloză au 
completat decorul cu o rentabilitate puțin visată; 
litoralul Mării Negre a adaos helioterapiei vechi
lor plaje frumusețea și confortul inovațiilor urba
nistice, iar Bicazul cu lacul său de acumulare, ca 
un alt Leman sădit în Valea Bistriței, cu barajul 
hidrocentralei amintind vechile cetăți de piatră ale 
voievozilor, cu forfota lui. cu noua lui viață por
tuară și cu perspectivele ce-1 așteaptă — toate 
aceste aspecte noi, inedite și vertiginoase în același 
timp, poezia de astăzi, ca un seismograf de înaltă 
precizie le înregistrează cu vibrațiile lor de variată 
intensitate, toate însă: revelatoare, reconfortante, 
optimiste și profetice.

PERPESSICIUS

(Urmare din pagina 1)

putere de pătrundere nemaicunoscută pi nd atunci . 
istoria noastră.

De fapt, 23 August 1944 era reduta cucerită a 
unor lupte de mult începute împotriva fascismu
lui și a susținătoarei sale: burghezo-plutocrația. 
Nimeni nu a venit să predea cheile porților Liber
tății. Asemenea porți nu existau pentru că nu

Plătise fiecare taxa de 1 leu. Ar fi putut să vadă 
un film. De data aceasta preferaseră să-L cunoască 
pe Rembrandt, Franz Hals și Ruysdael...

Priveau cu o enormă curiozitate.
Priveau, poate, și cu ochii celor care nu mal 

apucaseră să treacă pe sub porțile Libertății.

Eugen JEBELEANU

E văd pe G. Călinescu descinzlnd. Învol
burat dar stenic, din arca de pe Ararat și 
indicind cu gesturi circulare ciîle de imi
grație ale speciilor, de sub soarele Leva»- 
tului pină la calotele glaciare, semăaiad. ia 
clisa prinsă pe stinci, cedri, brazi, ikaawri 
iar in văi Cinici, smochini și rodii : ciulind 
cu ochii fluturi și melci, scormonind eu, 
sandala, in ochiurile de apă râmase, pești 
uriași, incomodați in zvircolirea lor de igno
minia lăcașului intimplător. 11 văd. tolndiiă. 
mingi ind scoarțele unor cărți rare, savant 
caligrafiate și inluminate, din care ae eli
berează, ca printr-un fericit sortilegiu, 

chipurile familiare ale Iui Orfen. Narcis, 
Polifem, ale Dianei, Thetidei și Daliiei. ae
re ase de dintele vremii. Citesc litera de 
aur de pe cotorul rindurilor de infolii: 
Platon. Dante, Petrarca, Montaigne. Apei, 
in chipul cel mai firesc, il văd pe deputa
tul străbătind brazdele, in prietenești co
locvii cu colectiviștii care-i arată, en legi
timă mindrie, zestrea lor de tractoare si 
hambarele încărcate. Reconstitui, fără di
ficultate, intr-o singură imagine centrală, 
tripticul care să-mi înlesnească înțelegerea 
volumului său de versuri recent apărut și 
de indată mistuit intre miinile febrile ale 
adolescenților împătimiți de poezie. Efortul 
pare de prisos, intru atita intuiția este aceea 
menită să surprindă portretul unei perso
nalități de mari mobilități in expresie, fi
xată insă in repere constante. Prezența ha
lucinantă a elementelor stihiale trebuie să 
se fi relevat scriitorului de timpuriu, poate 
încă din anii obscuri, prin definiție ai ado
lescenței, intr-atit se vădește astăzi poetul 
alcătuit din foc, apă, aer și pămînt. O sen- 
sorialitate plenitudinară, o universală re
ceptivitate s-au făcut remarcate, și in proza 
sa literară sau in eseistică. Elementele ge
nerează o infinitate de forme, dintre care 
nici una nu scapă ochiului vulturesc al celui 
caracterizat, in ciuda aparențelor, printr-o 
patriarhală bunătate, unită cu o vastă, ca
pacitate de ințelegere : a lucrurilor, dar și 
a oamenilor și a ideilor. La G. Călinescu. 
orice tendință de negație se catifelează in 
virtutea aceluiași proces, potrivit căruia la 
rîndul ei, orice afirmație se ramifică intr-un 
sistem de relații tot mai arborescente. De 
unde îndoita frunte de sceptic și de optimist 
a acestui scriitor solar, cu zimbet binevoitor 
și pas ferm.

Tributară apei și focului, substanța unei 
asemenea tulpini înflorește vegetal sau 
primește cruste de cuarțuri. Regnurile se 
precipită, chimicește vorbind, spre a se sta
tornici intr-o poezie în care este loc pentru 
fiecare rezultantă a creației. Integrarea, 
printr-un suprem mimetism, in lumea ele
mentelor cercetate, este imperioasă, im
presionantă. Ea lasă Ioc omului intr-o cadra 
de mituri familiare, in care legenda apare 
iniblinzită, spațiul și timpul exorcizate, de 
unde efectul unei, alte țemporalități, al 
unei geografii cu meridianele in fuziune.

Clasic ? romantic ? de ce să punem 
punctele sub i ? Romantic in sensul curent, 
G. Călinescu nu este, exonerat fiind, în per
sonalitatea sa morală, de acea ruptură abi
sală, — nou „mal du siecle", — care proiec
tează în Occident respirația poetului de la 
mari înălțimi spre hăuri infestate. Și nici 
clasic, didacticește, se-nțelege, deoarece nu 
propune epocii sale șl celei viitoare, canoa
ne rigide. Prin formație și temperament 
însă, aceste două tendințe contrarii se ar
monizează în creația poetului, printr-o sin
teză rar întîlnită, de tumult interior și de 
luciditate.

Numele de lucruri și de oameni se succed 
cu frenezie, arca abundă de mișuiala spe
ciilor, grădina aburește exuberantă, tropi
cală. Mitologia tnultipodă este chemată să 
participe. Orfeu doinește, Gebeleizis po
posește rousseauist printre Pieile Roșii, 
căutînd leac „to clătirea vremij" (Sînțem în 
awșl RUiUal HJgi^celui de^J ^il^ră^jj, 
mondial!), pe Jingă vatra copiilor, păturii. 
Poetul verifică cu miini de expert toleranța 
poeziei, care nu are, la lungimea aripilor 
ei, limite specifice. Unui asemenea univers, 
in continuă constituire și pulsație cosmică, 
i se dedică un instrument de consemnare

fulgurant. pasionat și. intr-o măsură, poate 
și spectator :

Ii mina mea cea mică Ursitele au pus 
Va gleb de fildeș rece. Ca ei din Răsărit 
*i pini la Apus / Să văd ee ae petrece". 
t-La aa portret*!.

Ciad poetul ea se dedublează. excesiv eri- 
tieist. dezlănțuirea este remarcabilă. Aș cita 
ia întregime poezia .Brazii*. „Rochia de 
moar**. „Ciatece de petrecere*. ete„ etc. Un 
fior lirie grav tatuueeă ia adineimi oglinda 
pină atunci calmă a cile unei poezii : „Fan
tomele ce-a mine zar. ■ la jurul unui mare 
lac. De mtmi tinindu-se se string. / Unele 
rid. altele pling*. (.OțiiadiA

Ia „Nu*. metrica clasicizantă ne poartă, 
tot atit de neașteptat, spre lirica iui Poe. 
Dar iată-1. in „O, Tily*. pe Eminescu : _In 
ochi ciad te scrutez / E-atita aibăstrime, l 
Că-a stare-abia te crez De-așa gingașe 
crime*.

..Abstractor de ehinlesenie-. ca eroul lui 
Rabelais, poetul minatește adeseori mani
vela unui ariston nemaiauzit, vrăjind ver
sul cu armonice proprii. Citate multiple ar 
putea dovedi că ei este și muzician. Este 
insă mai cu seamă pictor, ea ia formula 
borațiană. pictor de ilustrație in toate mări
mile. de la miniatură, la panoul vertical 
japonez sau la dimensiunile gobelinului cit 
un perete. De aceea na mă pot opri de a 
citi. în local halaeinantelor viziuni din 
„Rochia de moar**, sortită celebrității, nu 
mă pot opri de a reproduce minunata stam
pă japoneză eu titlul „Lene tewdală*. din 
ciclul

-Cu 
ehiat 
siat. j
depărtare, 
re. In ape-și spaiâ păru! sălcii odorifere / 
Și se privesc placide drațoase conifere Ca 
o talia se mișcă greoaie unrlamrrațâ. Și 
peste vale apasă o liniște măreață. / Deo
dată un cerb răsare și indrăznește-abea / 
Cu simulări de cracă să plece fruntea a 
bea. / Mongolul trage arcul de veche pano
plie. Dar invadat de lene și de melancolie/ 
Trimite-n sus săgeata spre flori monumen
tale. / Stimind pe baltă ploaie de frunze 
și pelale".

O asemenea creație de mare pictor in cu
vinte, exclude sugestia livrescului, melan
colic și șăgalnic totodată, intilnită in poezia 
închinată parcei Clolho : „Am fost ursit de 
Clotho să dorm cu capu-n carte".

Atac in fals această aserțiune, intemein- 
du-mă pe faptul că nici 
nici semizeii — ba chiar 
cunosc ursita.

Poetul este prea vital
vorbi la el de natura secundă a ariei, citită 
în filigranul cărții. El comunică direct și 
firesc emoții autentice, pe corzile unei game 
ample. Iar cind întoarce filele„familiare ale 
cărților, se citește pe el, nu le citește pe 
ele.

Refuzul dramei il apropie cu ațit mai 
mult de istoria la a cărei făurire participă 
ou însuflețire de nouăsprezece ani, de reali
tățile istoriei noi, socialiste și de genera
țiile tinere, care-și recunosc intr-insu] lam- 
padoforul. Juventutea perenă iși va aprin
de sie-și după cele șaizeci de făclii cintate 
în melodioase distihuri, („Cu cei care mun
cesc") optzeci și apoi o sută de făclii uma
nistului prezent, ale cărui versuri integrea
ză raftul inimii in bibliotecă.

De altfel, multe poeme cintă munca, efor
tul constructiv, spiritul civic, militant, vir
tuțile omului desferecat, căruia epoca revo
luției ii oferă posibilități optime de creație 
șl cunoaștere.

Cu certitudinile cartezianului, mai puter
nice deeit ale ciberneticei, încheiem prin- 
tr-un ultim citat din poetul care concepe 
„Lauda lucrurilor" ca o odă ^ progresului. 

„Adinelle probleme" 8esface-leWS omul 
Cti-ai rațiunii dinți)'
In veci inaccesibil nu va râmine pomul 
Sublimei cunoștinți".

G,La un portret")

„Mai sus de cota șase sute șasă,
Pe țărmura Vișeului, mai sus,
Este-un mormînt, un monument și-o casă.
- Sînt stele care ard... și lacrimi nu-s... 
Iar peste deal - tranșeie sfărîmate... 
Și-n doine: libertate, libertate !...

Tu, călătorule, cînd vii, prin ani și ani 
Sărutâ monumentul și citește : 
„Aici au fost uciși* vitejii partizani
Cu suflete de flăcări, ca vulturii pe creste. 
Au tras în ei și-n doina din strămoși 
Fasciștii și jandarii nemiloși. - » -

Mormînt cu Danciu, Dragoș, cu Grad și
Ardelean...!

- Fugari și răzvrătiți din Iza pîn-la Mara, 
In casa-nsîngerată, cu gloanțele din geam 
Au sărutat fărîna, eliberîndu-și țara... 
Prin vechiul Maramureș se aprinsese-o stea, 
Puterea comunistă, pe culmi, creștea, creștea,

„Doina lui Orfeu- :
kimonoul galben pe iarbă-ngenun- 

/ Stă lingă iazul paired arcașul a- 
Pereți de e:e«neni linse sclipesc in 

Ca niște aurite, celeste saaeiua-

FIERBINTE
un 
nici

ca

muritor — și 
zeii — nu-și

să se poată

Șerban CIOCULESCU

ii'1

(Urmare din pagina 1) 
pe țară a scriitorilor, o înaltă prețuire muncii crea
toare și activității obștești ale scriitorilor patriei 
noastre, considerindu-i drept „ajutoare ale sale de 
năddjde în opera măreață pe care o durează pdpoml 
nostru". ' .‘.‘6

In această etapă istorică de dezvoltare a societății 
noastre, literaturii îi revine misiunea de mare răs
pundere de a contribui prin forța ei de inriurire la 
formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, la fău
rirea omului nou, a moralei socialiste, a atitudinii noi 
față de muncă și societate, la înlăturarea din con
știința oamenilor a influențelor ideologiei și educației 
burgheze. Creația literară are menirea de a reflecta 
puternicul avint al construcției economiei și culturii 
socialiste magnifica operă de edificare a noii so
cietății. în operele literare trăiesc chipurile lumi
noase ale muncitorilor, ale țăranilor colectiviști, 
ale intelectualilor, existența lor eroică și tumultuoasă, 
bogata lor viață interioară, sentimentul lor de mîn- 
drie patriotică, tot atîtea date fundamentale pentru 
îndeplinirea năzuințelor lor îndreptate spre triumful 
celor mai inalntste idei ale timpului nostru, ideile 
comunismului.

Scriitorii din Republica Populară Romină nu-și vor 
precupeți eforturile, străduindu-se să dea opere care 
să-și croiască drum spre inimile oamenilor, ale acelor 
oameni minunați care alcătuiesc poporul nostru și 
care, urmind fără preget drumul deschis de partid, 
înalță tot mai sus steagul biruitor al patriei socia
liste, al umanismului comunist.

Cu toate forțele să pășim spre cinstirea prin luptă 
și muncă a Anului Douăzeci.

GAZETA LITERARA

exista libertate. Ele au fost făurite după înfrin- 
gerea fascismului și a aUaților săi interni și externi; 
bolțile lor s-au înălțat pe cer, asemeni curcubeului 
după furtună. Pe sub ele, au pătruns, in ace^di 19 ani, 
visele — devenite realitate — ale veacurilor. Nu 
speranța fără termen, nu visul volatil, ci visul- 
construcție, edificarea geometric, planificată a vi
sului.

Nu e ușor pentru cei născuți în societatea nouă, 
> a realităților socialiste, să-și dea seama de profun

zimea contrastelor dintre societatea care a fost și 
lumea care este.

„Cum arătau burghezii ?“ — te întreabă copilul. 
El își imaginează ceva fabulos, oribilul fizic și 
aici, greșește nu odată, cu toate că rapacitatea, 
concupiscența, repugnanta diformitate, obezitatea 
nu nativă, ci cu satisfacție cultivată, printr-o ac
tivitate mandibulară animalică, sînt date ale bur
ghezului ajuns în faza ireversibilei decăderi. însă, 
insolența, turpitudinea, disprețul față de semenul 
lipsit de o situație materială echivalentă cu atitea 
case, hectare sau milioane — acestea, da, sînt linii 
ale psihologiei burghezului; ele au fost scoase din 
cetatea Omului și asvîrlite în cimitirul istoriei,

★

19 ani din viața unei națiuni sînt — și nu nu
mai pentru istoria universală, dar, adeseori, chiar 
pentru națiunea respectivă —nu mai mult decît 
o fracțiune de secundă. Pentru noi, cele aproape 
două decenii trecute de la 23 August 1944 au preț 
de veacuri.

Am lichidat umilirea, pelagra, monarhia, analfa
betismul, exploatarea omului de Către om, defi
citele bugetare, rușinoasa mitologie, care ne-a adus 
de la omul-cal, centaurul, la omul-vită.

Acestea fac parte dintre fenomenele lichidate. 
Ce s-a construit, se știe; mai mult decît o țară 
nouă : o lume nouă.

★

...Vn grup de țărani — cîțiva bărbați cu haine 
Orășenești și pălării de pai, și citevă femei cu bas
male înflorate, de țară, însă cu pantofi cu tocuri 
înalte — vizitau, acum citeva zile, expoziția pina
cotecii din Dresda. deschisă la Palatul Republicii.

GALAȚI 
NOAPTEA

foto
CASA
SCINTEII



SALVATORE QUASIMODO 

(Italia)

îndepărtat de tine, a putut să fie 
din tofi, fără speranță, fericit vreun 
corăbier, cînd fu vedeai cum se-mpreun 
furtunile deasupra și-n apa plumburîeî

Vicleană cum e marea, nlclcînd tu n-a! avut 
porturi deschise celor de dincelo de zare 
și n-ai răspuns corăbiilor fără de catarg,

nici n-ai ciocnii cu cel înfrTnfi. De-aceea poate, mut 
ji-ngîndurat fi-e ch’pul cînd vezi, biruitoare, 
peste ruini, imense, clădiri pornind în larg.

In romtnețfe de DARIE NOVACEANU

PEDER HUZANGAI
(U.R.S.S.)

să aibă pentru fine forme neob’șnulte,
ca ’oate-aceste Inimi de aur despletite pe frunfea-fl 

visătoare 
să te lase neatins, pe tine, care încă porți în piele 
o ultimă umbră din atîtea flori de porioeal 
risipite-n drumul hoinărelilor frecuie.

cauf în timp o statuie a dragostei 
Căldura sparge frunza plopilor, 
tmi trec pe buze 
cuvinte mie necunoscute, 
răstorn pămîntixi ale memoriei. 
Vocea ta s-a topit 
într-un murmur de șipole I 
m'-e de ajuns o zi să pol echilibra lumea

DIMITĂR TOCEV

(R. P. Bulgaria)

In romînește de DRAGOS VR1NCEANU

A

Constanta. Marea secole înspumă
Și anii apa îi dizolvă-n vin'
O cît amar de vreme ne desparte
Dar cît de-aproape frunțile ne sînt

Da, dragostea înseamnă liberlale. 
Exilul tău fu neîntoarsă cale.
Dar azi pe fărmii Mării Negre, libe- 
Eu mă gîndesc la zarul soartei ta'e

Mîine, va fi Iarăși vară I

Răbdare, poete, poruncește-fl să tră'ești 
pînă cînd o uriașă cascadă de lumină 
va spăla calea plimbărilor tale,
Răbdare, pînă cînd lumea întreagă va străluci 
șî nu va fi decît un strop Imens de rouă matinală.

Privește, — afund, lumina, șl las-o sM-tî inunde 
Inima, poete.

ZACHI NURI
(U.R.S.S.)

Ovidiu, poet latin, ad'o,
Prea scur*ă-' viața noastră oe uămîr' 
Mă depărtez și-mi oare că răsună 
Sandaua fa pe trepte noi, bătînd.

In romînește de CEZAR BALTAG

In vă! de aur soarele te-mbracă.
Stropind cu aur ierbile și roue I
Atîfa aur-e șl-atîfa soBW*®** •» ■■•••
Pe chipul tău, frumoasă Romlnie I
In strălucirea razelor bălaie,
De limpezime chemător e totul
Și chiar surîsu-acestor mîndre fete
E doar un strop din marea de lumină
Se naște-alf soare, mai puternic Insă.
In pinfecu! masivelor cuptoare.
Furnalele îi cîntă mărejia
Cu fiecare șarjă împ'inită.
Aici fi-e drumul tău fără popasuri
Și sensul tău cel mare, Romînie I

Tu, patrie muncitorească I Vatră
A soarelui ce-ti ofelește viata.

In romtne$te de
VALENTIN DEȘLIU îl VICTOR TULBURE

Peste valuri în dantele 
Luna-și tremură văpaia 
Pe cînd mii și mii de stele 
Cresc pe țărmul tău. Mamaia.

Legănat de boarea serii
Visul către ceruri su'e,
Numai greierușul verii 
Bate-n poarta nopții cule.

...Și de unde, de neunde, 
Se desprinde-un glas de fată 
Și în suflet îfi pătrunde 
Vocea caldă, fermecată I

MIGUEL ANGEL ASTURIAS 

(Guatemala)

Ingenunchiat în fa|ă-|i,-n atîta bogăție 
cite ruini celebre, alăturea, apun.

Romînește nu știu încă.
Insă Inima îmi zice
Că frumoasa mea romîncă
Viata șl-o cînfa ferice I
In romînește de

VALENTIN DEȘLIU șl VICTOR TUL8URE

TH. PIERIDIS
(Cipru)

Și fotul va fi afîf de fralern, afîf de al tău, 
că vei putea să mergi pe străzile acestea chiar 
așleptîndu-te să zărești marea 
în fiecare clipă, la fiecare coif de stradă, 
și fiind sigur că dacă Intri 
în ograda unei căsuțe da cartier 
o vei vedea umbrită de un băfrîn smochin 
sau scăldată în miresme de Iasomie și de eaprifoiiu.

Cît despre măslini, vor fi aproape lîngS tine, 
îi vei întilni aproape la fiecare pas I 
Pentru că va fi iarăși vară 
și lumina se va revărsa-din toate cele șapte ceruri 
și tofi arborii se vor scălda înfr-o bale de arqfnt 
și tofi vor prinde să vibreze, să fulgere, să strălu

cească 
și fofi vor fi ușori, aerieni și danielafi, 
asemeni, fiecare, unul măslin.

Privește, dar, lumina, las-o să te Inunde, poete.

Dar privește mai cu seamă oamersM..« 
oamenii acestui viu și generos București. 
Ei rîd, dansează, Se ceartă se împacă 
la fel în foful oamenilor de la noi.
Asemeni lor, el pornesc la vînăloarea de visuri 
sfînd, totuși, bine împlînfafl în brazdă.
Asemeni lor, el Iubesc sau urăsc, 
străbat prin viafă șl prin lupte, 
sorb fără calcul dragostea, vinul, poezia, 
dărîmă cînd trebuie, clădesc întotdeauna, 
se dăru'esc uriașelor generozltăfl, 
te rrgmesc frtffe/ dacă ești, 
și dacă le ești dușman, așa îfi spun.

să nu fie nici o pr etenie pierdută, nici un vis ucis, 
ci numai pescărușii nostalgici.
S-ar putea ca fiecare din strigătele lor 
să nu fie decît un strop de lacrimă marină.
S-ar putea ca pomii care-nchid cărarea promenadei 

taie

Sărută, dar, acest pămînf
tu, poet ce umbli sprijinit în toiagul cînfeeului tău 
gîiîind sub povara unei Iubiri pururi nesecată. 
Așează-fl aici comoara pentru un scurt popas

Ea nu va fi nici stearpă, nici înstrăinată.

tn romînește de TAȘCU GHEORGHIU

STEAGURILE SPERANȚEI
Romînll trăiesc acum o nouă rea

litate: se numește bunăstare. Dar 
poate exista bunăstare intr-o țară so
cialistă 7 Oamenii nu sînt Izolați, neo- 
crotițl visind la întoarcerea trecutu
lui 7 Nu. Ei au reușit să crească 
o plantă minunată ce se numește în
credere. încrederea ajunge la oameni 
printr-o serie de încercări pe care 
poporul rom în le-a trecut rtnd pe 
rind. Și încrederea a ajuns. încredere 
în cine 7 tn el Însuși. Poate a trecut 
prin dureroase procese de maturi
zare. E posibil. Orice organism crește 
șl crescînd suferă. Insă există un 
moment in care apare încrederea, la 
ființă șl popoarele încep să meargă 
cu capul sus. Procesul n-ar ti com
plet dacă oamenii înșiși n-ar ști că 
această hotărire îi duce într-o anu
mită direcție. Iar hotărîrea se nu
mește speranță.

Pentru poporul romîn această spe
ranță a fost un act de credință : acum 
crede în ei însuși. Schimbarea petre
cută in existența sa este atit de pozi
tivă incit, nici unul dintre oamenii 
pe care i-am tntilnit nu au haluci
nația lucrurilor lăsate tn urmă. Pen
tru ei jțtimpurile trecute au fost mai 
bune" nu merită decît un surîs. Nu 
numai posibilitățile, ci șt noile rea
lități sînt tangibile. în timp oe alte 
popoare luptă împotriva unui lucru 
care le trage brațele înapoi, poporul 
romîn a rupt legăturile vechii struc
turi. nu mai este nesigur de destinul 
său șl știe că se pregătește să ajungă 
la o bunăstare comună. Pentru că 
nu trebuie să uităm că nu numai 
ceea ce s-a cucerit poate face fericit 
pe om, ci fericirea se află șl în dru
mul spre cucerire. Antonio Machado, 
marele poet al poporului spaniol a 
spus: „Contează doar drumul / ce-a 
rămas de parcurs !“ Un popor cînd nu 
mai simte golul disperării, este pre
gătit să îndeplinească adevăratele sar
cini ale existenței sale. Munca ii 
transformă viața creîndu-1 situații din 
ce tn oe mai favoraUle. Această tră
sătură a firii înclinată spre speranță 
am putea-o numi, fără să ne înșelăm, 
virtute. După suferințele trăite, po
poarele au nevoie de această virtute 
care e mîna alinării. Clteodată spe
ranța începe prin vocea poeților care

anunță că s-a terminat exilul Există 
mai multe feluri de exil însă cel mat 
dureros este ce! social cel care obligă 
o clasă întreagă să se simtă depose
dată de bunuri și înlăturată de la 
conducerea comunității. Exilul a făcut 
să trăiască și face încă să trăiască 
mase Imense în lume cu sufletul veș
nic trist. Acest exil această amă
răciune o simt oa
menii ca în copilă
rie: o pedeapsă su
ferită pe nedrept.

Poate că este cea 
mai dureroasă, cea 
mai mare crimă a 
burgheziei față de 
popor. De aceea 
cînd un popor re
ușește să termine 
exilul, este mulțu
mit din punct de vedere social, lacri
mile i se usucă și Intră în noua pe
rioadă a istoriei sale pe poarta trium
fului.

Nu știm dacă poetul Mihal Benluc 
cunoaște fraza lui Marin Lutero i 
„Chiar dacă aș ști că mîine lumea va 
pieri, aș planta azi mărul meu*.. în 
țările nesocial Iste, unde auzim și citim 
mereu așfcenințări de distrugere și de 
război ne’place să ne amintim de Mi
hai Beniuc și de Martin Dutero și să 
plantăm mărul speranței. Și ne pare 
îndreptățită alegerea mărului, arborele 
lui Âdam și al Evei, al dragostei 
și cunoașterii, căci din acest arbore 
pornește viața eroică a oamenilor șl 
țesătura existenței lor.

In Romînla deseori, pe drumuri, 
la încrucișarea cărărilor se întilnesc 
puțuri unde drumețul găsește apă 
să-și astimpere setea. De un cui atimă 
căni de lemn incrustat. Ni se expUcă 
tradiția — un omagiu adus unui mort 
din familie. "Ne-ar place să știm dacă 
această tradiție se leagă de izvoa
rele originare antice — Grecia - 
unde cultul naiadelor popula izvoare 
și fintlni cu tunici ușoare de reflexe, 
ceea ce nu împiedica pe drumeț să 
bea.

Credem că poporul romîn are și 
altă virtute care se numește curajul 
de a trăi. Speranța lasă tn fața lui 
urma micilor săi pași repezi. Omul 
își plăsmuiește speranța stimulat de

SI RAFAEL ALBERT
MARIA TEREZA-LEON

munca sa bine retribuită șf de pacea 
lăuntrică pentru că nu-1 mal e frică 
de foame, de saw 'olnldi, de exis
tența care a fost pentru el sinonimă 
cu plinsul. Zi de zi omul înfruntă via
ța fără teamă și cu speranță. Timpul 
înfloriri! Romlr.îei a sosit. Se sprijină 
pe gfîipi puternici i oamenii și 

realitatea economi
că Visurile popoa
relor Iau naștere 
pe armături con
crete. Romîma s 
237.500 km pătrațl 
peste 18 milioane 
locuitori, o coroa
nă centrală de 
munți, clmpll pe 
margini $1 văi, ar
bori și pășuni. 2500 

lacuri, 1.075 km Dunărea, fluviu inter
național, riuri bine folosite care dau 
27.200 milioane kw pe an : o climă 
destul de călduroasă, favorabilă vie
ții omuluL mari Lntinderi cultivate cu 
porumb, griu, floarea soarelui por
turi la Marea Neagră. în Delta Du
nării, păduri și sub pămlnt petrol 
gaz metan, an’racil fier, mangan, aur, 
pirită, blende și galene. bauxită, ura
niu, sare— Sare pentru a sătura lu
mea timp de 14 mii de ani

Dn popor care-și sprijină speran
țele pe această putere economică po
tențială poate pomi pe drumul fericit 
al industrializării. Cîteodată nu 
ii va fi ușor să creeze un echilibru 
Intre multele întreprinderi ce se con
stitute. Poporul rămăsese la vlrsta 
copilăriei sale. Burghezia secătuia 
păminturile și oamenii punindu-1 să 
muncească din zori plnă-n zori tn 
condiții inumane, așa cum povestește 
Zaharia Stan cu că se tntimpla cu 
culegătorii viilor cărora li se puneau 
botnițe ca să nu măriince struguri. In 
sfirșjt toată conștiința urită și tristă 
a celor bogați care călătore; j fără re- 
mușcărl la Paris, în timp ce țăranii 
le strîngeau averile care azi nu mal 
există.

încrederea pe care o vedem pe 
fețe ne face să credem că orice mi
racol bazat pe popor se numește rea
litate. Insă un lucru fundamental al 
existenței umane este să ștU de 
unde vine sănătatea. Dacă masele 
unei țări prosperă, mulțumirea se

transftxmă In beneficiul acestor mase 
czttforme de seninătate S bucurie. 
Această seninătate veselă am inttl- 
ntt-O pe străzile București ului pe care 
le cunoaștem. Oamenii parcă merg 
mai aigurl Nu există persoa
ne tu afara ritmului comun deși 
poete -nai sînt unii inadaptabili. A- 
ctSo runde vechile relații Intre să
raci și bogați marcau o frontieră, 
astăzi există relații sociale de 
egalitate. Ar părea că prosperi
tatea a stabilit un echilibru și acum 
toți re-.-moec că o justă conducere a 
statului duce țara spre un standard 
de față care înainte era cunoscut 
numai de grupurile privilegtaților. 
La acestea trebuie să adăugăm că 
nu există ta țară nld o companie 
exploatatoare străină șl poporul ro- 
m!n nu are datorii tn exterior.

Acum Romînla este tntr-adevăr o 
națiune și nu datorită intereselor uni
te ale „puterilor", ci datorită cuceri
rilor proletariatului său. Aceste cu
vinte sună a Imn. Am putea adăuga 
că popoarele Își cuceresc drepturile 
numai prin luptă. Ne gtndim la mu
zeul din București unde această luptă 
se poate armări in imagini emoțio
nante. de la primele mișcări țărănești 
piuă Ia ultimele bătălii pentru elibe
rare. Ne gtndim mlșcați cum a por
nit acest popor spre viață fără blin- 
dețe. dar fără duritate, echilibrat și 
ferm după atltea suferințe. Am spune 
că înțelepciunea strinsă tn veacurile 
trăite de om pe acest pămînt a dat 
o seninătate cetățeanului romîn de 
azL Pare că îl auzim epunîndu-ne: 
Nu ne plac nld stridențele nid preci
pitarea. Vom mefge''chf'E£uil nld prea 
plini de noi Înșine, nld neîncreză
tori Știm că vor veni roadele și le 
vom primi și le vom accepta așa 
cum o facem azi cu steagurile spe
ranței în mtint

Din volumul „Umbral de Ru
mania" („Pe pragul Romîniei") in 
curs de pregătire.

FRUMOASA
Șl ÎNSORITA

Cuvîntul unui oaspete drag: Aram Haciaturian

„.In București, pe aeroportul plin de 
plecări și sosiri estivale, l-am intilnit 

pe Aram Haciaturian. îmbrăcat încă de 
luminile țărmului marin și de amintirea 
peisajelor de munte, el părăsea pâmintul 
țârii noastre, al cărui oaspete a fost re
cent. Zile de vacanță, zile de muncă și 
cunoaștere totodată, impresii care s-au 
transformat, in sufletul sensibil și atent 
al marelui compozitor, in armonie și vi
brații. La Eforie Nord, in ceasuri toride de 
iulie, a terminat Haciaturian concertul pen
tru violoncel și orchestră pe care il va in
terpreta la toamnă Ostropovici...

Alai tirziu, la Sinaia, unde a petrecut 
o săplămină, ei a asistat, in cadrul Semi
narului internațional de romanistică, la 
lecția pe care compozitorul Zeno Vancea 
a ținut-o despre Enescu. A venit aici ca 
unul dintre intimii muzicii genialului com
pozitor romîn și in același timp ca unul 
dintre acei care l-au cunoscut personal, 
l-au iubit... Alături de însemnările despre 
Enesou. mulți participant) vor duce acasă* 
în carnetele lor de notițe, și semnătura 
marelui compozitor sovietic.

■Uinerariul oaspetelui nostru a cuprins 
deopotrivă Jitoralul și ^Carpații cu cetatea ^ 
nouă și veche- a Brașovului, tiranul, apoi 
Btfffllreștiul grâ(ioaselof clădiri aie soci#****8 
lisewlul. In*»c«pltâlă, Haciaturian a tăcu**’"-* 
un popas de lucru la Comitetul de radio 
și televiziune, unde a ascultat cu interes 
imprimări de muzică rominească contem
porană i .Joia, îon Dumitrescu, Anatol 
Vieru, Zeno Vancea. Ludovic Feldman* 
liberiu Olab. Doru Popovici și alții.

— Am legat aiei o mulțime de prietenii 
de la cm la om, de la mnzică ia muzică 
— ne-a spus el ’n sala de așteptare a ae
roportului, ci leva clipe înainte de decola

rea Imensului IL-18. Am eunoscut oameni 
și locuri cu care aș vrea neapărat să mă 
reintiinesc; splendida Mamaia, unde s-ar 
putea tine multe intilniri Internationale 
de muzică. Bucure» ti ui... Mă întorc la a- 
nul. De altfel la anul ne vom revedea 
cu toții... La Festivalul Enescu...

Aram Haciaturian ne-a rugat in inche- 
iere să transmitem citeva cuvinte citito
rilor noștri :

„Dună o vacantă minunată, eu și familia 
mea părăsim Rominia cu sentimentul entu
ziasmului și ai unei mari gratitudini. Noi 
am călătorit mult, am văzut multe. Romînla 
este o (ară frumoasă și însorită. Mă folo
sesc de acest prilej c- să-i felicit din toată 
inima pe cititorii „Gazetei literare" și intreg 
poporul romfn cu oca.'» măreței sărbători a 
iul 23 August Urez poporului romin noi 
succese în muncă și creație."
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