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Succesele 
brigăzilor ds tineret 
de la Hunedoara

Brigăzile de tineret de la Com
binatul siderurgic din Hunedoara 
dau patriei peste plan cantități 
sporite de metal obținute îndeo
sebi prin îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a agregatelor.

Intre 1 ianuarie — 5 februarie 
brigăzile de tineret, de la oțelăria 
Martin au elaborat 35 șarje rapide 
și au dat peste plan 1330 tone de 
oțel de bună calitate. La cuptorul 
nr. 3, care a trecut de curînd sub 
patronajul tineretului, brigada 
prim topitorului Alexandru Nojo- 
gan a topit cu 255 tone mai mult 
oțel decît era planificat. Tinerii 
din secția laminoare și-au întrecut 
planul de producție pe aceeași pe
rioadă cu 705 tone de laminate.

Venind în sprijinul topitorilor de 
la oțelărie, brigăzile de tineret 
din celelalte secții ale combinatu
lui au adunat de la începutul a- 
nului și pînă acum 246.080 kg. de 
fier vechi.

CONȘTIINȚA RĂSPUNDERII
PENTRU PRESTIGIUL
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Succesele dcb’ndite in luna 
nuarie de industria chimică 
rată că această importantă 
mură a economiei noastre națio
nale se dezvoltă pe o linie as
cendentă. Astfel planul la pro
ducția globală prevăzut pe prima 
lună a anului 1958 a fost înde
plinit in proporție de 104.4 la 
sută; această depășire reprezin
tă o creștere de 25,6 la sută 
fat& de realizările din luna ia
nuarie 1957.

Măsurile tehnico-organizatorice 
aplicate in întreprinderi la pro
punerile făcute de muncitori, in
gineri și tehnicieni, ca ți folosi
rea rațională a capacității de 
producție a avut ca rezultat de
pășirea planului pe sortimente. 
Producția de coloranti, de pildă, 
a întrecut prevederile pianului cu 
6.4 la sută, producția de clor li
chid și acid clorhidric cu 8 la 
sută.

însemnate depășiri au fost ob
ținute la medicamente, negru de 
fum, acid sulfuric etc. In com
parație cu aceeași perioadă a a- 
nu'lui trecut industria chimică a 
dat cu 3000 tone mai mult acid 
sulfuric, cu 359 tone mai mult 
negru de fum, cu 726 tone mai 
multă sodă caustică etc.

La montaj piesele sînt asam
blate și nu după mult timp moto
rul sau compresorul este dus la 
examen, Ia bancul de probă. I se 
încearcă puterea, consumul, și 
dacă aprecierea este „foarte bine“, 
primește un număr și inscripția : 
„Fabricat în R.P.R. — Timpuri 
Noi”. Zilele trecute, motorul de 
6 C.P. a primit nr. 6.200 iar mo
torul semi-Diesel 25 m. 5800.

Vechile fabrici „Lemaître“, cu 
hale dezgolite. In care ningea și 
ploua ca afară, cu turnătoria în 
care mulți muncitori și-au pierdut 
sănătatea, au dispărut. Le-a luat 
locui o uzină mare, cu hale noi, 
cu mașini noi, iar pe frontispiciu 
o firmă ca un simbol : „Tim
puri Noi".

La „Lemaitre“ niciodată nu 
s-au fabricat motoare sau com- 
presoare. Ele se importau. Dar 
prin 1950 ziarele au înserat ști
rea că uzinele „Timpuri Noi" din 
București fabrică motoare chiar și 
pentru export.

Trebuie subliniat faptul că șap
te ani de zile cartea de vizită a 
uzinei nu a fost pătată.
. Colectivul de muncă de la „Tim-

puri Noi“ își face un titlu de 
onoare din produsele pe care le 
livrează, este conștient de marea 
răspundere pe care o reclamă a- 
ceastă caracteristică a uzinelor.

Comitetul U.T.M. (secretar tov. 
Ion Roșea) nu se mulțumește ca 
un anumit număr de tineri să fie 
fruntași. Ținta este ca toți tinerii 
să muncească în așa fel incit să 
cinstească marca fabricii. Anali- 
zînd situația calificării tinerilor, 
membrii comitetului au ajuns la 
concluzia că este nevoie de o re
împrospătare a cunoștințelor aces
tora. La propunerea U.T.M., con
ducerea uzinei a aprobat înființa
rea unor cursuri de minim tehnic 
la turnătorie, strungărie și mon
taj. Acestea au fost frecventaîe de 
138 de muncitori. Ur.ii ti
neri, printre care Gheorghe De
meter, forgu Mirea, Sebastian 
Staicu și-au ridicat încadrarea 
tarifară. Hotărîtcr este faptul că 
producția uzinei s-a îmbunătățit 
simțitor, în special din punct de 
vedere calitativ.

Pentru asigurarea unei produc
ții de caLfate bună, comitetul 
U.T.M. a depus o muncă energică.

De pildă, el a cerut ca brigă
zile rămase în urmă, cum a tost 
brigada a IH-a de la turnătorie, 
să 'primească ajutorul celor mai

LIDIA POPESCU

In întîmpinorea „Zi’ei Ceferiștilor1'

Roadele aplicării experienței sovietice
Experiența feroviarilor sovietici este de mare folos ceferiștilor în 

lupta lor pentru ieftinirea transporturilor, pe calea ferată. Iniția
tiva de a transporta un volum de mărfuri sporit cu un număr re
dus de locomotive, pornită de feroviarii sovietici de la Osnova, de 
exemplu, este aplicată in prezent în toate regionalele C.F.R.

Ceferiștii ieșeni, care folosesc această inițiativă încă din luna mai 
1957, au sporit parcursul mediu zilnic al locomotivelor </e la 173 
km. la 201 km. în acest fel ei au realizat o economie de 12 loco
motive la trenurile de marfă, în timp ce volumul de mărfuri tran
sportat a crescut cu circa 12 la sută față de acela înregistrat înainte 
de aplicarea acestei metode. Valoarea economiei de combustibil 
realizată în acest fel se ridică la aproape 2.000.000 lei.

Rezultatele obținute de ceferiștii ieșeni în urma aplicării iniția
tivei feroviarilor de la Osnova au făcut ca în scurt timp această me
todă să fie aplicată și de ceferiștii de pe cuprinsul regionalelor 
București, Craiova, Timișoara, Cluj și Orașul Stalin, care au eco
nomisit în total 24 de locomotive la trenurile de marfă și călători.

Pînă acum, pe rețeaua căilor noastre ferate s-a realizat o econo
mie de peste 40 locomotive care au fost utilizate pentru satisfacerea 
altor cerințe de transport.
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Larga participare i O
a cetățenilor la întîlnirile

cu candidații F.D.P.
★ Dezbaterea profundă a problemelor gospodăririi treburilor obștești 
* Numeroase propuneri și sugestii * Propuneri ale alegătorilor 

traduse în viață
în suprafață totală de 375.351 
rup, electrificarea altor 460 
străzi periferice etc.

Despre realizări înfăptuite 
București de sfaturile populare 
vorbit și la întîlnirile cu alegăto
rii ale candidaților Solomon IJio- 
nisie, matrițer la uzinele „Gr. 
.Preoteasa“, Ana Dumitrașcu, fila
toare la întreprinderea „Dacia“, 
Leonida Ionescu, secretar al Statu
tului Popular al Capitalei, Con
stantin Bălăiță, pensionar tipograf, 
la întîlnirile cu acad. prof. N. Gh. 
Lupu, sculptorul Eugen Ciucă și 
alții.

In adunări cetățenii au făcut 
aproape 1.950 de propuneri și su-

citava zile în întreaga țară 
adunări

Tînărul strungar ; 
Ungureanu Mir- • 
cea de la uzi- j 
nele „Timpuri ; 
Noi“ a fost pro- • 
pus candidat •

?F.D.P. în circumscripția elec-j 
jtorală orășenească nr. 167. •
• In fotografie: tînărul can- ț
* didat stă de vorbă cu cîțiva *
; alegători despre treburile car- • 
; fierului. •

Foto: N. SCARLET =

De
se desfășoară însuflețite
obștești în cadrul cărora cetățenii 
se întîlnesc cu candidații F.D.P. 
pentru alegerile de deputați în sfa
turile populare. întîlnirile, care 
se bucură de o largă participare, 
prilejuiesc rodnice schimburi de 
păreri asupra gospodăririi orașelor 
și satelor patriei.

La București, pînă în dimineața 
zilei de 6 februarie au avut loc 
373 de asemenea adunări la care 
au participat mii de alegători. 
Peste 2.400 de cetățeni au luat 
cuvîntul, mulți dintre ei ' făcind 
propuneri pentru îmbunătățirea 
activității sfaturilor populare.

La înlîlnirea eu alegătorii 
inginerului Anton Vlădoiu, 
ședințele Sfatului Popular al 
pitalei, candidat în circumscripția 
electorală nr. 133, s-a arătat, prin
tre altele, că în ultimii doi ani 
în București sute de mii de ce
tățeni au participat la acțiunile de 
gospodărire obștească a orașului.

Astfel au putut fi înfăptuite 
peste plan importante lucrări edi
litare, realizîndu-se economii în 
valoare de circa 71 de milioane 
de lei. Dintre aceste lucrări, nu
mai în anul 1957 se numără pa- 
varea a zeci de străzi mărginașe
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In februarie 1933 muncitorii 
ceferiști și petroliști conduși 
de Partidul Comunist din Ro- 
mlnia au inscrls o pagină 
glorioasă în istoria lup
tei revoluționare a clasei 
noastre muncitoare. Fotogra
fia alăturată, făcută la 15 
februarie 1933 In timpul e- 
rolcelor lupte greviste de la 
„Grlvija“, reprezintă mii de 
muncitori ceferiști, vîrstnici șl 
tineri, în curtea Atelierelor 
„Grlvița“ în grevă. Și acest 
document fotografic ne vor
bește despre amploarea luptei 
ceferiștilor care s-au ridicat 
cu toții, la chemarea P.C.R., 
pentru apărarea intereselor 
lor vitale, împotriva capita
lismului, Împotriva fascizării 
tării.

In aceste lupte, Uniunea 
Tineretului Comunist din Ro- 
minia, vlăstar credincios al 
P.C.R. și-a adus contribuția. 
U.T.C. a mobilizat tineretul

muncitor îa înTăptuirea che- 
mărilor partidului. Facsimilul 
pe care-l publicăm reprezintă 
un fragment dintr-un mate
rial »țrâruț in Buletinul C.C. 
al U.T.C. din ianuarie 1933. 
In acest material se arătau 
măsurile luate de U.T.C. pen
tru întărirea muncii in rindu- 
rile tinerilor ceierlști

r ; Deci, de aci' reiese prima sarcina : concentrarea forțelor celor mai bune pentru luarea 
Tși întărire» legăturilor și orgânizațiiloe noastre 1» C.Î.R. De a. începe munca, din primul 
hsoment, pe un teren cât se poate de larg creând nuclee în toate secțiile, legându-le cu m&s- 
î'sele de tineri prin sindicate, prin cercuri culturale, de presă etc,.Pentru realizarun 
Hera. ctfm și pentru asigurarea educării în spiritul disciplinai și al luptei celulelor C.F.R. 
Îeste foarte bine de a pune din elementele cele «ai bune un instructor special la C.F.R,

2) Insă sarcina noastră principală de bază rămâne organizarea acțiunilor zilnice ale ma
melor d« ceferiști-pentru revendicările lor cele mai arzătoare parțiale. In primul rând îm- 

ipetrivșț scăderii salariiior'prin scurtarea timpului de lucru fără menținerea salariilor 
' tru ridicarea salariilor;împotriva concedierilor - pentru, reprimirea celo^r concediați.Tar ca 

o condiție a acesteia ea cere aplicarea riguroasă a tacticei de front unic de jos, care 1« 
T cere mal mult ca oriunde tocmai cauză că burghezia caută desbinarea.
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agestii care se referă la pavarea 
numeroase străzi, extinderea rețe
lelor de apă, canal, electricitate și 
gaze naturale, construirea unei 
instituții culturale, a unei băi 
publice în cartierul „23 August“ 
și a unui pod peste apa Colenti- 
nei, îmbunătățirea acțiunii de cu
rățenie a străzilor etc. Multe din 
aceste propuneri au fost cercetate 
și rezolvate operativ de sfaturile 
populare. Astfel, în urma sezisă- 
rilor alegătorilor, vor incepe lu
crări de reparație a șoselei Dom
nești, precum și de pavare a 
numeroase străzi, vor fi deschise 
numeroase noi unități comerciale, 
vor fi extinse rețelele de 
canal și electricitate etc.

Politica pa riadului
deschide drum spre noi realizări

Orice s-ar spune, gospodarii ră- 
mîn tot gospodari. De asta m-am 
convins din nou aseară. Intr-o 
sală obișnuită de cursuri a Insti
tutului Politehnic, s-au strîns ce
tățeni de pe Calea Griviței. str. 
Polizu și alte străzi care fac parte 
din circumscripția electorală ra
ională 172, I. V. Stalin. Au venit 
să se întilnească și să discute cu 
candidatul F.D.P. — tînărul ingi
ner Nicolae Stere, asistent la In
stitutul Politehnic.

Intîlnirea a fost fixată pentru 
ora 18. Dar și cetățenii și candi
datul au venit cu mult înainte. 
Treburile gospodărești îi intere-

sează doar deopotrivă în aceeași 
măsură. Asta a reieșit foarte clar 
mal ales din discuțiile purtate.

— Vedeți, spune ing. Nicolae 
Stere, înainte țara asta a noastră 
era săracă, înapoiată. Astăzi s-a 
schimbat de n-o mai recunoști. 
Numai în ultimii ani, cîte lucruri 
nu s-au făcut 1 Să vorbim numai 
de realizările raionului nostru...

Intr-adevăr, cîte lucruri n-au 
fost înfăptuite în ultimii ani în 
raionul Stalin cu sprijinul de fie-

O cameră obișnuită din noul 
oraș muncitoresc. Atmosfera este 
plăcută, sărbătorească. In mijlocul 
oamenilor stă oțelarul Petru For- 
țu. El e candidat F.D.P. în cir
cumscripția electorală orășenească 
nr. 24. Cetățenii vorbesc mult, ca 
între prieteni.

Cineva spune că acum cîțiva ani 
n-ar fi putut candida nimeni în 
circumscripția aceasta pentru sim
plul motiv că ea nu exista. Acum, 
orașul muncitoresc din Hunedoa
ra s-a dezvoltat mult. Peste 1.800 
apartamente noi sînt locuite de 
siderurgiști ți constructori. Alte
le sînt în curs de construire. S-au 
înființat magazine textile și ali
mentare, străzile s-au asfaltat, s-au 
construit un spital modern, un 
stadion și un club-cinema, un 
complex restaurant-berărie, cofetă
rie, prin oraț circulă autobuse. 
S-au făcut blocuri pentru cei ne
căsătoriți.

Oamenii vorbesc pe rind. Unii 
despre contribuția sfatului popu
lar, alții despre muncile voluntare 
pentru curățenia și amenajarea de 
spații verzi. Mulți vorbesc despre 
ceea ce ar mai trebui făcut.

Tînăra Elena Petrovici face a- 
pel la locatarii blocului D să par
ticipe la munca de amenajare a 
unui scuar și a unui mie pare. 
Ing. T. Tudorov propune candida
tului să sprijine urgentarea lucră
rilor de terminare a sălii cinema
tografului. Dionisie Munteanu 
vrea să organizeze cîteva ore de 
muncă voluntară pentru plantarea 
de pomi pe marginea drumului. 
Ioan Mierluță cere candidatului 
să se intereseze de aprovizionarea 
magazinelor cu unele articole de 
încălțăminte.

Petre Forțu notează totul. S-au 
făcut multe, dar și multe mai sînt 
de făcut.

GH. PAVEL

Din vechea aritmetica
ELE

212 reprezintă mai puțin decît 
245?

Întrebarea pare naivă și hărăzi
tă a fi tratată cu un zîmhet iro
nic. Cine a trecut pe băncile a

clase primare știe că 212

J. ALPIN

(Continuare în pag. lll-a)

patru 
este...

Firește, știe că 212 reprezintă o 
cifră mai redusă decît 245. Și to
tuși întrebarea noastră își mai aș
teaptă răspunsul. De vină nu sînt 
insuficientele noastre cunoștințe

începutul... începutului
începutul... începutului este mo

mentul alegerii cărții. Cititorul se 
află în fața milioanelor de volume 
mai neputincios decît neofitul că
ruia i se cere să aleagă de pe cer 
o anumită stea. Și totuși există un 
mijloc destul de sigur care poate 
călăuzi pe începător spre cartea 
potrivită. Este vorba de cunoaște
rea limpede a obiectivului în nu
mele căruia alege o carte pe de o 
parte, iar pe de altă parte de cu
noașterea propriilor puteri.

Cititorul experimentat își formu
lează de la început scopul respec
tivei acțiuni: are de făcut o lu
crare mai întinsă, un simplu refe
rat, de scris un articol cu caracter 
general sau un studiu mai amă
nunțit ? Trebuie să pregătească 
un examen ca student sau ca exa
minator ? Urmărește să cunoască 
subiectul în sine sau caută numai 
complectări la un material de bază 
pe care-I stăpînește ? Iată obiec
tive care pot îndruma în chip di
ferit alegerea cărții : pentru o lu
crare mai întinsă, un studiu mai 
amănunțit, va alege cărți de bază 
care pot servi ca izvoare sau tra
tate analitice, lucrări cu caracter 
istoric ce înfățișează evoluția pro
blemei respective. Pentru un arti
col cu caracter general, un refe
rat de dimensiuni reduse va pre
fera lucrările de sinteză, care re
dau esențialul ocolind amănuntele. 
Dacă abia își însușește materialul, 
va căuta un manual cît mai re
cent. Dacă-I complectează va con
sulta și lucrările pe subiecte mai 
limitate, va căuta articolele respec
tive dm enciclopedii, revistele de 
specialitate. Elevul se va mulțumi 
să posede temeinic cunoștințele ce
rute de materia respectivă și nu
mai în acest caz le va complecta 
cu elemente suplimentare. Exami
natorul va acumula mai multe cu
noștințe

Pe cît se poate, trebuie să ne 
fie limpede nu numai forma obiec
tivului nostru ci și conținutul, te
ma lui. Ce subiect ne propunem să 
studiem ? Venim oare în fața căr
ților propunîndu-ne s5 studiem în

general economie 
fizică, literatură ? 
greu să ne orientăm în noianul de 
cărți numai pe temeiul acestei in
dicații generale. Căci fiecare dintre 
materiile enumerate mai sus este 
tratată, în introduceri, lucrări de 
bază scrise de clasicii respectivu
lui domeniu de cunoștințe, studii 
despre aceștia, lucrări cu caracter 
istoric pe o singură problemă sau 
pe întregul domeniu, cercetări ori
ginale, lucrări de acumulare fapti
că, de analiză de erudiție și altele 
de sinteză, de interpretare filozo
fică, dicționare, enciclopedii dera-

politică, istorie, 
Ar fi destul de

Știi să-ți organizezi 
munca 

Intelectuală ì (II)

mură, antologii și lucrări cu carac
ter bibliografic. Cum se va des
curca cititorul pornit la drum să 
studieze „în general“, o ramură 
de cunoștințe ? Dar acela care și-a 
propus să studieze o temă precisă, 
do pildă : „crizele“, sau „epoca re
nașterii”, sau „dezagregarea ato
mului“, prin însăși această pre
cizare, va îndepărta deodată din 
calea sa toate cărțile care ar fi 
putut să-l antreneze departe de 
obiectivul său principal.

Dacă am vorbit despre carte, să 
nu uităm cititorul. Cealaltă condi
ție riguroasă a orientării în lumea 
cărților este cunoașterea proprii
lor puteri în raport cu stadiul de 
pregătire la care a ajuns cititorul 
în momentul cînd alege cartea. Nu 
poți aborda o ramură de cunoș
tințe începînd cu ultimele rezul
tate ale științei respective. O lege 
implacabilă, care nemulțumește a- 
deseori orgoliul cititorilor grăbiți, 
vrea ca studiul să debuteze cu lu
crări de felul introducerilor sau ale 
manualelor elementare care conțin 
alfabetul științei respective. Apoi 
ie trece la cunoașterea probleme.

lor mai importante din lucrări spe
ciale, se studiază clasicii și numai 
ulterior se abordează lucrările de 
generalizare filozofică. In acel mo
ment, cititorul este el însuși un 
specialist și limbajul de speciali
tate nu-1 mai înspăimîntă.

Imaginea limpede a obiectivului 
e aidoma unui far ce luminează 
drumul printre nesfîrșitele șiruri 
de cărți. Conștiința propriei tale 
pregătiri sau mai precis a propriei 
tale ignoranțe e ca o busolă ce te 
menține cu strășnicie pe drumul 
drept, modifieîndu-ți itinerariul pe 
măsura sporirii cunoștințelor. Toa
te acestea reprezintă numai pri
mele jaloane în știința alegerii 
cărților. Căci vine o vreme cînd 
practica de cititor îți înlesnește să 
folosești serryie mult mai fine pen
tru determinarea utilității unei 
cărți, semne pe care începătorul 
nu le poate încă interpreta. Ca un 
medic experimentat ce știe desci
fra boala din semnalele 
mite corpul omenesc în 
în vîrful sau îndoitul 
vei ajunge și tu, tinere 
să știi dacă o carte este
atenția ta, cîntărind în minte fai
ma autorului respectiv, anul apa
riției, indicațiile zgîrcite ale titlu
lui sau subtitlului, ediția, pricepe
rea celui ce recomandă cartea pu
blicului semnînd prefața, tabla de 
materii și alte asemenea indicații. 
Și este bine să te silești a deveni 
cît mai grabnic un asemenea diag
nostician al valorii cărților pe care 
ai fi ispitit să le îngrămădești pe 
masa ta de lucru. Căci te pasc și 
pericole în lumea foarte populată 
a cărților. Sînt printre ele lucrări 
pe cît de voluminoase pe atît de 
searbăde care repetă fără duh ceea 
ce poți găsi mult mai adînc spus 
în operele clasicilor ; cărți cu în
fățișare ispititoare dar cu miezul 
otrăvit de cele mai neștiințifice 
concepții, volume cu „notițe sla- 
be-n coadă“ (cum spune poetul) 
care etalează o erudiție fastidioasă,

SEN ALEXANDRU 
(Continuare in pag. 3-a) I

ce le tri- 
stetoscop, 
degetului, 
începător 
demnă de

CTORALÀ
de ordin aritmetic, ci enigmele 
calculelor electorale. Cele mai 
complicate ecuații algebrice con
stituie un fleac pe lingă tainele 
de odinioară ale aritmeticii electo
rale.

212 reprezintă numărul voturi
lor pe care candidații guvernamen
tali le-au obținut în comuna Cio- 
fringeni din județul Argeș în ale
gerile din 1926.

245 reprezintă numărul cetățe
nilor care au declarat public că 
au votat cu opoziția.

Enigma începe din momentul 
în care cetățenii au aflat că 212 
voturi sînt suficiente pentru vic
toria în alegeri, în vreme ce 245 
de voturi sînt prea puține.

Copiii din comună nu mai dă
deau credit profesorului lor de arit
metică. Dar ce era de vină bietul 
om ? Aritmetica electorală n-avea 
nimic comun cu ceea ce se înoa
tă in materie de calcul al cifrelor 
sub acoperișul școlii primare.

Răsfoiești mărturiile trecutului 
înmagazinate în pagini de cărți și 
te uimesc ciudățeniile electorale. 
O întîmplare povestită telegrafic, 
fără pretenții de romanțate: în 
comuna Mălăiești din județul Pra
hova cîțiva săteni s-au prezentat 
la notar spre a înregistra pe can
didații opoziției. Firesc, conform 
legii. Dar... Notarul a fugit din 
comună ca să împiedice depune
rea listelor de candidaturi. Țăra
nii au alergat la gară după riotar. 
Aci i-au întîmpinat jandarmii. In- 
tîlnirea s-a soldat cu cîteva focuri 
de armă. Țăranii n-au dezarmat. 
S-au dus la Slănic și au depus a- 
colo lista. La reîntoarcerea în sat 
le-a fost rezervată o surpriză: sar

M. RAMURA

Deschiderea 
expoziției

„DIN VIATA
oamenilor sovietici“

Vineri la amiază s-a deschis 
în sala de expoziții a Casei prie
teniei romîno-sovietice expoziția 
„Din viața oamenilor sovietici“, 
organizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Au luat parte Eugen Rodan, 
secretar al Consiliului general 
A.R.L.U.S., I. Iser, artist al po
porului, oameni de artă și cultu
ră, activiști ai Arlusului.

A fost de față I. S. Ilin, secre
tar al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Expoziția înfățișează în ima
gini atrăgătoare și cifre elocven
te aspecte din 
îmbelșugată pe 
menii sovietici, 
comunismului.

viaja liberă și 
care o duc oa- 
constructori ai

(Agerpres)
OOOOO--------------

Cînd reîncep 
cursurile universitare

Ministerul Invătămtntulul și 
Culturii anunță că vacanta de 
iarnă a studenților se termină 
în ziua de 10 februarie a.c.

Cursurile Instituțiilor de învă- 
tămînt superior se reiau con
form planurilor de învățămint in 
ziua de mărfi 11 februarie a.c.

(Agerpres)



RUSALIN MUREȘANU

R O Ä I T Ă
ferate ale tăriiodată
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HORIA ARAMĂ

Sirena lui Roaită a străbătut tara 
Pe fiecare linie ferată,
Inpînztad pămîntiul ca o ahemare 
înspre căi viitoare.
Stagele lui în apusurile zării

S-a scurs peste liniile
Și în tărîna ta care dorm strămoșii 
Ca tatr-o taoîlcire de rădăcini de otel 
Ale Grivifei Roșii 1

O carte căutată}

„AM PLECAT 
DIN SAT“

Cititorul operei lui PușkinCititorul operei Iui Pușkin se 
găsește în fața unui geniu atît de 
vast îneît e greu să fie cuprins în
tr-o definiție. Prorocul care a- 
prindea cu cuvîntul inimile ome
nești înfierînd tirania țarilor sau 
prevestind triumful libertății, poe
tul rînd po rînd gingaș, răscolit de 
pasiune sau melancolie, al . iubirii, 
poetul prieteniei și al plaiurilor na
tale, cercetătorul-arlist care a <obo- 
rît în adîncurile istoriei țării sale 
în căutarea figurii lui Petru cel 
Mare, a dramei întunecate a lui Bo- 
rij Godunov și a falsului Dimitri 
sau a eroilor poporului răzvrătit 
Stepan Razin și Pugaciov, povesti
torul sfătos al minunate
lor basme rusești — acesta 
este Pușkin și totuși nu în 
întregime Pușkin. Căci în 
cei nici patruzeci de ani 
cît a durat viața acestui 
gigant al literaturii ruse 
— nenumărate au fost do
meniile în care pana sa, 
necontenit activă, a lăsat 
mărturii ale unui geniu ne
obișnuit de fecund. Și to
tuși marele poet poate fi 
caracterizat printr-un sin
gur cuvînt —- folosit cu 
prea multă dărnicie une
ori, dar care în cazul a- 
cesta își recapătă toată 
valoarea inițială. Pușkin a 
fost în primul rînd o con
știință — una din acele 
conștiințe frămîntate de 
marile probleme ale vre
mii lor, care nu-și pot ră
mîne credincioase lor în- 
șile decît slujind idealuri
lor libertății.

încă din anii adoles
cenței, elevul „zvăpăiat“ 
cum se caracteriza singur, 
a! colegiului de la Țarskoe 
Sein, își pierduse cu repe
ziciune iluziile cu privire 
le „tătucul țar“. Admi
rația lui sinceră pentru 
torii mai vîrstnici Derjavin, 
mzin, Jukovski și prietenia pe care 
ei i-au arătat-o de la primele sale 
creații (mai tîrziu de multe ori s-au 
străduit ei să potolească furia ța
rului împotriva lui Pușkin) nu 
I-au făcut pe tînărul poet să adere 
la vederile lor limitate, de supuși 
cuminți ai monarhiei. Glumele us
turătoare la adresa stăpînirii pe 
care și le permitea încă în acea 
vreme tînărul nobil deveniseră ves
tite. Unul din prietenii săi relata 
remarca ironică a lui Pușkin Ia 
auzul veștii că un urs ținut în lan
țuri fugise din „captivitate“ : „S-a 
găsit un singur om, dar și acela 
nu-i decît un biet urs“. Era ușor 
de prevăzut evoluția viitoare a 
poetului, și stăpînirea, care Ia în
ceput a încercat să folosească acest 
mare talent născînd în slujba tro
nului, a început, pe drept cuvînt, 
să-l urmărească cu neliniște și os
tilitate.

Perioada în care a trăit Pușkin, 
cu tirania absolulistă dusă pînă la 
absurd și cruzime sîngeroasă, i-a 
fost fatală : se cunoaște sfîrșitul 
lui tragic în care atitudinea rău- —i.  _ i—marj șj a turțji

și nefericirile vieții

poetului și cărora el le-a trimis în 
Siberia, unde fuseseră deportați, 
înflăcăratul său mesaj în versuri: 
„In fundul minei siberiene / Răb
darea mîndră v-o păstrați / Nu 
piere-naltul zbor al minții / Nici 
anii voștri-ndurerați...“ Din aceste 
momente eroice ale timpului său 
e plămădit geniul lui Pușkin, pro
fund național, popular și iubitor 
de libertate ca și din acel „duh ru
sesc“ pe care l-a întilnit încă în 
copilărie, în poveștile doicii Arina 
Rodionovna. Acest spirit național 
rusesc care impregnează toate o- 
perele sale, dar care s-a vădit mai 
devreme și mai izbitor în fermecă
torul poem „Ruslan și Ludmila“ 
a stîrnit iritarea unor partizani fa
natici ai vechilor canoane poetice, 
care l-au găsit lipsit de cuviință 
ca năvala „unui mujic bărbos în 
suman și opinci în clubul nobili
mii din Moscova".

Ar trebui să cunoaștem societa
tea din epoca lui Pușkin în toată 
complexitatea instituțiilor ei sociale 
și politice, cu influența pe care 
acestea le exercitau asupra vieții

eroului cărții, ale familiei, al< 
satului. Episoadele sînt pulsațiil 
unei inimi suprasensibile, a copi 
lului, în prima parte, a tînărului 
în a doua, care indică seismogra 
fie urcușurile și căderile lui dii 
anii premergători primului războ 
mondial și pînă în preajma celu 
de al doilea. E o lume tulbure 
răvășită de război și de criză ecc 
nomică — e soarta unei mari fa 
milii de gospodari ardeleni, lovit 
în plin și risipită mereu, e sa 
tul cu contradicțiile lui specific 
și orașul capitalist cu marile «' 
antagonisme. Peste toate 
suprapune imaginea aceliii 
agitat al povestitorului în earfe’ s 
nasc bucuriile și chinurile croc 
ției. La început e un mugure d 
foc care-i luminează mîinile di 
bace la cioplit, la încrustat, 
împletit, și care mai tîrziu 
preschimbă în flacără mistuitoare 
Toate riscurile sînt înfruntate 
toate drumurile bătute —■ și cît> 
sînt ! — pentru ca talentul să-ș 
pună sărutul fierbinte pe pietreb 
reci, trezindu-le la viață. Cîte mi 
zerii și privațiuni, de la incrusta 
rea bîtei ciobănești, pînă la prim; 
expoziție de sculptură de h 
Tîrgu-Mureș!

Cum spuneam însă la început 
mă temeam ca vraja acestei cărț 
să nu mă înșele prin subiectivi 
tate. Am încercat deci să mă ve 
rific.

Lăsînd la o parte o anumită re 
zervă neexprimată a criticii lite 
rare, am căutat cartea lui Vlasii 
în librării. N-am găsit-o. Dia'/'lis 
cuții, în diverse părți ale L ■ 
am aflat că mai ales tineretul 
caută și o citește. Cred că în afî 
unor motive de genul celor expri 
mate în analogia dintre miezu 
cărții și sufletul și formația mea 
tinerii inbesc sinceritatea pagini 
lor lui Vlasiu, autenticitatea ț 
profunzimea lor realistă, evocaret 
satului și orașului romîncsc din 
tre cele două războaie mondiale și 
mai presus de toate, povestea greu 
tăților pe care trebuia să le do
boare altădată un talent admira
bil în drumul dintre noapte și lu
mină. Din acest punct de vedere 
„Am plecat din sat“ are un suflu 
eroic, o discretă înflăcărare ro
mantică și o mare puritate de ex
presie. Lectura ei rămîne pentru 
tineret nu numai o delectare, ci 
și un mijloc de educare a caracte
rului, a voinței, a talentului.

ION BRAD

Există undeva, într-un colț al 
sufletului, un resort miraculos. 
După ce stă uitat acolo ani de 
zile, vine un cuvînt, o pagină sau 
o carte și-l apasă cu un deget, 
făcîndu-1 să tresară ți să se dez
lănțuie. Atunci ți se umple sufle
tul de stări neprevăzute — de 
amintiri și elanuri, de gînduri a- 
dînci și de visuri înalte. Așa mi 
s-a întîmplat cînd am citit și re
citit „Am plecat din sat“, cartea 
de amintiri și evocări a lui Ion 
Vlasiu, apărută anul trecut la 
E.S.P.L.A.

Mi-am zis : poate e o vrajă în
șelătoare. Poate numai eu, copil 
de țăran, care vin din aceleași 
părți de lume, mă las prea ușor 
inundat de tulburătoarea lumină 
a paginilor lui Vlasiu. 
doar de aceeași lume a 
ardelean, de același peisaj atît de 
familiar mie. Parcă totul 
împins însă 
ca-ntr-o altă 
aproape am 
de la faptul 
povestite nu

temporan spunea că „în toată ar
mata nu exista un singur subofi
țer — dintre cei cît de cît știutori 
de carte — care să nu le fi în
vățat pe de rost“) Pușkin plecă în 
primul său surghiun. (După vreo 
patru ani, învinuit de ateism, el va 
fi obligat să se retragă la moșia 
părintească din Mihailovskoe „sub 
supravegherea autorităților locale").

In situația destul de penibilă de 
surghiunit (unul dintre șefii săi, 
contele Voronțov, iritat de demni
tatea poetului, îl trimisese „ca să-i 
mai taie din înfumurare“, într-o 
campanie de... exterminare a lăcus
telor) Pușkin a rămas același „răz
vrătit“ care scrisese în epistola 
„Către Ceaadaev“, „Din somn 
Rusia s-o trezi I Pe năruita tiranie 
/ Al nostru nume soris va fi“.

Ideile pe care le împărtășește 
cu noii săi prieteni — generalul 
Orlov (cunoscut pentru severitatea 
cu care interzicea ofițerilor să se 
poarte brutal cu soldații) și alți 
militari membri ai societății revo
luționare secrete — sînt aceleași. 
Ele răzbat chiar și în lucrări care 

par să aibă foarte puțină 
legătură cu problemele 
contemporane cum e im
presionanta tragedie „Bo- 
rii) Godunov“. „Jukovski 
spune că țarul îmi va Ierta 
această tragedie dar nu-mi 
vine a crede... — îi scrie 
Pușkin lui Viazemski. — 
Deși am conceput-o fără 
spirit agresiv, n-am izbutit 
totuși cu nici un chip 
să-mi ascund urechile sub 
tichia nebunului“. Dar mai 
cu seamă răzbat acestea 
în „Proorocul“ care cîntă 
nobila misiune a artistului 
— profet și în acel vestit 
mesaj trimis decembriști
lor deportați în Siberia. 
Captiv de fapt, la Mihai
lovskoe, Pușkin nu a putut 
să participe la răscoala de
cembriștilor și vestea înă
bușirii ei și a represiunilor 
care i-au urmat (cinci con
ducători revoluționari fu
seseră spînzurați iar cel 
mai bun prieten al său, de
cembristul Pușcin — osîn- 
dit la douăzeci da ani de 
ocnă) l-a zguduit. In pri
ma sa convorbire cu noul 
țar Nicolae întrebat de a- 

dacă ar fi participat la răs- 
în caz că s-ar fi aflat la 

poetul a răspuns :
1 Toți prie

tenii mei au luat parte la complot. 
Cum aș fi putut să nu particip și 
eu ?“

Ar fi greu de citat o singură o- 
peră dintre cele mai de seamă ale 
marelui poet — rod al maturității 
sale artistice — care să nu dove
dească aceeași consecvență față de 
idealurile sale din tinerețe, fie că 
ne referim la seînteietoarea satiri
zare a lumii înalte și la aluziile— 
destul de clare chiar și pentru ci
titorul vremii noastre — la lupta 
pentru libertate, din „Evgheni O- 
neghin“, fie că e vorba de respec
tul pe care-1 arată popoarelor asu
prite, socotite pe atunci inferioare 

„Ț = sau în renumitul său 
„Eu mi-am durat un monument“, 
ori în versuri închinate eroilor gre
ci care se răseulaseră împotriva 
jugului turcesc, fie că-1 cîntă pe 
legendarul Stenka Razin. E sufi
cientă lectura acestor opere pentru 
a înțelege cît de falsă era acea fi
gură acreditată de critica burgheză, 
a unui Pușkin scriitor al unei „eli
te“, inaccesibil maselor populare. Și 
cu atît mai șubredă apare această 
teorie azi, cînd opera nepieritoare 
a marelui bard circulă în sute de 
mii și milioane de exemplare pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
patriei sale (și nu numai în pa
tria sa) cînd îl pomenesc cu dra
goste așa cum cu clarviziune ge
nială a prevăzut el însuși „Nenu
mărate graiuri pe mii și mii de 
buze / Vlăstare de sclavi mîndre, 
calmîci din zări deșarte / Fineji 
și seminții tunguze“.

MIRCEA ANDREI

t E PETENT
lumină 

E vorba 
satului

a fosl 
înapoi,

Ele

scrii- 
Kara-

voitoare a lumii mari și a curți 
joacă un rol cel puțin tot atît di 
însemnat ca i’ ' ‘
sale personale. Dar, totodată, fap
tul că a trăit în epoca aceea a fost 
pentru talentul său un dar al des
tinului. E greu de conceput Puș
kin fără amintirea înălțătoare a a- 
nilor 1812, cînd în sufletul băie- 
țandrului de treisprezece ani se 
aprinsese mîndria pentru admira
bilele însușiri ale poporului rus, 
fără generoasa luptă pentru liber
tate a decembriștilor, dintre care 
mulți erau prieteni apropiați ai

artistice, ca să înțelegem de ce 
viața marelui poet, admirat și iu
bit, sărbătorit de cei mai valoroși 
oameni ai timpului său, a fost to
tuși o necurmată și istovitoare lup
tă : luptă împotriva (arilor Ale
xandru I și Nicolae I și a nobili
mii, care nu-i puteau ierta „răz
vrătirea", astfel că multe din poe
ziile lui nu au văzut lumina ti
parului (ele circulau însă, pe as
cuns, în copii manuscris) sau apă
reau mutilate de cenzură, lupta cu 
concepțiile estetice retrograde, 
pentru spiritul inovator pe care el 
l-a adus și în alegerea temelor, în 
maniera lui realistă și în limba pe 
care, de fapt, a creat-o, dăruindu-i 
frumusețea graiului popular și mi
nunata sa conciziune. Era firesc 
ca toate acestea să întunece sufle- __ _
tul poetului robust prin tempera- MȚjganjj« 
ment și căruia viața i-a dăruit un — • ■ 
singur lucru cu adevărat luminos : 
prieteniile devotate de care s-a 
bucurat pînă în ultima clipă a 
vieții sale (printre aceste prietenii, 
pe lîngă scriitori de talent și eroi 
ai mișcării decembriste, se înscrie 
și cea a genialului Gogol, căruia 
Pușkin i-a sugerat ideile celor două 
mari opere : „Revizorul“ și „Su
flete moarte“).

Pușkin n-avea decît șaisprezece 
ani cînd a scris poezia „Către Li- 
ciniu“ — prezentată drept o tra
ducere din latină — dar în care 
poetul adolescent, pătruns de idei
le îndrăznețe ce circulau printre 
tinerii de la Țarskoe Selo, înfiera 
de fapt societatea coruptă a vre-> 
mii lui și pe conducătorii ei excla- 
mînd sfidător : „...simt libertate-n 
piept / E treaz în mine duhul po
porului cel drept". Cu numai cîți- 
va ani mai tîrziu, în urma unor 
epigrame și a vestitelor sale poe
zii : „Libertatea“, „Satul“ și „Că
tre Ceaadaev“ (despre care un con-

cesta 
coală 
Petersburg, 
„Neapărat, majestate !

li
st

In materie de copilărie
Stat repetentul, stat găliganul 
Care se-ascunde ta ultima bancă 
Printre colegii cu muilit mai mici

Tot ce fac el attt de firesc,
E attt de caraghios ctad eu îl imit! 
Copilăria e plină de farmec 
Pentru că nu poate fi imitată...

Mă zbengui cu ei, oît îs de lung,
Și ei mă acceptă în joc uneori
Și atunci mi-e rușine de picioarele lungi 
Și de rîsuil gros, și de umbra mustății-

De aceea probabil copiii rîd, 
îngăduitor, de sttagăciile mele. 
Și mi se simt infinit superiori 
In copilăria tor adevărată.

»

In vizită 
la teatrul 
din Sibiu

Tea-Am vizitat nu de mult 
irul de stat din Sibiu fi am 
văzut acolo clteva spectacole. 
Ceea ce m-a impresionat cel 
mai mult a fost faptul că dat 
fiind colectivul restrîns al tea
trului, actorii sint distribuiți in 
multe piese, fiecare definind 
roluri importante aproape în 
toate spectacolele. Cu toate a- 
cestea, ei nu dau semne de 
oboseală pe scenă, ba mal 
mult, se străduiesc să joace de 
fie care dată altfel, să se adap
teze rolului respectiv, nepăs- 
trind nimic din personalitatea 
eroului interpretat la matineu 
sau cu o seară înainte, lucru 
îndeobște destul de greu de 
realizat. Pe actrița Dorina 
Stanca, de exemplu, am văzut-o 
fi în „Maria Stuart" de Schil
ler fi in „Hanul de la răscruce" 
de Horia Lovinescu și în „Rup
tura "de Boris Lavreniev. De 
fiecare dată, artista aducea o 
atmosferă nouă, scotea la ivea
lă un conținut sufletesc deose
bit, adecvat personajului inter
pretat. In general am putut ob
serva la majoritatea actorilor 
teatrului din Sibiu o bună 
orientare spre viața interioară 
și coordonatele sociale ale per
sonajelor și o fugă de ostenta
ție și șarjă, o anumită discre
ție de bun gust în joc, în care 
se recunosc fără îndoială roa
dele unei bune îndrumări regi- 
sorale.

Iată, de pildă, spectacolul cu 
„Ruptura". Este un spectacol 
nu ușor de realizat, in care tre
buie dozate cu grijă interpreta
rea realistă și avîntul romantic, 
latura satirică cu cea eroică, a- 
flate în intenția autorului. Re
gia (Ion Deloreanu) a ales cu 
pricepere înterpreții și i-a în
drumat cu finețe spre valorifi
carea propriilor resurse artisti
ce. Mircea Olariu a creat cu 
multă pricepere chipul luminos 
al bolșevicului Artiom Godun. 
Actorul a știut să penduleze 
între sobrietatea și severitatea 
militantului revoluționar aflat 
în plină bătălie și gingășia în
drăgostitului, grija și atenția 
educatorului. Cit de bine se 
comportă, de pildă, Mircea Ola
riu in momentul declanșării fu
riei marinarilor de pe „Zarla" 
împotriva reprezentanților Gu
vernului Provizoriu. Godun al 
său a făcut zid din trupu-î 
pentru a împiedica pe marinari 
să se năpustească asupra de
magogilor lui Kerenski. El nu 
se preface că-i stăvilește pe 
matrozi, spectatorul vede întra- 
devăr că el apasă cu toate 
puterile lui de atlet spre a-i 
împiedica pe tovarășii săi să

facă vreun gest necugetat. Dar 
spectatorul poate observa în a- 
celași timp că Godun este sin
cer, amuzat și chiar bucuros 
de manifestarea de revoltă a 
marinarilor, care îi va convin
ge pe amiral și pe ceilalți tre
păduși politici că n-au ce căuta 
pe vas, că și-au pierdut încre
derea maselor: deși se opune 
cu toată forța năvalei matelo- 
ților, pe fața lui se poate vedea 
laolaltă cu grimasa de efort, un 
zîmbet larg, puțin răutăcios — 
demagogii sînt scărmăniți după 
cum merită.

La celălalt pol față de Go
dun, se află ofițerul alb Le- 
pold Ștube, soțul Tatianei. Ni- 
colaie Albani care interpretează 
rolul acesta, a știut să opună 
figurii uneori cam necioplite 
dar plină de viață a lui Go
dun, o stilată dar nu mai puțin 
ridicolă momîie. Căci ura veni
noasă a lui Ștube împotriva 
poporului e attt de mare, Incit 
în cele din urmă, el însuși îi

cade victimă: se usucă, se mu
mifică, pierde orice urmă de 
umanitate, de spontaneitate fi 
sinceritate, devenind un mane
chin grețos.

Oricine vizionează spectaco
lele Teatrului din Sibiu se poa
te convinge de eforturile reale 
pe care le face colectivul său 
de a corespunde tot mai mult 
înaltei sale misiuni.

Muzeul de arfă 
din Craiova

In interiorul somptuos al ce
lei mai frumoase și impună
toare clădiri din Craiova se 
poate citi următoarea inscripție 
săpată într-o placă prinsă de 
perete: „Această clădire 
ridicat la anii 1900-1907 de că
tre Constantin I. Michail și s-a 
inaugurat în anul 1909 de fiii 
săi Nicolae și Ion“. Stranie șl 
revoltătoare coincidență. In a- 
nul cînd spînzurătorile și pîr. 
jolurile împînzeau satele noa
stre ce se ridicaseră pentru pli
ne și pămînt, în anii în care 
11.000 de țărani sărutaseră pen
tru ultima dată țărîna într-o» 
supremă îmbrățișare cu pă-„ 
mîntul pe oare-l munceau șl ale , 
cărui roade erau furate, unul 
din cei mai mari moșieri ai' 
țării sfida doliul și suferința 1 
poporului punîndu-și ultima că-" 
rămidă la un extraordinar de ( 
luxos palat clădit din truda,., 
sudoarea și sîngele robilor săi. ■ 
Istoria însă are un formidabil' 
simț al dreptății. Palatul a re-1 
venit în zilele noastre adevăra- ’’ 
ților săi făuritori iar inscripția \ 
de pe perete nu mai poate de
cît să stîrnească aducerile a- 
minte ale vizitatorilor Muzeului1 
de artă din Craiova.

s-a

Este o adevărată bucurie să 
știi că în palatul în care-și pur. 
tau plictisul și cîirtoșia asupri
torii poporului, vin astăzi zeci 
de mii de oameni ai muncii să 
se împărtășească din marile 
comori de frumos ale artei na
ționale și universale. In anul 
1957 muzeul a fost vizitat de a- 
proape 40.000 cetățeni. Fiecare 
din acești cetățeni a admirat la 
intrarea în muzeu grupurile 
statutare reprezentînd „Cele trei 
gr-ații“ după Canova, prețioa
sele vase produse de celebra 
manufactură din Sèvres, apoi a 
urcat pe splendidele scări spre 
sălile de pictură și sculptură ro. 
mîneescă. Acolo a putut vedea 
lucrări de valoare ale maeștri, 
lor picturii noastre, salonul de
dicat lui Theodor Aman, ta
blourile acestuia reprezentînd 
pe Tudor Vladimirescu, mama 
pictorului, „Solii turci la Mihai 
Viteazu", salonul Grigorescuîn 
care se pot vedea tablouri ca 
„Țărancă cu furcă“ „Fată pe 
gînduri“, „Poartă în pădure la 
Vitré“, precum și alte încăperi 
în care sînt expuse lucrări de 
preț ale altor mari artiști ai 
noștri : Andreescu, Petrașcu. 
Brîncuși, Verona, Mirea, Ver- 
mont, Ressu, Jean Steriadi, To- 
nitza, Catargi, Pallady, Jalea, 
Paciurea, O. Han.

La parter se află sala de artă 
contemporană în care putem 
privi tablouri dedicate vieții 
noastre de azi, talbouri care 
constituie o minunată confir
mare a noii soarte a palatului 
ce adăpostește muzeul. Iată 
pînza intitulată „Colectiviștii la 
treierat“ de Barabaș Constan
tin, iată „Micii chimiști“ ai lui 
Gh. Glauber, iată țăranii liberi 
pe pămînturile lor din tabloul 
lui Schweitzer.Cumpăna ș. a. 
m.d.

în afară de îngrijirea și com- 
plectarea colecției de lucrări 
plastice, la Muzeul de artă din 
Craiova se mai duce o bogată 
activitate constîn-d în organiza, 
rea de expoziții temporare (a- 
nul acesta se vor deschide ase
menea expoziții închinate lui D. 
Ghiață, Lucian, Pallady), orga
nizarea de conferințe, editarea 
de cataloage etc.

Fostul palat boieresc din ca
pitala Olteniei a devenit în si
lele noastre un adevărat focar 
de cultură pentru popor.

B. DUMITRESCU
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„Regina Cesareei“ de Brasil
lach e din nou reprezentată pe 
o scenă pariziană. Evenimentul 
a stîrnit scandal fi proteste. 
Două erau motivele: personali
tatea autorului fi conținutul 
piesei lui Brasillach. Un tînăr 
scriitor, nu lipsit de talent, a 
alunecat de la simpatizarea cu 
cagularzii la colaboraționism cu 
hitleriștii — fi la trădare. Pen
tru aceasta a fost judecat și 
executat îndată după elibera
rea Parisului. Piesa lui mustește 
de antisemitism și ură de rasă, 
de dispreț la adresa omului în 
general, de apologie a urei și 
violenței.

Acestea fiind autorul fi o- 
pera, organizațiile antifasciste 
au organizat acțiuni de pro
test în timpul spectacolelor și 
în fața teatrului D’r. această 
pricină spectacolele se țin cu 
ufile închise, pe bază de in
vitații fi sub ptotecția forțe
lor polițienești. Piesa se joacă 
mai departe, forurile compe
tente nu s-au seziiat, așa cum 
au făcut însă în cazul dramei 
„Balconul“ a lui Genet cu con
ținut profund antirăzboinic. 
Brasillach continuă astfel să-și 
trimită mesajul său otrăvit de 
dincolo de mormînt proteguit de 
bastoanele polițiștilor, exact 
cum s-a întlmplat fi la pre
miera piesei cu 15 ani în ur-

mă, tind fasciștii lui Petain pă
zeau spectacolul de indignarea 
opiniei publice.

Piesa se joacă deci. Era fi
resc ca fi în presă să se ia a- 
titudine împotriva sau în apă
rarea acestui fapt. Normal, 
presa de dreapta a celor doi 
industriași textiliști Prouvost și 
Boussac o ridică în slavă. Pen
tru că așa trebuie să se în- 
tîmple, pentru că de asta mă- 
nîncă o pline cei de la „Fi- 
garo“ fi „L’Aurore“, nu ne in
teresează oa obiect al artico-

Paul Sartre se ridică împotriva 
celor ce saltă lespedea de pe 
mormîntul lui Brasillach, dezo- 
norîndu-l a doua oară. Dacă 
Claude Bourdel socotea reapa
riția Beatricei, regina Cesareei, 
pe scenele pariziene drept o 
manevră a forțelor de dreapta, 
o încercare de a tatona gra
dul de combativitate al opi
niei publice, André Philipp 
(defi crede inoportună reapari
ția lui Brasillach) afirmă că nu 
trebuie condamnată opera din 
cauza păcatelor omului fi că

și cele care propagă ura, pesi
mismul, șovinismul, bestialita
tea și pornografia, e o diferen
ță. Oricît ar fi de realizate ar
tistic acestea din urmă, mesa
je ale urii față de om, lipsite 
de lumină și ideal, ele se în
groapă singure sub lespedea 
grea a istoriei. Cine le scormo
nește nu comite numai o sim
plă profanare și nu se face vi
novat doar față de conștiința 
lui, ci răspunde în fața între
gii lumi asemenea celor ce în
cearcă otrăviri în masă. Or,
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lului de față. Părerea unor in
telectuali progresiști este de 
fapt lucrul ce ne preocupă 
acum.

Reluarea piesei a fost con
damnată aproape în unanimi
tate. Au gxlstat și nuanțe. Dacă 
Aragon consideră reprezenta
rea „Reginei Cesareei“ drept o 
provocare adusă celor ce au 
luptat în Rezistență și o insultă 
la adresa celor căzuțl, Jean

lucrările acestuia indiferent de 
conținutul lor, luînd în consi
derare doar realizarea artistică, 
trebuie retipărite fi piesele re- 
jucate. Și cu aceasta punct. 
In adevăr, între operă și 
om poate fi discrepanță.

Dar între reconsiderarea 
operelor . valoroase, pline 
de umanitate, de credință în 
forțele spirituale ale omenirii

„Regina Cesareei“ ca și în
treaga operă a lui Brasillach 
face parte tocmai din această 
categorie de buruieni otrăvi
toare. Nici măcar filată așa 
cum recomanda Daniel Meyer 
în „France Observateur“, pie
sa nu se umanizează, nu pier
de din tonele de ură și dezgust 
în care mustește. Cine cîștigă 
dacă opere de genul celor scri
se de Brasillach, Papini, sau

să zicem Radu Gyr la noi ar 
fi retipărite ? Cine are interes 
să strecoare prin contrabanda 
libertății absolute a individului 
lucrările literare care tind să 
distrugă ori ce fel de liber
tăți ? Răspunsul este lim
pede. Tocmai acei pe care in 
activitatea sa politică André 
Philipp îi combate, adică oa
menii de dreapta. Ei au tot in
teresul ca sub ochii tineretului 
să fie astfel de lucrări. Există 
în momentul de față în Franța 
o situație deosebit de critică, 
in care ofensiva forțelor de 
dreapta joacă rolul de frunte. 
Partidele de dreapta fi cercuri
le politice fi industriale ce le 
sprijină au interesul, pe de o 
parte, să sondeze starea opi
niei publice, iar pe de alta să 
creeze, pe toate căile cu pu
tință, o stare de lucruri favo
rabilă unei recrudescențe a fas
cismului. Or, încurajarea pesi
mismului, a dezgustului față 
de viață, semănarea urii față 
de om, formează tocmai scopul 
urmărit de cei ce împing în 
arena politică oameni ca Pou- 
jade, Tixier-Vignacour sau Bi- 
geard. „Cazul Brasillach“ nu e 
numai 
fascist, 
ceze.

cazul acestui scriitor 
ci cazul dreptei fran-

AL. G1RNEAȚA

mult mai
viață trăită, de care 
uitat. Senzația vine 
că multe întîmplări 
sînt identice, că di

ferența de timp obligă la altă am
bianță socială și umană. Dar ră
mîne comună și permanentă lupta 
directă a odraslei țărănești cu 
tainele lumii înconjurătoaie 
(„...asta voiam să știu, unde anu
me era lumea ? Mai departe de 
sat, lingă sat, sau lumea era chiar 
în satul nostru ?“), acel fond de 
bucurii și amărăciuni copilărești 
devenit aproape folcloric — în 
curte, în grădină, la scaldă, la 
păscut vitele, nunți, înmormîntări 
etc. — năzuința spre lumină, ca 
o țîșnire din întunecimea veacu
rilor, o dragoste statornică pentru 
țărîna aspră în care ți-ai împlîu- 
tat primele rădăcini.

Și fiindcă Ion Vlasiu e o etapă 
în evoluția marii proze realiste 
ardelenești — Slavici, Agîrbicea- 
nu,Rebreanu, Pavel Dan — satul 
lui nu e idilic poporanist, învăluit 
în autohtonism căutat ți contrafă
cut. Ochiul artistului sfredelește 
în adîncime, disociază planurile, 
arată adevărata față a lumii. Aura 
folclorică înconjoară, în arta lui 
Vlasiu, vechea imagine a țăranu
lui cu fruntea aproape întotdea
una crispată cu chip de mu
cenic de pe icoanele primi
tive. Seninătatea vine după fur
tună, sau o precede și de aceea 
are farmecul ei particular. O undă 
amară străbate peste tot, chiar 
și-n jocurile copilului. N-are rost 
să povestesc aici toate peripețiile

Utemistul Ion Minoiu are pe șantier un ciclu de lucrări din 
Țara Oașului, lată-1 — în atelierul Casei de creație nr. 1 a 
artiștilor plastici din București — lucrînd la portretul unei 
studente.

0 nouâ opereta originală
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Ne aflăm în Copitolia, țară 
de dincolo de mări și țări, unde 
băncile dau faliment, unde mora
vurile electorale sint cel puțin 
dubioase, unde se află și o mică 
colectivitate de romîni, emigrați 
acolo cu vreun sfert de veac în 
urmă în nădejdea de a scăpa de 
mizeria în care trăiau în țară. Do- 
rul de patrie le mistuie sufletul 
și nu au decît o singură dorin
ță : să o revadă, să se reîntoarcă 
în mijlocul alor lor. De la acest 
„start“ pornește acțiunea opere
tei „Vis de fericire“. Pînă 
urmă, învingînd greutățile 
în cale, micul colectiv își 
dorința împlinindu-se și se 
pe un vapor care pleacă 
țară. Acesta e „finish-ul“ i 
nii. Nu avem nimic de obiectat în 
legătură cu aceste două momente 
definitorii ale libretului lui Geor
ge Mihalache și Constantin Cir- 
jan. Dar o idee, 
bună, nu constituie 
ranție a unui libret 
cest lucru apare 
claritate în „Vis de 
tr-adevăr, firul de ață cu care e 
țesută acțiunea este... „alb“, tors 
cu prea multă fantezie... și lipsă 
de veridicitate și, pe de altă par
te, cuprinzînd momente de echi
voc care-l pot dezorienta pe spec
tator. La aceasta se adaugă „gag
uri“ (lucru care nu e rău I) din 
care multe sînt cel puțin banale 
(ceea ce e foarte rău I) ceea ce 
ne face să credem că autorii li
bretului au uitat că bunul gust 
și comicul pot să se țină foarte 
bine de mină. Aceste lipsuri sint 
deosebit de evidente in actele II 
și III. Primul act se apropie mult 
mai mult de ceea ce se poate 
chema un libret de operetă (după 
părea mea, este, însă, prea lung 
pentru rolul său de expunere a 
„datelor problemei“). Acest prim
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act conține și valorile artistice 
reale de pe plan literar : textele 
„Mi-e sufletul un biet copac“ și 
„Țărișoară colț de rai“. Primul act 
ne face să credem în resursele ar
tistice ale libretiștilor fi să regre
tăm că au fost atît de zgîrciți în 
utilizarea lor ulterioară.

Pe un asemenea libret inegal, 
unde poezia se învecinează cu vul
garul, unde dinamismul acțiunii 
se îngemănează cu lîncezeala ei, 
unde sugestiile genului de operetă 
sînt dublate de cele ale genului 
revistei, George Klein a pornit să 
compună muzica. Și pentru că do
rea să fie autorul întregii partituri 
și nu numai a unor schițe melo
dice fi, eventual, armonice, date 
apoi unor „orchestratori“ George 
Klein a studiat cu rîvnă meșteșu
gul componistic, îndeosebi contra
punctul fi orchestrația. Partitura 
se resimte în mod favorabil de 
pe urma acestui studiu. Orches
trația este vie, cu un caracter 
modern iar în țesătura muzicală, 
la coruri și în orchestră, compo
zitorul a realizat fericite mo
mente de polifonie. Pentru con
știinciozitatea cu care și-a înțe
les răspunderea de creator, Geor
ge Klein merită toată stima.

Talentul său de autor de cin- 
tece este cunoscut mai de mult 
și nu se dezminte nici de astă 
dată. Cele mai valoroase melodii 
din operetă sini tocmai cele in
spirate de texte bune („Țărișoa
ră colț de rai“ și „Mi-e sufletul 
un biet copac“ ș.a.) lucru care nu 
ne miră. Ca material intonațio- 
nal. George Klein folosește into
națiile cîntecwlui nostru popular 
și ale romanței noastre precum și 
cele ale muzicii populare, albe 
și negre, americane, căutind să 
realizeze (în uvertură de pildă) 
o sinteză ■ lor sau folosvndu-le 
în stare „pură“ (în dansurile

rominețti din actul I, în cîntecul 
negru al albului Bill din actul 
II, ș.a.m.d.).

Dar caracterul eterogen al ma
terialului intonațional nu a fost 
depășit de munca creatoare a au
torului, ceea ce determină și lipsa 
de omogenitate a ansamblului 
partiturii (Această lipsă de omo
genitate o punem și pe seama ca
racterului inegal al libretului). 
Intr-adevăr, alături de melodii 
valoroase ca cele citate mai sus, 
ascultăm și muzica banală de o 
factură revuistică slabă. Aceasta 
umbrește calitățile celor mai bune 
pagini ale operetei.

Distribuția operetei a cuprins 
la premieră pe Ion Dacian, cere 
i-a conferit eroului principal > 
stanță, căldură și... o voce frumo „• 
să, iar episodicului rol al lui 
Barbaro relieful cerut. Partenera 
sa — Lucia Roic — a interpre
tat cu convingere rolul Domniței, 
obținînd o frumoasă realizare și 
pe plan muzical, în ciuda unui 
ușor tremur al vocii pe care nu-l 
poate întotdeauna stăpîni. Lili 
Dușescu, V irginica Romonovski, 
Mircea Nemeș, N. lonescu Dodo, 
Bimbo Mărculescu, Nae Roman, 
Fedora Gamberto, Gabriel Gheor- 
ghiu ș.a. i>u contribuit la prezen
tarea în bune condițiuni a opere
tei sub conducerea muzicală a 
lui Ricardo Egressi și cea scenică 
a lui George Theodorescu. Or
chestra și corul au făcut față ce
rințelor partiturii, deși au avut 
unele decalaje supărătoare.

Nu ne îndoim că o cizelare 
mai departe a operetei, în primul 
rînd în ceea ce privește textul, 
prezentarea scenică (in deosebi în 
actele II și III) șț concentrarea 
muzicii actului l îi va fi de fo
los, ii va ridica nivelul.

FR. SCHAPIRA


