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Glorioasa aniversare
9 artidului

de ani de 
Comunist 

nu numai

la înființarea 
din Romînia, 
o chemare și 
toți oamenii

Comunismul este primăvara lumii, 
în anul acesta, la cîteva zile după 
sărbătorirea tradiționalului 1 Mai, 
comuniștii din țara noastră și în
tregul popor, în frunte cu clasa 
muncitoare, vor sărbători — tot în
tr-o radioasă zi de primăvară — 
cea de-a patruzecea aniversare a 
întemeierii Partidului Comunist din 
Romînia. Cu nețărmurită bucurie 
și cu mîndrie legitimă întîmpinăm 
acest eveniment de însemnătate is
torică, salutîndu-1 nu cu salve de 
tun ci cu noi și pașnice victorii în 
toate domeniile activității noastre, 
prin alte mărețe și înălțătoare în
făptuiri ale construirii socialismu
lui în patria noastră.

Directivele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn că
tre toate organele și organizațiile de 
partid, sindicale, ale U.T.M. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 
Partidului 
constituie
un îndreptar pentru 
muncii din întreaga țară, ci și o 
expresie a încrederii conducătorilor 
noștri în energia creatoare a ma
selor, în devotamentul și disciplina 
lor, în capacitatea mereu sporită a 
acestora, de a împlini și a depăși 
cele mai îndrăznețe și mai nobile 
sarcini puse în fața lor. La rîndul 
ei această încredere este rodul 
prestigiului cucerit de eroica noa
stră clasă muncitoare în toți acești 
ani care au adus-o, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, la această 
înaintată etapă a construcției socia
liste, la certitudinea desăvîrșirii ei, 
înlăuntrul planului de șase ani și 
al celui de perspectivă. Așa cum se 
spune în manifestul consiliului cen
tral al Frontului Democrației Popu
lare : „Am ajuns pe o culme de 
unde se înfățișează limpede prive
liștea viitorului minunat al patriei 
noastre". Aniversarea celor patru
zeci de ani de glorioasă muncă și

A

Primăvara asta somnoroasă cu cer 
nehotărît mi-arată prin geamuri o 
înflorire neașteptată. Zidurile orașu
lui s-au împodobit cu afișe electorale. 
Cînd au trecut patru ani ? Tot pe o 
astfel de vreme am făcut cu mașina 
„Gazetei literare" un raid in jurul 
Bucureștiului ca să scriu un reportaj 
despre alegeri. Deschid caietul cu 
tăieturi vechi din ziare și recitesc 
rândurile negre, culese cu litere de 
plumb unul sub altul.

Pe atunci niște țărani din comuna 
Săftica cereau deputatului lor înfiin
țarea unei stații de încărcare a araga
zului și electrificarea unui sat din 
apropiere. Notasem și cifra opera
ției : 1350 lei de familie. Inii aduc 
aminte că autovehicolul ce mă trans
porta ajunsese pînă în centrul Ploeș- 
tilor. Acolo nu existau încă acele 
clădiri albe pe care le-am zărit acum 
cîteva luni, ocupate de locatari. Dar 
cîte nu existau în urmă cu patru ani? 
Ia să facem o scurtă recapitulare: 
la Bicaz se mai lustruia stînca într-o 
muncă pe cît de migăloasă și atentă 
pe atît de necesară. Marea aceea 
dintre munți nu luase ființă decît în 
imaginația poeților (care au năvălit li
teralmente să o vadă născîndu-se). Se 
construiseră Săvineștii? Memoria în
cepe să-mi joace farse, dar recunoașteți 
și dumneavoastră că lista înfăptuirilor 
e lungă! Exista litoralul, cum i se 
spune pe scurt, rivalizînd cu cele mai 
renumite plăji din lumea întreagă ? 
Existau uzinele acelea nenumărate, 
presărate în lungul și în latul țării 
— opera noastră î O sală de sport aco
perită la Constanța ? Un bazin tot 
acoperit la Oradea ? Sala Palatului 
Și cartierul nou din fața sa, toate 
acestea au existat acum patru ani ? 
Nu, memoria nu mă înșeală de loc. 
Avem în paginile ziarelor fotografii 
de blocuri cu care un regim burghez 
s-ar fi lăudat 300 de ani (Nu mai 
țineți minte ce larmă se făcea în 
presă la sfeștania vreunei biserici sau 
spital cu 50 de paturi ?). N-am termi
nat încă: exista șoseaua Mihai Bravu. 
Floreasca cu noile clădiri, Gri- 
vița mea exista acum patru ani ? 
Exista șoseaua Giulești cu noile lo
cuințe ? Dacă m-ar lăsa hîrtia aș 
acoperi-o cu cifre la infinit. Cred 
insă că e timpul să închei.

Peste cîteva zile numai, flecare va 
depune în urne buletinul de vot. 
Este un lucru pe care-1 așteptăm cu 
nerăbdare pentru că bucățica de hîr- 

o

luptă a partidului nostru, constituie 
pentru fiecare dintre noi prilejul de 
a cerceta, de a cunoaște și înțelege 
mai bine depărtatele premize ale a- 
cestei culmi pe care am ajuns, ale 
acestei priveliști larg deschise în 
fața ochilor noștri.

Primăvara noastră a încolțit sub 
asprimea iernilor grele, în trecutul 
întunecat al lungii ilegalități, stră
luminat de credința neclintită în 
triumful cauzei nobile a partidu
lui, ,în neostoita luptă cu clasele 
stăpînitoare care abăteau viforul ne
legiuirilor asupra noastră, care în
chideau în hrubele înghețate ale 
temnițelor pe cei mai buni fii ai 
poporului, gîndind că vor putea să 
stingă flacăra care-i însuflețea. Dar 
sub troienii adunați de rigorile 
cumplitei ierni, sămînța a germinat, 
a răzbit către soare, s-a-nvolburat 
și crește, strălucitoare și puternică 
în marea noastră primăvară. Să nu 
uităm anevoiosul drum al înainta
șilor, pe eroii și martirii clasei, pe 
cei care s-au jertfit cu 
simplitate dar în deplină 
a faptelor lor, la temelia 
edificiu pe care îl înălțăm astăzi. 
Să nu uităm insurecția armată al 
cărei stegar a fost partidul, nici a- 
jutorul internaționalist al popoare
lor sovietice, alături de noi în toate 
victoriile, de la Eliberare și în toți 
anii aceștia de cînd am pornit la 
făurirea vieții noi și fericite, a unei 
vieți visată în lungi veacuri de 
crîncenă împilare și de zadarnică 
mînie și răzvrătire. Numai de cînd 
Partidul marxist-leninist, partidul 
comuniștilor din Romînia, a luat în 
mîinile lui ferme și sigure soarta 
poporului nostru întreg, am putut 
înainta, neabătuți, către cucerirea 
puterii, către înscăunarea dictaturii 
proletariatului, către construirea so
cialismului — către culmea de pe 
care întrezărim îmbelșugatul, paci
ficul tărîm al erei comuniste. Cu
vintele se simt mărunte și stîngace 
pentru a rosti toată dragostea și re
cunoștința întreagă, față de acela 
căruia îi datorăm inițiativa și du
cerea la capăt a tuturor victoriilor 
noastre, încrederea și atașamentul 
nostru, de fii credincioși, de parti- 
cipanți entuziaști la toate acțiunile 
pe care, și de azi înainte, le va 
iniția părintele nostru înțelept, Par
tidul Muncitoresc Romîn.

Scriitorii, comuniști și fără de 
partid, se vor strădui să cinstească 
așa cum se cuvine această mare 
sărbătoare a întregului popor, cîn- 
tînd în versurile lor, zugrăvind în 
paginile lor de proză cei patruzeci 
de ani de glorioasă existență a par
tidului, inspirîndu-se din lupta re- 
vbluționară a clasei muncitoare, e- 
vocînd glorioasele figuri ale ilega
liștilor — și mai ales, dar mai 
ales — încununarea acestei înde- . 
lungate și statornice strădanii a 
partidului: actualitatea, faptele 
pilduitoare ale oamenilor de azi, 
crescuți la școala învățăturii comu
niste, pe aceia ce continuă, în niun- 
că, tradițiile atîtor generații de lup
tători cari au alcătuit de-a lungul 
a patru decenii avangarda eroică a 
clasei muncitoare: iubirea de pa
trie, abnegația, râvna de a sluji cu 
toate puterile, cu întregul avînt, 
cauza revoluției noastre.

Să încercăm și noi, scriitorii, să 
ținem pasul eroilor cărților noastre, 
să-i ajungem din urmă, pe culmea 
unde i-a condus partidul, pentru a 
„înfățișa limpede priveliștile de 
azi și de mîine" ale țării, la acest 
sărbătoresc popas în urcuș.

minunată 
conștiință 
mărețului

Marcel BRESLAȘU

tie depusă în lăzile sigilate este

Eugen BARBU

(Continuare în pag. 4)
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CUVINTE ADEVARATE, 
CUVINTE DE AUR

Consiliului 
Frontului 
Populare 

ultimii ani, 
și știința

anifestul
Central al
Democrației 
arată că, în 
cultura, 
puse în 
lui au 
noastră 
avțnt. 
științifici,

celorlalți oameni de cul- 
așigurat condiții de crea- 
de favorabile. Un număr

arta
slujba poporu- 
luat în țara 
un puternic 
Cercetătorilor 

scriitorilor.
artiștilor și 
tură li s-au 
ție deosebit 
din ce în ce mai mare de oameni de 
știință din Republica noastră Popu
lară participă la Congrese internațio
nale, iau acolo cuvântul, fac comu
nicări interesante, ajufînd astfel la 
creșterea prestigiului pe plan mon
dial al poporului nostru. Literatura 
noastră străbate din ce în ce mai 
mult peste hotare. Artiștii plastici în
cep să fie cunoscuți și prețuiți și în 
țări străine. Teatrele noastre au dat 
spectacole și s-au bucurat de mari 
succese în U.R.S.S., în Franța, în 
Italia. Cîntăreții și dirijorii noștri 
străbat • lumea. Toate acestea dove-

de acad. Z4H4RIA STAXI

dese încă o dată că în regimul nostru 
talentele se dezvoltă, că arta noastră, 
literatura noastră, știința noastră în
cep să contribuie din plin la tezaurul 
cultural, artistic și științific al întregii 
omeniri, lucru de care, sub vechiul 
regim burghezo-moșieresc, nici măcar 
mi putea să fie vorba. înlăuntrul 
țării „se desfășoară o largă activi
tate de ridicare a nivelului de cul
tură al maselor, de răspîndire a cu
noștințelor științifice". Astfel — su
bliniază Manifestul — numai „anul 
trecut s-au difuzat în orașe, în sate 
și pe șantiere 50 milioane de cărți 
și broșuri, multe sute de milioane de 
ziare și reviste". De asemenea, tot 
numai în cursul anului treout „s-au 
prezentat oamenilor munoil aproape 
un milion spectacole de cinemato
graf și peste 28 mii spectacole de tea
tru și concerte". Progresul, așa cum 
îl arată faptele, este considerabil și 
nici dușmanii noștri cei mai înrăiți
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VOTUL NOSTRU Desen de, GH< DUȚAtN

PE MSJItJEȘ
ȘI PE TIKAATE

Am mai urcat șl 
tot într-un început 
purie. Atunci am cunoscut și Sînpaulul 
fi Oarba, iar la Vaidei, am stat cîteva 
ceasuri bune la un prieten, și țin minte 
cit am admirat cîmpia mureșanâ, cît 
ne-au încîntat culmile și glasurile vîn- 
tului ! Trecusem Mureșul pe la pornirea 
vapoarelor, pe pod umblător, și lunecau 
ghețqrii-. ca insule plutitoare...

De data asta căile noastre ne-au dus 
către alte puncte cardinale. Am ieșit din 
Tîrgu-Mureș pe. drumul Acățarilorț țintă 
ultimă fiindu-ne depărtatul Odbrhei. Și 
astfel, după ce am trecut și prin Bălău- 
șer și prin Fîntînele, s-au deslușit de
odată fumurile înalte de la' termocentrala

altădată pe Mureș, 
de primăvară tim-

Sîngiorzul-de-Pădure ! Am stat locului, 
dînd toată admirația acestei construc
ții a anilor puterii populare, și stîlpilor 
care duc către patru zări, prin cablurile 
de înaltă tensiune, energia și lumina.

Pe urmă, dintr-o vale a Tîrnavelor, 
unde mai dăinuiau palide raze de soare, 
am urcat serpentinele Goughiului, tot 
mai sus și mai sus, pînă la pădurile cu 
spic furnuriu de promoroacă...

Și am trecut și prin Cristurul-Secuesc. 
Curînd se zăreau și Tălirenii. Apoi, odată 
cu seara, am intrat în tîrg la Odorhei, 
și după o clipă de hodină, am prins să 
ne facem „bilanțul" zilei : ce văzusem 
și ce ne impresionase...

Doar iu cîteva ceasuri străbătuserăm

ACEST NIJMĂRi
• Candidați ai poporului 

rele de loan Grecea, Dumitru 
a, Toma G 
âr Sebastian 
Mihail Sfoiar 
cinul

Prin țară, în preajma alegerilor
- reportaje de Mioara Cremene, 

Miko Frwin, Vasile Nicorovici -

Alegem
- ciclu de versuri de Ciceron

Theodorescu «

e Maiorescu, 
fâne-

nută. Cernii

atîtea noutăți, încît, acum, la ceasul 
chibzuirii, simțeam cum pune stăpînire 
pe noi o tot mai mare mîndrie. N-am 
numărat în lungul drumului nici cămine
le culturale, nici cinematografele sătești, 
nici dispensarele, nici casele de nașteri, 
— însă le-am văzut pretutindeni, mai 
toate ridicate în ultimii ani ! Stîlpii noi 
indicau și ei că electrificările de pe văile 
Mureșului și Tîrnavelor se înfăptuiseră 
tot în anii aceștia, iar ulițele întregi* de 
case noi de prin sate, arătau și ele tra
gerea de inimă, hărnicia și entuziasmul 
harnicului și înțeleptului popor romîn. 
creator genial de opere spirituale și e- 
dificii...

Ar fi, poate, fără folos să arăt și cu 
acest prilej că în țara noastră nu se mai 
află sat fără măcar un început de bi
bliotecă, după cum nu se află văzduh 
spre care să nu se fi repezit semeață 
antena aparatului de radio... In privința 
aceasta, văile Mureșului și Tîrnavelor se 
pot lăuda cu toată inima ! Și pe aceste 
meleaguri odată cu energia electrică a 
pătruns și lumina cunoașterii, izgonind 
pe totdeauna, înapoierea, la groapa ne
ființei !

Văzusem 
mureșene și

gospodarii de prin satele 
tîrnăvene, văzusem copiii

Eusebiu CAMILAR

(Continuare Id pag. 6)

TRĂIASCĂ 

VICTORIA 

IN ALEGERI 

A FRONTULUI 

DEMOCRAȚIEI 

POPULARE!

nu-1 pot contesta. Trebuie să se știe 
însă bine că ,,dacă țara noastră a 
obținut asemenea succese în dezvol
tarea sa, dacă trăim din ce în ce 
mai bine și avem încredințarea că 
fiecare zi ne va aduce noi victorii — 
aceasta se datorește faptului că la 
cîrma țării se află Partidul Munci
toresc Romîn, neobosit luptător pen
tru fericirea poporului". Cuvinte ade
vărate, cuvinte de aur conține Ma
nifestul. Partidul comuniștilor, în cei 
patruzeci de ani de existență, a dus 
o luptă eroică, o luptă dîrză, neîn
chipuit de grea. Această luptă s-a 
caracterizat „,prin devotamentul ne
clintit față de eauza celor ce mun
cesc, 
clarvăzătoare", 
dul a 
nostru, 
fierbinte. Astăzi întreaga noastră țară 
ascultă 
struiește 
partidului, 
obținerea 
constituie 
Sovietice, 
rarea cu

Aproape cinci milioane de cetățeni 
au participat la întocmirea programu
lui trasat de Congresul al 111-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn, fapt 
fără precedent în istoria acestui popor 
și care dovedește profundul democra
tism al regimului nostru democrat- 
popular. Prevederile planului de șase 
ani aprobat de Congres au și început 
a fi împlinite. Oamenii muncii de la 
orașe și sate știu astăzi că muncesc 
pentru propria lor bunăstare, pentru 
propria lor 
și înflorirea 
este a lor și 
mașilor lor. 
planului de 1

prin politica sa înțeleaptă și 
In chip firesc parti- 

cîștigat încrederea poporului 
prețuirea și dragostea sa

cuvîntul partidului, 
socialismul sub

Un factor de 
marilor noastre 
ajutorul frățesc 
colaborarea și 

toate țările socialiste.

con- 
îndrumarea 
seamă în 
succese îl 
al Uniunii 
într-ajuto-

fericire, pentru întărirea 
i patriei socialiste care 
i care, mîine, va fi a ur- 

Realizarea prevederilor 
6 ani va da un și mai 

mare avînt dezvoltării economice a 
întregii țări, ridicării tuturor regiu
nilor. Prin aceasta, bunăstarea fie
căruia va spori iar patria noastră va 
fac» mari progrese în toate domeniile 
de activitate. „Peste cinci ani, țara 
noastră va produce în mai puțin de 
40 de zile atît cît s-a produs în Ro
mînia burghezo-moșierească în între
gul an 1938". In anii care vin 400 
de întreprinderi vor fi modernizate, 
lărgite, reutilate. Se vor construi 180 
întreprinderi noi. Vor lua ființă 300 
noi secții industriale. Se vor deschide 
noi mine de cărbuni și de minereuri. 
Va fi construită o nouă uzină de 
cocs. Se va ridica un combinat de 
aluminium cu o capacitate de 50 mii 
tone anual. La Ploești se va con
strui un mare complex petrochi
mic, iar la Galați un uriaș complex 
siderurgic. Manifestul dă, la acest 
important capitol, nenumărate alte 
precizări. Pînă la sfîrșitul șesenalului 
toate aceste chibzuite prevederi vor fi, 
fără nici o îndoială, înfăptuite prin 
puterea minții noastre și prin pu
terea brațelor noastre. Tot în anii 
șesenalului se va dezvolta baza ener
getică a economiei naționale prin 
creșterea producției de țiței și a ener
giei electrice. Extragerea de cărbuni 
se va ridica la circa 12 milioane 
tone. In aceeași perioadă va cunoaște 
o creștere însemnată industria side
rurgică. Manifestul ne spune că: 
„Extracția minereului de fier va 
ajunge la circa 4 milioane de tone. 
Producția de fontă se va mări la 2 
milioane de tone. Se va lărgi baza 
de materii prime necesară producției 
de oțel. In 1965 țara noastră va pro
duce 3,3 milioane tone de oțel, iar în 
1970 circa 7,5 milioane tone. Ce re
prezintă aceste cifre apare limpede 
dacă ne gîndim că în 1938 în Romî
nia nu se produceau nici 0,3 milioa
ne tone oțel". Va lua o mare dez
voltare și industria constructoare de 
mașini care „va produce instalații 
moderne de foraj, utilaje pentru rafi
nării și industria chimică, locomotive 
Diesel electrice, nave maritime și flu-

viale, utilaje pentru industria con
strucțiilor și a materialelor de con
strucție, mașini unelte, camioane, 
tractoare, mașini agricole". Față de 
1959, în anul 1965 industria noastră 
chimică va produce de peste 14 ori mai 
multe mase plastice și rășini sinte
tice 
fibre
tura noastră socialistă va avea la 
dispoziție în 1965 de 10 ori mai multe 
îngrășăminte chimice decît astăzi. In 
anii șesenalului producția industriei 
ușoare și alimentare ,,va spori de 2 
ori și își va îmbogăți sortimentele". 
Una din principalele bătălii se 
pentru ea nivelul tehnic al 
triei să se ridice cît mai 
pentru a se ajunge neîntîrziat 
bunătățirea calității tuturor 
selor.

Trecînd la problemele privitoare la 
dezvoltarea agriculturii noastre so
cialiste, Manifestul Consiliului Cen
tral al Frontului Demorcației Popu
lare precizează că: „Se va asigura 
un belșug tot mai mare de produse 
agro-alimentare în interesul îmbunătă
țirii necontenite a traiului populației 
muncitoare de Ia orașe și sate“. Se 
vor dezvolta și întări gospodăriile 
agricole colective și gospodăriile a- 
gricole de stat. „Oamenii muncii de 
la sate vor dispune în 1965 de 100.000 
tractoare, peste 70.000 semănători, 
peste 43.000 combine pentru recoltatul 
păioaselor, peste 8.000 combine pen
tru recoltatul porumbului".

Se vor dezvolta mult mijloacele de 
transport și telecomunicații. Se va 
mări parcul de locomotive Diesel. 
Unele linii ferate vor fi electrificate. 
Transporturile auto își vor dezvolta 
traficul de peste 3 ori. Se vor da în 
folosință 50.000 camioane și 
remorci. Se vor moderniza mii și 
de kilometri drumuri. Transportul 
ritim va crește în 1965 de 7,5 
față de 1959.

Manifestul ne mai arată că în 
merț „volumul de mărfuri de toate 
felurile pus în vînzare va crește an 
de an", și că, în domeniul 
riei comunale „va continua 
de sistematizare urbană, de 
sețare a orașelor și satelor 
In âtea ce privește nivelul 
al populației în anii care vin „oa
menii muncii vor cîștiga mai mult, 
vor trăi și mai bine".

Pînă în 1965 statul nostru demo
crat-popular va investi în construcția 
de locuințe 13 miliarde lei, dînd în 
folosința oamenilor muncii 300.000 a- 
partamente. In aproximativ 15 ani de 
acum înainte — așa cum a hotărît 
Congresul al 111-lea al P.M.R. — pro
blema locuințelor va fi rezolvată în 
linii generale în țara noastră. O de
osebită atenție se va da ocrotirii sănă
tății oamenilor muncii. In învățământ 
se va ajunge ca în 1962 „aproape 
întregul tineret de vîrstă școlară va 
fi absolvit școala de 7 ani". In anii 
următori se va trece treptat „la învă- 
țătnîntul general de 8 ani, durata 
școlii medii de cultură generală ajun- 
gînd la 12 ani". Se vor construi noi 
școli, noi cămine culturale, noi case 
de cultură, noi teatre, noi cinemato
grafe, noi baze sportive, noi posturi 
de radio și televiziune.

în alegerile de la 5 martie — ale
geri de care ne despart numai cîteva 
zile — Frontul Democrației Popularise 
prezintă cu mari succese, cu uriașe 
realizări și cu acest nou program 
de muncă și luptă pentru întărirea, 
îmbogățirea și înflorirea patriei noa
stre, cu acest nou program care va 
duce la bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc, cu acest nou program 
pentru construirea socialismului în pa
tria noastră, pentru pace.

Partidul este puternic și are o con
ducere fermă, încercată și pricepută. 
Țara noastră are bogății uriașe. 
Poporul nostru este harnic și talentat.

Nu ’ 
ceea

La 
tigia 
care 
față,

și de 43 de ori mai multe 
și fire sintetice. Agricui-

va da 
indus- 
mult, 

la îm- 
produ-

13.000 
mii 

ma
ori

co-

gospodă- 
acțiunea 
înfrumu- 
patfRJi". 
de trai

încape nici o îndoială că tot 
ce s-a prevăzut va îi realizat. 
5 martie poporul nostru va cîș- 
încă o biruință, acea biruință 
îi va deschide și mai larg. în 
viitorul luminos.
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Citi ani au trecut din acel 
1946 cînd, luptînd împotriva 
partidelor „istorice” îndem
nam, noi tineretul vremii, pe 
oameni să voteze „soarele” ? 
Era secetă și călcam prin mo
lozul lăsat de război, și fara 
era sărăcită și bîntuia tifosul 
și în Maramureș am întîlntt 
ciobani care întrebau ce mai 
face Franz Josef și la Capșa 
se dădeau asigurări că ameri
canii vor debarca mîine la 
Constanța. Era secetă și, pe 
atunci, oamenii erau încleștați 
în bătălia deschisă cu dușma
nul de clasă. Era greu. Parti
dul se afla abia la începutu
rile construcției, adică ale re
construcției. Și noi am votat 
speranța noastră, am votat cu 
toată încrederea noastră. Vo- 
tind așa cum s-a întîmplat în 
toamna aceea, „soarele", oame
nii, milioanele de alegători 
votau viitorul.

*

Au trecut 
care împrăștiau 
bătatea” la 
li tar, înfruntîndu-se cu măniș- 
tii, au prins o cută și fire al 
be și iată, întorcînd privirea, 
descoperim cu surprindere 
parcă, existența unui trecut. 
A apărut din scurgerea timpu
lui THi trecut. Am construit 
un trecut. Speranța, încrederea 
oferite din suflet partidului în 
1946, au fost onorate. Progra
mul electoral de ieri s-a pre
schimbat în furnale, cuvîntăn 
le din Piafa Națiunii într-o 
mare, la Bicaz. Dacă atunci a 
le geam o nădejde (singura cu 
putință), de mult și cu atît 
mai mult astăzi votăm o certi
tudine (singura existentă) 
Prin uluitor de rapidă mișcare 
dialectică (nici măcar o gene
rație nu s-a dus), viitorul s-a 
transformat, brusc, ca-ntr-o 
răsturnare, în trecut.

Așadar a venit, hotărît și 
definitiv, vremea cînd omul 
ara posibilitatea de a vota 
pentru o istorie. La 5 martie

anii, tinerii 
seara „Strtm- 
Cercul Mi-

vom vota victoria construcției 
socialismului.

Ducîndu-ne duminică dimi
neața la centrele de vot, vom 
alege uzina cocso-cliimică de 
la Hunedoara.

intrînd în cabină să cerce
tăm buletinele, vom vota pen
tru construcția din sticlă și 
neon de la Săvinești.

Irtdreptîndu-ne înspre urnă, 
vom alege blocurile din Piața 
Palatului. Ieșind din cabina 
unde vom vota pentru Frontul 
Democrației Populare, vom a- 
lege pe autorii uzinei cocso-
chimice de la Hunedoara, ai 
uzinei de la Săvinești, ai blocu
rilor din Piața Palatului 
R.P.R. Alegi nd pe candidații 
poporului condus de comu
niști, alegem pe făuritorii cu
ceririlor noastre și ai viitoru
lui nostru.

Al. MIRODAN
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Victimele** 
eiastre
Intr-un articol din „Tribuna" 
r. 7/1961), semnat de Leonard 
îvrlllu și referitor la atitudinea 
lazetel literare" față de tinerii 
riitort se spune la un moment 
t (pe lingă alte afirmații pe care 
i le discutăm acum) că „Gazeta 
erară" ar fl Ignorat disprețuitor 
Ițea „nume egale sau aproape 
ale în merite cu cele așa de 
uit răsfățate în paginile săptă- 
tnalul bucureștean" (adică N. 
Mea, Nlchlta Stănescu șl Cezar 
iltag). Printre „vlctlmlle" pe 
ire le semnalează Leonard Ga- 
■iliu se numără D. R. Popescu, 
eonida Neamțu, Petre Sălcudea- 
u. Radu Cosașu, Vasile Rebrea- 
u, Horia Zllieru etc. Trebuie 
i facem cîteva precizări. Talen- 
itul prozator D. R. Popjtscu a 
ist oare chiar atît de ignorat 
e „Gazeta literară" pe cît se 
lînge L. G. 7 In afara volumu- 
ji de debut „Fuga", apreciat 
e „Gazeta literară" (vezi în a- 
est sens cronica Iul Mihall Pe- 
roveanu), să ne referim doar 
i primirea făcută romanului 
Zilele săptămînli", apărut mai 
ecent, în 1959. S-au scris urmă- 
>arele articole ; „Un roman des- 
re satul contemporan" de Ma
ri Căllnescu (nr. 37/1959), „O 
onstrucțle critică fragilă" de Eu- 
en Slmlon (articol apărut în nr. 
4/1959, în care sînt respinse unele 
ritid aduse de către H. Zalls 
omanului) șl cronica literară a 
ul Paul Georgescu (nr. 43/1959). 
>e marginea nuvelelor publicate 
n presă de către D. R. Popescu 
i apărut articolul „Dialog cu tre
cutul" de G. Dlmlslanu (nr. 42/ 
959). în anul I960 - an în care 
i-a mal apărut vreun nou volum 
d Iul D. R. Popescu - „Gazeta 
Iterarâ" a publicat un articol a- 
lupra scriitorului de Al. Hanță 
nr. 33/1960). Despre Leonida 
leamțu - înainte de apariția vo
lumului „Cîntecul constelației" 
- s-a publicat un articol semnat 
ie N. Clobanu (nr. 33/1960), iar 
mediat după apariție articolul 
ui Matei Căllnescu (nr. 52/1960). 
"rimul volum al Iul Vasile Re- 
jreanu a fost întîmpinat cu obiec- 
ivltat-e (după cum recunoștea 
nsușl L. G. într-un articol din 
.Gazeta literară" nr 48/1959 - 
n care polemiza violent cu re- 
>ista „Tribuna", constatînd re- 
irudescențe apologetice in atitu- 
ilnea săptămînalulul clujean față 
le „martirul" .,Gazetei literare",- 
V. Rebreanu). S-a publicat pre- 
:entarea volumului „In plină zi" 
Liviu Călin, nr. 43/1959) șl cronica 
lterară de Paul Georgescu (nr. 
>0/1959). în nr. 23/1960 al „Gazetei 
literare" a apărut un articol 
lespre Vasile Rebreanu de Adriana 
tllescu. Ar fi ciudat să se vor
bească. în privința Iul Petre 
Sălcudeanu, de lipsa de ospitali- 
:ate a „Gazetei literare" (cum 
.ugerează L. G.). în această re
vistă prozatorul a publicat mai 
multe nuvele șl fragmente de ro
man. Iar recentul său volum „Iu
bește ziua de mîlne" a fost cu- 
-înd recenzat, apoi discutat la 
cronica literară (nr 6/1961). „Ga
zeta literară" are însă deficiența 
criticabilă de a nu fl acor
dat atenție unor scriitori valo
roși ca Mlron Scorobete șl I. A- 
rleșanu, cum pe bună dreptate 
remarca L G. Revista îșl rezervă 
dreptul de a scrie despre el cînd 
vor apare volumele lor de debut.

Pocnete sublime
„Poemul despre Cuba" publicat 

de Gh. Tomozci în numărul trecut 
al „Luceafărului" se înscrie pe li
nia poeziei politice de actualitate și 
denotă receptivitatea tînărului poet 
pentru temele cetățenești. Poemul, 
vădind pe alocuri un autentic pa
tos revoluționar, se remarcă prin 
varietatea modalităților lirice -(pam
flet antiimperialist, odă eroică etc.). 
Din păcate poetul se lasă furat de 
sonorități facile ; („Cuba" / / Au- 
mele tiu ni se apropie de auz / 
Și ne încălzește singele. j Cuba! I 
O, aceste sunete seamănă cu poc
netul sublim / al nucilor de cocos, 
în cădere / aceste sunete-s gemene 
cu plescăitul oceanului.*.").Alte ima
gini stnt cel puțin bizare („Toba 
nu știe să rfdă, / Ca un ptntec alb 
de stea, (fl) / Cuba da /" Nu lip
sește nici calambrul: „Cuba. Un 
cub de zahăr".

GII COMAN „Demonstrația muncitorească la 24 februarie 1945”

I între autenticitate și idilism

I
I
I
I

Privită în lumina perspectivelor des
chise de documentele celui de al 
IlI-lea Congres al Partidului cu pri
vire la sarcinile ce revin clasei mun
citoare în opera de desăvirșire a con
strucției socialiste în anii ce vin, ne
cesitatea reflectării chipurilor de eroi 
muncitori în proza noastră — ca de 
altminteri în toate celelalte genuri li
terare — apare Cu atît mai evidentă. 
Cum s-a observat adesea, prezența 
clasei muncitoare în literatură trebuie 
să devină o preocupare centrală a scrii
torilor. Eforturile făcute de către pro
zatorii noștri sînt întru totul meritorii, 
mai ales în direcția evocării luptei 
clasei muncitoare în anii de dinainte 
de eliberarea țării, luptă despre care 
literatura interbelică ne-a lăsat extrem 
de puține scrieri în proză. Viața de 
azi a clasei muncitoare apare de ase
menea descrisă în operele epice ale 
multor scriitori, aparținînd diferitelor 
generații. Să amintim mai întîi de ro
manul Oțel și piine al lui Ion Că- 
lugăru, apoi de romanele și schițele 
lui Francisc Munteanu, Nicuță Tănase, 
Nicolae Țic, după cum și de nuvelele 
lui Eugen Barbu, Pop Simion, Radu 
Cosașu și ale altora.

In ultimii doi ani, acestor nume li 
s-a alăturat și acela al tînărului pro
zator Constantin Chiriță, pînă atunci 
autor de cărți despre și pentru copii 
și tineret. Dtipă numai un an și cîte
va luni de la apariția stufosului ro
man industrial Intîlnirea (1959), 
Constantin Chiriță se prezintă în fața 
cititorilor cu o nouă carte Oțelul 
vădind aceleași preocupări. Oțelul 
constituie o încercare de a rezolva cu 
mai multă eficiență artistică decît In 
tîlnirea problematica majoră a re
flectării clasei muncitoare în literatură. 
Progresul înregistrat de data aceasta 
de către scriitor este neîndoielnic. El 
constă în primul rînd în aceea că ro
mancierul și-a definit cu mai multă 
vigoare obiectivul. Progresul realizat 
este vizibil în primul rînd în nwwul 
de realizare a personajelor. Natura a- 
cestora, în funcție de activitatea so
cială în care sînt angrenate, se relie
fează mai puternic, particulari,zîndu-se 
și sugerînd specificul etico-politie al 
clasei din care fac parte. însuși titlul 
romanului se pare că exprimă ttn anu
me tîlc în această privință: avem dea- 
face cu un roman al oțelului și al 
protagoniștilor acestuia. Se subînțele
ge, aproape din fiecare pagină a căr
ții, că dimensiunile spirituale, carac
terologice ale muncitorului se eviden
țiază în primul rînd în procesul mun
cii desfășurate de el. Spre deosebire

de Intîlnirea, în Oțelul acțiunea 
se petrece în cea mai mare parte în 
uzină. Se conturează figuri de oțelari 
ca bătrînul maistru VoicU, tînărul său 
prieten Crișan, maistru și el, prim- 
toipitorii Covaci, Dumitrașcu, Melinte, 
Piculină, organizatorul de partid Pa
vel și alții.

Am putea spune totuși că romanul 
lui Constantin Chiriță își soarbe sub
stanța epică din explorarea a două 
conflicte, neantagonice în fond ; cel 
mai sus indicat — încleștarea dintre 
om și oțel, — și acela pricinuit de a- 
dopt'area de către oțelari a unor ati
tudini și concepții diferite în fața pro
blemelor ridicate de sarcinile de pro
ducție. Deși cel de al doilea „conflict" 
derivă din primul, el îl preocupă pe 
scriitor în cea mai mare măsură. Lu
crul nu-i întîmplător: tînărul proza
tor a sesizat natura specifică a noilor 
atitudini, ce se ivesc între oameni a- 
nimați de aceleași idealuri în sînul

tă organele de conducere ale combina
tului metalurgic și cele de partid, pro
ducția de oțel n-are decît de cîștigat, 
atît în stimularea elanului și a avîn- 
tului în muncă, pe de o parte (provo
cate de poziția lui Voicu), cît și în 
elanul de care masa de metalurgiști 
este cuprinsă în privința promovăr ' 
curajoase a celor mai moderne cuce
riri tehnice. Cele mai multe dintre ele 
sînt rod al eforturilor creatoare ale 
muncitorilor, cărora maistrul cel tî- 
năr, Crișan, le este un exemplu viu. 
Ultimele capitole ale romanului rela
tează firesc cum cele două „stiluri" 
de muncă fuzionează în conștiința oa
menilor, într-o sinteză care încorpo
rează toate elementele pozitive apă
rute în timpul întrecerii. Aici credem 
că scriitorul a comis însă o eroare 
destul de mare: inițiativa realizării 
acestei sinteze nu o are în roman 
unul dintre protagoniștii duelului ce 
se desfășoară, sau vreunul dintre to

Pe marginea romanului ,,Oțelul“ de C. CHIRIȚĂ

societății socialiste. Astfel, între cele 
două personaje principale ale roma
nului, maiștrii Voicu și Crișan, între 
care există legături de strînsă priete
nie, la un moment dat se ivesc nepo
triviri în privința modului de a vedea 
căile de mărire a producției de oțel. 
Amîndoi comuniști de nătlejde, ei a- 
jung să aibă puncte de vedere dife
rite : în timp ce încercatul Voicu, 
„Leul" cum îi spun tovarășii săi de 
muncă, este de părere că oțelul tre
buie „înduplecat" întocmai ca o fiin
ță, căreia să-i pătrunzi în „suflet" și 
s-o stăpînești ca atare, cu toată pu
terea, Crișan, viitor inginer, își spri
jină acțiunile pe metode științifice, pe 
calcului’ matematic, comportîndu-Se 
lucid,, nesentimenlal. Crișan este un 
studios, un rațiopal prin definiție, a 
cărui dorință supremă, ca metalurgist, 
este de a găsi puntea de legătură din
tre adevărul abstract, rezultat din cal
cul, și adevărul practic, învederat în 
producție.

Interesul cărții lui C. Chiriță 
constă tocmai în urmărirea cu abili
tate și, am spune, cu competența ro
mancierului bine inițiat în tainele teh
nice ale subiectului ’ abordat, a evolu
ției în plan epic — cu repercusiunile 
sale psihologice — a acestor „rivali
tăți", formă de fapt a întrecerii socia
liste. Intr-adevăr, de aici, oum consta

varășii lor, ci inginerul Benedict Mo
ruzi, un cabotin pînă la despersonali
zare, de o mărginire tnic-burghezo-cio- 
coiască incurabilă. încercarea de a-l 
„recupera" pe acest inginer în ultima 
parte a cărții — prin atribuirea rolului 
de mai sus — eșuiază în plan artistic 
și, ceea ce-i mai grav, dăunează logicii 
interioare a romanului.

Dacă în planul vieții sociale a meta- 
lurgiștilor, cum am încercat să ară
tăm, chipurile de muncitori ne apar 
veridice, de o reală forță generaliza
toare, în schimb, în ceea ce privește 
descrierea universului intim al aces
tora, modalitățile folosite de roman
cier ne apar nesatisfăcătoare. Și a- 
ceasta nu pedtru că Vjbicu, Crișan, Pa
vel, sau Piculină n-ar fi urmăriți de 
scriitor și în această ipostază. Dimpo
trivă, preocupărilor de ordin intim ale 
personajelor li se acordă un spațiu 
destul de mare. Ce se întîmplâ atunci ? 
Din capul locului trebuie să spunem 
că autorul acestui roman, nu mai do
vedește aceeași cunoaștere a realității 
cînd este vorba de viața de familie, 
particulară, a oțelarilor. Cu unele mici 
excepții, pătrund și în Oțelul ele
mentele unei imaginații alimentate de 
surse livrești, ca și în romanul In- 
tîlnirea. Aceasta se restrînge mai ales 
asupra caracterelor feminine dar și a-

supra felului în care sînt descrise re
lațiile erotice sau, în genere, de fa
milie. Cel mai curios lucru este că 
personajele feminine din romanul , 0- 
țelnl", sînt protagonistele unei vieți 
așa-zis „intelectualizate", în sensul că 
ele suferă de „spleen"... De altfel 
imixtiunea supărătoare a unor astfel 
de elemente quasl-intelectuale se re
simte și în preferința autorului pentru 
maxime de o valoare cam dubioasă 
care apar fie în dialoguri, fie în par
tea narativă :... „amintirile apar numai 
atunci cînd trebuie umplut un gol în 
suflet". „Am devenit și eu o mobilă 
in această încăpere, cu singura deo
sebire că nu mai trebuie să-i șteargă 
nimeni ipraifuil" etc.

Evident că personajele romanului 
Oțelul n-ar fi avut decît de cîștigat 
în veridicitate dacă autorul s-ar fi 
dezbărat complut de tentațiile artifi
ciului, care apar mai ales atunci cînd 
este vorba de viața din afara uzinei, — 
de reconstituirile livrești, anacronice și 
lipsite de fiorul autenticității. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît noua scriere 
a lui C. Chiriță reprezintă o încercare 
interesantă, cu multe reușite, demnă 
de atenția cititorilor și a criticii lite
rare.

Nicolae CiOBANU

I

Există, în primul volum de versuri al ieșeanului Florin Mihai 
Petrescu — Stele roșii — mărturii ale unui talent autentic. Une
ori, chiar în ciuda versificărilor plate, în ciuda asociațiilor 
idilic-convenționale, simțim o mișcare lirică generoasă, plină 
de prospețime intensă, dar pe care poetul însuși pare a o 
întîmpina cu neîncredere. Această rezervă, am zice chiar rezis
tență, îl face pe Florin Mihai Petrescu să-și formeze o concepție 
greșită asupra talentului său, dînd preponderență unor laturi mai 
degrabă exterioare ale acestuia (o anume cursivitate prozodică, o 
anume plasticitate a formulărilor lirice). Poetul e, de fapt, un 
romantic a cărui candoare nu exclude patosul participării la 
pulsația vieții reale. Intre fondul emotiv inițial și actul de co
municare există însă de multe ori o discrepanță evidentă, prove
nită din încercarea stăruitoare de a dilata sentimentul, de a-i 
conferi un fel de noblețe și de măreție, la modul general, de
clarativ. Efortul acesta, angajat într-o direcție care ignoră 
adevărata personalitate a poetului, sfîrșește în facilitate. O pro- 
fuzie de imagini luminoase, de cupole albastre, de limpezimi 
cristaline cu „arătări de zîne" și atmosferă de basm ne averti
zează că ne aflăm în plină convenție idilică.

Fl. M. Petrescu, atîta vreme cît se păstrează în marginile unei 
percepții lirice directe a realității, știe să deseneze sugestiv, ca 
în acest „instantaneu industrial: „în aer fumul lunecă într-una / 
De parcă-ntreg orașul e o gară, / Și ca un ochi de tren, roșită, 
luna / Răsare-n pînza fumului, ușoară. / Mereu e-un vuiet ca de 
roți, semnale / Ce se-ntretaie și se prelungesc. / Se scurge-in rîuri 
fonta din furnale / Și pînă-n ceruri flăcările cresc". Explicitarea 
simbolului, în finalul poeziei, e însă supărătoare; ea repre
zintă o ilustrare a acelei dilatații artificiale a sentimentului, de 
care vorbeam mai sus. Fumul e „înnobilat" prin asocierea lui 
cu polenul (!) iar poetul ascultă cum din orașul-gară pleacă 
„mii de trenuri" care transportă „viitor": „Și fumul se așterne 
în polenuri, / Și-o mare energie mă străbate, / Și-ascult cum 
pleacă-n țară mii de trenuri / Cu viitoru-n ele încărcate". A- 
vîntul tineresc pe care-l inspiră poetului construcția socialistă 
are nu odată accentele autenticității: „Și gîndul meu urmează 
pe toți acei ce pleacă / Să-nalțe ziua-n piscuri aprinse de amiezi / 
Și albia tăcerii în aur s-o prefacă / Și solurile moarte în foșnet 
de livezi ; / Să toarne peste-abisuri solidele planșee, / S-aducă 
din străfunduri sclipiri de minereu / Și-ntr-un vîrtej albastru 
și alb de curcubee / în flăcări să unească metalul surd și 
greu ; / Viteza moleculei s-o prindă-n ritmuri lente / Ori în 
Iuțeli nebune să o accelereze, / S-oprească aurora în frăgezimi 
de tente / Și furiile mării în diguri și faleze" („In dimineața

FLORIN MIHAI PETRESCU: „Stele roșii"

| Premiul Academiei 
| pentru istorie literară
s Premiul Academiei R.P.R. pentru 
H istorie literară a revenit prof. Al. 
§ Dima pentru monografia despre 
f= Alecu Russo.
g Lucrarea, primită cu mult inte- 
H res fi analizată pe larg in momen- 
= tul apariției, a fost apreciată de 
g Cititori pentru documentarea aten- 
Ș tă și bogată referitoare la epoca 
g și opera lui Alecu Russo, precum 
g și pentru interpretarea științifică 
s a operei valorosului pașoptist. Re- 
g marcabile sînt, fără îndoială, și 
g analiza competentă a creației lite- 
= rare a scriitorului și reliefarea idei- 
= lor istorice și filologice ale lui 
g Alecu Russo.

I~~ Reprezentativă pentru activita
tea de istoric literar a prof. Al.

g Dima, monografia închinată viefii 
Iși operei lui Alecu Ruș,so capătă, 

prin distincția ce i s-a acordat, lo
cul ce i se cuvine in istoriografia 
noastră literară.
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asta"). Multe din versurile lui Florin Mihai Petrescu au densitate 
și strălucire. într-un poem de factură modestă ca „Renaștere", 
distihul final comunică singurul gest liric care justifică titlul: 
„Adolescența frîntă de război /E-n arcul tău spre culmi de-argint 
— săgeată". în „Chirurgul", alături de versuri în care proiecția 
simbolică se realizează fastidios, aflăm două strofe remarcabile, 
care concentrează substanța întregului poem. Ideea luptei împo
triva morții e bine reliefată : „Stau suspendate grelele secunde / 
Și-s gata ca o lespede să cadă... / în liniștea adâncă de zăpadă / 
O mare-aripă neagră se ascunde. / Mișcările sînt repezi și pre
cise, / Și lamele cu luciul de oțel / Sclipesc necruțător, ca-ntr-un 
duel / Cu moartea fluturând peste abise". Asemenea exemple s-ar 
mai putea da.

Elementele viziunii idilice predomină însă, cum am mai 
arătat. Fără vreun fior original, poetul vorbește de „viața plină 
de avînt și soare, / de dragoste și liniște de cupe / Și de zboruri 
de gînd sclipitoare". Intensitatea patetică a efortului constructiv, 

a luptei pentru socialism, e comunicată palid, în versuri co
recte și retorice : „Urcînd în spre culmea abruptă, / De mar
ginea ei nu am teamă,/ Iubirea de viață mă cheamă / în pri
mele rînduri de luptă / Cu vuiet de gonguri de-aramă“. („Con
temporaneitate"). Supără în special dorința poetului de a „în
frumuseța" realitatea cu ajutorul unor mijloace care țin. de 
recuzita unei poezii depășite. „Lacul de acumulare" de la Bicaz 
prilejuiește o „contemplație" vrăjită : „Privirile se odihnesc vră
jite / Pe-un lac sclipind de cerul fără nori, / . în adîncimi cu 
limpezimi de zori, / Dînd sufletului aripi nesfîrșite". Altădată 
(„Inscripție pe barajul de la Bicaz") poetul evocă un „lac de 
basm". Electricitatea e comparată cu „izvoare" care vor țîșni 
„ca-n basme din stîncă", lumina va pluti „ca munții lunii în 
palat feeric, / Scufundați în ape", bucuria „va sclipi și mai vie" 
(„Rămas bun"). Iubita e o „căprioară albă/ și, gîndindu-se la ea, 
poetul ascultă bucolice „tălăngi" în amurg. Curînd se va lăsa 
o noapte feerică : „Noaptea-si va cerne-n pădure curînd / Lu
cirea de vrăji și poveste" („Cîntec trist").

Am insistat asupra acestor deficiențe pentru că îl considerăm 
pe Florin Mihai Petrescu un poet capabil să le depășească. Dotat 
cu o sensibilitate delicată dar intensă, cu fantezie plastică, și 
avînd certe aptitudini în direcția concentrării lirice, — poetul 
trebuie să-și înfrîneze înclinațiile spre grandilocvență și să re
nunțe la încercarea de a „poetiza" realul, prin mijloace care, de 
altfel, nu sînt potrivite talentului său.

Matei CALINESCU

„Cîntecul constelației"

versuri de

LEONIDA NEAMȚU
Impresia pe care ne-o dă Leonida Neamțu 

este a unui poet al cotidianului care vibrează 
în fața oamenilor, a lucrărilor lor și a lucru
rilor, descoperind semnificații pe care le cîntă 
(căci poeziile sale bune sînt cantabile) pe un 
ton simplu și discret. Poezia sa nu e o auto- 
exprimare directă în sensul că el nu-și ex
primă în versuri diverse stări de spirit ci 
oamenii, actele, lucrurile și semnificațiile îl 
fac să vibreze, iară vibrația se face vers. Leonida 
Neamțu se deosebește nu numai de liricii 
explosivi, cum ar fi Beniuc, dar și de poezia 
descriptivă, de narație versificată. Altfel spus, 
elementul obiectiv precumpănește asupra ce
lui subiectiv, acesta rămînînd totuși activ. 
Căci dacă, la orice poet, cele două elemente 
(obiectiv și subiectiv) coexistă, ceea ce se mo
difică este raportul lor. Această idee o 
exprimă, destul de altfel, D. Micu în 
prefața sa la „Cîntecul constelației": 
.... poeziile Iui Leonida Nemțu se diferențiază 
în totalitatea lor de producția altor poeți prin- 
tr-o ingenuitate proprie, de neconfundat : in
genuitatea unui spirit vibrant și reflexiv, dă
ruit cu frenezie decentă impresiilor spontane 
și totodată înclinat spre generalizări, desci- 
?rînd un simbol în cutare priveliște contem
plată cu înfiorare". Firește, „frenezie decentă" 
c un mod plastic de a se exprima al criticu
lui, „ingenuitatea" un epitet care se aplică 
mai mult constelațiilor din filme, dar D. 
Micu vrea să sugereze o anume transparență 
a poetului în fața lucrurilor, o anume mo
destie mirată a tonului ce tinde spre_ simpli
tatea autenticei poezii. Nu pot fi însă de loc 
de acord cu colegul meu cînd acesta numește 
ca poezie-cheie a volumului „Un cîntec ari
pilor" : „Aud din văzduh un puls nevăzut : / 
Inima mea este sus, / Este sus 1“ D. Micu 
descoperă aici „...o aspirație emoționantă spre 
tot ce e înălțător, spre mai sus". In reali
tate c o naivitate comună și nu orice decla
rație, chiar versificată, a unui poet, îl defi
nește artistic.

Nu pot fi de acord nici cu Matei Căllnescu 
care, într-un articol din „Gazeta literară" ce 
clarifică destul de bine sensul poeziei lui Leo
nida Neamțu, scrie despre „vastitatea spațiului" 

în care ar evolua această poezie. Dezacordul 
meu nu provine din faptul că nu s-ar găsi in 
acest volum versuri despre spațiul vast ci pen
tru că ele nu mi se par semnificative pentru 
poetul acesta, care zboară greu printre conste
lații, nu e în largul său în „vastitate". Un 
exemplu mi se pare poezia „Steagul comunei 
se-ndreaptă spre stele..." în care senzația in
finitului e înlocuită prin banalități sentimen
tale. Și încă un dezacord, de data 
aceasta cu I. D. Bălan. Colegul meu 
scrie în cronica pe care a făcut-o în 
„Luceafărul" că Leonida Neamțu i-ar fi 
influențat pe ceilalți poeți tineri apăruți în 
noua colecție a „Esplei" și că ar fi cel mai 
bun dintre toți. In ceea ce mă privește sînt 
împotriva clasificărilor, în general. Există sub- 
literatură și literatură. Un scriitor bun, o carte 
autentică sînt expresia personală, nerepeta
bilă a cunoașterii. Un scriitor bun nu scrie 
mai bine cartea altuia (dacă face asta e pier
dut) și nici măcar o altă carte a sa ci spune 
adevăruri noi despre om, într-un moment con
cret istoric, într-un mod propriu. Cred că 
ideea de valoare nu presupune comparația. 
Dacă această afirmație (care presupune nu
meroase amendamente pe care nu e cazul să 
Ie fac aici) e contestabilă, mi se pare însă 
că ea e incontestabilă cînd e vorba de tineri 
care se află Ia primul lor volum și care nu 
s-au cristalizat încă și nici nu s-au desfășurat. 
Cred, de asemeni, că efortul continuu și soli
dar al criticilor trebuie să frîneze tendința, 
cam violentă, a unor scriitori tineri de a se 
considera pe ei înșiși drept cai alergînd la 
curse, îndemnîndu-i să-și îndrepte atenția 
spre propriile lor dificultăți, spre ceea ce au 
ei de exprimat. Cred, de aceea, că nu se poate 
vorbi de Leonida Neamțu ca de un „șef de 
școală" pentru bunul motiv că el însuși e încă 
neformat și am impresia că nu-și cunoaște 
încă natura talentului său.

♦
Leonida Neamțu a debutat acum aproape 

un deceniu în „Steaua" și acest debut a fost 
remarcabil. Talentul său s-a manifestat de 
la început ca autentic și deosebit. Cu anii, 
însă, el a evoluat greu, cu căutări prelungite 
prea mult și cu erori dintre care unele per-

sista. Aceasta nu e o judecată de valoare, nu 
numai fiindcă Leonida Neamțu e încă extrem 
de tînăr, ci mai ales pentru că promptitudi
nea cristalizării nu e totdeauna semnul ta
lentului, ba uneori duce la închistări și ma
nierism adică la senilizare artistică precoce. 
Leonida Neamțu a debutat cu un ton propriu. 
Cu o voce voalată, caldă, el spunea uimirea sa 
în fața cotidianului, a oamenilor noi, a fapte
lor mărețe, simplu ca-ntr-o baladă. Dar, cu 
timpul, a alunecat spre o poezie idilică, mi
noră. Reacționând la această primejdie, reală, 
el s-a îndreptat spre o poezie monumentală. 
Dar patetismul declamatoriu din „Adio ar
melor !" nu-i priește, vocea sa sună stins 
în furtună. Din fericire, în volumul de față 
sînt numeroase poezii în care Leonida Neamțu 
e autentic. Talentul său specific nu e 
fiindcă poetul nu se mulțumește să 
faptele, adică să descrie versificat, el 
semnificația 
mejdie „O 
un fel de 
vresc..." O 
Ia Leonida

e
cu

mi nor, 
„zică" 
caută 

o prilor. D. Micu semnala ca 
anumită tendință spre abstract, 
intelectualism, înclinația spre li- 
asemenea primejdie nu există 
Neamțu, (și nici Ia alți tineri) 

deloc livresc (O! i ‘ 
spaima pășunistă 
de ...cărți!). Apoi, 
spre abstract" nu

cind vom 
a unor 
livrescul 
sînt si- 
Leonida 

nu e un 
„O anumită tendință spre 

să devină 
în general

care nu 
termina 
scriitori față 
și „tendința 
nonime. Tentația ideilor există la 
Neamțu și tocmai de aceea, poate, 
poet minor căci ~ 
abstract..." a făcut ca Eminescu 
cel mai mare poet romîn. Poezia, 
și mai ales poezia noastră, socialistă, are nevoie 
de idei, de cît mai multe idei!

Pe această linie a emoției sobre, a luminii 
interiorizate, a faptelor răsfrînte prin vibrația 
particulară a poetului, se înscriu multe poezii 
bune. Tonul de care am amintit se reține de 
la început:

„Am dormit lîngă drumul brigadierilor
cu obrazul în iarbă

Și toată noaptea am auzit numai cîntece, 
numai cîntece.,,

Pînă și stelele nu mai cădeau de-atîtea 
cîntece

Iar brazii bătrîni se pregăteau să pornească 
în marș.

Toată noaptea am visat nesfîrșite coloane 
de tineri

Inaintînd cu furtuna pașnică a steagurilor..."
(„Drumul brigadierilor")

E un tablou, dacă vreți, dar în care nu ne 
rețin elementele plastice ci o atmosferă ge
nerală care e aceea a unui entuziasm pro
fund, necesar, care se contopește cu însăși 
viața noastră, devine unul din elementele ei 
fundamentale. Amintim în continuare „Invo

cație", poezie dedicată păcii, „Flacăra meta
nului" (cităm: „Liberă, zveltă, naturii te dai, / 
E răzbunarea dorită a ta / Pentru durerea 
combustiei lente, / Pentru milenii de temniță 
grea."), „Munca minerului", „Balada rusă", 
dedicată crucișătorului Potemkin, „Gra
vură" care nu e vizuală ci armonios 
cantabilă, „A nins...", „îmi place..." poezie 
vag nostalgică, despre frumusețile patriei în 
care se simte influența lui A. E. Baconsky, 
ca de altfel și în „Cîntecul constelației". Aș 
da un citat dintr-un poem de pace unde se 
vede capacitatea Iui Leonida Neamțu de a 
converti vizualul într-o stare de spirit:

„Aici unde ai noștri au dat în zorii zilei 
atacul

Impingînd cu vîrfurile baionetelor linia 
frontului,

Aici unde tranșeele ude ca șerpii încolăceau 
zarea

Și se căscau ca niște orbite pîlniile obuzelor, 
Aici pământul și-a vindecat toate rănile, 
Pământul negru și gras, pămîntul bogat, 
Pământul frumos și curat și dulce..."

(„Aici unde ai noștri...")

O certitudine senină a viitorului parcurge 
volumul, concretizîndu-se îndeosebi în „Cîn
tecul din zori al luntrașului" și „Viitorul". 
E o încredere profundă și liniștită proiectată 
temporal și nu o viziune a viitorului:

„Ziua era nesfîrșit de senină.
Cerul sonor — ca un timpan.
Eram sigur că nu-i bucurie să-mi fie 

străină,
Și nici un gînd nu-i prea nebun".

(„Viitorul").

Tematic vorbind, volumul e variat și se 
dedică poezii multor teme actuale și majore. 
Totuși, Leonida Neamțu nu e (încă ?) un cita
din, ritmul contemporan nu-1 angrenează, iar 
marile șantiere sînt mai degrabă un decor. 
In „Balada unei nopți pe vîrf de munte", un 
grup de tineri vorbesc toată noaptea despre 
dragoste, pe munte, in apropierea unei hidro
centrale Care ne apare depărtată și exterioară. 
Firește, nu se pot trage concluzii dintr-o sin
gură poezie, dar prin liniștea visătoare a ver
surilor lui Leonida Neamțu, ritmul construc
ției socialiste ne ajunge ușor estompat. Une
ori, la aceasta contribuie și metafora diml- 
nuantă. De exemplu, într-un poem închinat 
iui Maiakovskl, intr-o cascadă de imagini so
lemne și combatante, poetul spune „ceramica 
mării" și asta reduce totul la nivelul do
mestic. Sau, in „Topitorii dau ultima șarjă", 
vrînd să redea măreția luptei ca giganticele 
furnale, Leonida Neamțu diminuează totul

de PAUL GEORGESCU
scriind: „Cuptoarele își deschid porțile roșii 
ca niște maci înflorind..." Uneori, tema e tra
tată convențional și vioi ca în „Venirea con
structorilor" unde solemnitatea temei e dis
trusă prin asemenea prepașoptisme :

„Ca glasul unei fete ce urcă pe cărare,
Ca mîna care pune pe frunte-o dezmierdare."

Sau, în „Venea trenul blindat" :
„La un geam, străinul zîmbea :
Ba-i a Antantei și-a mea 1“

De ce să-și îngăduie un poet autentic și cu 
oarecare experiență, asemenea împleticiri de 
vers.

Am lăsat, pentru o mențiune speciaiă. poe
ziile pe care le credem cele mai bune din vo
lum : „Coborînd prin suitor", „Muritori, a 
noastră e patima mării", „Peste o clipă găr
zile roșii pornesc" (pe aceasta aș cita-o în 
întregime!). Dacă Leonida Neamțu nu reu
șește în monumental și narațiunea versificată, 
aceasta nu înseamnă de loc că e lipsit de 
sensul măreției, nu înseamnă de loc că ar 
fi un poet minor. El e sensibil la sensurile 
majore ale epocii, pe care le transmite la 
modul său. In „...gărzile roșii pornesc", baladă 
a eroismului, nu ni se descrie o bătălie ci. 
din mici instantanee, din impresii și reflecții 
se creează atmosfera de eroism a legendarelor 
gărzi roșii:
„O armonică-n stepă, undeva, delirează

Și stepa-rhprejuru-i dansează cu ea.
Cineva se laudă că de nimica nu-i pasă 
Și se plînge că-1 taie la piept o curea.

Un detașament se rupe în două pe-un dri 
Cineva șoptește o vorbă despre >oroc.
Pe unde o fi Maiakovski acum ?
Pe unde-or fi cei doisprezece 'ai lui Blot

„Mîna istoriei acuma începe să taie
Cablul ce ține nava comunei la mal.
Undeva t$i încarcă naganul Ceapaev
Iar tovarășul Kogan se urcă pe cal."

Poezia de notație, de impresie este poslbi 
doar atunci cîtid poetul reușește (și Leonid 

■ Neamțu retișește) să depășească notația, să 
degajeze semnificațiile majore, să subsumeze 
notațiile unui ansamblu care cristalizează o 
idee. O idee comunistă. Aș vrea să subliniez 
deasemenl că, după părerea mea, Leonifla 
Neamțu se va putea realiza pe deplin cîntînd 
cu tonul său propriu cotidianul socialist, oa- 

' menii, faptele și semnificațiile.
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Astăzi gălățenii trăiesc în aștep
tarea marelui eveniment industrial. 
Gigantul siderurgic e abia schițat în 
planuri. Șantierele nu și-au început 
încă forfota 
liniște plină

Și aceasta 
orașului. In 
așteaptă cu 
totuși copilărește 
ca șantierele de construcție să-și în
ceapă activitatea lor tumultuoasă. 
Toți știu că vor fi martorii și parti- 
clpanții direcți l,a realizarea unei 
opere mărețe. Cum se va desfășura 
totul în concret? Oamenii își imagi
nează ca niciodată. Sentimentul de 
nerăbdare, de curiozitate, e prezent 
pretutindeni. Gălățenii sînt în situa
ția în care eram de pildă noi toți 
acum cîțiva ani, înainte de lansarea 
primului sputnic. Știam că acest 
lucru e posibil, că se va produce 
intr-o zi, și totuși cînd am aflat 
știrea despre lansarea lui am fost 
surprinși, uimiți, plini de neastâmpăr 
de a cunoaște cît mai 
amănuntele...

Gălățenii trăiesc mai intens sen
timentul comun nouă

zgomotoasă. Dar e o 
de prevestiri.

o simți în atmosfere 
viața localnicilor. Ei 

un calm concentrat și 
de nerăbdători,

de aproape

tuturor ?i

anume sentimentul oare lînsoțește 
prefigurarea viitorului în imaginație. 
Marele titan siderurgic trăiește de 
acum în inimile lor. E prezent în 
discuțiile lor de fiecare zi, în pla
nurile lor de muncă apropiată. Mai 
mult, gălățenii știu că spre orașul 
lor sînt ațintiți ochii întregii țări. 
Aceasta le trezește un sentiment de 
justificată mîndrie, dar și dorința 
de a fi la înălțimea misiunii care 
le revine. Un șantier mult mai vast 
decît Bicazul sau Hunedoara sau 
Oneștiul, care ne-au uimit Ia vre
mea lor, își va face aici apariția nu 
departe de Dunăre. Localnicii nu 
vor fi numai niște gazde primitoare 
ale constructorilor, dar vor deveni 
ei înșiși constructori și siderurgiști, 
viața lor întreagă va lua o cotitu
ră hotărîtoare.

Aceste planuri, năzuințe și senti
mente, îi caracterizează acum, în 
aceste zile pe gălățeni. Luând parte, 
în preajma alegerilor, cu un grup 
de scriitori la cîteva întruniri cu 
publicul cititor din Galați — mun
citori, elevi, studenți, țărani colec
tiviști — am fost impresionați de 
întrebarea stăruitoare care revenea

LA GALATI

„Ce anume v-a

>.

Un vis IN REGIUNEA CLUJ

imp I i n it
de MIKO Erwin

Oare care era — cu douăzeci de ani 
în urmă — cel mai neglijat colț de 
țară? Nu-i ușor să răspunzi la întrebare. 
Tara Moților deținea recordul mortali
tății infantile; alte ținuturi își aveau 
și ele „gloriile lor*. Aici existau cei 
mai mulți analfabeți... Dincolo era pro
centul de șomaj cel mai ridicat... Stră- 
butind astăzi regiunile bîntuite odinioară 
de mizerie, îți vine greu să-ți dai seama 
care din ele a progresat mai mult în 
anii de după Eliberare, Mortalitatea in
fantilă este astăzi mai scăzută in Țara 
Moților decît in cele mai avansate furi 
capitaliste. In depresiunea Gheorghieni- 
lor — celebră odinioară pentru surplu
sul miinii de lucru — s-au deschis mine, 
s-au construit fabrici, șomajul este azi 
o noțiune necunoscută.

Iată gindurile care mă preocupă tn 
momentul cînd. pornesc la drum cu gră
dinarul Rudolf Palocsay, unul din cei 
140.000 de deputafi care au fost totodată 
grijulii grădinari al .belșugului zilelor 
noastre. Mergem la Bistrița, tn cel mal 
periferic raion al regiunii Cluj. Satele 
s-au pitulat tn văi îndepărtate unele 
de altele; casele se cafără pe alocuri 
pînă in deșertul pădurii înfiorate doar 
de boncăluitul cerbilor. Și, totuși, intre- 
gul ținut va fi peste cîțiva ani o uriași 
și înfloritoare livadă. Pe fiecare palmă 
de loc se va planta un pom roditor. 
De pe acum, raionul are peste un milion 
de arbori fructiferi.

Candidatul nostru cunoaște la perfec
ție locurile: a cutreierat prin toate 
colțișoarele, sa sfătuit de nenumărate 
ori cu locuitorii satelor de munte, cu 
muncitorii din pădurile seculare, cu păs
torii sau cultivatorii de livezi. Și sau 
înțeles cu toții bine. El și acești oa
meni legați de pămînt, de natură și 
flori. Palocsay e, ca și ei, un om simplu, 
de origini modestă. Candidatul de 
acum, care a fost în trecuta legislatură 
deputat în Marea Adunare Națională și 
în Sfatul Popular al Regiunii era, înainte 
de primul război mondial, un firav ucenio 
zugrav tn „mahalaua dintre ape" a Clu
jului și împingea o cotigă plină de 
găleți și scări... Mai apoi, muncitor 
morar, pe urmă lucrător la fabrica do 
bere, peste o vreme pompier... Și pe 
urmă, alte și alte meserii întîmplătoare, 
pînă cînd, tîrziu, s-a putut dedica flo
rilor, pasiunii care îl stăptnea încă din

60 de ani, munci- 
nu odată

copilărie. Iar azi, la 
torul modest de odinioară, 
șomer în căutare de lucru, grădinarul 
Rudolf Palocsay este un biolog miciu
rinist cunoscut în lumea întreagă. Ve
chiul său vis —■ acela de a planta 
coastele pustii ale dealurilor cu pomi 
capabili să reziste intemperiilor și să 
dea totuși roade gustoase, — nu mai 
este de mult un vis, ci politică de stat. 
Alături de mica sa grădină, partidul 
a înființat în zilele noastre un adevărat 
institut științific înzestrat cu utilaj mo
dern, cu laboratoare, cu un numeros 
colectiv de cercetători și cu o stațiune 
experimentală care cuprinde peste 2U0 
de ha. E un adevărat orășel de sere, 
acolo, la marginea Clujului, în strada 
ce poartă numele lui Miciurin... ' 
cunoscutul de odinioară publică astăzi 
cărți ; și florile sale aduc țării gloria 
și admirația cucerită la expoziții inter
naționale. Și conferințele pe care le-a 
ținut tn Uniunea Sovietică și Franța 
despre hibrizii realizați de el au stîrnit 
curiozitatea tuturor... Sute de oaspeți din 
străinătate ti vizitează stațiunea, dornici 
să-i cunoască realizările.

...Am ajuns la Bistrița. Prima vizită 
« într-o florărie I A doua, intr-o stațiune 
pomicolă, și între livezile plantate 
cu puteți pitici „Palocsay". In sfîrșit. 
fn aceeași după amiază, tntîlnirea cu 
alegătorii. Oamenii povestesc : 
clădit tn raion uzine pentru 
lemnului, laptelui și cărnii 
ale ținutului. S-au tiijiințat 
mine culturale. Departe, sus, 
munților, s-au construit, în anii puterii 
populare pentru muncitorii forestieri, 
cabane noi cu cantine, cluburi și biblio
teci. Tot aici muncește și harnicul grădi
nar care este Rudolf Palocsay. Toți îl știu 
bine, toți îl stimează. Deunăzi, după o 
tntîlnire, alegătorii unui sat i-au co 
mandat 15.000 de puieți. Sătencele l-au 
rugat să le țină o conferință despre 
grădinăritul florilor. Iar deputatul a 
venit, și nu cu mina goală: le-a adus 
semințe de flori.

Cîndva, Bistrița se număra printre 
cele mai înapoiate colțuri de țară. Cu
rind însă, numele „Bistrița" va fi tot 
una cu cuvîntul grădină. Bistrița va fi 
o grădină care va purta printre flori 
șl livezi gospodăriile ei de stat celebre 
și vestitele ei colective milionare...

ca un leit-motiv: 
plăcut în orașul nostru ? Veți veni 
să scrieți despre marele combinat?" 
— ne-a întrebat o studentă într-un 
murmur de aprobare a întregii săli. 
„Să scrieți despre întreprinderile 
noastre, dar mai ales despre combi
natul siderurgic" ne-au spus munci
torii feroviari cu care ne-am întilnit 
duminică dimineața. „Ce planuri de 
viitor au tovarășii scriitori ? Se știe 
că la Galați va începe construirea 
celui mai mare combinat siderurgic 
din țară? Ați inclus în planurile 
dvs. și acesit mare șantier ?“ Așa 
am fost întrebați și în comuna Tudpr 
Viadimirescu, aflată la mulți kilome
tri de 
numai 
giunea 
proape 
soarta

Totuși gălățenii pot avea la înde- 
tnină de pe acum unele elemente de 
comparație în domeniul grandiosului. 
Ma refer la cargourile de 4500 tone 
care iau naștere pe șantierul naval 
din apropiere. Cargoul este un colos 
de oțel de vreo sută m lungime. 
Ridicați-1 în poziție verticală fixîn- 
du-1 pe un postament și veți obține 
ceva asemănător cu furnalul de 
700 m.c.

Vizitînd cele două cargouri aflate 
în fază finală — „lași" și „Sucea
va", pregătite în cinstea alegerilor, 
am. admirat atît comoditatea și as
pectul estetic ai cabinelor, cit și 
aspectul general al vasului, construit 
după proiecte românești. Mai impor
tant ca toate este faptul că vasul 
are certe calități privind trăinicia 
lui. în luna decembrie — ne spun 
constructorii — fratele geamăn al 
cargourilor aflate pe șantier a fost 
surprins de o puternică furtună în 
golful Biscala și a trecut cu bine 
examenul sever al valurilor oceanu
lui. Destinat pentru a fi folosit în 
mările Levantului, cargoul a.r putea 
face cu succes călătorii pe oricare 
din căile de navigație ale lumii. 
Constructorii navali se găsesc acum 
într-o nouă etapă a muncii lor, pre
gătind proiectele viitorului cargou de 
10.000 de tone, dornici de a fi în 
ritm cu dezvoltarea generală a ora
șului

> și un

Galați, dovedindu-se că nu 
in oraș dar și în toată re- 
oamenii se interesează îndea- 
ca de un lucru al lor de 
colosalei construcții.

lor, care va deveni în curind, 
mare
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fi chemat să-și spună și ei 
într-o importantă problemă 

Perspectiva gestului care, a- 
majoratului, îl va scoate din

pe sub

...Are douăzeci de ani și in ziua 
de 5 martie va vota pentru întîia 
oară. Are douăzeci de ani și în cu- 
rînd va 
cuvîntul 
de stat.
semenea
adolescență, a gestului care va sub
linia că a devenit un tînăr matur și 
conștient, un adevărat om politic, - 
ii dă firește emoții. In ceea ce pri
vește practica acestui gest, el e însă 
liniștit: la club s-au ținut conferințe 
despre tehnica votării.

Numele alegătorului: Gheorghe Bă
lăci. Semnalmentele: statura mijlo
cie a celor pe care viața i-a construit 
dintr-un ’ material rezistent (sub sa
lopetă, sub haină și chiar
mantaua de ploaie, vezi jocul muș
chilor prinși în resorturi sensibile.) 
Fața lată, energică, (in ea barba nu 
și-a cîștigat încă deplin terenul) poar
tă pe frunte, pe ochi strălucirea ro
mantică a vîrstei.

Profesiunea alegătorului: un tînăr 
muncitor al zilelor noastre — mai 
exact lucrător mozaicar pe vastul 
șantier al noilor locuințe din susul 
Căii Griviței.

Domiciliul: Căminul constructorilor 
din „Pecetei", colț cu „Pajurei", două 
străzi noi, așezate aci de mina ale
gătorului și a tovarășilor lui.

...Gheorghe Bălăci nu e demult 
bucureștean. Vine din comuna Băi- 
lești, de lingă Calafat și seara, cînd 
se întinde în patul îngust al căminu
lui, înainte de a adormi mai strînge 
sub pleoape perspectivele peisajelor 
dunărene. Patul de fier cu două ca
turi și așternuturi albe, are ceva se
ver și marinăresc și cităva vreme 
noaptea in curgerea ei, seamănă cu 
0 apă imensă și legănătoare... Dar 
ziua își are și ea farmecul ei. Farme
cul lucrului energic și al realizărilor 
concrete. Munca de mozaicar:

distanțe — în 
tînărul acesta, 
Calea Griviței, 
în plină tran-

urmele a- 
Ior tinerii 
demolează 
pereți 

ce anii
pe
au

- Pun, zice el, frumosul sub pașii 
oamenilor...

Să adăugăm deci la semnalmente: 
nostalgii dunărene, dar și o hotărîtă 
axare pe problemele făuririi prezen
tului. Șl, semne de loc particulare, 
cîteva vise îndrăznețe de viitor: cînd
va, după liceul seral, munca pe un 
mare șantier de construcții navale.

...Pînă una-alta, însă, Gheorghe Bă
lăci este un pasionat constructor al 
înaltelor catarge bucureștene. Catarge 
gata să înfrunte și ele 
spațiu și timp. Pentru 
Bucureștiul e mai ales 
pe care a cunoscut-o
sformare tumultoasă. O Cale a Gri
viței crescînd vertiginos în înălțime, 
o Cale a Griviței, șantier imens și 
impunător, o Cale a Griviței din care 
se șterg urmele „Maidanului cu dra
goste" și ale „Gropii". Iar 
cestea le șterg cu mîinile 
constructori. Tîrnăcoapele 
maghernițe șubrede, cad 
care e ușor să citești, ceea
însemnat cu fum și mucegai.

Nu de mult, un grup de alegători 
clin cartier a vizitat șantierul și în
treprinderea de prefabricate, organi
zată ad-hoc. Și acolo, sub cerul 
deschis, în fața macaralelor și a tran
sportoarelor, care duceau spre sche
lării ciudate secțiuni de clădire, o 
gospodină bătrînă a evocat pentru ve
cinii ei prețul de muncă și sacrificii 
chinuitoare pe care îl plătea altăda
tă o familie pentru - una din bietele 
maghernițe care s-au demolat.

- Și, ascultind-o, a povestit mai 
apoi Gheorghe Bălăci, mi-am spus că 
e minunat. E minunat că lucrez azi, 
aici. Și că îmi așez munca sub pașii 
acestor oameni.

Pentru tînărul acesta, care dă afir
mațiilor sale un ritm energic și sus-

oameni și încrederea sa în viitor,

din jurul căminului, 
l-am crescut noi din 
acum. Cînd am venit

ținut, fiecare casă care crește poartă 
în ea și afirmația dragostei lui față 
de 
în viață.

— Cartierul 
istorisește el, 
iunie și pînă
nu se vedea nimic pină la club...

„Căminul" are un aspect tineresc 
și confortabil. „Clubul" e Casa Tine
retului „Vasile Alecsandri", clădită a- 
bia în urmă cu doi ani, cu sală imensă 
de dans și spectacole, cu o bibliote
că de 18.000 de volume, cu terenuri de 
sport. Uneori, seara, tînărul alegător 
vine la club. Mai ales miercurea 
cînd e „ziua constructorilor". O frescă 
mare, Grivița anilor 33, evocă și ea, 
la intrarea sălii de dans, trecutul. 
Dar în Casa Tineretului se vorbește 
cel mai mult despre viitor. Au loc 
seri tematice. Conferințe intitulate : 
„Călătorind pe harta țării în anul 
1965"... sau „Bucureștiul, orașul ma
rilor construcții"... Și Gheorghe Bă
lăci are perspectiva orașului sistema
tizat, a unui oraș 
de clădiri noi și 
el va fi pus peste 
pașii oamenilor...

II cheamă 
20 de ani și 
pentru prima 
în curînd va 
și el cuvîntul 
blemă de

cu o imensitate 
moderne în care 
tot frumosul sub

Gheorghe Bălăci, are 
la 5 martie va vota 

dată. Are 20 de ani și 
fi chemat să-și spună 
într-o importantă pro-

stat... Gestul său e o 
frîntură din vastul mozaic al zile
lor noastre.

Mioara CREMENE

IOAN PETRO!'ICI „Fabrica de ciment de la Bicaz

port al oțelului.
★

din viteza mașinii la 
astăzi doar niște nesfîr-

Am
acele locuri, 
șite întinderi plane, pe care va crește 
noul oraș și noul combinat siderur
gic. Am căutat să-mi închipui cum 
va arăta aici colosala construcție, 
de patru ori mai mare decît Hune
doara de astăzi. Cred că peisajul va 
fi unic. La Hunedoara, combinatul 
de fier este ascuns într-o vale lungă, 
concavă, lăsînd impresia unui cer 
răsturnat. Aici însă, la Galați, combi
natul se va întinde pe un imens spa
țiu de șes, profilîndu-și pe orizontu
rile deschise siluetele titanice ale 
furnalelor și oțeiăriilor sale. Dar e 
foarte greu, chiar pentru cineva care 
a cunoscut șantierele și cetățile si
derurgice ca să-șî dea seama cum 
va arăta aevea o construcție care 
nu are termen de comparație în țară 
și care va însemna mai mult decît 
patru Hunedoare. La Galați vom 
construi la un nivel tehnic mai înalt, 
pe baza unei experiențe acumulate, 
vom construi în condiții sociale noi, 
în perioada de desăvârșire a socia
lismului, deci cu 
știenți, mai culți, 
importanța muncii 
probleme tehnice,
inedite, care justifică interesul în
tregii țări pentru ceea ce este azi 
orașul Galați, dar mai ales pentru 
ceea ce 
viitorul 
ganticul

privit

oameni mal con- 
mai pătrunși de 
lor. Iată atitea 

sociale, omenești,

va însenina acest oraș în 
foarte apropiat: Galați, gi- 
port al oțelului.

Bicazul a devenit oraș la 8 septembrie 1960. 
Unul din portretele de muncitori pe care 

le-am scris cu mare plăcere, (faptele de viață 
comunicindu-mi întreaga lor temperatură) a 
fost cel al lui Gheorghe Țăpuc, mecanic de 
locomotivă la Fabrica de ciment-Bicaz. Pe Țăpuc 
l-am văzut prima oară înfuriat, certîndu-se :

— Păi se poate ? Nu există așa ceva! Iși 
bat joc de noi ? Unde există așa ceva ?

— Ce nu există ?
— Tovarășe de două zile se oprește apa Ia 

ora 4 după masă. Vin de la lucru și nu pot 
să fac baie. Nici măcar pentru un duș nu gă
sesc apă. Așa nu mai merge.

— S-a mai întîmplat asta de multe ori ?
— Nu știu, că eu m-arn 

două săptămîni abia.
— Locatar nou, vasăzică.
— Păi da, că după-ntîi 

director : 
ment în Mărceni, nu mai stai la Tașca, la 
bătrîni". Eu, știți, stăteam în casa bătrînească, 
la Tașca.

Tașca e un sat din apropierea Bicazului, elec
trificat de cîțiva ani. Case noi multe, fru
moase, înveselite de grădinile proaspete. Dar, 
deocamdată în sat nu există nici o baie. De 
unde pretenția lui Țăpuc, atît de afirmată ? 
Țăpuc, locatar al unuia din sutele de aparta
mente confortabile din colonia muncitorească 
Mărceni, apreciază confortul încă din primele 
zile și nu vrea cu nici un chip să renunțe Ia 
el, pentru că la uzina de apă întîrzie o re
parație.

mutat la blocuri da

„Hai măi Țăpuc,
Mai, zice tovarășu’ 
iei și tu un aparta-

★

Vasile NICOROVICI

Șantierul naval Galați. Cargouri de 4.500, tone in construcție^

...In aceeași colonie se află plantați cei mai 
tineri copaci din Bicaz. I-au plantat locuitorii 
prin muncă voluntară. Și florile învoite, stră
lucitoare, din straturile perfect aliniate, tot prin 
muncă voluntară au fost răsădite. Asta, cu ani 
în urmă. In primăvara aceasta copacii înfrun
zesc pentru a patra oară. Parcul din Bicaz ! 
Ce ciudate păreau — ge șantierul care te făcea 
să gîndești la un provizorat — cele 5 bănci de 
grădină. In primăvară, parcul va primi căru
cioarele, în care copiii dolofani se joacă-n perne 
cu piciorul, precum și vizita „căminiștilor" 
între 3 și 5 ani, înarmați cu lopățele și căldă- 
rușe. Ei găsesc parcul în firea lucrurilor.

Copiii care locuiesc spre Piatra Corbului 
n-au încă un părculeț de joacă și de aceea 
opoziția mamelor era foarte fermă, atunci cînd 
neastîmpărații vroiau să iasă în stradă. De 
vreo doi-trei ani, mamele fac totuși o concesie :

— Dacă ieșiți din curte, să vă jucați numai 
pe trotuar... ați auzit ? Să nu vă prind în 
șosea că-i vai de voi !

★

vara aceasta, restaurantul „Ceahlău" din 
se pregătește să primească vreo 10.000Bicaz

de turiști. Cel puțin aceasta e cifra comunicată 
oficial, aproximativă desigur, fiindcă în reali
tate numărul celor care vor veni să viziteze 
hidrocentrala, marele lac de acumulare, pito- 
reștile împrejurimi va fi mult mai mare, cum 
s-a întîmplat vara trecută. Și totuși personalul 
noului restaurant nu se sperie : capacitatea lo
calului e mare, perspectiva barajului, contem
plat de pe terasă, îneîntătoare, aprovizionarea 
bună. Vizitatorii vor fi desigur mulțumiți.

★

...La 23 August 1960 numeroși reporteri din 
Capitală, sau de la regiune, aflați la Bicaz 
căutau cu înfrigurare niște telefoane libere. 
Cele două cabine telefonice ale oficiului poștal 
fuseseră ocupate de doi norocoși, care se-ntre- 
ceau să transmită redacțiilor lor desfășurarea 
manifestației oamenilor muncii. Nu știu cîți 
dintre ziariști au remarcat că la acel 23 Au
gust cîțiva privitori se bucurau de o priveliște 
neașteptată, nouă și amplă, admirind mani
festația de pe o tribună improvizată de ei. pe 
schelele viitorului local de poștă din centrul 
Bicazului. Acum acea clădire este gata și nu 
știi ce să admiri mai întîi : culorile dulci, plă
cute, ale fațadei, cele 5 cabine telefonice capi
tonate cu plăci aglomerate cu ajutorul cărora 
se obține o bună izolație fonică, ori faptul că 
noua centrală poate deservi 600 de abonați ? 
(Unde se vet duce oare telefoanele acelea cu
manivelă, de campanie parcă, prin intermediul

cărora au fost comunicate atitea victorii ale 
șantierului sau ale fabricii de ciment ? A tre
cut atita viață intensă prin ele ! Firește, apara
tele cele noi vor fi superioare; e mai bine 
așa).

★

...începutul anului școlar 
tatea de deschidere. Emoții 
domină, copleșește, la auzul 
le rostește președintele sfatului popular :

— Vă felicit în numelo comitetului executiv 
al Sfatului Popular al orașului Bicaz 1

Sala a aplaudat puternic, îndelung. De Ia 8 
septembrie 1960, de-o săptămînă deci, Bicazul 
devenise oraș. Era firesc să devină : la Bicaz 
se construise hidrocentrala „V. I. Lenin" — 
cea mai mare din țară pînă acum, la Bicaz 
funcționa fabrica de ciment și cea de azbo
ciment ; satul uitat, de pe domeniile coroanei 
devenise datorită grijii partidului și guvernului 
un important centru industrial al țării. La 
nașterea orașului 
mente disparate, 
anumit — mari, 
fortul lui Țăpuc 
și parcul din Mărceni, modernul dispensar al 
fabricii de ciment și diagramele științifice ale 
doctorului Voichiță, tînărul medic șef al dis
pensarului, casa pionierilor în care copiii de 
țărani și muncitori iau lecții de orgă. ...Cum 
spunea un poet popular local înregistrînd 
nomenul:

1960/1961. Festivi- 
firești. Totuși una 
cuvintelor pe care

Bicaz au contribuit atitea ele- 
mergînd însă intr-un consens 
mici, importante toate: con- 
și al atitor alții ca el, florile

„Și-așa bine, frumușel, 
Traiu-a ajuns la Divei 
Și Bicazu’ orășel"

★

fe-

în- 
ani

Directorul casei pionierilor este 
vățător, Alexandru Gîrbuleț, care 
are cinstea de a fi ales pentru 
deputat în Sfatul Popular Bicaz. Prima dată al 
comunei, acum al orașului. Și acțiunile lui au 
contribuit la nașterea orașului : întrecerea între 
circumscripții pentru cele mai curate străzi și 
case, (circumscripția sa a fost evidențiată) 
crearea de spații verzi pe lingă gospodării și 
în centre de cartiere, activitatea lăudabilă 
depusă ca președinte a! comisiei de împăciuire 
etc. (In treacăt fie spus, multe din reclamații

un tînăr 
la 27 de 
a doua oară

priveau pe cei care se împotriveau unui trai 
civilizat în coloniile muncitorești, degradînd 
camerele, coridoarele, etc.). Acum cetățenii l-au 
propus din nou pe tînărul Gîrbuleț, bicăzean 
din tată-n fiu, să facă parte din rîndurile can- 
didaților F.D.P.

Adunările cu candidatul n-au fost puține: 
în comuna Capșa ar trebui înființat un chioșc 
Aprozar, s-ar putea extinde rețeaua de apă 
potabilă, ar fi de făcut... Există certitudinea 
că toate acestea vor fi îndeplinite.

La 5 
pentru 
ciment 
de 18 
mentul 
numeroase discuții va fi vorba desigur despre 
perspectivele localității; cimentiștii au o înflă
cărare anume cînd visează :

— Din Bicazul vechi cit crezi că mai rămîne? 
Acolo, dacă mai rămîn 2—3 clădiri mai impor
tante... maximum. Păi aici ai Ioc să faci ce 
vrei... construcții una și una. Am văzut proiec
tul noului oraș : piață sistematizată, clădiri gen 
vilă între centru și cantina D.G.H. ...ei, multe, 
ce să mai vorbim. Pe urmă ai lacul, dom’le, 
Ceahlăul la doi pași, Cheile Bicazului aproape 
...o frumusețe.

— Și n-ai nevoie de multe la-nceput: o bază 
nautică, un hotel cu vreo sută de camere.

— 120 de camere, am văzut eu proiectul. Și 
se mai prevede și un camping de 250 de per
soane în corturi de 2 persoane. Știi ceva ? Eu 
zic că în 2—3 ani fabrica noastră o să refuze 
biletele de odihnă în alte stațiuni... N-o să mai 
vrea omul să-ți plece din Bicaz în altă parte... 
te gindc'.ti cum o să fie?

martie cetățenii Bicazului vor vota 
prima oară într-un oraș. Cei de la 
vor veni desigur cu brigăzi de tineri 
ani, cu steaguri, vor sărbători eveni- 
prin cîntec și dans Ia clubul lor. In

★

Constructorii hidrocentralei, cîți au mai ră
mas, se pregătesc probabil de o apropiată ple
care. Votul din 5 martie îl vor da la Bicaz, 
în locul pe care l-au transformat total prin 
șantier. Dar în curînd vor pleca pe alte me
leaguri, să adauge noi construcții, să lase în 
urma lor alte orașe, alte centre industriale

Visele celor din Bicaz privesc întreaga țară. 
Așa cum, în anii din urmă întreaga țară gîn- 
dea cu mîndrie și Ia Bicaz atunci cînd vota 
pentru frumusețe, putere, socialism.

Tita Chiper
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Ne cheamă în stradă, iubito,
Mulfimea cu flamuri, fot tineri ne vrea I 
Și viata nicicum n-am sfîrșit-o — 
Și-ncepe, abia.

Alegem văpaia de spuză, 
Jăratecul viu licărind peste scrum.
Un drum și o stea călăuză 
Cunoaștem acum.

Creșteam lîngă jertfe și ruguri, 
Copii sub iernaticul soare puțin. 
E-acum primăvară în muguri 
Și mugurii țin.

Nu, vîrsta nu-și simte povara — 
Și-alegem al sevelor proaspăt norod, 
Cum mugurii-aleg primăvara 
Dînd floare și rod.

I lafoșa duratei

Nefericirii-acestui demon peneș 
Ce-n golurile bolții înstelate
S-a saturat de mult să-și plimbe leneș 
Nesățioasa lui singurătate,

De vrei cu-adevărat să-i afli leacul 
Nefericirii-acestui prinț din basme 
La miezul nopții vizitat de dracul 
Și-n miezul zilei bîntuit de iasme,

Dărîmă-i fără pregete Olimpul, 
Aruncă-i panoplia seculară,
Trimite-l om de oaste, că e timpul, 
De vrei să-nvețe paloșul de pară,

Zorzoanele, mătăsurile, scoate-i 
Și-mbracă-i — aspră — platoșa duratei.

Te uiți ? Mașina dă-n vileag nu numai 
Tehnicianul, școala, utilajul...
Ce-nveți aici pe șantier acuma-i 
încrederea în om. înveți curajul..

Construcții mari — dar ce-ți rămîne-n minte 
Nu-i doar un dig, un viaduct, un pod : 
Aici, ce se destăinuie fierbinte „
E omul simplu, munca, viața, tot.

Lumea din vis

Greu vindecate, pirjoluri și crime, 
Soli de războaie și întunecime,
Lumea e încă o rană amară — 
Arde, apasă,
Lumea de-afară.

Lumea visului nostru e-o floare aleasă. 
Află-i cărarea care-o ascunde !
Nu vine singură, nu-ți intră-n casă 
Gata gătită ca o mireasă.
Nici nu se cumpără, gata frumoasă, 
Ca o păpușă cu funde.

Rănile omului au un văleat. 
Știi să le vindeci ? Le-ai vindecat ?

Pe unde, cu tine alături,
Mă duce acum numai gîndul, 
Văzduhul — în trenuri stelare — 
Copiii mi-i văd străbătîndu-l.

Cu-obraji mîngîind viitorul 
Cu fruntea lipită de zare 
Și gîndu-ajungîndu-l din urmă 
Vor trece prin zări planetare.

Rachete, asalt al gîndirii, 
Prin ceruri învinse pătrund 
Și marea tăcere-o dezleagă 
Cu zumzet adînc și fecund.

Un cîntec despică văzduhul, 
Văzduhul cu cîntec se face... 
Prin cosmos aud luminosul 
Decret leninist pentru pace.

Zale

Plătind îndelungata mea tortură 
Crezare dînd minciunii trădătoare
Am prefăcut cetatea scrum și zgură
— A visului ce-ți dasem în păstrare —

Și rugul tău e pregătit și sigur
Și-auzi bătîndu-ți ceasul de ispașă 
Și-aștepți de-asupra capului, în friguri, 
Să fulgere o spadă uriașă,

Dar iat-o zornăinclu-ți la picioare
Și mă trezesc îngenuncheat pierdut
Și dreapta mea s-a-ntins tremurătoare 
Cînd, licărind, nălucă-ai apărut

înveșmîntată-n lacrimile tale, 
Ca-n ochiurile unor sfinte zale...

Oz nu=l lăsa, iubire!

O, nu-l lăsa, iubire, pe luptătoru-nvins 
Și-o lacrimă ferită cînd totuși s-a prelins 
Pe pieptu-i panoplie de răni, o stea sărmană 
Adăogînd fierbinte necunoscuta-i rană,

Din deznădejde scoate-l, din întuneric 
smulge-l

Și-n ciotul spadei pune-i să gîlgîie un fulger

Rănile lumii au un sfîrșit.
Vin și-mplinirile! Au și venit.

La-mplinirile grele
Acolo te-aștept.
Să te bați pentru ele.
Așa e drept.

Lumea e-o rană, se vindecă-ncet, 
Domnule doctor, scumpe poet...

Un cîntec despica văzduku

Pămîntul cu limpezi oceane
— Ca tine cu ochii albaștri — 
Curînd va privi universul 
Supus pămîntenilor aștri.

Chipul dragostei

Mugur de-aș rămîne-n crîng
Sau albind ca un mesteacăn 
Vreau să fim, de rîd ori plîng,
Eu — un cîntec, tu — un leagăn.

Dacă vii, dacă te duci,
Ai, Ileana Cosînzeană,
Ochi ca frunzele de nuci — 
Marea-n șold, pădurea-n geană.

Le-am furat să ți le cînt,
Zică oamenii că-s lotru,
Le-am furat cu ochiul sfînt 
Șoldul leagăn, geana codru.

O, năvoadele de-argint
Iar te scapă, iar te-mbie,
Inimă ce bați sclipind
Ca o mreană aurie...

Secoli fără număr sînt, 
îmblînziră-mi timpul-gîde
Lîngă vraja ta de cînd 
Stîngu-mi plînge, dreptu-mi rîde.

Azi, cu viața de măsori
Tinerii puțin lunatici,
Capetele nu-s în nori:
Bat la aștri singuratici...

Dacă vede bun și rău
Dacă-și află drumul, rostul, 
Fiecare-n chipul său —
Chipul dragostei e-al nostru 1

Lumea-ntreagă poți s-o iei:
Nu vorbește-aceeași limbă...
Dragostea, în chipul ei
Vede toate și le schimbă.

Du-le aștrilor în mers,
Du, Ileană Cosînzeană, 
Dragostea — un univers
Licărind fără prihană...

Oameni, ceruri, zboruri, stînci, 
Ne cunosc, ne dau binețe,
Dragi — din secolii adinei, 
Tineri — fără bătrînețe.

Desene de EUGEN MIHĂESCU
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confirmare a voinței noastre, a tutu
ror ca acest proces furtunos al re
voluției din țara romînească să con- 
tlnuie într-un ritm sporit. Pentru un 
străin neavizat realitățile zilelor 
noastre pot părea mai greu de în
țeles. Citesc declarațiile unor turiști 
ce revin după un an sau doi în 
Romînia. Ei spun pur și simplu că 
nu mai recunosc, să zicem, Capitala. 
Te cred și eu.

Teritoriul acesta de la Dunăre, de 
„undeva de pe la Marea Neagră", — 
nici ea prea cunoscută, - avea re
putația de a naște numai miniștri 
care fugeau cu cîte un buget în buzu
nar la cazinourile din occident. Unele 
filme ne înfățișau și mai prozaic, sub 
chipul lui Florică Florescu, uitîndu-se 
de Capone, aflat mai la îndemî- 
nă. Știrile cele mai contradictorii 
vin în ultimii ani dintr-aici : Romî- 
r.ia are un reactor atomic, • Rominia 
are o fabrică de cel mai modern tip, 
Romînia concurează pentru titlul de 
cel mai frumos trandafir din lume 
(în schimb, oroare, Romînia nu tri
mite nici o Miss la concursurile de 
frumusețe). In Romînia se nasc orașe 
noi în cîteva luni...

Oricît ai fi de rău voitor trebuie 
să te gîndești că în Romînia s-a pe
trecut și se petrece ceva foarte ciu
dat. Și pentru că veni vorba, să vă 
relatez o convorbire particulară.

— Domnule, îmi spune cineva, am 
descoperit un lucru miraculos.

— Ce anume ?
- S-a creat o altă opinie de masă. 

Vezi dumneata, clădirile astea care 
se ridică de la o zi la alta în jur, dau 
trecătorului o altă psihologie. Indus
trializarea era încă ceva abstract. Ve
deam fiecare o uzină fotografiată din 
avion, dar ea rămînea pentru mulți 
numai o fotografie. Nu poți să înțe
legi de aici ce-i acela Bicazul sau 
Laminorul de la Roman, dacă nu 
mergi acolo, să-l vezi, să-1 auzi, să-1 
înțelegi. Un carton de 10 cm pe 5 nu 
poate să redea măreția blumingului 
de la Hunedoara. Este clar... Pe cînd 
cu orașele astea care se ridică în ju
rul nostru pe neașteptate este alt
ceva...

— Nu-mi spui un lucru nou.

— Știu, dar abia acum înțeleg. Aș 
fi dorit să se fi început cu asta, cu 
locuințele...

— Adică să așezăm carul înaintea 
boilor. Nu se putea. Intîi ne trebuia 
baza materială, fabrici de case, oțelul 
pentru armătură, etc, etc... Altfel am 
fi pierdut timpul și l-am fi concurat 
pe meșterul Manole.
- îmi dau seama.
Un aspect. Al doilea.
Incursiune în jurul Griviței cu pri

lejul unui reportaj. Convorbire cu o 
„localnică" în dulcea noastră limbă 
de mahala...

- Ei, țață Cutare, ce mai spui : se 
dărîmă Grivița !

— Se dărîmă, maică.
— Dar parcă îți pare rău ?
— Nu-mi pare rău (cam sceptică)
— Da, dar ai nod, undeva.
— Am.
- Care, maică ?
— Mi-e frică să nu ne mute.
- Și dacă te mută, ce-i rău ?
— E rău, că mă duce la bloc.
— De-asta ți-e dumitale teamă ? 

Păi dai dracului cișmeaua din curte, 
ligheanul. Iți face statul baie, odaie 
sănătoasă de zid, stai la etaj, te uiți 
pe Grivița ca-ntr-un caiet.

— Mă uit, maică, da’mai e ceva.
— Ce mai e, cumătră Cutare ?
— Mai e că omul, de, ține cîte o 

pasăre, cîte un animal...
— Și ce dacă ?
— Păi pe urmă mă dai dumneata 

la jurnal că l-am urcat în baie...
(Vine și omul cumetrei Cutare)
— Nu te lua după gura muierii, 

mai bine întreabă-mă pe mine. Drept 
să-ți zic, snoavele astea le mai spun 
femeile, că nu le mai tace gura, dar 
cine are minte-n cap, abia așteaptă 
să se mute. Parcă n-a fost tot așa 
cînd cu electrica: nu, că e nesănătoa
să, că mai bine rămîneam la lampa de 
gaz. N-a fost așa cu uneltele auto
mate 7 Omul se obișnuiește ca găina-n 
puf și cînd îi vine binele sub nas se 
strîmbă, dar s-a terminat și cu asta. 
Am deschis și noi ochii. Ia spune, 
muiere, al mai sta la fitilul de lampă 
cu acu-n mină, acum cînd o să al 
neon 7
- De.j

Era vorba evident de o cochetărie. 
Conștiința tuturor oamenilor s-a schim
bat mult în anii din urmă. Pentru 
cei mai înapoiați este evident acum că 
ne aflăm în fața unui proces de 
transformare și a sufletelor și a filo
zofiei sociale.

Evenimentul alegerilor este o 
sărbătoare autentică, este bucuria le
gitimă a poporului căruia i s-a 
redat casa lui. Deputății noștri sînt 
gospodarii noștri. Ei sînt aleși dintre 
cei mai pricepuți oameni din diferite 
domenii de muncă. Omul de la 
strung lasă mașina și aleargă în 
parlament ca să semnaleze ce ne mai 
lipsește. Ziarele de sîmbătă 23 Fe
bruarie publică directivele Comitetu
lui Central asupra întrecerilor viitoa
re, desfășurate în cinstea celor 40 
de ani de luptă ai partidului. In două 
sau trei pagini de jurnal avem ima
ginea viitoare a efortului făcut de 
poporul nostru pentru a cîștiga tim
pul pierdut în letargia dominației 
burgheze. Sub conducerea acestor 
oameni aleși dintre noi, ducem mai 
departe, către țărmul socialismului, 
corabia.

Votul nostru nu-l obligă numai pe 
candidatul respectiv. Mica bucățică 
de hîrtie este și un angajament al 
votantului. Dacă vă mîndriți cu zi
durile înălțate de brațele voastre 
vrednice, dacă vreți să puneți umă
rul la munca plină de eroism 
a ridicării de noi hidrocentrale, 
cheltuiți picătura voastră de su
doare în folosul tuturor. Va fi timp 
de plimbări și de visare, vom cînta 
și mai mult și mai bine, dar acum 
este timpul să zidim!

Dați-mi voie să închei cu un în
demn, adresat confraților:

Copii ai muzelor, constructori de 
versuri, cu toții în jurul celor mai 
buni fii ai poporului I Votul vostru 
înseamnă angajamentul de a croi aripi 
celor de pe schele și celor din fun
dul munților de pămînt. Căldurii cu 
care el vă răsplătesc îl trebuiește o 
cintare înaltă* un imn solemn despre 
anii noștri fericiți...

Eugen BARBU
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Se spune că de la o vjjrstă încolo, 
omul trăiește din amintiri. Șî, noi, 
mai vîrstaicii, trebuie să recunoaștem 
că spusa aceasta are oareșicare te
mei. Numai că pentru vremile pe 
care le străbatem azi, se cuvine o 
rectificare, un amendament Anume: 
omul vîrstnic trăiește din comparații.

lată, zijfeile acestea, niscai treburi 
m-au miînat pe vechea stradă Mîntu- 
ileasa, ipe unde s-a depănat o parte 
a copilăriei noastre, Da școala Mîn- 
tulesel am făcut două din cele patru 
clase primare. Faiptul, oricît de întîm- 
plător, dă lloc la mîndrie. Căci, ia 
aceeași școală — și azi în ființă — 
a absolvit cursul primar Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea, autorul „Buni
cului" și „Bunicii", care ne-au delec
tat copilăria. Lîngă școailă, aproape 
ii p<ită de ea, se află „o casă boie
rească", un „ipalat", cum ni se părea 
nouă școlarilor. In curtea acestei case, 
se adunau dis-de-idiimineață, așteptînd 
să se scoale boierul, puzderie de ță
rani și mahalagii Inc arca ți de desagi 
și pachete. Ne țiute și azi în urechii, 
în chip de evocare, gulțatul vehement 
al unui rozailiu purcel de lapte, ținut 
în brațe de un „vizitator" al boieru
lui. Guițatuil a ajuns pînă la noi 
tocmai cînd să dăm, dimineața, pe 
poarta școlii. Boierul nu era altul 
decît domnul deputat ajuns prefect, 
ajuns ministru all justiției, pre nume 
Jean Th. Florescu, căruia i se spunea 
pe scurt, alintat și familiar. Jantehaș.

Dar în curtea boierească, alături 
de școală, mat întîlmeai și o făptură 
deosebită, un ins impozant, o figură 
„clasică". Venea la dom’ ministru ori 
mai degrabă la ,/jon.u Jantehaș", unul 
mătăhălos, bine îndesat, cu un nas 
cărnos de Cyrano, dar vineții de 
basamac, purtînd cu demnitate jur- 
prejurul rotunjimii sate abdominale 
un briu lat Și roș ca cireașa coaptă, 
iar în pumnu-i solid, noduros, o fru
musețe de retevei ale cărui protu
berante, ca niște buboaie, vorbeau 
despre autoritatea personajului.

Era „delegatul mahalalei".
In zilele aoestea, școala adăpostește 

circumscripția orășenească de votare 
numărul 86, cuprinzînd circum
scripțiile raionale 44, 45, 46, 47. 
Aici, se țin întîlniri ale alegătorilor 
cu candiidații pentru locurile de depu
tat în sfaturile populare. La ase
menea întîlnire, ne-am întîmiplat și 
noi. Și am făcut cunoștința a doi 
candidați. Mai precis: două candi
date. Această dublă cunoștință ne-a 
contrariat brusc și profund aminti
rile, și ne-a impus comparațiile. Cele 
două candidate vor reprezenta în 

intere sole cetățenilor din Mîntu-

'uha din cele două candidate, Ana 
Micu, e de meserie croitoreasă, acum 
casnică; cealaltă, Valentina Njțulescu, 
e inginer hidrotehnic și lucrează la 
secția „Ape" a Sfatului Popular re
gional București. Dacă le întrebi, se
parat, de ce cred dînsele că au fost 
propuse candidate, îți vor răspunde 
la fel, parcă dinainte înțelese:

— Vreți să mă laud ? Pe semne 
că majoritatea concetățenilor' mei au 
luat îrt seamă activitatea mea ob
ștească de pta’acum șî au apreciat-o 
pozitiv.

Mal lîntreabă-ile ce au de gînd să 
facă, odată alese. Inginerul Valentina 
Nițulescu, specialist hidrotehnic, îți 
va spune cu înflăcărare că, mai ales, 
va avea de susținut punerea la punct 
a curentului de apă la cele două 
blocuri mari, mai vechi, care-s cu
prinse în raza circumscripției sale.

Ana Micu nu se va lăsa — susține 
dînsa •— pînă nu va vedea 
toate fațadele caselor d.in cartier 
proaspăt zugrăvite („luptăm și pen
tru frumos, tovarășe"). pînă nu va 
netezi un teren de sport sortit copiilor 
din cartier.

Ana Micu mai are în vedere și 
grăbirea coinstruirii unei școli noi. 
Valentina Nițulescu este și dînsa de 
aceeași părere. Apă, canalizare, te
ren d|e sport, școală și — pentru 
toate acestea >— economii. La în- 
tîlnirile ou alegătorii, aceștia s-au 
lecl arat gata să sprijine temeinic vi- 
toarea activitate a deputatelor.

Astfel, amintirile noastre, ale celor 
nrstnici, sînt năpustite de scîrbă. Și 
lotuși sînt un deliciu. Pentru că sînt 
uminate de comparații îmbucurătoare.

Lascăr SEBASTIAN
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T E S AT
Frînturile unei discuții începute mai de 

mult păreau curioase auzite pe stradă, în 
înserarea ce șe lăsase pește cartier aducînd 
eu ea și primii fulgi de zăpadă:

— Eu îmi susțin punctul de vedere. Plopi. Cei 
mai nimeriți pentru strada noastră sînt plopii.

— Ba teii. Plopii cresc ca niște țepușe și 
nu țin umbră nici unui cîine. Teiul crește 
rotat, înflorește, parfumează. La primăvară 
sădim tei.

— ...La parterul blocului din 
bine să se

colț, eare-i 
deschidă ope terminate, ar fi 

„Alimentară'.
— Și un magazin 

funcțiune fabrica de 
tigrul.

Ieșițî de Ja adunarea în care propuseseră 
candidatura viitoarei lor deputate, Maria 
Călin, oamenii, în drum spre casă, continuau 
încă discuțiile. Cetățenii, în grupuri, mergeau 
domol și pașii răsunau pînă departe pe cubu
rile de granit.

de confecții, 
mobilă. Se mărește car

A Intrat în

„Bogățiile patriei”

UNUL
N-ai mereu prilejul să vizitezi un 

laborator de cercetări. De aceea avidi
tatea cu care notezi orice amănunt, 
încăperea în care te afli nu are ni
mic spectaculos. O masă lungă, hîrtii, 
multe hîrtii, un microscop, cărți, ne
numărate cărți, planșe, un portret, 
tuburi de sticlă, cam atît. O atmosferă 
de muncă susținută, paradoxal crea
tă nu printr-o dezordine justificată, 
ci, dimpotrivă, printr-o exemplară or
dine și simplitate. încerci, nu-i așa, 
să afli de undg împrumută laborato
rul farmecul acesta deosebit, modest 
și calm.

— Conferențiar universitar Adriana 
Murgoci ?

— Eu sînt.
„Desigur, surprind o scăpărare ve

selă în ochii interlocutoarei, m-a 
ghicit după coafura prea cuminte, cu

părul lins, după gravitatea ochela
rilor și, dacă are spirit de observație, 
după mîini".

— Candidați Ia 
pentru sfaturile 
servind mîinile 
muncite, pe care doctorița Murgoci 
le retrage, timidă, de pe niasa de 
lucru, ca să le încrucișeze, școlărește, 
la piept.

„Nu scăpa din vedere, îmi impun, 
gesturile grațioase și precise de giu
vaergiu, proprii cercetătorului care 
are de-a face cu fragilitatea gîzelor".

— întocmai! mi se replică prompt. 
Candidez pentru a patra oară, ceea 
ce înseamnă că la sfîrșitul viitoarei 
legislaturi împlinesc un deceniu de 
deputăție.

Cît de calmă, hotărîtă și binevoi
toare este expresia ei cînd încearcă 
să analizeze precis resortul intim al 
activității sale cetățenești:

— Pentru un cercetător 
tuit de pasiunea noului, 
rlrii, munca de deputat 
rea cea mai firească a 
Pentru că nu poți exista ca om de 
știință autentic, fără să fii animat 
de dorința de-a afla ce se ascunde 
îndărătul fenomenelor naturii, de-a 
le ajuta să răzbească la lumină. Or,

5 martie în alegerile 
raionale, rostesc ob- 
mari, frumoase și

veșnic mis- 
a deseope- 

e continua- 
profesiunii.

O A R E A
Maria Călin pășește tăcută alături de cetă

țeni. Cu toți cei aproape cincizeci de ani pe 
care-i are, se simte încă destul de sprintenă. 
De cîte ori calcă drumul acesta spre casă, 
ori de acasă spre fabrică, se simte copleșită 
de amintiri. De strada aceasta pe care a 
văzut lumina zilei e legată toată viața ei. Pri
virea îi lunecă în susul străzii. In noaptea ce 
cuprinde tot mai adine strada, siluetele oame
nilor se lungesc și scad în coroanele de lu
mină aid becurilor. „Cum mai lucesc calu
purile acestea de granit. Ce 
strada asta, ce gloduri!’’

Ajunsă în fe,ța casei sale, 
mas bun de la însoțitori.

Casa e aceeași de acum 
ridicată de mîineie ei și-ale lui bărbatu-său. 
De multe ori tovarășii de muncă au îndem- 
nat-o să se mute jn unul din blocurile noi, 
construite în centrul orașului. Dar ea a re
parat temeinic cele două camere, le-a mobilat 
cu gust așa cum visase o viață întreagă și 
nu s-a mutat. „Aproape cincizeci de ani am 
frămîntat glodul străzii Primăverii și acum 
cînd strada e pavată și luminată, să mă mut? 
Nici nu mă gîndesc, spunea ea cu înverșu
nare. Cînd se vor construi blocuri și pe strada 
asta — poate mă voi muta".

Ce repede au trecut anii! O parte din ei 
au trecut tare greu. Ea muncea în fabrică, 
mamă-sa era bătrînă și bolnavă. Casa, ca 
vai de ea. L-a cunoscut pe Sandu, s-au plăcut 
și s-au căsătorit. In același an a murit mamă- 
sa. Sandu blestema glodul străzii, dar visa 
o alta mal bună. Au dărîmat casa veche și 
din cîrpeli au făcut alta, chipurile mai bună. 
„Va veni vremea și vom zidi 
noi“, spunea cîteodată Sandu, 
boiul; Sandu a dezertat, a stat 
me, apoi... la pușcărie. In ’44

gloduri erau pe

Maria își ia ră-

douăzeci de ani,

palate, pentru 
A venit 
ascuns o 
a plecat

răz- 
vre- 
spre

DIN CEI
140.000

ca deputat ai tocmai misiunea să des
cifrezi noul în cele mai mărunte îm
prejurări ale vieții cotidiene, să-l 
sprijini, să-1 răspîndești, într-un cu- 
vînt să-1 consolidezi.

Un moment de tăcere, în care îți 
formulezi repede întrebarea următoa
re.

— Și care este pasiunea dumnea
voastră științifică de ultimă oră ? 

ochii
E un 
au o 

tubu-
se află pe

— Trichopterele ! Nu face 
mari, te lămuresc numaidecît. 
grup 
larvă 
lețul 
puțin o sută de exemplare. Scrie : 
Tri-chop-te-re! Vrei să-ți notezi și 
adresa expeditorului ? Poftim, ține 
cutia.

Descifrez, întîi, cu majuscule: 
„FRAGIL". Apoi: „Stațiunea biolo
gică Stejaru".

— E lingă Hidrocentrala V.I. Lenin 
de la Bicaz. Ăsta-i și rostul cercetă
rilor. Ce te minunezi așa ? Te întrebi 
ce raport există între electrificare și 
științele naturale ? Un raport direct. 
Ascultă: lucrările hidrocentralei pu
teau primejdui fauna împrejurimilor 
construcției. De aceea, s-a pornit, si
multan cu construcția, și la studierea 
metodică a faunei. Eu personal am 
cercetat fauna apelor, de care se lea
gă direct productivitatea piscicolă. 
Minuscula mea insectă, cu larva ei 
acvatică, constituie o hrană prețioasă 
pentru pești. Așa că urmărim dez
voltarea ei pe căi științifice. Vezi 
portretul din perete ? E al Sofiei Le- 
pneva din Leningrad, eminentă pro
fesoară de științe naturale și spe
cialistă în grupul Trichopterelor. Sîn- 
tem de mult în corespondență. M-a 
ajutat in nenumărate rîndurl, trimi- 
țîndu-ml bibliografie, îndrumări. Era 
normal ca pînă la urmă să-j cer a- 
cestei admirabile prietene și o fo
tografie. Mi-a trimis-o. Iat-o ! Să-ți 
mai pomenesc și despre alte preo
cupări,.. de laborator ? Pentru că, 
știi, munca aceasta a noastră e ase
meni muncii marinarilor îndrăgostiți 
de larg: dornici întotdeauna de uscat, 
dar gata oricînd pentru o nouă plecare. 
Cît mă privește, am șl ridicat ancora 
unor alte căutări, ce-i drept legate 
de aceleași Trichoptere pomenite mai 
înainte.

O hartă însemnată cu săgeți roșii 
în anumite puncte ale Dunării devine 
obiectul atenției noastre.

de insecte minuscule care 
acvatică. Privește atent 
acesta : într-însul

— Alături de toate țările dunărene, 
Romînia întreprinde o mare operă de 
studiere a viețuitoarelor din apele Du
nării. Eu capăt material de Trichop
tere de la un grup de cercetători al 
Academiei R.P.R., care draghează și 
triază materialul. Studiul complex al 
bazinului Dunării, de la izvor Ia văr
sare, este vast, unic în felul lui în 
ceea ce privește fluviul respectiv și va 
dura ani și ani de zile. El urmărește 
să cuprindă aspectul fizic, fiziologic, 
biologie, al productivității. In acest 
angrenaj uriaș, sînt și eu o modestă 
rotiță.

Aduc vorba despre Panduri. Acolo 
e circumscripția electorală 115, pe stră
zile căreia am întîlnit, la fiecare pas, 
numele candidatei Adriana Murgoci. 
Entuziasmul cu care mi-a lămurit sta
diul cercetărilor de laborator nu 
scade nici cînd povestește despre cir
cumscripția ei elecțorală. îmi propune 
o scurtă plimbare prin cartier. Iată-ne 
salutați de cetățenii care-o cunosc 
și-o stimează. Fiecare salut ține să 
sublinieze, pentru reporterul neinițiat, 
cîte ceva din realizările deputatei lor. 
Un „bună ziua, tovarășă deputată" 
rostit pe trotuarul pe care pășim ală
turi, vrea să spună : „Trotuarele a- 
cestea au fost refăcute prin grija 
dumneaei". Alt salut, pe-o străduță 
lăturalnică: „Canalizarea de-aici se 
datorește și deputatei, stăruinței de
pusă de ea personal 
zăvești". O explozie 
nătate, urmată de 
respectuoase afirmă : 
terioară a blocurilor
jucăm în vole, a luat naștere prin 
munca voluntară a deputatei și a ce
tățenilor, care-au lucrat cot la cot".

Aproape orice pas făcut prin car
tier își are salutul său. înțeleg sen
sul și nu mai stărui cu întrebările. 
Poate de aceea, cînd ne oprim o clipă 
lîngă „Uzinele Chimice Romîne", în- 
soțitoarea mea are nevoie să șop
tească, fără pic de afectare :

— Aici m-au propus candidat. In 
mijlocul muncitorilor m-am simțit 
mulțumită.

E mărturisirea discretă a unui 
muncitor pe tărîmul științei.

la Uzinele Gro
de rîsete și să- 
zeci de salutări 
„Curtea asta În
noi, în care ne

Mihai STOIAN
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Inginer și
fața tejghelei, un 
atent un șevalet 
bărbat voinic, nu 
vreo 'cincizeci de

Intr-o librărie, în 
cumpărător cerceta 
din placaj. Era un 
prea înalt, cam de
ani, cu ochi albaștri, sprîncene albu
rii și părul ușor încărunțit la Um
ple. Cu o 
șevaletului, 
tablou, pe 
luase de la 
aspect din 
sub un cer albastru, curat ca o imen
să cupolă de peruzea, înainta încet o 
combină, afundindu-se tot mai mult 
In lanul de grîu. In jurul ei se țineau 
In mers unul lingă altul o mulțime 
de oameni, bărbați, femei și copii.

inginerul 
„Semănă- 
pentru a 
al orașu-

mină pipăia fața lucie a 
iar in cealaltă ținea un 
care, pesemne tocmai il 
înrămat. Pinza înfățișa un 
timpul treierișului la țară:

...Așa l-am întllnit pe 
Florescu Ion, de la uzinele 
toarea", candidat al F.D.P. 
fi deputat în Sfatul Popular 
lui București. Și dorind să-l cunosc 
mai îndeaproape am plecat alături de 
el către unul din noile blocuri in care 
locuia in Piața Palatului R.P.R.

— Sînt fiul unui maistru cazangiu 
din Ploești. Am învățat carte în con
dițiile grele ale regimului burghezo- 
moșieresc. Cum am ajuns să fiu in
giner, numai 
rie, lipsă de 
mai spun... 
care lucrează 
gie. Iar soția... tot în metalurgie, a 
adăugat rizînd. E laborantă la uzinele 
„Vasile Roaită".

•- Cum s-ar spune o familie de me- 
talurgiști...

— întocmai.
— Aș dori să cunosc activitatea 

dumneavoastră ca inginer, l-am între
bat într-un tîrziu.

— Cu plăcere. Poftiți miine la uzi
nele „Semănătoarea", m-a invitat cu 
multă amabilitate interlocutorul meu. 
Acolo vă puteți documenta mai bine.

...Uzinele „Semănătoarea" se înalță 
pe locul vechii pirotehnii a armatei, 
in cartierul Grozăvești. Aci colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
produce principalele mașini agricole 
cu care este înzestrată agricultura 
noastră socialistă: combine CI, sece- 
rători-legători, cositori, mașini de 
tocat nutreț etc.

Am oprit pe primul muncitor întîl- 
nit să-l întreb unde-l pot găsi pe 
inginerul Florescu Ion.

— Este șeful serviciului control 
tehnic de calitate, mi-a răspuns el. 
Dar nu-l găsiți în birou.

— Atunci unde ?
— „Misiunea" dinsului e să fie peste 

tot locul unde se lucrează. Face con
trolul și recepția întregit materii pri
me care intră în uzină, veghează asu
pra felului cum sînt lucrate piesele, 
cum sînt asamblate ca să ia naștere

eu știu I Foame, mize- 
material didactic, ce să

Mai am trei frați 
ca și mine in metalur-

ZILE DE CAMPANIE
îmi amintesc de acea toamnă re-

'46 cu mitingu- 
dnd, demas- 
manisto-brătie-

și ea: 
o dată 
ei de

că se

vest să-i urmărească pe hitleriștî. Nu s-a mat 
întors. A căzut undeva în Cehoslovacia. Maria 
a pornit cu o înverșunată voință să clădească 
alături de tovarășii de muncă, viața ce o vi
sase ani de-a rîndul alăturea de Sandu. Fa
brica s-a ridicat din dărîmături. Cu vremea 
cartierul a început să se transforme din te
melii. Au crescut și oamenii. A crescut 
fruntașă în producție, deputată. Și încă 
deputată. In seara aceasta tovarășii 
muncă o propuseseră din nou.

Măriei Călin nu-i este la îndemînă
află în casă Ia această oră. Iși controlează 
ceasul. Acum trebuia să fie în schimb pînă 
la zece. A fost învoită special pentru adunare. 
Ce să facă acum ? O plimbare ?... Zîmbește. 
Și de ce n-ar face o plimbare ? Afară e cald, 
ninge ... Iși îmbracă repede paltonul și iese.

Strada e liniștită. Trecătorii sînt rari. Maria 
Călin pornește în pas domol, în susul străzii, 
spre fabrică. Fulgii moi, apoși, reci îi răco
resc fața. Cu douăzeci de ani în urmă, cînd 
o conducea Sandu acasă, pe o vreme moale 
ca asta, el își sufleca pantalonii de trei ori. 
Ce mai gropi erau, ce mai apăraie.

— Macaraua doi, liberă. încă, încă... Stop I
Pe nesimțite, a ajuns în apropierea fabricii. 

Duduitul înfundat al războaielor de țesut trece 
prin ziduri și i se strecoară în auz. Veche 
melodie, cunoscută de urechile Măriei. Acuși 
iese schimbul ei. Pentru un timp strada va 
deveni veselă, gălăgioasă, apoi se va liniști din 
nou. „Aici l-au arestat pe Sandu în 1942, pe 
cînd o aștepta să iasă de la fabrică. De ce 
I-au arestat ? Pentru că era împotriva unui 
război criminal, nedrept. Acum visurile se îm
plinesc toate. „Mă întorc. Cu gîndurile mele 
ajung pe nesimțite în celălalt capăt al ora
șului".

Dumitru IGNEA

piei or
combina sau secerătoarea, ia parte la 
rodajul mașinii și tot dinsul urmă
rește pe teren produsele noastre in 
exploatare. Și uite, vezi dumneata, 
pentru că serviciul ăsta al dinsului 
merge ca pe „roate", nu-i de mirare

că, așa cum vorbeam mai alaltăieri 
într-o ședință de producție, din eele 
1.700 de cositori și tot atîtea mașini 
de recoltat porumb ce le-am scos pe 
poarta uzinei in ultima vreme, toate 
sint în stare bună.

A dat să plece. L-am reținut însă 
printr-un gest al mîinii.

— Spune, te rog, toate sarcinile a- 
celea pe care mi le-ai înșiruit dum
neata le îndeplinește singur tovară
șul Florescu ?

— Nu. Este ajutat de 172 de contro
lori orari și 32 de ingineri. Insă el e 
șeful serviciului și totodată „sufletul" 
întregului mecanism de control al ca
lității ! Nu degeaba a fost propus și 
candidat al F.D,P, Duceți-vă, găsiți-l 
prin uzină și-o să vă spună dinsul 
mai multe...

L-am găsit 
mijlocul unei 
trebăluiau in
vopseaua lăcuită, gata pentru a părăsi 
curtea uzinei. Bucuros de reintîlnire, 
mi-a strins mina și mi-a arătat uriașa 
mașină :

— Iată, aceasta e seria 17.000. Ați 
nimerit tocmai bine, ci-i facem recep
ția să-i dăm drumul. In planul de 
perspectivă sint prevăzute să intre in 
lanurile de grîu pe întreg teritoriul

țării 43.000 de bucăți. Faceți diferend 
ța și vedeți cum stă uzina noastră cu 
planul pentru următorii 6 ani!

Intr-adevăr, colectivul uzinei e 
unul dintre cele fruntașe în cadrul 
Ministerului Industriei Grele. De 53 
de luni, uzina „Semănătoarea" și-a 
îndeplinit și depășit planul anual me
reu, primind de 4 ori „Steagul roșu 
de fruntașă pe ramură" și o mențiune 
din partea Consiliului de Miniștri. Si 
la aceste succese a contribuit și ingi
nerul Florescu Ion, care datorită spi
ritului său gospodăresc, a felului cum 
organizează munca întregului colectiv, 
prin 
tate 
fost 
Iată 
arie 
strada Sărindar, cetățenii circumscrip
ției electorale 371, cunoscindu-i rodni
ca activitate din uzină, l-au propus 
drept candidat al F.D.P. pentru Sfatul 
Popular orășenesc.

— Ce ziceți, tovarășe inginer, vă 
veți achita tot atit de bine și de sar
cinile de deputat 2 l-am întrebat in 
timp ce mă conducea către una din 
halele uzinei.

— Mai încape vorbă ? s-a oprit el 
privindu-mă drept in ochi. In cartier 
ca și in uzină trebuie să ne gospodă
rim cum trebuie. Numai așa ajungem 
să îndreptățim încrederea celor care 
ne dau asemenea sarcini de mare răs
pundere.

felul cum veghează la buna cali- 
a muncii, a produselor finite, a 
de nenumărate ori evidențiat, 

pentru ce, la sfirșitul lunii ianu- 
în acest an, în sala ICAB de pe

Ion GRECEA

Răspunsul

pe viitorul deputat 
brigăzi de muncitori 
jurul unei combine

In 
ce 
cu

Jurnalul 
scriitorului candidat

DAN HATMANU.

șfțeană a lui 
rile ei însuflețite, 
cînd reacțiunea 
nistă, constituiam Blocul Partidelor 
Democrate.

Duminicile 
ceam parte 
pleca într-o 
sat în care 
de ce n-am spune-o, i,c 
destulă bătaie de cap. Știam că 
n-o să fim întîmpinați de ei cu 
florii. Totuși, noi n-aveam în bu
zunare decît Platforma-Program 
a Blocului Partidelor Democrate, 
citeva manifeste, broșuri,, și în 
inimi un crez de neclintit.

Camionul a intrat pe străzile 
Văliuguluj împreună cu cîntecele 
noastre: „Sînitem stegari ai
veacului ce vine" sau „Noi sîn- 
tem armata muncitoare, cauzei po
porului slujim"... Am oprit pe un 
loc viran, impărțindu-ne sarcinile. 
Unii plecau să ia legătura cu cei 
cîțiva comuniști din sat, iar alții 
trebuiau să umble din casă în casă 
convingînd țăranii să vină la o 
adunare. „Istoricii" lucraseră destul 
de bine: zvonul că au venit „comu 
niștii să-i silească să-și dea griul și 
vitele", întărit de autoritatea eco
nomică a găzdoilor, a prins crezare 
la unii. împreună cu comuniștii din 
sat și semi proletarii navetiști 
care locuiau la Văliug și lu
crau la Reșița am început să batem 
din casă în casă. Am reușit să

plecam la sate. Fă- 
dintr-un grup care 
duminică la Văiiug, 
partidele „istorice", 

ne dădeau

convingem sărăcimea de curînd îm
proprietărită și o parte dintre mij
locași că zvonurile sînt născociri 
ale reacțiunii. In fața primăriei 
am dat un program artistic. Corul 
nostru a cîntat: „Pășiți înainte to
varăși", am interpretat scenete co
mice ca „Speculantul și agentul" 
sau „Flăcăul îndrăgostit"... Oame
nii , rîdegu cu poftă... Incet-încet 
am trecut la obiect. Un tînăr a 
început să recite „între Mania și 
Bră'tianu"... Așteptam cu inima 
strînsă, reacția publicului. Aplauze 
furtunoase I E Dine, deci — am 
răsuflat ușurați.

Am împărțit broșuri și ziare și 
am anunțat că vom repeta specta
colul, de astă dată complet, după 
amiază, la 5, în sala cooperativei. 
Eram siguri că fiecare din cei care 
participaseră va deveni un bun 
propagandist. Că sala va fi plină 
de săteni.

Ne-am întors la camion. Intr-o 
roată era înfipt un cuțit care pi
ronea o hîrtie. O amenințare. Un 
cap de mort și inscripția: ,,Dacâ 
n-o ștergeți imediat vă rămîn oa
sele aici". Șoferul, plin de sînge, 
era legat. Ne-a povestit că au ve
nit trei indivizi îmbrăcați de oraș 
care il-au amenințat și l-au bătut.

La ora 4 sala cooperativei era 
plină pînă la refuz. Venise și uri 
grup compact de „istorici- înarmați 
cu ciomege. „Spectacolul" l-am în
ceput cu un „număr" în afara pro
gramului : am urcat pe scenă îm
preună cu șoferul nostru cu fața

plină de vînătăi, desfășurînd în 
fața oamenilor fițuica cu cap de 
mort. Indignarea a cuprins sala. 
Strigăte de „Jos cu fasciștii", „Ru
șine" I au izbucnit. Amenințarea 
„istoricilor" s-a transformat într-un 
excelent mijloc de agitație. Expu
nerea Platformei-Program a fost 
repetat subliniată de aplauze, lo
zinci mobilizatoare și invective la 
adresa «acțiunii. „Spectacolul" a 
devenit o uriașă și puternică mani
festare pentru Blocul Partidelor De
mocrate, pentru guvern, pentru u- 
nitatea de luptă dintre muncitori și 
țărani. In fața acestui val de ură, 
grupul de provocatori a dispărut 
de la adunare. Seara tîrziu, pînă la 
hotarul satului, țăranii ne-au petre
cut cu cîntece și urări.

Se sfîrșise încă o zi de campa
nie.

★

ani, la o altă 
Mi s-a făcut 
propus ca unul

Iată-mă, după 15 
adunare electorală, 
marea cinste de a fi , .. . -
din cei 140.000 candidați la alege
rile în Sfaturile Populare și în Ma
rea Adunare Națională.

Stau atent într-o sală de clasă 
a Școlii medii nr. 19 din Capitală 
și-mi notez în carnet cuvintele ale
gătorilor. Unul după altul iau cu- 
vîntul muncitori, femei, profesori, 
funcționari, tineri care participă 
pentru prima oară la vot, la fel 
cum .votam și eu cu 15 ani înainte. 
Dar cîte nu s-au schimbat de a- 
tunci 1 Am lichidat reacțiunea în 
frunte cu capul ei, regele. Am înăl

țat o puternică industrie socialistă. 
Peste 80% din pămîntul arabil al 
țării e socializat. A crescut o nouă 
intelectualitate. S-a făurit în acești 
ani în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn unitatea morală și politică 
a întregului popor.

Cei care iau cuvîntul vorbesc cu 
însuflețire despre marile realizări 
ale regimului nostru democrat- 
popular și fac propuneri concrete, 
gospodărești, pentru circumscripția 
lor electorală.

Propunerile vădesc o înaltă con
știință civică, un dezvoltai simț al 
responsabilității pentru strada lor, 
pentru raionul lor, pentru întreaga 
noastră țară.

„Trebuie să ne îngrijim de este
tica străzii..." „Nu putem pretinde 
copiilor liniște fără să avem grijă 
să le creăm locuri de joacă..." „Să 
amenajăm prin muncă patriotică 
un parc..." „Să...“. Fiecare propu
nere pornește dintr-o profundă con
vingere că ceea ce e azi o dorință
— mîine va fi realitate.

Alături, în sala de clasă, lecți
ile își urmează cursul obișnuit. Nu 
știu ce se predă. Dar alăturea, în 
bănci, stau și elevi care s-au năs
cut în urmă cu cincisprezece ani. 
Atunci, cînd am participat pentru 
prima oară la întîiek alegeri li
bere din Romînia. Din Platforma- 
Program a Frontului Democrației 
Populare, ei învață cum devin, sut 
conducerea partidului, toate visele
— certitudini.

Toma Georqe MAIORESCU

De ce te-au propus oamenii din cartier 
tocmai pe tine, Maria Udrea, să le fii 
deputată ?

Tu ești puțintică la trup, chiar slă
buță. Vorbești rar, aproape de loc și 
trudești cit cinci. Vorbești mai mult 
cu ochii ții mari, căprui, mulați în griji 
și duioșii materne: ai doar patru copil 
și abia treizeci și patru de ani. Ești 
textilistă și te-nvîrtești iute și sigur 
printre războaiele de țesut, dar printre 
oameni treci modestă și cît mai. neob
servată. Da, e adevărat că ți se zice 
că ești „fruntașă în muncă", dar, te gin- 
dești tu, oare se poate munci altfel 
decît bine și repede ? Cum ai putea să-l 
ții în friu pe cei patru neastimpărați, 
să te-ngrijești de bărbat și gospodărie, 
să faci mîncane pentru toți sau să 
„scuturi prin casă", dacă n-ai îndeplini 
toato astea, repede, tăcut, trainic ? Cu 
așa faci tu, o spun mîinile tale cu de
gete puternice care-și găsesc cu greu 
locul pe pînza roșie a mesei prezidiului. 
Micul „pix" negrii n-are nevoie să alerge 
pe foaia dictando din fața ta ca să 
însemne acolo cu slove tremurate — 
căci ești foarte emoționată I — „reali
zările din cartier" și „lipsurile încă 
existente".

Hei ! Dacă nici tu nu mai cunoști 
viața acestor străzi cărora vorbitorii le 
spun solemn „circumscripția" ta! Și nu 
greșesc numind-o „a ta". Oare nu-i „a 
ta” ulița copilăriei desculțe și flămînde? 
Dar cînd laba monistului te-a plesnit 
peste față, atunci în primii ani după 
Eliberare, n-ai căzut în praful uneia 
din aceste străzi „ale tale"? „Al tău" 
este drumul spre fabrică. Ai călcat pe 
el de mii de 
fiecare piatră 
măveri, 
unde 
unde 
chiar 
care 
încă 
apa trebuie adusă de departe, e tot 
ta". Ni ‘

ori pînă acum. Ii cunoști 
și păpădiile fiecărei pri- 
tale" sint și străzile pe 

bărbatul la munca lui, pe 
copiii spre școală! Dar

.Ale 
pășește 
tropăie 
strada aceasta foarte nouă despre 
se pomenește mereu, care n-are 
nici nume, nici lumină și unde

, , t „a
ta". Nu locuiesc acolo două tinere țe
sătoare cărora tu le-ai fost „nașă” în 
fabrică ?

Dar ai să fii tu în stare să faci atîtea 
lucruri cîte îți cer „străzile tale? Cîte 
înșiră vorbitorii la această întîlnire cu 
candidata lor ? Cîte par să-fi pretindă 
„scriitorii" aceștia doi, care au venit 
tocmai de la București, aici, într-o su
burbie a Piteștilor și se uită lung la 
tine, de parcă n-au mai văzut în viața 
lor o textilistă? Buzele tale se string 
cu hotărire, îți mai desfaci un pic pal
tonul la gît, cu toate că în sală nu-i 
prea cald, rotești o privire peste capetele 
tuturor, le zici în gînd: „Da, am să pot, 
dac-o să mă ajutați” și privirea ta se 
urcă liniștită și luminoasă pe peretele 
din față.

De-acolo, da sus, din tablou, se uită 
la întreaga adunare, cu ochii lui oblici, 
surîzători, părintești șl atot străbătători, 
Lenin.

Al. I. ȘTEFANESCU
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Am ales Călăuze noi
Am ales edificiile grandioase 
aruncate în văzduhul imens 
unde meșteri cu mîini de aur, — 
meșterii Republicii din 50 Decembrie — 
au aflat soarele și fericirea terestră.

'Am ales marile drumuri de vis 
pe care lunecă giganții de fier 
ducînd munți de pîine albă, 
rochii de albastru, 
portocale de aur, 
basmele romînilor 
și poezia fără de hotare, 
giganți antei ci, cu umeri de fier, 
făuriți de 25 August 
care poartă tot ce este omenesc.

fiu al patriei mele și al lumii, 
responsabil cu libertatea și fericirea 
Republicii visate, de demult, la Doftana. 
Doftana, imagine mucedă a timpului apus.

Am ales zborul alb și nevinovat al 
porumbeilor, 

zborul lor delicat, 
ca o floare dulce de cireș, 
ca un joc albastru de copii;
am ales zborul lor tulburător de alb
de la întîiul Mai roșu,
roșu ca steagul lui Lenin, 
ce flutură înalt 
în toate piețele lumii.

Cînd răsări-vor ghioceii 
de sub buchete de zăpadă, 
pe aripi albe porumbeii 
purta-vor zapis de paradă.

Și zîmbi-va mărțișorul 
cu ochi înlăcrimați de rouă, 
c-atunci v-o-ncredința poporul 
cea mai măreață muncă vouă...

Căci drumurile-ncîlcite-n viață 
cotesc, se urcă și coboară, 
mulți cătat-au calea dreaptă 
pîn s-au trezit cu viața-n seară...

Dar drumurile vieții noastre 
îs drepte, largi și în urcuș, 
priviți la degetul ce~arată 
pe drumu-orcărui cărăuș.

Spre-acolo unde-arătătorul 
e-ntins de brațul magistral, 
acolo îndrumați poporul, 
spre culmea țelului final.

Fiți mîndre, călăuze noi, 
a vieții care clocotește.
Brațul, Partidul, v-arată calea 
ce-n Comunism doar se sfîrșește...

Al. GHEORGHIU-POGONEȘTI

Am ales floarea dragostei depline 
neîntinate de întuneric și de avere 
omagiu fără precedent adus femeii.

Am ales floarea imaculată a libertății, 
a omului negru, alb sau galben, 
floarea iubirii dintre pămînteni;
și am ales dragostea pământenilor 
pentru încă necunoscuții din Univers 
pe care omul îl va goli de taine.

'Am ales pe omul 
care și-a închinat viața omului,

Și am ales ura cea mai neagră 
pentru toți dușmanii omului, 
întru apărarea aleșilor mei, 
a prietenilor mei de zile negre și bune 
cărora le strig, din obicei, 
cînd îi întîlnesc pe locomotivă, 
printre spicele înalte de grîu, 
pe Victoria, sau în Piața Republicii, 
în blocul Turn, cînd adăst la un Cotnar :

- „O MIE DE ANI, TOVARĂȘI!“

Ion BĂNUJA

Deputatul
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Termocentrala, Paroșerd ' ~ Foto EDMOND HOFER

Cîmpuri... omături...
Mașina zbura...
— Unul din frați
Mi-a fost ucis între dîmburi.
— Activist ? — Da.
îi priveam mâinile.
Despicau expresiv
Fiecare cuvînt pînă-n sîmburi. 
în priviri îi luceau ciudate oglinzi.
— Tot un singur ogor cît cu ochii cuprinzi. 
Zece ani l-am umblat.
Amarnic de greu mi-a fost într-un sat.
Luni întregi n-am știut c-aveam casă. 
Cînd e-așa poți și femeia iubită să-ți pierzi. 
Și a mea e frumoasă.
Băiatu-mi zăcea, îi da moartea tîrcol.
Nu l-am văzut.
Jivine sînt grijile cînd mușcă din tine. 
Cum aveam inima de-au încăput ?.

Să-ți arăt acel sat.
Aproape oraș.
De fapt, eu am fost un simplu părtaș,
O singură voce în corul imens dirijat 

de partid.

Vorbeau ochii lui.
Mîinile lui.
Mașina zbura.
De sub albele pături
Orizontul ieșea albastru, fluid...
'Alături,
Un secretar de raion.
Parcă-l aud :
...Am fost un simplu părtaș 
în corul imens dirijat de partid.

Violeta ZAMFIRESCU

Bărbuleseu I, » Arad. Fără a 
exagera politicos; d«ți semne de 
progres destul de rapid : ,,Sor» 
Irlna" e superioară povestirii pre
cedente. Pledoaria dvs. pentru 
conștiinciozitatea profesională a 
personalului nostru medical de a 
sate, tn general pentru o etică 
socialistă, corespunde unul impe
rativ util. Cadrul șl situațiile 
sînt alese bine, constituind in
tr-adevăr premizele unui conflict 
caracteristic relațiilor sociale din 
țara noastră, actualei faze din 
ciocnirea între nou șl vechi. Per
sonajele centrale, sora Irlna cea 
Inimoasă și perseverentă și doc
torița carieristă, sînt insă alcătui
te simplist, în chip de antiteze 
abstracte, nu ca individualități 
vil. Linia de desfășurare a „dra
mei" e lesne, încă de ia primele 
;,replici", previzibilă, în ciuda pie
dicii impuse eroului pozitiv, iar 
intervenția reparatoare a secreta
rului organizației pare dictată 
nu de cerința vieții, ci de a au
torului care nu știe cum să iasă 
din încurcătură. Fie chiar pe 
jumătate, succesul dvs. cu „Sora 
Irlna" ne obligă să vă pretindem 
eforturi noi.

Iftinchi I. - Huedin. Pentru ca 
0 Influență să fie creatoare tre
buie asimilată, cu alte cuvinte să 
nu aibă alt rol decît acela de re
sort, de declanșator al resurse
lor proprii. Dvs. însă v-ați lăsat 
copleșit lntr-atît de stilul (lim
bajul, maniera, ritmul) lui Za- 
haria Stancu; încît nu vedem 
cum ați putea măcar respira nor
mal într-o asemenea postură. Lu
cru intolerabil în sine șl mîhnl- 
tor în cazul dvs., deoarece costu
mul străin pe care 1-ațl îmbră
cat ascunde o sensibilitate per
sonală, capabilă — după cum o 
dovedește povestirea „Alegerile' - 
de revoltă autentică față de bar
bariile trecutului șl de o solida
ritate aprinsă cu victimele dă
ruite de popor. Indemnîndu-vă să 
vă scoateți un buletin de identi
tate pe numele dvs., trebuie să 
vă Invităm șl către actualitate. 
Oricît de odios și încă proaspăt 
In amintire ar fl fostul regim de 
opresiune, imaginea lui e destul 
de frecventă și elocventă în li
teratura noastră, realist-critică sl 
socialistă. Cine are nevoie de 
toate energiile creatoare, este 
prezentul.
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Votezi pentru

Ca mugurii ce fragezi se îmbie 
Mlădițele să-și scoată ciucuri verzi, — 
Ești, plină, fata mea, de voioșie, 
întîia oară tu acum votezi.

Cunoști, ai îndrăgit pe candidată, 
E dăscăliță. Pașii ți-a condus 
Pe-o cale cu lumină presărată, 
Ca inima-i, ce-n toate ea a pus.

O primăvară, cea neprihănită, — 
Vestindu-se prin zboruri de lăstuni, —

prima dată

E martie 5, clipita mult rîvnită
Cînd om alege dintre buni, pe ăi mai buni,

Soli drepți ai noii noastre-orînduiri, 
Ce-și sorb din socialism tărie,

Chezași ai bunei stări și fericiri, 
Cu firea lor cea dîrză și cinstită, 
Pe care îi alegi cu bucurie 
Ca pe o primăvară mult dorită.

Camil BALTAZAR

SCRIITORUL SI VIAȚA
Pe Mureș și pe Tîrnave...

C. Alexandrescu - Petroșani. 
Scrupulul legat de ■„lipsa unei 
școli mai înalte" și a unei „cul
turi solide" vă onorează dar neîn
crederea în posibilitățile dvs. nu 
se justifică. In afară că scrieți 
corect și cu un lexic destul da 
variat șl propriu nuanței dorite; 
dovediți claritate în concepție, 
precizie in conturarea scenelor 
din „Atacul", ingeniozitate șt 
aptitudine pentru elementul sur
priză (tot în „Atacul"), anume 
elan liric (poemul în proză „Zi
darul"), putere de observație șl 
generalizare moral-pslhologică ca 
în portretul demascator al „Pan
glicarului". tn dvs. se încruci

șează deci înclinații variate ; ar 
fi însă arbitrar și neserios din 
parte-ne ca, numai pe temeiul 
celor trei scurte bucăți. să vă 
trasăm un drum. Puțin scep
tici față de ceea ce ar fl aspira
ția cătte poezie („Zidarul" e cam 
convențional șl pretențios), sîn- 
tem convinși că puteți aborda 
tn continuare genul portretului 
critic-satiric ca și schița. Impor
tant rămîne, în oricare dintre

La aproape zece ani de la apariția romanului Pline albă, Dumitru 
Mircea publică volumul Oameni și pămînturi. E vorba de o culegere de 
nuvele și povestiri. Majoritatea acestora au ca temă transformarea revo
luționară a satului nostru contemporan.

Cu sensibilă economie de mijloace, Dumitru Mircea încearcă să schi
țeze cîteva portrete. II reținem pe acela al secretarului de partid, eroul 
povestirii In ploaie. Omenescul, maturitatea politică se îmbină spre a da 
conturul acestui personaj, care nu constituie singura dovadă că autorului 
ti sînt cunoscute unele aspecte specifice satului actual. Povestirile mai 
ample Tata și Pământurile conțin și ele pagini nu lipsite de autenticitate. 
Cea dinții surprinde frămîntările unui țăran care ajunge la înțelegerea 
adîncă și definitivă a necesității unui mod de viață superior. Această îm
prejurare îl ajută pe Dumitru Mircea să pună fală în fată imaginea în
tunecată a satului din trecut cu imaginea satului nou, luminată de sensul 
muncii colective. Ioana Onu din Pămînturile e un izbutit portret de ță
rancă înaintată, exemplu de atașament față de cauza clasei muncitoare. 
După ce în trecut suferise, pierzîndu-și bărbatul în războiul criminal îm
potriva Uniunii Sovietice, curînd după Eliberare Ioana Onu devine un 
luptător împotriva vechii mentalități țărănești, individualiste. Scriitorul nu 
se arată însă consecvent pe această linie a relatării sobre și în multe din 
povestirile volmului Oameni și pămînturi se face vizibilă artificialitatea, 
idilismul, o evidentă tendință de simplificare a faptelor. Din ciclul Prie
tenul cel bun cu greu desprinzi semnificații adinei, caracteristice proce
sului profund de transformare socialistă a satului. Figura activistului de 
partid e legată de cele mai multe ori de întîmplări confecționate. In 
„Cîntecul greerilor" instructorul își dă seama, după un proces sufletesc 
foarte conventional redat, că nu trebuie s-o iubească pe Marioara, pentru 
că fata „cu cosițe lungi care se legănau amețitor pe spate” era îndră
gostită de Petre. Un prim-secretar, cînd află că va fi transferat își mani
festă frămîntările interioare devenind enigmatic, adoptînd o rigiditate 
fotogenică („Pe drum"). Povestirea „Greșala tovarășului Corpădean” por
nește de la un fapt care ar fi putut avea o desfășurare epică interesantă. 
Instructorul de partid nu a găsit încă argumentul hotărîtor prin care 
să-l convingă pe Bodor-baci să intre în gospodăria colectivă. Intîmplarea 
face însă ca mergînd la raion s-o întîlnească pe fiica acestuia, care fusese 
sedusă de un proxenet. Cu ajutorul unui prieten milițian identifică pro
xenetul, discută cu fiica lui Bodor-baci, care e foarte aproape de a se 
îndrăgosti de Corpădean. Dar în sat se află, și acest lucru e de natură 
si-l compromită pe instructor. Pentru a risipi orice suspiciune el se decide 
să plece noaptea la raion. Nu izbutește însă să ajungă acolo, fiind 
victima unui accident absurd de cale ferată. Iată acum și „epilogul", 
care oferă „rezolvarea" conflictului:

„Bodor-baci e azi președintele gospodăriei colective "Ștefan Corpădean». 
Cît despre Marica, n-am ce-ți spune, tovarășe. Ai văzut-o. E mama copiilor 
mei, profesoară, mamă și nevastă de activist... Păstrează ca un lucru 
de mare preț scrisoarea lui Corpădean scrisă cu o jumătate de ceas 
înainte de moarte. Sînt acolo cîteva cuvinte pe care oricît m-ar forța cineva 
n-aș putea fi gelos: «Crgd că te iubesc!». A fost găsită îngropată în 
gunoi pe cîmp, laolaltă cu carnetul de partid, cu actele lui Ștefan Cor
pădean, învăluite în haina de lînă albă cu fireturi și brandemburguri negre” 
(P- 8b).

Am stăruit îndeosebi asupra acestei povestiri întrucît aici ne apar 
pînă la stridență artificialitatea, convenționalul. Cu astfel de mijloace 
e greu să convingi cititorul care așteaptă emoția contactului cu realitatea 
surprinsă în ceea ce are ea mai semnificativ, mai complex. Din păcate, 
povestirea lui Dumitru Mircea e o însăilare artificioasă de fapte care 
urmăresc efecte facile, melodramatice. Aceeași tendință de simplificare 
a realității o găsim și în povestiri ca „Prietenul cel bun”, „Porunca", 
„Seară de iarnă". Viața sufletească a personajelor e în genere săracă, 
redusă la reacții primare. Impresia de monotonie o accentuează și faptul

DUMITRU MIRCEA:
„Oameni și pămînturi"

că Dumitru Mircea recurge mult prea frecvent la același epitet, la 
elemente sumare tn prezentarea personajelor. Emoția înseamnă „zîmbet 
subțire”, starea reflexivă, frămîntările sufletești se vădesc în „privirea 
fixă" sau dacă nu, în pasaje de acest fel : „Bun! A venit dinspre Tudor 
un fel de muget, iar colectivistului i s-a părut că trece din moarte în 
viață și că pălăria lui Tudor s-a mișcat în sus. Semn bun; deci poți 
lega o vorbă măcar că n-ai nici o spijoană cît ține întinderea, nici martor 
de se întîmplă ceva; ori poate tocmai din pricina asta...”.

Cînd încearcă să creeze atmosferă, Dumitru Mircea cade uneori în 
vulgaritate așa cum se întîmplă în povestirea „Ianoș-baci are oaspeți”, din 
care reproducem spre edificare; „Stăm împrejurul mesei și sporovăita 
prietenește. Pe masă, la loc de cinste, cana cu vin gălbui limpede, rece, 
așa cum l-a adus Ianoș-baci din pivniță. Lingă sobă nevasta dumisale 
umblă fuguța dar nesimțită (subl n.) știind mai bine decît oricare ce 
anume face trebuință unor oameni porniți pe vorbă. Nici n-am simțit 
cînd a ajuns castronul pe plită, cum s-au ivit într-însul carnea și 
cîrnațul proaspăt de porc, cum s-a așternut o față de masă peste 
mușamaua dinainte-ne... Stați să nu merg prea departe (?)... Cîteva 
cuvinte despre fața de masă. Cred că dacă ar fi văzut-o albă, călcată 
strălucitoare, așadar curată ochi, tovarășii din conducerea restaurantului 
„Carpați" din Tîrgu-Mureș ar fi crăpat de invidie... Și te pomenești că 
s-ar fi rușinat dacă, bineînțeles, sînt în stare să-și facă autocritica. Se 
vede treaba că s-ar cădea să mai învețe ce-i aia masă rinduită bine".

Astfel de notații prin cure autorul se străduiește să sugereze un 
cadru familiar, să obțină efecte de umor, sînt de fapt de un prost gust 
evident care ne scutește dc comentarii.

E drept că Dumitru Mircea nu încheie povestirea înainte de a se 
adresa eroului său cu aceste cuvinte : „Aș dori să mă ierți dacă n-am iz
butit să înfățișez în aceste rînduri toată dulceața, să împrăștii în aceste 
rînduri toată căldura simțită în inima dumitale...” Ianoș-baci s-ar putea 
să-l ierte pe autor, dar de ce și cititorul?

Dumitru Mircea va trebui să-și supravegheze mai atent scrisul, . pă
răsind descrierea calpă, idilică a fenomenelor. Proza lui se va elibera în 
felul acesta de convenția plată ca și de unele obsesii lexicale, va deveni 
mai fluidă. La deficiențele semnalate se adaugă și aceea că volumul 
Oameni și pămînturi Se referă la o etapă ceva mai veche din viața satului, 
a constituirii gospodăriilor colective. Nu figurează în această culegere un 
număr de povestiri care să înfățișeze munca plină de elan a colectiviștilor, 
felul cum sînt rezolvate în activitatea lor de fiecare zi variatele probleme 
pe care le ridică viața nouă. Prin urmare Dumitru Mircea ne rămîne dator 
cu scrieri orientate spre ceea ce este puternic semnificativ în contempora
neitate.

După zece ani de la Pline albă — carte care aborda tematica, pe 
atunci de o mare actualitate, a înființării gospodăriei colective — Dumitru 
Mircea trebuie să se îndrepte spre momentele mai noi ale dezvoltării 
satului socialist, meditînd de asemenea la o înnoire și la o îmbogățire a 
mijloacelor sale artistice.

Liviu CĂLIN

(Urmare din pag. 1)

îmbrăca fi bine, în ogrăzile școlilor sau 
pe maidane, și le-am citit pe fețele să
nătoase bucuria de a trăi, setea de zile 
luminoase, încrederea nezdruncinată în 
viitor... Era ușor de înțeles de unde iz
vorau aceste sentimente: copiii Mureșu
lui și Tîrnavelor n-au decît să se urc*, 
pe dealurile natale, și numaidecît văd ' 
cum se despletesc fumurile uriașelor cup
toare ale termocentralei de la Sîngiorzul- 
de-Pădure, și cum vin în șirag plin de 
forță creatoare și maiestate, stîlpii adu
cători de cabluri cu energie și lumină...

Intr-adevăr, șiragurile de stîlpi de pa 
acele văi, par ciclopi de veghe asupra 
viitorului, deschizători de orizonturi care 
ating văzduhul cu umerii.

Nici o generație a Romîiuei de altă
dată n-a cunoscut astfel de epoci pro
fund creatoare, niciodată așezările noi 
n-au răsărit ca din pămînt, după cum 
niciodată cartea n-a răsărit pe masa 
ciobanului ca raza luceafărului de ziuă...

Iată doar cîteva temeiuri care ne în
dreptățeau sentimentul de mîndrie; iată 
doar cîteva temeiuri care ne îndreptă
țesc deplina credință că în ziua de 5 
martie toți electorii Republicii Populare 
Romîne vor merge la vot cu inima 
deschisă, înnobilînd cu încrederea lor pe 
candidații propuși de oamenii muncii, 
alegînd alți creatori care nu-și vor pre
cupeți nici timpul, nici energia, pentru 
a înfrumuseța și înzestra înzecit leagă
nul dăinuirii noastre...

Sînt deplin încredințat că dacă drumul 
ne va duce din nou către Acățari, în
tr-un an-doi, ceea ce azi e doar plan sau 
proiect, pe atunci va fi demult și înde
plinit și depășit ! Ceea ce astăzi e doar 
scăpărare de idee în mintea ținui con
structor, în ziua aceea a viitorului va fi 
demult întrupat, în beton, oțel sau mar 
mură... Că va fi astfel, nici orbii nu se 
pot îndoi, cînd avem ca dovadă istoria 
faptelor oamenilor muncii din ultimii 
ani !

Iată, iubiți cititori, cîteva reflexii de 
călător, dintr-o seară petrecută la Odorhei. 
după ce străbătuserăm văile Mureșului 
și Tîrnavelor.

La întoarcere, peste pădurile Goa- 
ghiului se lăsase mai bine promoroaca. 
acoperind înălțimile ca-ntr-un fum. Din 
nou am ajuns la Porumbenii Mari, 
din nou am trecut prin Cristu- 
rul-Secuiesc. Iar la Sînglorzul-de-Pădure 
am stat iar și am admirat fumegările 
înalte despletindu-se spre văzduhul lim
pede.

Am lăsat în urmă Fîntînelele și Bălău- 
șerul. Ne-am întors la Tîrgu-Mureș, la 
gazdele noastre vremelnice, cu inimile 
pline. Parcă tot timpul călătoriei as
cultasem o extraordinară poezie, învălui
toare ca unda Mării și ca mătasa, pă
trunzătoare ca sinceritatea.

Și pe Mureș și pe Tîrnave ascultasem 
profunda poezie a realității.

1 martie, 1961.

Eusebiu CAMILAR

ventualltățl, să utilizați expK^'ta 
dvs. de viață. Sîntețl doar 
cltor și, dacă nu miner, i^Wi- 
tor printre mineri. De ce nu-1 
zugrăviți pe ei în primul rind 
șl apoi pe profitorii ticăloși al 
cuceririlor noastre ?

A. Pascu - Lupeni. Vibrant 
pe alocuri, izbutind a răscoli în 
noi indignarea și durerea, poe
mul în proză „Cîntec pentru un 
epou", închinat martirajului Iul 
Lumumba ; se istovește prea re
pede sub povara retorismului, a 
repetițiilor de idei, în genere a 
unui mod prea ziaristic de tra
tare. în orice caz, pe baza unul 
singur „eșantion" nu putem spune 
nimic despre calitățile țesătorului; 
despre talentul dvs. Trlmitețl-ne 
toate încercările.

Dincică Constantin. - Constanța. 
„Puștlu" e emoționantă în pofi
da unor elemente banale (figura 
clasică a impresarului electoral; 
tabloul bieților vînzători de zia
re, etc.) șl poate chiar a finalu
lui, sinistru cu tot dinadinsul. 
Pentru a ne înduioșa de soarta 
;,puștiului1* era suficientă tocmi
rea lui ca „propagandist" de ne
voie al partidului liberal și nu 
de moartea sa prin accident. De 
ce însă, elev fiind, cauți subiecte 
șl eroi dintr-un trecut pe care 
nu-1 poți cunoaște decît prin 
alții ? Vorbește-ne de viața d-tale; 
a colegilor ca șl a tuturor celor 
cu care vil direct in contact. La 
vîrsta d-tale, exercițiile de proză 
pot reuși dacă se reazlmă Pe im
presii nemijlocite.

Mihail PETROVEANU

VICTOR. ROMAN, „RLetalurgiști"



GAZETA LITERARA - - - - - - - 0

însor 
e o 

pledează pen- 
în rîndu-

(sce- 
come-

co
să

Și 
îndrăgostit, 
sînt 
scene,

„MARȚIENII
Nu vreau să mă

nzriul: S. Macovei)
die spumoasă, care 
tru etica nouă, socialistă, 
rile tineretului. Acțiunea se desfă
șoară într-o fabrică nomă de țesături 
din fibre sintetice, în care muncitoa
rele, mai toate tinere, se comportă 
demn, demonstrînd că o nouă 
concepție etică, socialistă, le însufle
țește. Conflictul se naște o dată cu 
apariția unor personaje cu menta
lități învechite, care împiedică dez
voltarea colectivului. Acestea se dove
desc a fi Burlaou, responsabilul cul
tural și Geta, dactilografa de care 
obtuzul și slugarnicul funcționar 
s-a 
tora 
mele 
e uniformă, 
gul filmului.
dă drept prieten bun din copilărie ou 
compozitorul Petru Grigorescu Man
ta), despotic, fals principial, afișînd 
o dubioasă competență în materie de 
muzică. Geta, dactilografa oomplet 
incultă, îl favorizează pentru ca 
acesta să-i faciliteze cunoștința cu 
Manta, în care vede un posibil pro
iector atotputernic care să-î încura
jeze veleitățile muzicale.

Planurile celor doi sînt dejucate 
prin intervenția tinerilor din fabrică, 
reuniți în cadrul formației de muzică 
ișoară. Obligîndu-i să repete opereta 
t,Vreau* să mă însor" a rutinatului 
compozitor Manta, Burlacu își face 
in imens deserviciu. Căci în locul 
iompozitorului solicitat să vină în 
abrică pentru finisarea spectacolului 
sosește fagotistuil Marius Popescu, 
>e care Geta și Burlacu îl confundă 
:u maestrul Grigorescu Manta. în 
:onsecință Geta îl copleșește pe fago- 
ist cu atenții afectuoase, spre dispe- 
area tînăraltti care s-a îndrăgostit 
le studioasa și severa muncitoare 
landa. Qui-pro-quo-urile abundă ; 
a urmă Burlacu e îndepărtat 
uucția de responsabil cultural, 
leta rămîne singură, izolată.

Din păcate, eroii pozitivi nu 
eușit scenaristului în egală măsură, 
ii sînt prezentați drept oameni cins- 
iți, optimiști, muncitori, care urăsc 
portunismul și folosesc curajos arma 
riticii și autocriticii, dar se comportă 
e multe ori după scheme cunoscute, 
ind deseori estompați în noianul 
nor situații comice care nu întot- 
eauna se integrează acțiunii princi- 
ale (vezi scena scoaterii verighetei 
i timpul spectacolului cu „Vreau să 
»ă însor" sau scena examenului de 
itorie). Relațiile dintre Preda și Ro
tea nu sînt înfățișate destul de con- 
ingător. Mai bine prinse sînt ca- 
acterele lui Marius și ale Sandei, 
ar motivele supărării dintre ei ca și 
demnitatea împăcării finale îi 
iropie de eroii romanelor sentimen
te.
Regizorul Manole Marcus a sezi- 

ît slăbiciunile scenariului, izbutind 
l-și reliefeze eroii pozitivi princom- 
ozițiile cadrelor, prin alegerea acte
lor sau prin accentuarea unor dia- 
>guri. Spectacolul cinematografic e 
e bună calitate, regizorul imprimînd 
>mediei un caracter alert, uzînd cu 
j^fVuță de armele comicului, de ia 
Pră și ironie pînă la umorul îngă-

slugarnicul 
Caracterele ; 

satirizate de la 
dar prezentarea 
monotonă, de-a 

Burlacu e lăudăros

aces-

pînă 
din 
iar

Contemporanul
Orice epocă șl-a găsit eroii pe măsura 
Zeităților ei. Filmul sovietic își pro
nie tocmai să ofere o imagine a epocii 
ciallste, printr-un exemplu reprezen- 
tlv. Pe ecran ni se prezintă istoria 
iui om care „s-a născut odată cu vea- 
1". Este eroul timpului nostru, ,,con- 
rnporanul secolului", cel care a par
rs evenimente atit de importante de- 
lînd un roi activ, angajat, responsabil, 
ium arată creatorul mărețelor con- 
■ucțil intrat în legendă 7 Un om înalt, 
isiv, cu trăsături ferme, cu mișcări 
ergice, de o vitalitate inepuizabilă, 
tul constructorului — ne arată filmul 
este plăsmuit din realitate exactă, 

makov, lăcătuș, comisar in războiul 
■11, numit director al unei gigantice 
ine, infringe prin tenacitate cele mai 
ncene dificultăți. Nu este o tenacitate 
■bă, — îndărătnicia omului fără cre- 
iță - ci o tenacitate animată, numi
tă de nestrămutata convingere în vic- 
ie, de devotamentul față de cauza 
Voluției.
!e a fost la început ? Un cîmp întins, 

decorul tradițional, neschimbat de 
tenii. Spre uimirea copilei care păzea 
:lle, un bărbat vînjos, cu ochi lucl- 
1, pronunțind cuvinte înflăcărate des- 
; viitor, despre monumentalele așe-
I care se vor înălța pe acele melea- 
"i, a înfipt o tăbliță în pămîntul 
văn, tăbliță pe care scria : „Uzina 
antică de mașini". Romantismul in- 
s în munca aspră, în teribila incleș- 
e cotidiană este evidențiat prin vl- 
nea regizorală a lui S. Samsonov.
e ecranul larg privim Imensa forfotă 
oameni care înfruntă noroiul, mlj- 

cele rudimentare de lucru, lipsa de 
ieriență șl nimicește opoziția dușma- 
ui, construind în locuri de 
poiere pastorală o uriașă citadelă 
ustrială. Nikolai Lebedev în rolul lui 
takov insistă asupra momentelor de 
ordare supraumană, cînd se cere o 
iță de fler ca să reziști oboselii, scep- 
smului vechilor specialiști, piedicilor 
revăzute ivite continuu. Cu statura 
sunătoare, gesturile hotărfte, privirea 
iteietoare, Lebedev îl prezintă pe Er- 
cov ca o explozie de energie.
lenele de entuziasm colectiv sînt 
Uzate în tablouri de anvergură. Ră- 
e memorabil episodul salvării clmen- 
U : prin ploaie, oamenii epuizați de 
tcă au fețele zîmbitoare, rid voios 
ă revelația puterii pe care o naște 
darltatea. întoarcerea în zori, în su-
II e cînteculul ostășesc, evocă parcă 
iătorlrile eroilor antici.
fi contemporan al secolului XX In

und a împărtăși șl durerea celor 
ți de marile cataclisme, dar prlntr-o

Tmagîne <ftn film

duitor- Regizorul a avut fot timpul 
în vedere caracterul muzical al filmu
lui, vatorificînd cu pricepere partiturile 
antrenante, optimiste ale compozito
rilor Gelu Solomonescu și Edmond 
Deda.

Interpretarea actoricească, omo
genă, constituie o certă reușită a fil
mului. Geo Barton, în rolul compozi
torului Manta, ni se relevă ca un 
aictor de comedie înzestrat, conferin- 
du-i compozitorului un aer distrat, 
o privire superioară și o ținută si
gură, mult studiată, ce ne explică 
dorința ilustrului personaj de a-și 
„reorchestra" opereta pentru „a o 
lega mai mult de viață", Vasile To- 
mazian creează cu binecunoscuta-» sa
voare rolul maistrului Barbu, iar 
Nae Roman compune cu dezinvoltură 
personajul responsabilului cultural, a- 
peliînd la cunoscutele sale resurse 
comice. Mai puțin reușită în unele 
momente ne-a apărut interpretarea 
Lilianei Tomescu (Geta) căci actrița 
s-a lăsat sedusă nu numai de comi
cul gras al rolului, ci și de vulgari
tățile pe care le conținea textul.

Meritorii creații obțin interpretă 
tineri ai filmului care, cu ajutorul re
gizorului, au izbutit să îmbogățească 
universul sufletesc al eroilor pozitivi, 
toina Petrescu ni se relevă ca o ac
triță complexă, la fel de înzestrată 
pentru dramă și pentru comedie. 
Există o notă aparte în jocul 1 rinei 
Petrescu, care-.i dă un farmec deosebit 
— o sobrietate perfect naturală, o 

care, aplicată pe o 
comică, dă naștere 

Cristea A- 
și

interiorizare 
partitură 
unor efecte neașteptate, 
vrarn cucerește prin sinceritate 
căldură, actorul interpretîndu-și perso
najul (inginerul Preda) cu discreție. 
Ștefan Tapalagă, în ■ rolul timidului 
fagotist Marius Popescu, obține o evi
dentă reușită. Debutantă în film, Ma
ria Dumitrache conferă Sandei ino
cență și prospețime,în vreme ce Coca 
»_j-------- înzestrează eroina

cu dezinvoltură, do- 
și o valoroasă in-

Andronescu își 
(fata șugubeață) 
vedindu-se a fi 
tenpretă vocală.

Un însemnat 
filmului revine

merit în realizarea 
autorilor imaginii.

secolului
nouă înțelegere a fiorului tragic. 
Șl pe Ermakov războiul l-a atins neier
tător, răplndu-1 soția și fiul. Tragedia 
nu se exprimă în expansiuni sentimen
tale, ci e întîmpinată cu o bărbăție de 
luptător. Eroul nu se lasă copleșit de 
Istorie, — el o biruie ca un creator 
al ei.

Filmul conceput ca o întinsă cronică 
a istoriei secolului este o demonstrație 
a superiorității orinduiril pe care o în
truchipează oameni cu nume legendar 
ca Ermakov.

S. DAMIAN

Aveau 19 ani
i

Producție a studioului cinematografic 
din Odesa - filmul Aveau 19 ani este 
un poem despre tinerețe șl visuri tine
rești, despre frumusețea luptei pentru 
împlinirea unei autentice pasiuni. Fil
mul emoționează prin lirismul său șl 
adînca umanitate - care se transmit 
spectatorilor datorită interpretării pli
ne de naturalețe șl convingere a prin
cipalilor interprețl. Autorii filmului 
(scenarist : Starkov, regizor : V. Ko- 
cetkov) aduc pe ecran lumea ostașilor 
sovietici, în momentul pregătirii lor co
tidiene. Protagonistul - Anatoli Beskov 
— este animat de o dorință fierbinte : 
aceea de a deveni aviator. Insă comisia 
medicală îl respinge sfătuindu-1 să se 
mai antreneze. Șl lată că simpaticul To- 
lea este obligat să-și facă stagiul mili
tar într-o companie de artilerie, spe
cialitate pentru care nu simte nici o a- 
tracție. De acum înainte va 
etapă nouă în viața tînărulul. 
voluntară nu-i permite să se 
ze ușor noilor condiții. Tolea 
abateri de la disciplină, face ______
Uită cîteodată îndatoririle lui în fața 
colectivului șl a comandanților și e 
sancționat pentru aceasta. Insă efortu
rile lui pentru a-și vedea visul cu o- 
chil il vor duce la izbîndă. Va putea 
fi aviator. Just îndrumați de regizor, 
actorii au știut să creeze tipuri veridi
ce, și astfel conving prin intensitatea 
trăirii stărilor sufletești. Actorul K. Sto- 
learov (Tolea Beskov) a avut o parti
tură dificilă, pe care o susține cu suc
ces. evidențiind gama de sentimente a 
personajului.

Filmul este o pledoarie pentru visa
rea entuziastă, constructivă, animată de 
teluri înalte.

Mihai BOTEZ

începe o 
Firea Iul 
acomode- 
are unele 
șl greșeli.

Cadru din filmul „Contemporanul secolului

George Cornea și Sandu Intorsurea- 
nu, cadrele fiind caracterizata prin 
tonuri deschise, luminoase, evi-tînd 
contrastele mari și reflectînd în ul
tima instanță optimismul eroilor și 
finalul fericit ai povestirii cinema
tografice. Remarcabile sînt exterioarele 
filmului,în care ni se dezvăluie im
presionantul decor al noilor construc
ții bucureștene.

Constantin Simionescu, autorul de
corurilor, acordînd'U’se perfect cu ope
ratorii, a conceput interioare moderne, 
caracterizate prin simplitate și discre
ție, întotdeauna cu o valoare precisă, 
servind dramaturgiei filmului.

Este, cred, potrivit să vorbim 
despre un spectacol nu numai 
tn clipa în care, desăvîrșit, el 
este prezentat publicului. Repeti
țiile sînt foarte adesea semnifi
cative pentru ținuta unui teatru, 
pentru strădaniile regizorului, în 
general pentru spiritul în care 
se concepe și se realizează sce
nic o piesă. Din acest punct de 
vedere, munca depusă de colec
tivul „Teatrului Muncitoresc 
CFR“, sub îndrumarea tînărulul 
Mihai Dlmiu la „Puterea întu
nericului". merită o atenție deo
sebită. Mai întîl, pentru că în pu
ține ocazii am avut prilejul să 
vedem mai clar, mai pregnant, 
progresînd un spectacol de la 
o repetiție la alta. Șl apoi pen
tru că se cuvine apreciată stră
dania tuturor membrilor echipei 
de a se subordona ideilor gene
rale ale spectacolului.

Regizorul a lucrat cu minuțio
zitate, reliefînd nu numai liniile 
mari ale piesei, dar și adîncind 
cu fiecare interpret în parte ro
lul său. Așa de 
Dlmiu, ținînd să 
Iul N. N. Matei. 
piesă în rolul lui 
sacrat cîteva ore 
tării fiecărei replici rostite 
actor și sensibilizării fiecărei in
flexiuni vocale. Cit privește su
gestiile sale de mișcare, ele sînt 
foarte precise și numai cine a 
asistat la repetiție știe cît de 
mult a cîștlgat jocul actorilor 
de pe urma acestor indicații. 
Așa, de exemplu, regizorul l-a 
sfătuit pe Ernest Mafiei (inter
pretul lui Piotr) să dea o aten
ție specială felului cum se așea
ză. „Să te unești cu lemnul scau
nului, ca un om obosit, ros de 
boală, legat însă cu o veche afec
țiune de acest obiect", i-a reco
mandat el actorului. Este un a- 
mănunt, dar și din asemenea a- 
mănunte se compune un carac
ter șl o atmosferă.

Pe acoperișurile caselor, printre an
tene de televizor, pisici și porumbei, 
își petrec timpul liber Vasca, Lionea 
și Katia, cei trei pionieri pe care spec
tatorii (care în majoritatea lor au 
cam aceeași vîrstă) îi cunosc în spec
tacolul Marțienii. Dacă începem așa, 
este pentru că cele trei actrițe care 
au interpretat rolurile copiilor în 
media lui Mihail Liber, au reușit

Teatrul pentru tineret 
și copii

pildă, Mihal 
valorifice jocul 
(care apare în 
Mitricl) a con- 
de lucru mon

de

(Katia)GENOVEVA PREDA ("„.
TATIANA POPA (Lionea) 

și marțienii

aducă pe scenă nu doar personajele 
profund autentice ale unei piese izbu
tite. ci niște adevărați prieteni aiM. TOLU

spectatorilor. Căci în timpul spectaco
lului ' am asistat cu mirare și bucurie 
la acea fuziune reală și rapidă intre 
sală și scenă, la care aspiră orice 
teatru și care, în ceea ce privește 
„Teatrul pentru tineret și copii" era 
desigur o sarcină principală — dacă 
avem în vedere scopul direct educativ 
al reprezentațiilor sale. Aici, trecerea 
„peste rampă" a căpătat forma neîn
grădită a entuziasmului manifestat 
fără rezerve, spontan și... sonor. Am 
avut impresia însă că exclamațiile, 
strigătele, mișcarea vie din sală nu au 
împiedicat, ci, dimpotrivă, au stimulat 
pe actori care au jucat legat, firesc. 
Ei se prezintă în fața spectatorilor nu 
pentru a „da de exemplu", ci pentru 
a le arăta, atractiv și convingător, fe
lul cum gîndesc, cum visează, cum se 
solidarizează și se încurajează în mo
mente grele, cît de întreprinzători și 
de inventivi sînt acești pionieri sovie
tici.

Vasca este o fire îndrăzneață, tot
deauna gata de acțiune, care înlătură 
cu o dîrzenie amuzantă tot ce i se pare 
a fi „dulcegărie" sau „prietenia cu 
fetele" (care „le știu eu, toate sînt la 
fel"), care a inventat o știință — la- 
bografia și și-a confecționat o labotecă 
conținînd amprentele labelor clinilor 
și pisicilor din bloc. El va sluji cauza 
pedepsirii celor vinovați (deocamdată 
a pisoiului care a furat porumbelul 
Katiei) și-l va urma pe visătorul Lio
nea — astronom îndrăgostit de stele, 
pe insula misterioasă unde-i vor în- 
tîlni nici mai mult, nici mai puțin, pe 
marțieni.

Katia, care la început pare a nu 
avea altă preocupare decît porumbeii, 
iî va face o subită declarație „de dra
goste" lui Lionea și se va dovedi in
teligentă și 
săi vor fi în

Interesant, 
interpretate 
mi se pare faptul că regizorul Ion Co- 
jar și actrițele au înțeles psihologia 
copilului și au nuanțat datele inițiale, su- 
gerînd viitoarele caractere îmbogățite, 
mai complexe. Vasca, în interpretarea 
Marianei Oprescu, este un puști zbîrlit 
care mușcă cu poftă din mere și car
tofi copți, care pare uneori brutal și 
repezit, care rîde de slăbiciunea Ka
tiei pentru porumbei și de visurile 
sincer înaripate, dar, firește, nu foarte 
„științifice", ale colegului său. Dar 
el știe să se entuziasmeze, și asta a ară
tat-o foarte bine Mariana Oprescu, Să 
se înflăcăreze durabil odată ce fante
zia i-a fost aprinsă (cu dovezi reale, 
palpabile) și simte fiorul marilor prie
tenii, marilor explorări, marilor des
părțiri. Mariana Oprescu a știut cît 
trebuie să arate din acestea și cît 
să convertească în comic: dacă priete
nia este reală și puternică, explorarea 
ar fi de fapt o excursie cu ruksac și 
ceainic, iar despărțirea n-ar fi decît 
o îndepărtare cu cîteva sute de metri, 
dacă subiectivitatea, (sub forma feri
cită a unei imaginații generoase), nu 
și-ar spune cuvîntul. Tatiana Popa - 
figură suavă, palidă, perucă blondă, 
ochelari — a Înțeles foarte bine pe 
acel Lionea care este încredințat că 
se va înțelege cu marțienii, demostrîn- 
du-le teorema lui Pitagora: care are 
viziunea, mai degrabă poetică, a unor 
imense deșerturi roșii; care se vrea 
astronom și nu știe să se orienteze de
cît după steaua polară: dacă cerul ar 
fi Înnourat ar propune amînarea even
tualei expediții pînă cînd se va înse-

nina, iar la sugestia prietenului de a 
folosi busola, nu uită să explice că a- 
ceasta este, nu mai puțin (firește I) o 
invenție a astronomilor. Fire visă
toare, Lionea poate fi însă și un om de 
acțiune, dar nu știe (deocamdată) să fie 
un îndrăgostit. Iar Katia, în îneîntă- 
toarea interpretare a Genovevel Preda, 
deși aleargă pe acoperiș plîngînd după 
porumbel, cu ciorapii albi, trei-sferturi, 
răsuciți și cu pantofii în mîinî, știe să 
spună, mînuind cu o stingăcie cuceri
toare pantofii, o declarație de dragoste 
de o naivitate ciudată, la care mai ales 
„oamenii mari", începînd cu spectatorii 
de 15 ani, nu zimbesc. Genoveva Pre
da a știut să nu forțeze și nici să nu 
prozaizeze, a știut să privească „ră
pită" - copilăresc, totuși - pe Lionea 
desfășurindu-și visele în care se re
petă mereu cuvintele „stele" și „cos
mos", și să dezaprobe, din priviri, in
tervențiile terre-ă-terre ale lui Vasca.

Curiozitatea firească tuturor copii
lor și imaginația caracteristică acestor 
pionieri ce trăiesc in țara 
și a epocalelor descoperiri, 
cei trei să bănuiască și să 
într-o insulă apropiată de
care locuiesc, apariția subită a mar- 
țienilor. Prietenoși cînd văd în cosmo- 
nauți prieteni, gata să-și dea viața 
cînd aceștia „amenință" orașul lor, cel 
trei eroi (căci atitudinea lor este, chiar 
dacă fără motiv real, eroică) devin 
pînă la urmă eroii unui film științifi- 
co-fantastic în care marțienii de pe 
insulă sînt actori costumați.

sputnicilor 
îi face, pe 

cerceteze 
orașul în

curajoasă, cînd prietenii 
primejdie.
în modul în care au fost 
rolurile protagoniștilor,

MARIANA OPRESCU
(Vasca) și primul marțian

Desene de SILVAN

’ Arh aplaudat în final, apariția neaș
teptată șl înviorătoare a actorilor care 
„filmau" întîlnirea dintre pionieri și 
„marțieni". Am aplaudat talentatele 
actrițe, și, mai ales, acea atmosferă 
plăcută și caldă, acea împrietenire a 
scenei cu sala, rezultat al eforturilor 
întregului colectiv care a realizat spec
tacolul. O mențiune pentru decorurile 
semnate de Bragalia Natalia, ca și pen
tru ingenioasa idee de a transforma 
programul de sală într-o machetă a 
decorului din actul II. Și am regretat 
că „operatorul" din piesă nu a putut 
filma, cu adevărat, în timp ce-și purta, 
zîmbind, obiectivul spre sală, pe micii 
spectatori ce, ridicați în picioare, îi fă
ceau semne cu mîna și strigau, voind 
să atragă atenția lui Vasca, Lionea și 
Katiei, asupra lor.

Adriana ILIESCU

NOUTATE DE SUBSTANȚA
SAU NOUTATE DE EXPRESIE?

Datorăm revistei „Teatrul" tipă
rirea, promovarea și impunerea ci- 
torva 
dintre cele 
cunda 
tena mea Pix). Și mai ales trebuie 
să recunoaștem acestei publicații 
meritul de a se fi străduit să 
aducă în circulația literară cîteva 
nume noi. Apariția în nr. 1/1961 a 
piesei lui Horia Aramă intitulată 
Simpaticul Charlie ne dă prilejul 
binevenit de a discuta pe margi
nea uneia din lucrările tipărite în 
«Teatrul» și ne cheamă să afir
măm dreptul tuturor acestor lu
crări la un examen prompt, indi
ferent de soarta pe care le-o re
zervă scena. Căci revista îndepli
nește, printre altele, în mișcarea 
noastră teatrală și funcția unui 
laborator de creație. Ea dă posi
bilitatea dramaturgilor să se con
frunte cu cititorii, desăvîrșindu-și 
lucrările înainte ca ele să treacă 
lumina rampei. Cîștigurile acestei 
metode de lucru sînt atestate de 
interesul sporit pe care-l trezește 
publicația in 
al oamenilor

Pamfletul 
Charlie este 
tî'năr, care după ce s-a exersat un 
timp în domeniul literaturii pentru 
copii și a evoluat cu sensibilitate și 
delicatețe pe firul subțire, mira- 
culor al versului, încearcă să ima
gineze un conflict, să individuali
zeze prin chip și prin destin cîteva 
tipuri umane, proiectîndu-le pe fon
dul unui acut conflict istoric, de 
clasă. Simpaticul Charlie expri
mă ambiții artistice deosebite. Este 
vizibilă încercarea autorului de a 
ocoli clasica tehnică a dramei și 
de a căuta forme artistice noi, me
nite a fi vocabularul unor idei noi. 
Această însușire a piesei se cuvine, 
în mod deosebit, subliniată.

Piesa ne poartă de-a lungul unei 
acțiuni ce ne oferă surprize modeste 
și taine accesibile, prin lumea de 
coșmar a societății capitaliste. Ne 
aflăm „în țara tuturor posibilități
lor" în care exploatarea a luat for
me crude, ascunse însă sub un val 
de minciuni menite să paralizeze 
elanurile firești ale conștiinței și să 
le cîștige complicitatea. Mitul unui

opere

58,

dramatice originale 
mai interesante (Se- 
Celebrul 702, Prie-

rîndul cititorilor și 
de teatru.
dramatic Simpaticul 
produsul unui condei

mod de viață „superior" care 
găduie oricărui cetățean putința 
a deveni peste noapte, din victimă 
înjosită și speculată, stăpîn bogat, 
temut și atotputernic, întunecă și 
pervertește. în penumbra acestui 
mit. în oameni izolați prin sălbă
ticia egoismului lor și împinși îna
inte de vinovata lor iluzie, irump 
porniri pe cît de lacome și de vane, 
pe atît de îndărătnice. Charlie este 
un astfel de individ, decis să-și cu
cerească fără muncă, prin afaceri 
răsunătoare, un loc de frunte „în 
țara tuturor posibilităților". Perso
najul nu e lipsit de dîrzenie și e 
gata să străbată cele mai grele în
cercări pentru a-și împlini 
său întinat. Există o scenă în 
în care Charlie se supune de 
voie unei probe aspre (se lasă 
de un fel de scaun electric) și pe 
care o trece în modul cel mai e- 
xemplar, scenă ce ne pune în fața 
unei voințe tenace, chiar fanatică. 
Dar dincolo de această voință, Char
lie nu are nimic care să-i îngăduie 
să-și realizeze tiranica sa ambiție. 
Nu are perfidia unui arivist de ca
rieră și nici ipocrizia lui. Este un 
om foarte simplu, franc, cum nu se 
poate mai ușor de păcălit, cu o 
trainică vocație de învins, în ochii 
căruia morala și-a pierdut sensul 
și valoarea, rătăcit în vîrtejul unei 
societăți care sfirșește prin a-l 
strivi. Loviturile lui Charlie se în
torc înapoi împotriva sa, ca un glon
te ricoșat, lovindu-l tot pe el, mereu 
la un pas de catastrofă, dar senin 
și încrezător. (Vezi scena între 
Charlie și miliardarul Senior, vezi 
scena grevei, cea de la Institutul 
Foamei și mai cu seamă scena în 
care Charlie, pentru a-și deruta ur
măritorii, schimbă șapca sa cu a lui 
Till, intrînd în felul acesta într-un 
proces care-l va duce de-a dreptul 
pe scaunul electric). Charlie, eroul 
lui Horia Aramă, e construit din 
multiple linii frînte (cînd lucid, 
cînd naiv, cînd inocent, cînd ci
nic) și dacă uneori cadranul vieții 
sale sufletești e 
o personalitate 
sântă și mai 
veniră darurile 
autorului.

în- 
de

visul 
piesă 
bună 
legat

totuși redus, el nu-i 
mai puțin intere- 

puțin semnificativă 
de dramatorg ale

Peripețiile tragi-comice pe care 
le traversează Charlie oferă auto
rului ocazia să deseneze (în culori 
pe care el le vrea vii, puternice, 
violente) aspecte definitorii pentru 
o lume în care justiția a cedat lo
cul celor mai brutale interese de 
clasă și în care ideea de libertate 
rămîne exclusiv tema unor înflori
toare exerciții de demagogie. Asis
tăm la farsa alegerilor, luăm parte 
la o grevă, pătrundem în incinta 
tribunalelor, într-o succesiune de 29 
de momente scurte, rapide, al căror 
caracter imediat polemic scriitorul 
l-a evidențiat prin cîteva antracte 
în care eroul este pus să discute cu 
mașinistul și să. afle prin gura a- 
cestuia, în modul cel mai răspicat, 
adevărurile de lumina cărora 
zadarnic.

Alegîndu-și această formulă 
matică, Horia Aramă a căutat, 
babil, nu numai să părăsească

fuge

dra- 
pro- 
dru-

Pe marginea, 
pamfletului dramatic 
„Simpaticul Charlie** 

de Horia Arama

murile învățate ale teatrului, de
prinderile lui și astfel să dea o 
noutate de expresie piesei sale, dar 
și să ne sugereze, printr-o imagine 
caleidoscopică, lanțul felurit de ti
căloșii al societății capitaliste și 
sentimentul efemerului pe care-l 
întreține lumea lui Charlie.

Atras, apoi constrîns de formula 
sa dramatică, autorul a pierdut însă 
din vedere că pentru a realiza în 
adîncime soarta lui Charlie, eroul 
trebuie să se confrunte cu existențe 
diverse, surprinse în cadrul și în 
detaliile lor proprii, unice. Or, psi
hologia tuturor celorlalte personaje 
e sumară și de loc inedită (Senior, 
Junior, Till). Peisajul sufletesc al 
acestor eroi este redus la o linie, 
linie mărită apoi exagerat, pentru 
ca să compenseze prin proporții să
răcia elementelor observate. Ce 
aflăm nou. de pildă, din piesa lui 
Ho. ia Aramă, despre fizionomia mo-

sau desprerală a unui miliardar 
moravurile care domnesc în casa 
lui ? Ce notație inedită face scrii
torul cu privire la raporturile de 
clasă specifice societății capitaliste? 
Dacă autorul și-a propus (și aceasta 
i-a fost probabil intenția) să-și ri
dice personajele la rangul unor 
simboluri — ceea ce le-ar fi putut 
explica silueta sumară, — ele ar fi 
trebuit să aibă o pregnanță carac
terologică aptă să justifice profilul 
lor nenuanțat.

In fine, chiar dacă piesa, prin 
structura ei nu și-a propus un con
flict propriu-zis, ci a ținut să se 
închege dintr-o succesiune de sce
nete (Charlie și trustmanii, Charlie 
și muncitorii, Charlie și politica, 
Charlie și escrocii, Charlie și justi
ția) ea trebuie să contureze cei
lalți eroi, dacă nu cu o vigoare e- 
gală, cel puțin cu aceeași atenție la 
reacțiile lor specifice. Putem accep
ta drept o lege a piesei, ca raportu
rile celorlalte personaje cu eroul 
principal să nu marcheze momente 
într-o intrigă în care un episod 
cheamă cu necesitate pe celălalt. 
Putem accepta ca întîmplările să 
asalteze viața eroului, fără o strînsă 
relație dramatică, după însuși ha
zardul existenței lui Charlie, care 
cerînd sancționarea lui Junior pen
tru încercarea de asasinat, se vede 
acuzat de complot împotriva sta
tului. De aceea, nu-i vom reproșa 
autorului lipsa de stringență în con
struirea conflictului, dar îi vom 
imputa că nu adincește fiecare mo
ment în parte, extrăgîndu-i toate 
semnificațiile. Bunăoară, scena în 
care destinul lui Charlie cunoaște 
întorsătura fatală, de care am vor
bit mai înainte, rămîne numai un 
dialog plat între Procuror și Se
nior :

„Procurorul : în orice caz, pînă 
Ia urmă Charlie'nu și-a îndeplinit 
angajamentul, așa că domnul Ju
nior a tras în cel care i s-a părut 
a fi Till. O mică greșeală, din cauza 
șepcii pe care Charlie o schimbase 
cu Till — și iată-1 pe domnul Ju
nior asasin !

Senior : Să fim serioși ! Cum fo
losești asemenea termeni 1...

Procurorul: Justiția...

âsta niciSenior: Rahat. Charlie 
măcar n-a murit.

Procurorul : Intr-adevăr 
trăncăni...

Senior (energic) : Pînă 
ora asta, să am dosarul complet al 
lui Charlie. Complot antistatal. 
Scaunul electric. Și dă-i imediat 
drumul lui Junior.

Procurorul: Se face, domnule Se
nior, se face".

Or,_ ar fi irebuit să fie această 
scenă ilustrarea dramatică a unei 
legi de viață, caracteristică societă
ții capitaliste și o analiză a rela
țiilor sociale, a mecanismului care 
face posibil ca existența unui om 
să_ ia o cale atît de neașteptată, 
utît, de absurdă. Pagina e scrisă 
însă cu o peniță groasă, iar miș
carea psihologică a personajelor ră
mîne sumară și abruptă.

Și mai este ceva : episoadele se 
aliniază pe același plan, fără adîn
cime, asemenea obiectelor pe bloc
notesul celui ce n-a învățat încă 
meșteșugul perspectivei. Momentul 
„Charlie la Institutul Foamei" are 
în piesă aceeași pondere cu „Char
lie și alegerile", iar eroul nu cîști- 
gă în înțelegere mai mult într-un 
episod decît în celălalt.

Rezultă, așadar, că există un de
calaj vădit între ambițiile inova
toare ale dramaturgului și sub
stanța propriu-zisă a piesei. ,4m 
fi dorit ca ceea ce este inedit în 
formula dramatică a piesei să se 
valorifice prin caractere și confl'ct, 
elementele de bază ale oricărei 
opere literare.

Acestea sînt cîteva din deficien
țele care fac din Simpaticul Char
lie (piesă interesantă prin subiect, 
călăuzită de dorința de a găsi noi 
mijloace de expresie scenică), o lu
crare dramatică neîmplinită prin 
tratare.

In opera unui scriitor tînăr 
chiar o asemenea lucrare poate con
stitui însă o experiență fecundă, 
căci dacă el resimte în adevăr ne
voia și voluptatea de a proiecta o 
lumină nouă asupra realității, va 
culege din contactul cu publicul 
cititor confirmările și împotrivirile 
de care arta are totdeauna nevoie.

B. ELVIN

mai poate

mîine Ia



baie. 
Mike 
fața, 

drep-

negru ? — întrebă 
l-.au prins totuși, 

tot, că se pregătește

JOHX STEINBECK

R» P. Bulgaria

Belgia

— dacă

H,P. I ngar A

Desen* de TIA PELTZ

nici un meloman de familie

Franța

R. D. Germană
«ă-Ibarman caapoi spre

PIANUL MUT

parte la un e Erdman judecății popuuare^^ 
Istoria aceasta formează subie^Hr 
il noii piese ..Logodnic-, olari-’»’’

simți stors

Anglia

toporului tău, ocrotește-ni-l!

era mort de

R. P. D. Coreeană

SenegalSeara din 15 februarie 1961.

Traducere din grecește de IANNIS .VEAKIS

- Și

„Eu-

tejghea și 
pe lemnul
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era luminată de- 
Era întuneric și 
Mike parcă ex-

atît de 
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aproape, 
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în- 
lui

știa că totul se sfîrșise. Sim- 
el un gol pustiitor. II cuiprin- 
oboseală puternică, ca și cum 
nopți în șir nu s-ar fi odih-

Strittmatter,
..Deutsches 
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, presa din

chip

l-a și dat gata, 
dat o rnînă de

nu

ori ci nd vrei să 
pînă la miezul 
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valoarea 
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După cum ne informează gazeta 
,,Phenian Sinmun”, scriitorul co
reean Han Ser Ia pregătește o 
lucrare închinată eroicei lupte a 
poporului din Coreea de Sud îm
potriva imperialismului american 
și a marionetelor lui. Romancie
rul Li Hi En lucrează la termi
narea celei de a doua părți a ro
manului ,,Pămînt“. iar Cion Se 
Bon — la povestirea „O nouă pri
măvară în Sokeul”, închinată sa
tului coreean de dup§ eliberare.

nieiodată
după așa ceva ?

bucata 
la barman

Făcînd bilanțul cinematografiei 
anului 1960 în numărul din ia
nuarie al revistei ,,Arts“, cineas
tul francez Jean Domarchi pune 
în fruntea celor mai bune filme 
vizionate anul trecut filmul so
vietic ,,Poemul mării“ realizat de 
Dovjenko.

care 
vrei 
Uite, 
locuiesc.

Televiziunea engleză a trans
mis ultima inovație în materie 
de muzică : un concert mut, con
certul „Patru pauze”. Publicul 
snob a aplaudat frenetic. După 
concert, s-au vîndut nenumărate 
discuri cu înregistrarea"... 
certului.

piCăC .,lu 
de Erwin 

scenă de

Cei de al patrulea roman al tî- 
nărulul scriitor african Sembeu 
Usman ț,Picioarele de lem.i ale 
domnului dumnezeu" a văzut lu
mina tiparului în editura pari
ziană „Livre contemporalne”.

Cartea istorisește o grevă a unor 
muncitori africani dela calea fe
rată Dakar-Niger. Greviștii îndură 
represiuni îngrozitoare din 
tea patronilor albi, dar ei 
tinuă eroic lupta.

După cum arata revista
rope”, romanul dezvăluie „rana 
sîngerîndă în inima africanilor 
provocată de rasism1-1.

■■hHH

unei case mi- 
lîngă el și se
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Rasismul feroce care bîntuie în special în statele 
din sudul S.U.A. a fost obiectul înfierării de către 
numeroși scriitori americani. Schița de față a lui 
John Steinbeck demască figura inumană a unui ra
sist care a participat activ la un linșaj.

Dezordinea și strigătele din parcul 
orașului începuseră să se stingă. Mul
țimea mai zăbovea încă sub lumina 
slabă a becurilor 
pînă departe, de-a 
liniște .aipăsătoare 
prezenți. Oamenii 
rând din mulțime 
întuneric. Gazonul 
cioare.

Mike 
țea în 
sese o 
zile și 
nit. își trase șapca pe ochi și se de
părta. Dar înainte de a părăsi defi
nitiv parcul, se întoarse pentru a mai 
arunoa o ultimă privire îndărăt.

Cineva din mulțime aprinse un ziar 
făcut sul și-l ridică deasupra capu
lui. Mike văzu cum flacăra șerpuieș
te spre picioarele trupului gol și ce
nușiu ce spînzura de frânghie. 1 se 
păru straniu că după moarte, negrii 
torind o culoare galben-cenușie. Ziarul 
'aprins lumina capetele ridicate ale oa
menilor tăcuți și nemișcați. Fără să 
se îndepărteze, priveau la spînzurat. 
Pe Mike, spectacolul îl irita. Se în
toarse spre cel de lingă el care abia 
se deslușea în noapte.

— Nu-i nimic bun în asta — spu
se el.

Bărbatul se îndepărtă fără a spune 
vreun cuvînt.

Făclia de ziar se stinse și în parc 
se lăsă întunericul. Dar aproape ime
diat cineva aprinse din nou un sul de 
hîrtie și-l apropie de picioarele spân
zuratului. Mike se îndreptă spre alt 
spectator.

— Nu-i nimic bun în asta — repe
tă el — negrul a și murit și nu mai 
simte nici o durere.

Vecinul murmură ceva drept răs
puns, neluîndu-și ochii de la hîrtia 
în flăcări.

— Bună treabă — spune el. Asta 
îi scutește de cheltuieli pe cei de la 
primărie, și s-a isprăvit totul fără a- 
vocații ăia ș'reți.

— Și eu tot așa gândeam — încu
viință Mike. Fără șiretenia avocaților. 
Vor să-i dea foc. Nu-i nilmic bun 
în asta.

Bărbatul urmă ou privirea țintă la 
flăcări:

— Dar nici rău nu e...
Mike își aduse aminte de cele în- 

tîmplate. Dar o anume moleșeai ă îl 
împiedecă să-și amintească totul. Do
rea chiar să-și amintească, să poată 
povesti mai tîrziu, dar o oboseală 
grea îi împrăștia afmintirile. Mintea 
îi spunea că a fost un eveniment în
grozitor și deosebit, dar ochii și sim
țurile se împotriveau gîndului.

De fapt, totul fusese cît se poate de 
simplu. Cu jumătate de oră mai îna
inte, cînd Mike se agita laolaltă cu 
ceilalți și se bătea să ajute și el la 
tragerea frînghiei, pieptul i se umfla
se și începuse să strige. Acum însă 
parcă toate muriseră, toate păreau 
ireale. Mulțimea întunecată îi amin
tea de chipul împietrit al unor mane
chine. La lumina făcliei, și fețele ce
lor din jur și gesturile lor păreau 
neînchegate și Mike își simți gura 
încleștată. In cele din urmă se în
toarse și ieși din parc.

De îndată ce ultimele grupuri de oa
meni se pierdură în noapte, lui Mike 
i se păru că e îngrozitor de singur. 
Porni repede pe străzi, dornic să 
aibă pe cineva alături. Strada largă 
era pustie și la fel de ireală ca și 
parcul. Doar urmele lăsate de mașini 
se întindeau de-a lungul ei, strălucind 
în lumina felinarelor. Cerul înstelat 
se reflecta în vitrinele întunecate ale 
magazinelor. Simți o durere surdă în 
coșul pieptului. II dureau mușchii. A- 
poi își aduse aminte. Cînd mulțimea 
se aruncase asupra porților închisorii, 
el fusese în primele rânduri. O gră
madă de oameni — vreo patruzeci — 
îl împingea din toate părțile țintuin- 
du-1 de poartă. Atunci nu simțise a- 
proe.pe nimic, durerea ca și cea de 
a-cum nu era de fapt decât durerea 
apăsătoare a singurătății...

..înaintea lui, atîrnînd deasupra tro
tuarului, văzu pe o firmă de neon 
cuvântul „bere". Mike se grăbi in
tr-acolo cu speranța că va da ochii 
ou oamenii, că le va auzi glasurile, 
și că tăcerea se va risipi în sfîrșit. 
Socotea că acolo nu va aduce nimeni 
vorba despre linșaj.

In micul bar, Mike nu-l găsi de
cît pe barman,, un om mic de stat, 
rr ilociu ca vârstă, cu mustățile râoș- 
tite, setjiănînd cu un șoricel bătrân, 
înțelept, murdar și specios. Barmanul 
îl salută grăbit pe Mike.

— Umblați ca un somnambul I
Mike privi la el cu mirare: „Este 

exact ceea ce simt și eu — hoinăresc 
ca în vis."

— Să vă servesc un vin ?
Mike se codi o clipă.
— Nu,... nu vreau să mă îmbăt. 

Dă-mi mai bine bere... Ai fost a- 
colo ?

Omul mărunt înclină capul său de 
șoricel.

— Abia la urmă, cînd era gata 
spînzurat și totul se sfîrșise. Credeam 
că vor veni multi să bea. Dar deo
camdată în afară de dumneata n-a 
mai intrat nimeni. Probabil că mi-am 
greșit socotelile...

— S-ar putea să vină mai tîrziu 
cineva — reflectă Mike, — în parc 
e încă multă lume, deși nu mi-a pă
rut nimeni cu chef. Cîțiva încearcă 
să-i dea foc cu ziare aprinse. Nu-i 
nimic bun în asta.

— Nu-i bun — spuse barmanul, 
ciupindu-și mustața.

Mike puse în bere puțină sare, ră
dăcină de țeEnă uscată și începu să 
bea încet.

— Așa-i mai vesel — spuse el — 
se pare că am obosit.

Barmanul se apleacă spre Mike 
peste tejghea. Ochii îi străluceau.

— Ai fost acolo tot timpul ? 
la închisoare și pe urmă ?

Mike mai sorbi odată din 
apoi privi berea prin sticlă, 
rea cu atenție bășrcuțele ce se des
prindeau ca niște mărgele din crista
lele de sare de pe fund.

— Da, — răspunse el — Am fost

gălbui suspendate 
lungul străzilor. O 
cobarîse peste cei 
se desprindeau pe 
și se pierdeau în 
era călcat în pi-

și la închisoare printre primii, am 
ajutat și Ja trasul frînghiei. Cetățenii 
au făout dreptate cu mîinile lor. Alt
fel își mai ’băga nasul vreun avocat 
șiret care să-1 scoată basma curată 
pe ticălos.

Capul de șoricel se scutură nervos.
— Al dracului să fiu dacă n-ai 

dreptate. Avocații sînt în stare să se 
strecoare în orice situație. Iar eu sînt 
convins că negrul a fost vinovat.

— O, poți să fii sigur 1 Cineva 
spunea chiar că a recunoscut.

Barmanul se aplecă din nou peste 
tejghea.

— Dar cum a început, mister ? 
Vezi, eu am ajuns după ce totul se 
sfîrșise; am stat doar un minut și, 
apoi m-am întors să deschid barul 
că poate cineva ar fi avut chef să 
bea.

Alike sorbi paharul pînă la fund și-l

împinse 
umple din nou.

— Evident, toți știau că așa se va 
întâmpla. Am stat aproape toată ziua 
în barul de peste drum de închisoare. 
La un moment dat a intrat un tînăr 
necunoscut și a întrebat: ,,Ce naiba 
mai așteptăm?" Atunci am trecut de 
partea cealaltă a străzii. Se aduna
seră acolo o mulțime de băieți și 
încă mai veneau. Toți strigau asurzi
tor. Pe urmă a venit șeriful, și ne-a 
ținut un discurs, dar l-am alungat 
cu mare scandal. Unul din băieți 
avea o armă cu care trăgea în becu
rile felinarelor. După aceea ne-am 
repezit la porțile închisorii și am pă
truns înăuntru. Șeriful nu avea de 
gînd să intervină. La ce bun — să 
tragă în niște oameni cinstiți pentru 
un ticălos de negru.

— Și apoi în curând sînt alegerile
— întrerupse barmanul.

— Șeriful începuse să strige : „Pen
tru dumnezeu, să nu luați altul! Ala 
e jos, în celula patru!“ Mi-era oare
cum milă — continuă încet Mike, 
ceilalți deținuți arătau îngrozitor de 
speriați. l-am văzut printre gratii. 
N-am mai zărit niciodată asemenea 
fețe.

— Nu poți să-i condamni. Inchi- 
puie-ți, stai închis o lună de zile și 
deodată să vină peste tine un puhoi 
de oameni. Dumneata să fi fost și 
tot te-ai fi înspăimântat, darămite ei
— barmanul își turnă emoționat un 
pahar de whiski pe care-1 bău din
tr-o înghițitură.

— De-aia spuneam... îmi era oare
cum milă. în fine am ajuns pînă la ce
lula negrului. Stătea cu ochii închiși, 
ca și cum ar fi fost beat mort. Un 
băiat pe oare nu-l cunosc a tras în 
el. Negrul a căzut, dar chiar atunci 
cineva . l-a prins în așa fel incit 
răsturnat și i-a spart capul de 
dea.

Intinzîndu-se peste 
tînd toba cu degetul 
truit, Mike adăugă :

— După mine asta 
Mai tîrziu, cînd am 
ajutor ca să-i scoatem hainele, 
mal mișca. Cînd l-au spînzurat nu a 
tresărit nici măcar o dată. Nu dom
nule, eu cred că negrul < 
la a doua lovitură.

— Dar în fond nu e
— Nu e același lucru, 

trebuie făcut cumsecade, 
tot trebuia să se întîmple, atunci 
măcar să o simtă.

Mike băgă mîna în buzunarul pan
talonilor și scoase o bucată groasă de 
ștofă albastră și ruptă.

— E de la pantalonii lui.
Barmanul se aplecă ca să vadă 

mai bine.
— Dau un dolar pe ea.
— Nu; nu ține.
— Bine; dau un dolar pentru 

mătate.
Mike se uită bănuitor la el.
— Pentru ce-ți trebuie?
— Ei, dă paharul încoace: 

cinste ou bere... uite, am să atîrn 
tecul ăsta pe perete și o să pun 
el o mică explicație. Băieților o 
li se pară interesant să se uiteli se pară interesant să 
el.

Mike tăie cu briceagul 
ștofă și primi pe ea de 
doi dolari de argint.

— Cunosc eu unul oare scrie in
scripții — spuse barmanul. Vine zil
nic pe aici. — O să-mi facă expli
cația scrisă frumos, — Și adăugă 
cu teamă: Ce crezi, șeriful va ares
ta pe cineva ?

— In nici un caz. Pentru ce să 
creeze nemulțumiri ? Printre cei adu
nați astă-seară erau oameni de tot 
soiul. Cum se vor împrăștia, șeriful

va tăia frânghia de care șpînztiră 
negrul și va face curățenie.

Barmanul privi spre ușă.
— Se vede că am socotit greșit; 

nimeni nu vrea să bea. E prea tîr- 
ziu.

— Da, e timpul să mă car și eu 
acasă. Sînt cam obosit.

— Dajcă mergi spre cartierul de 
suid, închid și eu și te conduc. Lo- 
cuesc pe strada a 8-a din. sud.

— Păi stai doar două străzi mai 
departe de mine. Eu locuiesc pe a 
6-a. Treci chiar pe lîngă casa mea. 
Curios că nu te-am văzut niciodată 
acolo.

Barmanul spălă paharul lui Mike, 
își scoase șorțul și punîndu-și pălă
ria și paltonul se îndreptă spre ușă, 
stingînd firma roșie de neon și lu
mina din bar. Se opriră cîteva se
cunde pe trotuar privind în spre parc. 
Orașul era liniștit. Din parc nu răz
bea nici un zgomot. De-a lungul străzii 
vecine trecea un polițist luminînd vi
trinele magazinelor cu lampa de bu
zunar.

— Vezi ? — spuse Mike — ca și 
cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

— Și dacă o să le fie totuși sete 
băieților, n-au decît să-și găsească 
alt local.

— Ne-am cam luat cu vorba — 
spuse Mike.

Porniră tăcuți de-a lungul străzilor 
pustii și se îndreptară spre sud, de- 
părtîndu-se de centru.

—■ Pe mine mă cheamă Welch — 
se recomandă barmanul. Locuiesc abia 
de doi ani în orașul ăsta.

— Eu, în orașul ăsta m-am născut. 
In casa în care locuiesc și acum — 
spuse el. — Am nevastă, copii n-am. 
Amîndoj ne-am născut aici. Toți ne 
știu.

Mai merseră cîteva străzi, lăsând în 
urmă magazinele și oasele cu grădini 
frumoase, bogate și ou gazonul tuns. 
Din loc în loc, luminați de lămpile 
străzii, pomii înalți își aruncau um
brele ipe trotuar. Doi cîini vagabonzi 
trecură mirosindu-se reciproc.

— Interesant, cine o fi fost omul 
ăsta ? mă refer la negru — întrebă 
Welch.

— Toate ziarele au scris că e un 
ticălos — răspunse Mike. Le-am citit 
și în toate scria unul și același lu
cru.

— Da, și eu le-am citit. Și totuși 
nu înțeleg. Am cunoscut negri mi
nunat de buni...

întorcând capul, Mike spuse mânios:
— Și eu știu cîțiva negri foarte 

cumsecade, am lucrat cu ei cot la cot 
și nu erau cu nimic mai răi dealt cei 
mai buni albi. Nu erau nicidecum 
răufăcători.1 — O clipă, pe urmă por
nirea plină de elan i se stinse. — 
Cred că nici dumneata n-ai putea spu
ne ce soi de om a fost negrul ăsta. 
Nu ? Stătea în picioare, cu buzele 
strânse, eu ochii închiși și cu mîi
nile lipite de trup. Apoi undi dintre 
băieți l-a oimorât. Mi se pare că era 
mort de mult, cînd l-am scos afară.

Welch mergea pe marginea aleii.
— Frumoase sînt grădinile pe aci. 

Pesemne că se cheltuiește o avere 
pentru întreținerea lor.

Mergea acum 
cît atingea cu 
Mike.

— N-am luat 
linșaj. Ce simți

Mike se depărta de el.
— Nu simți nimic.
Lăsă capul în jos și grăbi pasul. 

Micul barman de abia se putea ține 
după el. Strada nu 
cît din 
liniște, 
plodă.

— Te

buni. — Apoi barmanul dispăru în 
grabă, ca un șoricel bătrân.

— Noapte bună, — strigă în urma 
lui Mike.

Ocoli casa și intră ipe ușa din dos. 
O femeie slabă se 
lîngă soba de gaz. 
mire la Mike care 
Făcu ochii mari și 
rea ațintită asupra

— Ai fost la femei! — spuse ea cu 
o voce răgușită. — Gu cine ?

Mike începu să râdă.
— Pesemne că te socoți foarte 

pătrunzătoare ? Cum ai ajuns la 
cluzia că am fost la femei ?

— Crezi că nu pot să-mi 
ma dintr-o privire, dacă ai 
nu la femei ? — spuse ea 
zime.

— Ei bine — spuse Mike 
tu ești atît de deșteaptă înoît pe toa
te, le afli singură, nu-ți mai spun ni
mic. Așteaptă ziarele de dimineață.

El băgă de seamă cum în privirea 
ei nemulțumită apare o licărire 
neîncredere.

— Despre 
Va să zică 
vorba peste 
pirea lui.

— Las că afli tu singură din ziare, 
dacă ești atît de deșteaptă. Nu am 
de gând să-țl spun nimic.

El trecu prin bucătărie șpre 
Pe perete era o oglindă mică, 
își scoase șapca și își privi 
„Al dracului să fiu dacă nu are 
tate — gîndi el. — Se pare că și 
eu .pot simți".

Traducere de S. DIMITRIU

încălzea neliniștită 
Privi c,u nemuiltu
se oprise în ușă. 
rămase ou privi- 
lui.

E sîmbătă seara. In sala de concerte 
î.Wig-More” s-a adunat tot „high-life- 
ul“ londonez, venit să aplaude pe cel 
mai excentric muzician, ultima desco
perire în domeniul muzicii abstracțio- 
niste, un fel de Salvador Dăli al pia
nului. Este evenimentul monden cel mal 
de seamă al sezonului, de la care nu 
poate lipsi 
bună.

Exact la 
și publicul _ 
prezentatorului care anunță solemn că 
„talentatul pianist Thomas Blod va in
terpreta Preludiul Nr. 4 în la bemol de 
Chopin" Muzicianul își face apariția pe 
scenă, salută demn, puțin absent, pro
babil cu gîndul la partitură, și se așea
ză în fața claviaturii. Alături, o tînără 
fermecătoare se pregătește să întoarcă 
filele notelor. Peste sală se așterne o 
tăcere desăvîrșită, tăcere ce se va pre
lungi cîtă vreme durează concertul, căci 
Thomas Blod este maestrul „pianului 
mut“. E suficient ca rafinatul pianist 
să schițeze doar gestul de a cînta la 
pian, pentru ca rafinații melomani din 
sală să fie pătrunși de tot farmecul mu
zicii lui Chopin. Gesturile sînt bineîri-

Patrice Lumumba
Patrice Lumumba — un imens zîmbet în noaptea chipului 

tău, 
în noaptea poporului tău, în noaptea țării tale — un alb 

zîmbet sclipea în ușa cocioabelor, 
pe buzele mamelor negre, copiilor negri, 
ca și aurora îndărătul pădurilor, îndărătul munților de 

cărbune,
alb ca strîngerea a două mîini negre 
alb ca neclintirea libertății 
alb ca și forța frăției.

Mulțl scriitori bulgari lucrează 
la noi opere dramatice. Săptă- 
mînalul „Llteraturen Front” arată 
că drama lui B. Balabanov „îna
intea furtunei”. consacrată eroilor 
din mișcarea de rezistență, a 
atras in mod deosebit atenția 
specialiștilor șl a spectatorilor.

Alte piese noi sint : „Cine este 
vinovat ?“ de ID. Dimov, „Mo
neda lui Justinian” de I. Radoev; 
care tratează probleme ale mo
ralei socialiste șl „Direcții” de L 
Rusev, în care se confruntă ide
ile inovatoare cu tendințele în
vechite, conservatoare.

Cucerirea spațiilor cosmice, che
marea lumilor necunoscute înflă
cărează imaginația artiștilor. Po
eți, prozatori, muzicieni însoțesc 
în visul lor pe oamenii de știință 
în marea întreprindere interpla
netară. Opera compozitorului sue
dez Karl-Birger Blomdahl înfăți
șează călătoria unor pămînteni spre 
planeta Marte. Prezentată în sta
giunea trecută la opera din Stock
holm, opera .,Aniara“ a fost pusă 
în scenă în versiunea franceză la 
Th^âtre Royal de la Monnaie din. 
Bruxelles. Rolul principal este in
terpretat de cunoscuta actriță a- 
mericană Joan Caroll, devenită 
în ultima vreme cîntăreață de o- 
peră. Coregrafia este semnată 
de B6jart.

Cunoscuta scriitoare maghiară 
Klara Feher a terminat un nou 
roman pentru tineret, precum și 
un volum de note de drum din 
Cehoslovacia. în prezent lucrează 
la ultimele retușuri ale comediei 
„Criză de bărbați1’, în care tra
tează problema tinerelor căsni
cii. Scriitoarea pregătește de a- 
semenea publicarea unei culegeri 
de proză sub titlul „Povestiri fe
ricite”, precum și a treia parte 
a romanului „Marea”.

Scriitorul Andrâs Berkesi va 
termina în cursul acestui an ul
tima parte a trilogiei „Focuri de 
mai”, precum și al doilea volum 
al romanului „Cronica lui Adam 
Maioros", șl culegerea de poves
tiri „Lungimea a 1Q0 de ace”.

ca o lămîie 
obosit ca după o muncă pe 
făcut-o bine. Ai obosit și 
dormi. — Încetini pasul — 
bucătărie e lumină. Eu aici 
Bătrâna mea mă așteaptă.

Se opri dinaintea 
cuțe. Welch rămăsese 
mișca nervos.

— Treci pe la mine 
bei ceva. Țin deschis 
nopții. Și-mi servesc

țeles mult subliniate, exagerate chiar, 
ca să nu se piardă nici o nuanță, deși 
în sală nu se aude nici urmă de sunet. 
Cu o figură inspirată, cu privirea topi
tă în visare, Thomas Blod își agită mîi
nile, își mișcă coama, își zvîcnește ume
rii, freamătă, vibrează, publicul e trans
portat. Tăcerea e întreruptă doar la 
sfîrșitul concertului, cînd sala răsună de 
aplaur? și ovații furtunoase.

A doua zi. așezați în fața aparatelor 
de televiziune, spectatorii concertului 
mut au constatat că au luat parte la o 
farsă pusă la cale de realizatorii uhel 
emisiuni de televiziune care au vrut să 
vadă pînă unde merge snobismul ..iu
bitorilor” de muzică din Londra. Pia
nistul aplaudat în delir cu o seară 
înainte nu era decît un anticar care și-a 
bătut joc de selectul auditoriu. De unde 
se vede că pe malul Tamisei nu s-a 
pierdut simțul umorului, dar mal ales 
că blazați! esteți, mereu în căutare de 
formule inedite, au pierdut simțul ridi
colului. Alegînd „antiarta", căci ce este 
un concert mut dacă nu antiartă — ei 
nu fac dovadă nici măcar de inventi
vitate. In urmă cu vreun sfert de secol; 
poeții suprarealiști din țara noastră au 
scos o revistă conținînd o pagină albă. 
Titlul era „Omul invizibil”. Poeții su
prarealiști, pictorii abstracționiști. admi
ratorii pianului mut se întîlnesc cu to
ții în exaltarea... nimicului sau neantu
lui, dacă preferați un termen mai snob.

s. r.

Patrice Lumumba — un alb zîmbet prin nopțile toate — 
Ai văzut mîinile tăiate ale fraților tăi, păstrate-n sare, în 

tîrnele stăpînilor, 
Ai văzut sclipirea diamantelor luminînd ospețe străine, 
Ai văzut aurul țării tale încărcînd puștile ucigașilor ei. 
Altceva nu aveai decît un alb zîmbet în fața beznei depline 
în fața beznei depline a morții, beznei depline a nedrep

tății, —
un zîmbet alb ca vrerea dreptății,
alb-alb, adunat grăunte cu grăunte din inima poporului tău, 
așa cum adunăm din stelele-mprăștiate în noaptea fără 

margini
amintirea albă, așteptarea albă, mîndria albă, 
alba forță a bătăliei drepte în fața ucigașilor albi 
în fața tuturor negrelor năpaste.

Patrice Lumumba — un zîmbet alb în noaptea poporului 
tău.

Desen de CIK DAMADIAN

Toate puștile ținteau în zîmbetul tău
în zîmbetul tău luau la țintă fericirea de mîine-a poporului 

tău 
ținteau inima libertății. Ce mult rîdeai, Patrice Lumumba ! 
Ce mult credeai în dreptatea celor nedreptățiți! Te ofereai 

ca țintă, Patrice Lumumba. 
Patrice Lumumba,

Toate puștile ținteau în zîmbetul tău. Ferește-te, Patrice ! 
îți strigam noi.

Ferește-te, frate al nostru, strigam.
Ocrotește zîmbetul poporului tău, ocrotește-ni-l!
Ce mult credeai în libertate, ce mult rîdeai tu, negrul nostru 

frate !

Patrice Lumumba, te-au ucis fiindcă ți-era drag ca frații 
tăi negri să rîdă, 

un zîmbet alb în fața nopților toate. Și te-au ucis.
Dar albul zîmbet, Patrice Lumumba, pe-acesta nu l-au 

ucis, nu l-au putut ucide, 
Patrice Lumumba.

n-au ucis albul tău zîmbet, credința ta albă, alba ta forță, 
credința în zîmbetul alb al tuturor gurilor negre.
Patrice Lumumba, zîmbetul tău n-a fost ucis — fluvii mari 
de albă lumină pogoară într-a negrilor noapte.

Bună ziua, frate al nostru — 
mari cuțite albe din zîmbetul tău se înfig' 
în inimile negre ale ucigașilor albi. Bună ziua, Patrice 

Lumumba ! 
Neluat la țintă, albul tău zîmbet răsare deasupra negrei 

tale țări, 
prin toate nopțile-n surpare ale sclavilor treziți.
Patrice Lumumba,
albul tău zîmbet, țintind fără greș, zboară astă seară spre 

Venus.

Cu puțin timp înainte de pră
bușirea nazismului, Hanna s-a 
îndrăgostit de locotenentul Erd
man, fiul unul chiabur. Aflitid că 
urmează să nasca un copil, loco
tenentul răspîndește zvonul că 
adevăratul tată ar îl un prizonier 
de război olandez, care lucra la 
aceeași fermă. Hanna este închisă 
într-un lagăr de concentrare.

După 1945, Erdman se întoarce 
acasă și. recurgînd la diverse 
presiuni, reia legătura eu Hanna, 
care între timp devenise primar 
al comunei. El încearcă să folo
sească această legătură în inte
resele chiaburimii. După o grea 
luptă sufletească, Hanna îl predAg, 
pe Erdman judecății popubjre.'-,-

T ' '
tul noii piese 
deză” < 
pusă în 
Theater".

Relevînd 
politică a 
R D. Germană subliniază că E. 
Strittmatter a înfățișat în 
realist oamenii din satul german 
contemporan șl lupta pentru con
struirea noii societăți socialiste.

Nu puțini oameni de cultură 
din occident sînt conștienți de 
influența dezastruoasă pe care 
propaganda războiului rece o are 
asupra mentâlității tineretului. 
Romanele, nuvelele, piesele de 
teatru scrise de tineri sau pen
tru tineri reflectă apatia, plicti
seala, indiferența, lipsa unui ideal; 
caracteristice unei mari părți a 
tinerei generații apusene. Simp- 
tomele acestea îngrijorătoare pun 
pe gînduri pe purtătorii de cu- 
vînt autorizați ai generațiilor mal 
vîrstnice de intelectuali. Șl gla
sul multor scriitori șl oameni de 
cultură se aude ca o chemare la 
o politică mai înțeleaptă, care să 
permită tineretului o dezvoltare 
armonioasă. La o recepție dată 
de „Comisia pentru o politică 
nucleară sănătoasă", prozatorul și 
dramaturgul englez, J. B. Priest
ley a spus : „N-are nici un rost 
să stăm șl să vorbim numai des
pre dezarmare nucleară, cînd pro
blema este atît die gravă și ur
gentă, dacă vrem să avem o pla
netă pe care să putem trăi. Tre
buie să acționăm. Indicați tine
retului ce trebuie să facă, dați-1 
un anume obiectiv șl ajutațl-1 să 
ia ofensiva in lupta pentru pace. 
Nu studenții de azi sînt vinovați 
de indiferență, cl cei care-1 în
vață”.


