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Și Cain ii zise lui Abel, fratele său :
„Să ieșim in cîmp,“
și-acolo, tăbărî peste el și-1 ucise.
Ogorul zăcea despicat.
Și din margini de hău,
o girlă de singe curgea.
Ci soarele — abia răsărise.

Iar omul ii spune astăzi fratelui său :
,Să ieșim la timp",
și uite, ei ară-mpreună. și-n pace, cîmpia. 
Ln soare imens iși împliniă brăzdarul 
intre bine și rău.
„Ei nu vor ucide, nu vor ucide," 
imi strigă, din slăoi, ciocîrlia.

GEORGE LESNEA

Primăvara nouă
Cintă primăvara, cintă !
Și pâmintul îl frămîntă 

Cu tractoare 
Sunătoare,

Ce trag pluguri cind cresc muguri, 
Spre belșuguri purtînd pluguri. 

Tăind haturi 
Vechi de leaturi

Și-nfrățind țarina vie, 
Doar a tuturor să fie. 

Ca-n izvoade 
Să dea roade

Pentru toți acei ce ară. 
Pentru minunata țară.

Cîntă-n azi ziua de mine, 
Ce-a fost rău zdrobit râmîne. 

Ferici-va 
Colectiva

Pe țăranii ce-n strădanii 
Cu plăvanii și-au stors anii. 

Prunci și mame 
Nu știu foame.

Duhul vremii noi străbate 
Tinerește peste sate.

Lîngă brazdă 
Trage-n gazda.

Scoate-n zariștea senină 
Cugetele la lumină.

Cintă primăvara nouă 
Peste flori cu-obraji de rouă 

Muncitorii 
Trezesc zorii.

Jau în brața dimineață 
Pentru-o viață fără ceață.

a Onișcani, pe apa 
Șiretului, am intîlnit 
un tinăr care a des
coperit bucuria pămin- 
tului.

Sentimentul mi-a a- 
părut ciudat în frumu
sețea lui, ca o floare 
gingașă ivită de-a 
dreptul din crusta ză- 
răceala minerală a pă- 

miiitului înghețat
Flăcăul, un tinăr 

ani. dar însurat cu 
coincidență tot un 
cam așa :

— Știți, eu n-am 
mint Cu ce am eu. trei prăjini 
lingă casă și cu cele douăzeci 
nevestei, in corhană, lut galben, 
de cărămizi, n-o puteam scoate 
capăt, oricit ne-am fi omorit amîndoi 
să-l muncim. Au mai venit și copiii... 
Mă uitam an-primăvară pe luncă, aici 
in lunca Șiretului unde-s păminturiie 
cele bune, și le măsurăm din ochi. 
Măi, imi ziceam, cum nu m-am năs
cut eu cu alt nume, să fi avut alte 
rude să-mi cadă și mie o bucată de 
pămint aici, in luncă, să muncești și 
să -fți pară rău? in luncă, imi ex
plica t.nărut crește păpușoiul Ut 
omu. cresc pepenii cit berbo'ii de 
mari, crește bobul griului cit mărgi
că.. Tțj uitam, măsurăm cu ochii 
lunca, smt in luncă v reo patru suie 
de rectare. mă uitam.

r.nănd avea o 
priviri.

— Acum. gata, 
twatid din lunca 
:-esc Poc să mă bucur și 
M-am făcut colectivist-

Mi s-a părut uv doar 
ceste; martarisări. ci t -var. 
cărai -Ljme 1 tscnl de 
răsări: la aotîpod profes a 
dveță a lai too. coi da i

— Na «i dafi mmm. «m ■*■* «L

desFanțarea hatwilar I
Mi-am dat seama! Pamta tei să

racă era o coin e Pentru omul aces
ta și pentru nadți ca et. hatioile 
semnau niște gratii iar brațele, 
v'ndu-»! in duritatea lor de fier, 
puteau »ă capete puteri 
nărui acesta căpătase 
aripi puternice și sigure

L-am ascultat peste puțil 
primă adunare generală, vorbi'

pezii, biruind

de douăzeci de 
doi copii, prin 

Ion, mi-a spus

avut mult pă- 
pe 

ale 
lut 
la

bxjne linigiti «

pot rrxixi pe >i- 
SirvtaM cu pof- 

de ci-.

Fiindcă nu-ml dădea rnna. 
Fiindcă tu sau altul aveați griu d 
sfeclă in luncă, și fiindcă eu pe cor- 
hana mea, trebuia să scot griu! și 
păpușoiul din piatră seacă. Can 
să-mi dea mina să răsădesc livadă • 
Cine mi-ar fi dat mie piine patru 
sau cinci ani pină intra livadă pe 
rod? Imi dădeați voi?!

Foștii proprietari individuali tac toți, 
cu frunțile in pămint. Nici unul dî-s- 
tre ei, chiar dacă 
simt cu totul altceva, 
să cedeze o fărimă 
individual, pentru 
tinăr. Dar foștii individuali trec 
peste această clipă, trec adică 
rușine și consimt in corpcre.

— Să punem livadă pe toată 
ta!... Ce zici tovarășe inginer ?

Fețele s-au destins Zimbeste 
varășul inginer. Viața ii ob igă pe 
oameni la o logică, științifică, pe care 
n-o cunoscuseră înainte. Ztrribesie » 
îlătăul. fostul proprietar al curbase-

— Da, e bine, aprobă ei. O d ă» 
toată coasta aceea o singură rhaăă 
li foarte bine—

\ murmurat ultimele cmârte. ca 
pentru el. Îmi dau seama că. pe 
deta. ideea încolțise mai de mui- air 
se oprire in gratiile haturilor, ca ari
pile unei păsări intr-o coiixăe.

— Și in luncă ?
— tn lănci să facem grMMriel 

a tresă.-!: • femeie. Era aevască-sa. 
Pe «1 ioc să facem grid măr ie, iar t* 
an altui să semănăm ponasAut Cafea 
!ibrj de 500 kg la hectar. Vw 
bâw?

— E foarte bine!
Uuxarea aprobă zgorasaos.
Ha grai!seră și alții la feL H- 

racafed acesta ai cuprinderi indere- 
se-ar ofejaești. deocamdată ca visat 
se săvrsise ia ctesa zSe in airi 
Mărar • hoH de ia inacgarare Oo- 
Men, aceșâa vor absohi ca sorres 
această școală a muncii in canoe*, 
școala morată a gospodăria coacrSe. 
Pesxra onriți procesai acesta se va 
: Triade pe l«n sau pe ană. ca zaee 
cxrr*dcî~e. ca toate remnuărije a 
deprioderBe vecia, ca foaie s -rejee 
pe care ie pretinde ua prore* de far- 
mare. Pentru enc -?m. grai 
acesta este sarpriozăler de onr: 
ti prneșse ««> cmi lofSaresc sa

in această dță 
n-ar fi consimțit 
din teritorial iar 
spicele acesi-

L
peuc

CMS-

|ite-

Pentru-o

ION HOREA

In (ața zăpeții
Treci limpezindu-te-n pămînturi, zăpadă mult 

întîrziată, 
Rămasă dintr-o zi de toamnă, și așteptată-n vremea ceea 
Peste cîmpia ca o tabla de diamant și ciocolata 
Pe care cobora spre ziua și se-nălfa-n amurg scinteia. 

Să-ntîrzie doar prospețimea hotarelor în nesfîrșire 
Și plopii-albaștri, trași de două peneluri lîngă drumul 

țării, 
Cind peste vîrful lor va trece cu fluieratul ei subțire, 
întoarsă, mierla primăverii ce nu ne poate da uitării.

ue aripi, 
acum aripi, 
de vizionar.

inir-o
1 **• 

pre rosturile noi ae intregsA* ul 
Se și ridicate pe creanga de arg« 
a z.Teî maă»are «ieww'W o» • 
privire sîfixi prNezfie* -*-’gă a 
lereseior obșaeștL

ef. acolo in corivnă ta Mine. »m se 
poate senate nimic! Vă span eu. 
fiindcă eu am stăpenit pănantel. și-l 
cunosc bine, i-n spun ți Unarățuiui 
inginer agronom. N-are rost să ne 
trudim anapoda. N-are rosl să omo- 
rim vitele sau tracioareie sau oame
nii, scurmi nd in piară seacă. Acolo 
nu se tace nimic.

— Cum nimic, «le ptmfaM «me
tru 1

— Vă spun eu, că nu se face ni
mic !.„ Acolo să nu băgați nici pă
pușoi, nici griu. Nici mazăre, nici 
secară, nici sfeclă! Toate astea merg 
in luncă, unde crește păpușoiul cit 
omu* și unde pepenii se fac mari cit 
berbecii— Acolo la mine, pe coastă, 
merge altceva. Numai că eu n-am 
avut posibilitatea.

— Ce merge acolo?
— Acolo merge vie sau livadă.
S-a lăsat un moment de tăcere, in 

care oamenii au socotit pe îndelete, 
propunerea tovarășului lor.

— Și de ce n-ai plantat, omule, vie 
sau livadă ?

întrebarea a țișnit de pe buzele nu 
știu cui, din adunare
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POEZIE SI CLARITATE»

rt cuvintarea sa la
Conferința pe țară a

scriitorilor, tovarășul 
Gheorglie Gheorghiu-Dej 
a subliniat că: „In a- 
ceastă etapă istorică de 
dezvoltare a societății 
noastre, literaturii îi re
vine misiunea de mare 
răspundere de a contri

bui prin toată forța ei de înrîurire la 
formarea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste, la făurirea omului nou, a mo
ralei socialiste, a atitudinii noi față 
de muncă și societate, la înlăturarea 
din conștiința oamenilor a influențelor 
ideologiei și educației burgheze".

O sarcină de esențială importanță, 
stă, așadar, in fața scriitorilor noștri — 
și în rîndurile de față voi încerca să 
discut încă o dată o problemă deseori 
abordată de critica literară : claritatea 
mesajului operei de artă, in speță aici 
— claritatea mesajului in poezie.

Este un adevăr care nu mai solici
tă argumente în plus, acela după care 
poezia — oric.it de bine intenționată — 
nu poate răspunde cu eficiență nece
sităților și exigențelor spirituale ale 
cititorului, dacă mesajul ei, ideile pe 
care tinde să le comunic^ nu sint in
vestite cu atributele clarității obținută 
prin fixarea cu fermitate, a poetului, 
pe pozițiile clasei muncitoare. Clarita
tea mesajului poetic se leagă de o 
iitndainentală caracteristică a literatu
rii realist-socialiste: accesibilitatea. 
Este vorba, insă, de înțelegerea, la 
un inalt nivel, a criteriului accesibili
tății. Marea masă a cititorilor noștri 
sint cei care au făcut sa se ivească 
suplele și aeratele construcții ce înfru
musețează litoralul, au transformat Ca
lea Griviței intr-o arteră luminoasă a 
( apitatei. au inăltat Săvineștii și con
strucțiile de la Bicaz. îndreptățită pre
tenție a maselor de cititori de a i se 
dărui o poezie cu mesaj dar, limpede,
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nu înseamnă nici pe departe simplism 
sau ancorare în formule literare rudi
mentare. Cititorii noștri de azi, fami
liarizați în proporție de masă cu clasi
cii, cu cele mai prețioase realizări ale 
literaturii realist-socialiste, știu, de pil
dă, că există și poezii mai greu de 
înțeles la prima lectură și necesitatea 
de a stărui mai îndelung asupra lor 
o văd 
capătul 
tului li 
propriei 
piedica
lui Camil Petrescu, notate de acesta 
în Postfața la volumul său de Versuri, 
apărut în 1957: ,,Ceea ce e inadmisibil 
este ca dificultățile să fie simulate... 
iNu pot gusta o poezie doar aparent 
dificilă. De fapt dificultatea — iar 
atunci, inevitabilă — trebuie să Fie a 
conținutului, nu a formei pueril com
plicate căci poezia trebuie să aibă ne
greșit un conținut, să nu fie formă 
goală. Originalitatea, cită e. vine din 
acest conținut".

Evident, termenul de ..diiicultate* 
se leagă de faptul că poetul este da
tor a anexa teritoriului tradițional al 
poeziei noi zone ale cunoașterii și în
țelegerii lumii concrete — și că reali
zarea in bune condiții a acestei opera
ții solicită adesea eforturi și din partea 
poetului și din partea cititorului efor
turi de care e legală in genere cunoaș
terea. Trebuie să fim de acord că na 
întotdeauna o poezie ce poate fi .par
cursă cu facilitate are și mesajul cel 
mai clar.

După cum s-a arătat pe bună drep
tate la Conferința pe țară a scriito
rilor, nu este compatibilă cu spiritul 
realismului socialist o poezie obscură, 
ininteligibilă, adresată unui cerc în
gust de inițiali, ruptă de preocupă
rile oamenilor muncii. Pornit pe acest 
iagaș sterii talentul poetului se incliis-

îndreptățită prin faptul că la 
acestei stăruințe asupra tex- 
se relevă aspecte inedite ale 
lor existențe. Nu mă pot ■ .> 

să citez aici citeva rinduri ale

tează, el e sortit unor eșecuri inevi
tabile in creație.

Fără a stabili catalogări cu virt-ti 
rigide și fără a opera o ruptură in 
raportul conținut-formă. am mpresa 
că există două surse fundamentate 
care generează lipsa de claritate a 
mesajului in poezie : pe de o parte — 
lipsa de limpezime in chiar giadirea 
poetului, ceea ce afectează direct con
ținutul ; pe de altă parte precaritatea 
îormei artistice in care este trezentat 
un conținut de idei just, gindit la 
punctul de plecare cu li-rpez’me 
Exemplele — alese din poezia ultme- 
lor luni — vor lămuri mai precis criu 
de mai sus.

Rețin din nr. 12/1961 al Vtef: rcef- 
rtești o poezie dintr-un ridu. aldel in
teresant al Ninei Cassian: _Caiș£: 
proști, nerăbdători / prea grabac $-aj 
umplut de fiori / Și. iaii-î ca-n atltla 
ani. / ingheață-n r-jit satiri și vani 
pe crengi c-un since strsvezi-j / pe 
care să-l opresc nu șâu — // căci ge
rul, crince- pare-nr-se, f nu țăeseama 
de caise. / pcrtti ceT.aff, prevăzător.:, / 
așteaptă-n tihnă ora florii. / cu crengi 
cuminți, muguri indnși, / străini 
moartea din caiși*.

(.Naivitate*)
Evident, intenția poetei nu se rezumă 

doar la prezentarea unui peisaj. Nina 
Cassian aparține acelei categorii de 
poeți care gindește nuanțat și care, in 
arta ei. a căutat cu Insistență, mai a- 
les in ultima vreme, să dea răspunsuri 
la o serie de probleme ale eticii noas
tre noi, socialiste. De aceea, in poe
zia ei, simbolul, sugestia și-au găsit 
o frecventă utilizare. Și in această 
poezie, dincolo de piesagistică, ne aflăm 
in fața incercării de a rezolva o pro
blemă de etică : ne sint, astfel, prezen
tate două modalități de conduită. Sim-

Al. CAPRARIU
(Continuare în pag.
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ba- 
mo- 
tar- 
mo-

LIE DOINA

pise de

•rarta : 
ea a_t; 

rampă cu păr»- 
eea ce per
ie*. Tocmai 
torr-o pro- 
s. a repar- 
ma agrară, 

oe or. nou <. lui 
Mag Jt acrlaft roman.

ae a întregime un 
aur-, și tentații însă 

ma_ ferm o morală 
ă nouă care inseam- 
s. mdz-.udualiste. Așt
ri. Împrejurările im- 

iăramuor cu loturi de 
■ta moșie boierească, 
forAf nou al gîndini 
certa succintă dar ex- 

prerintă astfel: coloana 
ri agricoli, trimisă de 

sa i-Pâm.ceaacă împărțirea 
oero ea însăși pămînt, din 
oespre care, pină în acel 

țăranii din Lunca erau încre- 
. că va n numai a lor. „Gin- 

- — ci i i loturile lor va fi ruptă 
:.a-: pentru acești venetici îi 

a.-. fire. Cițiva agitară furci- 
•**, notează autorul. Pe Mitru pers- 
pec •_■. a îl trămîntâ profund, ca și pe 
consătenii săi, mai ales ca o pro- 
=.emâ la care nu se gîndise, 11 luase 
.recregătit, dar pe care o rezolvă 
numaidecit cu justețe.

L-.me aspirația purtată de ani de a 
ave* pămintul lui, și cit mai îndestu- 
.i:cr. și între conștiința unei dreptăți 
maa presus de interesele egoiste ale 
■ e.ir-jra, Mitru se pronunță net pen
tru aceasta din urmă. Spiritul micu- 

proprietar din el râmîne, în esen
ță. in vigoare, chiar și acum, dar 
pruni nd o asemenea zdruncinare în
ot; ne dăm seama că au încolțit 
vi.: oarele trăsături ale conștiinței so
cialiste a eroului.

Momente de acest fel, care atestă 
grăitor trăsăturile omului nou și dez
voltarea conștiinței socialiste, a mo
ralei socialiste, putem cita numeroase 
in diferite lucrări literare. Hie Barbu 
din Desfășurarea se simte dator să-i 
întoarcă spre gospodăria colectivă 
proaspăt constituită pe prietenii săi,

frațu Ciobanu ; tot el, după ce sertt« 
ac’.ui de intrare în gospodări» 

puținul său avut, refuza brusc, și 
aparent nejustificat, să mai facă un 
ser-, ,-~a care l-ar 6itua în postura 
ce subaltern și reacționa violent, lo
vind 
d-ția

pe cel care i-1 ceruse. In. con- 
eccr.omicâ a vieții personaju-

Mihai GAFIȚA
(Continuări tn pag. 6)
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Ideologul 
burghez 
in derută

colonialismului tn- 
-.si de Denis de Rouge- 

■MOC — am analizat-o mai de- 
tahat intr-un articol anterior 

— -—i-ea de fapt o finalitate 
*:< c.r.—.uiotd; întors recent 

5rarele Unite, autorul se 
si insufle optimism cu 

z~ ..-e la destinele lumii capi- 
să escamoteze protun- 

de'-e contradicții ale acestui 
j.sesizate nu odată in 
■ -.t-::. paginile presei burgheze 

să-și contamineze cititorul 
de entuziasm însușit ad-hoc. 
Panaceul propus cu insistentă 
de voiajor insolent era Plata 
Comună care trebuie să solu- 
r-:neze toate dificultățile Eu-_ 
ropei occidentale, de la șomaj, 
Ia criza intelectuală, ca o in
tervenție miraculoasă, aproape 
magică. Acest fel de a se toni
fica prin călătorii transocea- 
Bice mi-a amintit de cuvintele 
de altădată, ale lui Paul Va
lery care spusese că „Europa 
aspiră, in mod evident, să Lie 
guvernată de către o comisie 
americană". Autorul se referă 
la Europa occidentală, iar ple
doaria pentru Piața Comună 
nu depășește limitele unei di
versiuni naive.

De altfel, diversiunea este o 
practică destul de curentă In 
activitatea unei anumite cate
gorii de eseiști francezi și re
cuzita el pare minată de naivi
tate ca in virtutea unei fatali
tăți implacabile. E o naivitate 
aparte, dedusă din derută și 

stîngăcie, care se denunță sin
gură în aserțiuni ca acelea ale 
lui Andre Parinaud cind încear

că 3ă se convingă, de pildă că: 
„Războiul și revoluțiile n-au 
acționat niciodată direct asupra, 
vieții profunde a omenirii". 
Să formulezi argumente contra
rii e, în asemenea cazuri, cu 
totul superfluu, cind omul cel • 
mai simplu, la lectura propo- . 
zițiunii de mai sus nu va face 
deciț să schițeze firescul zâm
bet, ironic, meschinăria ei ne- 
solicitîndu-i nici 
ția de a o lua în 
tul citat e totuși 
și are preocupări
și emulul său Rougemont. El 
se întreabă care va fi civili
zația anului 1S80 și invocă măr
turiile de oracol comercial, ale 
lui Ernst Dichter, bucurîndu- 
se în public, de a-l fi putut 
aborda la trecerea sa prin Pa
ris. Cine este însă Ernst Dich
ter ? După opinia lut Parinaud

măcar inten- 
serios. Auto- 
„constructiv" 
de viitor ca

A. E. BACONSKY

(Continuare în pag. 6)

ÎN ACEST NUMĂR:
..»»■ ni■ sfebirâiiinT ,    

Bfiltșu, Ștefan Gheorghiu și Mircea
Șerbflnttcu, (pag. 34.51

• Vdw JMui fe acest anotimp - reportaj de Nicola'e
Breban șî Gri^ore Hagiu. (pag 4.55

(pO0. 8)
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|2! ------- GAZETA LITERARĂ

omanif kt Serina Xe- 
delca — „i.Trăîăsorr* 
— cuprinde o arie te 
invesrigafie nr.it mai 
mare recit ne suge
rează tftloL Daca. in
tr-adevăr. ara w- 
mărește testrta ericr- 
va krvâțnori 4x*-ai 
sat sub tirorni sân

geros al * 'T notata. Mteaoața fan
telor e sporită de martie nărir de 
personaje — reprezentanți ai Aten
telor clase fi tnedH — pe care au
torul le urmărește Parale. ct. prezen
tarea grupului de învățător. ratai 
Murgea; e studiat in anta-arrstr-ere 
sale sociale și politice. Xmeroase per
sonaje iiustresză convingător mize
ria masetor, spîritai de revolți lăți 
de moșier: și statui loc, oroarea față 
de stupidul, singerosul rtetei antiao- 
v:etic. Cei doi eroi ai rotnaoului, — 
Constantin Nisipaș. democrat activ, cm 
de atitudine, uneori prea impel.*» ți 
Ml.-cea Coman, comunist, om integru, 
de acțiune chibzuită. — fixează aten
ția cititorului și simpatia sa. între 
viața lor și viața satului există un 
dialog susținut astfel incit Xisipaș și 
Coman apar realmente ca exponenți 
ai acestor dramatice realități rurale 
iar ideile și atitudinea lor cresc cu 
necesitate din mizeria, suferințele și 
năzuințele maselor. Spre deosebire de 
eroul lui Cezar Petrescu din .Apos
tol", — apropierea s-a mai făcut dar 
se impune — Xisipaș și Coman nu 
merg spre popor și in popor, ci sint 
exponenți ai acestuia.

Constantin Xisipaș și Mircea Co
man se află și ei in dialog. Primul e 
un temperament, celălalt o minte lim
pede. Acțiunile lui Xisipaș, bine inten
ționate, se orientează greu de la iz
bucnirile temperamentale — care-i 
primejduiesc viața — spre acțiunea 
coerentă și eficace. Țărănist înainte 
de război, el simte politica du
plicitară a partidului său care spri
jină fascismul căutind însă să ascun
dă maselor conținutul reacționar al 
politicii sale printr-o demagogie vagă. 
Dar Nisipaș e mereu păcălit de șe
ful organizației județene, avocatul Ni- 
co'ae Dianu, excelentă realizare a 
duplicității maniste. Cele citeva apa
riții ale lui Dianu, bun regizor și 
mistificator, sint suficiente pentru a 
impune un personaj remarcabil rea
lizat. Dianu găsește nu numai acele 
idei dar și acea atitudine care pot 
convinge un temperament năvalnic. 
Nisipaș a cărui cinste fundamentală 
e ușor de înșelat, e în politică un 
sentimental. Nisipaș rămine figura 
vie a cărții, veridică în purtările sale 
contradictorii, înscriindu-se 
realizările prozei 
rane.

Mircea Coman 
tea lui clară l-a 
dul noslru. El se

înainte de a se încheia prima su:â 
de pagini; autorul îl răpește pe M r- 
cea Coman din Murgei i ducindu-l a 
București, — unde asistă la rebel -- 
nea legionară, — apoi pe front, — 
de unde fuge, — .apoi iarăși în Bucu
rești unde, ilegalizat, începe o mun
că eroică primejdioasă, de activist 
Autorul deschide deci o acț:u-e m- 
lela, fără legătură cu eveifinerHee 
din Mtirgeni. Aceas:, 
if îngăduie să lărgească rn_'t 
fața realității incorporate ia ars. 
să ne ducă de pe front ;n «z î. 
dintr-o tipografie clandestini ia re
dacția unui ziar etc. Sce.x.t, tl.st.-i- 
tive, reușesc intr-adevăr si ne tea 
o imagine de ansamblu asupra știri 
de spirit din țară, asupra : r is- 
pecte ale muncii eroice duse de 
tid în mobilizarea masetor 
borîrea fascismului. Acest 
zitiv, cert, (semnalăm 
neîntîlnit încă în proza 
Nedelcu, siguranța cu care sint cre
ionate portretele diferitelor personaje.

printre
noastre contempo-

e un reflexiv, m.i- 
îndreptat spre parti- 
defineșie în acțiur.e.

perjii do 
asoec: po- 
dmamismJ 
lui Șerban

Prfce asoecr negac» 1 occsr.riue 
caractere îasnrrft a cunecose rar- 
«na e care aooe. ossacammci tsn. 
ter tesșur xt a£t te rerene. iâri < 
x paie* 5xi xe seanri aaraau

te drege ti kx
te a creata tag* șnme resrț- 
zerxarre perm st enaor toii oo- 
cîaL. o anraati riofe ev. Aserr» 
nea călită"e m es» nsi rfcer $"nr-

ȘERBAN NEDELCU

Inviți orii

•.Ițeați cări, au persana, peorx a 
putea fi retinue. are aero a — rare 
altele — te d-rati. de doMnoare 
in t’mp. Evident <i a arce ts~ 
apar șt personaje stasratT ca 9 
funcție Iântati dar -apemarxb: oroa
rea lui Șertur. .Xeâecr e*» aceea te 
a fi acumuat prea stane eaosnrsa 
personaje, ■wtriod arai rate • ta» 
pres îe de anaaafe -a. casr -tee-ta ir —• 
suprafețe terna" ce ci ssr tex fe
cit aprofundarea aoaă aactar cărare, 
dedt profanriaea. Al tedea tepatt 
negater ai disunw san ari&az as 
raleie 2 cmst-.'e iască d rirre» 
prematură a bi M —cea Comar £ ‘ 
Murgea: a sărăci tatatoa «atu u te 
riementte său ihtK. c»sceX. X 
sipaș. ieșit cin dialog .-*>:«-•» <^utl 
acțiunea — m M — rracure- 
ză greu și aceasta frori Zrarm»- 
mul cornu:.-stu. ui Corne se "-oo-re 
(literar vorbind) îs ate Apofi teci 
ale rcmarralx propria rx

Atracția multor ci—r
dîlatațîe este preintită te 5tr ria 
explicabilă de a csțrr-ie - unso., 
dat în interpedendența ha cores*. 
Extinderea în suprzt'țtă rt ~ • •’
urmată t«odeaum și te pr-Cn-r -e. 
astfel incit avem de-a face. j-w. 
cu suprafețe fără vain, lăa mraro 
iși limitează sfera interesa-a te ■* 
domento a tucae ș cauți si rrr>~* 
ecuația ca dalele prnhirna' Arur-c 
a separat a-tlficial acuxzea. ătasre*- 
9Tsl (Krâa Mreea Ccrnai) te ^aMres

S4 JL2 ls per<
rea drtf aic. ia aa£Miw

nr erxe rssfrr*» sșecîîe
a Marges ai xCriaei a inx

ca
rei-Ție jar ca seri fi e e-

OK-d -s-X
a «a“* a L e ’•te 6e

zifrt". te Kî'e Ei^rs «rr? -
civre csce
vot as. DCCB£2ba intrki a ausii-
'ar jeenore^ addbrete prelăter — 
y ave constante isterice — afet re- 
rărhe verii c ia cancelaria pco& ia 
ogyalt pasc.: ti » fereri rămasă zi.~t 
iărti*: sas firi opiâ. n ateiste

în ztxioei retsfat Mvjri. teri su
prafața te irvstĂgxpe e ru teci, 
ia scirte ateacam s=wst gafe, e 
nu; stare. Ceea ce a~ mnsi sos ■> 
termen poate Irx.Tprv) vouea e as

Qra

P o e z i

La c

unal steril pentru o so- 
prin tot ceea ce are ea 
l_pu pentru autodepăjire. 
cefe mai mărunte rotițe

poeziei este 
eterate care, 
arei de preț, 
ategrenmd și 
ale mecanismului el f t.dent, nu-i iac
procese de intenție poetei, ci vreau să 
saHreiez că neclaritatea unei idei poe
tice — alterează violent claritatea me- 
sajtata* poetic. Să reținem, deci, că și un 
poet care a alias maturitatea artistică 
poa» cădea ut capcana nebulosului 
Să rerinem. deci, o idee frecvent sub- 
teaată te estetica marxist-leninistă — 
că poezia trebuia să aibă un sens pre

GABRIELA Jl.LXOU ADOC
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I

«EVISIEIE

clar
cis, un mesaj bine explicitat chiar dacă 
ea poate trezi — și cu atit mai bine! 
înmiite ecouri și sugestii

In cuvintarea sa la Conferința pe 
țară a scriitorilor tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej spunea: „Literatura e- 
pocii noastre trebaîe să însemne și 
ca ma estrie tin mare pas înainte in 
dezvoltarea și imbogăț.rea 
ronune*. Deci să revenim acum 
de al doilea aspect al problemei 
cefa după care se dovedește că 
jtd poetic, claritatea acestuia 
fi adesea afectată negativ și de 
tul precar al formei Este limpede că 
numai o poezie ca mesaj clar poate as 
pira Ia gloria, care o și face să se p*r 
manentizeze in timp, de a pătrunde in 
masele largi ale oamenilor muncii 
Mesajul clar al unei poezii trebui» insă 
măsurat nu numai după limpezimea 

- ideilor pe care le exprimă, ci și in iunc
(le de influența pe care aceste idei o 
exercită in rindurile cititorilor. Lndeva. 
m .Teze despre sarcinile criticii mar 
xiste", Lunacearski exprima acest a- 
devăr devenit bun permanent al este
ticii realismului socialist: .Fcr~j 
trebuie să corespundă in cea ma* 
mare măsură conținutului, asigurlndu-i 
expresivitate maximă, precum și posi
bilitatea de a influența cit mai peter- 
■ic sfera de cititori căreia i se aer» 
seazi opera respectivă". Claritatea me
sajului unei poezii nu poate îi prix A 
in cadrul literaturii noastre noi. negH- 
yndu-se aspectul concret al pătrwnderi . _ . .

re- 
e- 

xemple. primul desprins din Sfezra 
nr. 12 1961, al doilea din Tr e z or.

literaturii 
la cel 
— a- 
mesa- 
poate 

aspec-

poeziei in mase, al influentei 
mai largi asupra cititorilor. Să 
ținem, pe această linie, două

Pentru o publicație lunara cum este 
Scrisul bănățean rubrica de recenrii 
(la analiza căreia ne limităm în cadrul 
însemnărilor de față) ar fi de cel mai 

mare folos să reprezinte un mijloc eficient de 
comunicare cu viața literară a tării. E bine 
ci revista stimulează, în primul rînd — 
atunci cind e vorba de a publica beletris
tică — talentele iin regiunea respectivă, 
e nimerit ca ea să publice, cu precădere. 
Lucrări legate intr-un fel sau altul de 
viața fi munca de construcție socialistă 
din această regiune. Dar e cu atit mai ne
cesar. in aceste condiții, să ne deschidă 
ferestre largi spre viața literară în^ gene
ralitatea sa, astfel îneît să fie evitată orice 
posibilă confuzie intre „specificul local" 
al revistei fi îngrădirea sa în limitele 
oricărui spirit „provincial". E foarte necesar 
ața dar să mențină un contact viu cu dezvolta
rea literaturii in toată tara, să se exercite în 
permanență „controlul^ critic asupra pro
ducției literare actuale. Aceasta este, cre
dem, una din îndatoririle rubricii de recen
zii, intitulată „Pe marginea cărților".

O bună recenzie, conținînd un punct^ de 
vedere ferm, o analiză substanțială a cărții 
respective, o judecată întemeiată pe crite
riile esteticii marxist-leniniste — intră nu- 
maidecit in circuitul de opinii, e luată tn 
fii ți supusă confruntării, schimbului 
de păreri critice de către ceilalți comen
tatori ai cărții respective, care simt nevoia 
să se ralieze punctului de vedere expri
mat acolo sau să-l respingă.

Se pot cita, răsfoind ultimele numere 
ale revistei bănățene interesante observații 
făcute pe marginea unor cărți, precizări 
substanțiale, care contribuie la ințele- 
pere mai exactă — de către cititor — a 
—mftaj operei analizate. Astfel de obser
vai.. C9e.;ixe. de pildă, comentariul publi
cat de 5. Lavui ia ar. *2 al Scrisului bănă* 
jeaa pe aaargutea cărții lui luhan Smuul : 
jCartea : .Cititorul are astfel
pnleial de a urmări două expediții : una 
gUaf9ârt rafgriaarl ca ■—îmi reali, intre 
afceftan, ape. stivei fi o a doua expediție 
ia axr^ersa. c'eater al scnitarului care se 
aHtKaaaoffe farfr-a BMaierâ ce amintește 
de Jtvataâfioe, ee amîeaxâ fi sau iartă» 
r^or-i.: teM. deasaȚ-a mătdac sale interioare 
fUnd andSmnt de inciditațe. dorință de eli- 
aaăaaro a peepeădor fi madt umor, de cea 
tka. nordică speță". Criticul
fnaftaaaft maasafat fi mesajul etic al cărții 
roeumxade- Caractemări critice succinte, 
addbad pcemtaparea _de a atsiza aria lui 

A’g^erz ia ce are aceasta specific, 
de a tPrmsZa eoafintul coatemporan al 
ipe^r-. ia rec caria oolumalui me-

ale poeziei —

pentru rachetele ce t-șaesc ten, -i» ie 
puntea cjrcubeeior pri-^e crecr. > 
sunete: vorbesc »erâr. ?zce — ■
ca albul ce-mesan.t a ștcwT.». > 
măslini iniicrit.*
i Elisabeta Orzescu — . \ orbesc peteci 

pace*»
șf aexan ewnwhd rentear: n
ocaotea asta Cree e Ytxa>« se ctauri- 

a cer. / Ceata itecre feexarcie 
sera*. Șl tefi dnrst_ f Deer o

îerTeie se -rreatid: / De ce ste-eîe tse 
ste ncaptea aetpă ? / O piatră o aș- 
tetrea. mie te socaa / Să-i adoarmă 
gtezra st w-teeta tac care / Copilul, 
kaaehd rcapata te foame / Va creș
te. Sta. ai pstax P"-! îa es. / La cei 
care J»Ca $• e care , Aooio / 
Sta poem, reers*. |

Ci

e
cvptaHe. Dar isttlrpnd claritatea me- 
sapdre legat te ersciența acesteia in 
risdarte (naseter. te posibilitatea te a 
rntftoeața • rit ani largă sieră de ct- 
litori. rrj patere sa ret re deriarăm deza
măgiți. Pe rine ar pwtea imUcăra ge 
mreasa idee te hretă pentru pace — 
dacă ea ar fi exprimată ntanai la 
-nodul bajn esrisat «ia iffurik F.li- 
sabetei Orzescu ? Dacă tragismul 
existenței tem tea lanpte din Statei» 
L nîte s-ar exprima in concret, ca in 
ătttantanesl semnat de 'Varia Octavian 
— cwn ar mai fi însuflețite conștiin
țele ia kpta inpotrixa imperialismu- 
hd - Și este ușor de observ at că me- 
sapri ante Im producte citate este Itm- 
pexe. eter Se vădește aici, odată mai 
om*, -isstetea cerinței iocmulată de 
care esaerica marxist-leninistă — după 
care an mesaj poetic clar, un conținut 
de idei generos se cer exprimate in- 
tr-» larmă artistică plină de străluci
re. Vriei, procesul de educare al ma
tte prin literatură 
ntsmului socialist — 
a poeziei — rămine 
mentară.

Cred că problema 
nodurile de fată ar 
tentă cercetare din partea criticii lite
rare — ceea ce ar duce, implicit, la o 
scrie te completări și aprofundări și poa 
te. Ia soteții care ar contribui la procesul 

o

in spiritul urna- 
datorie de seamă 
o realizare frag-

schițată doar în 
solicita o mai a-

ridkare a poeziei noastre pe 
i treaplă a evoluției sale.

AL CAPRARIU

SCRISUL
BĂNĂȚEAN

nr. 12—1961,
1 si 2-1962

Rubrica de recenzii

acestea, ansamblul rubricii de recenzii pro
duce o impresie de prea mare uniformitate. 
Lipsesc încă notele mai izbitoare, judecă
țile clare, expuse principial și combativ, 
punctele de vedere fertile ce pol fi obți
nute prin confruntarea operelor respec
tive - ------‘--------------------------------
ne. ________r ...  . ...............................
destul de limitat, neizbutind să cuprindă 
cele mai semnificative apariții literare și 
să dea un verdict limpede asupra lor — 
tint concepute, în chip frecvent, ca niște 
consemnări de natură descriptivă, simple 
înregistrări de teme și „procedee artistice", 
fără preocuparea de a aduce în analiză 
curențn yii ai epocii noastre, confruntarea 
cu realitatea socialistă. Se poate constata 
o atitudine egal binevoitoare, de comple
zentă, față de ceea ce intră' în orizontul 
analizei.

Puterea de cuprindere a fenomenului li
terar e încă destul de restrînsă. In nume» 
rele 12, 1, 2, apărute în preajma Confe
rinței pe țară a scriitorilor și după aceen^ă^- 
— sint recenzate numai doua volume 
literatură originală, și anume două volume 
de poezie aparținînd Veronicăi Porumbacu 
(„Diminețile simple") și Radu Boureanu 
(„Moartea morilor de vînt"). Alte apariții, 
care au stirnit interesul celorlalte publicații 
sint omise. Cind se manifestă inițiativa de 
a comenta printr-o recenzie un volum de 
literatură originală, rezultatele nu sint în
totdeauna satisfăcătoare. Iată începutul unei 
recenzii;
tari poetice, 
dibăcie 
be, cu 
cum se 
iMaiii.a 
fulilor de versificație, dar tratarea atit de 
solemnă a acestei probleme este desigur, 
nepotrivită. Mai departe citim: „Vremea 
noastră e despărțită de donchișoteasca via
ță de ieri prin mijlocirea unui lirism pur, 
adine înfipt fn realitate". La stilul bont- 
baedic se adaugă caracterizări 
tproblematica socială constituie 
al cărții. ^Porturi Dunărene» 
repitfiiisă pe de-a-ntregul") 
siaî înregistrate sec, la modul 
^â:er: JtMt fit carte fi probleme
ffțs-’e de bMogie, de virsta omului". Func-

* '■ ă ta • --j j pr ps întinderea
t-Wk eraze „Simți pt alocuri și momente 
de e^Mcatt fa munca poetului, vizibilă, 
rtW ae refer» mai ales la rimă, formală 

dte aerbe la participiu"... După 
cote armaaai Mieiuzta : „Moartea morilor 
de O.:* constituie o etapă importantă în 
c-igaia activitate a Iui Radu Boureanu", 

In receniin dedicată volumului „Dimi- 
■afîle âp!e* de Veronica Porumbacu o- 
tiec::;le, reprezentînd un punct de vedere 
rigid, se conMderă de exemplu că versu
rile JLfti obosit ? 7i-e greu? / Lasă capul 
pe ensăml meu" ar genera „o interpretare 
desigur nederitâ de poetă, o interpretare 
care vizează pericolul minimalizării noilor 
condiții de trai‘j alternează cu formulările 
peste masară de entuziaste. Aceleași versuri 

.:r.a:e mai sus sint definite apoi ast» 
ft. : „noblețea ginduluț se cristalizează în» 
tr-o expunere de inspirată muzicalitate". 
Cam rezolvă autorul recenziei contradicția ? 
Pentru a ajunge la „interpretarea nedorită" 
afirmă că a fost necesar să învingă, să 
treacă peste „satisfacția care ne-a cuprins 
la citirea acestor versuri".

In concluzie, rubrica de recenzii a Scri
sului băuăfean prezintă încă deficiențe care 
țin atît de lipsa de operativitate cît și de slaba 
exercitare a spiritului critic. Ar fi fost de 
dorit ca redacția „Scrisului bănățean" să 
fi folosit mai mult această rubrică pentru 
promovarea și a unor tineri critici de ta
lent. Credem că dezvoltînd unele realizări 
obținute, redacția trebuie să depună eforturi 
pentru a face din această rubrică un mij
loc eficient de analiză a fenomenului liie- 
rart /a înălțimea exigențelor actuale,

Tudor ROTARU

cu aspectele vieții contempora- 
Recenziile, de altfel în număr

inei de la cele dinții manifes- 
Radu Boureanu mînuia eu 

alexandrinul de 13 sau 16 sila- 
cezura după silaba șaptea". După 
vede recenzentul nu se-ncurcă in 
Nimeni nu neagă însemnătatea re-

elogioase, 
firul roșu 
ar trebui 

Temele 
ur

i

eea ce Sadoveanu de
numea „drumul spinos 
al înțelegerii" consti
tuie subiectul multora 
dintre povestirile lui 
Costache Anton. 0 
fată angajată la stă- 
pîni, în vremea secetei, 
îndură nenumărate u- 
milințe, pină se hotă

răște în fine să părăsească locul ser
vitutilor („Spre ziuă"). După aprige 
sulerințe (sărăcia, războiul, moartea so
țului, indepărtarea fiului) o femeie se 
usucă sufletește, se izolează de oa
meni, și abia la sfîrșiful unei chinui
toare frămintări, se apropie de colec
tivitate („Copăcenița"). Intimplările 
înfățișate converg toate spre ideea că 
socialismul înlătură inechitățile tre
cutului și că deschide fiecăruia ade
vărate perspective de dezvoltare.

Merită apreciat acest volum de po
vestiri pentru unitatea lui in aborda
rea tematicii țărănești. Costache An
ton explică argumentat de ce țăranul 
alege drumul socialismului, drumul 
bunei stări materiale și al demnității 
morale. Procesul de clarificare este 
anevoios cind apare stinjenit de pre
judecăți- de vechi deprinderi, depășite 
in urma unei mari stăruințe. In- 
tr-una din povestiri („Plecarea") se 
face un elogiu al activistului, care 
îndeplinește sarcina de răspundere 
a convingerii țăranilor. Pe plan 
tematic, in volumul lui Costache An
ton sint încă prea puține povestirile 
care descriu roadele muncii colective, 
belșugul de produse, transformările 
cele mai avansate in mentalitatea oa
menilor. Deși citeva dintre ele ating 
problema întăririi economico-organiza- 
torice a gospodăriilor constituite, a- 
ceste aspecte ale luptei pentru conso
lidarea cuceririlor socialiste sint insu
ficient tratate.

Dacă facem insă o comparație cu 
povestiri publicate mai de mult de 
Costache Anton in presa literară, con
statăm că volumul „Lună beată" este 
mai solid conceput din punctul de ve
dere al orientării și că aduce un real 
folos in efortul literaturii de a spri
jini educarea socialistă a maselor.

întrezărim, astăzi. • atoare coate 
gurație literară a tai Cretadte Aotoa 
în proza tinerilor, gria ptritrifet a- 
cordată unui tip iftrific te erou și 
unei anumite aznfean e a acti<n 
După caracterele principate, potent 
identifica natura preaca»iritar senato
rului. Revine o stnactirt aremăaitoa- 
re de personaj, cu • notație, ia fiaă 
mari, repetabilă. O lire tăcută în

chisă, meditativă, care păstrează o 
discreție a gindurilor și a pornirilor- 
măcinindu-le în lungi analize interi
oare. Tovarășii de muncă izbutesc cu 
caznă să descifreze intențiile lui Si- 
mion Țotorcea („Primu’ la cuvînt"), 
după gesturi, devenite ticuri. In ge
neral eroii lui Costache Anton sint oa
meni harnici, pricepuți, stimați în sat 
pentru spiritul lor gospodăresc, dori
tori de înnoire. Adeziunea la socia
lism înseamnă un eveniment de 
răscruce in viața lor. Ezitările pro
vin dintr-un impuls de complicare a 
situațiilor, din diverse motive perso
nale, pe care le tăinuiesc cu prea 

te. Cred dBms coptei o încordare 
rrexână. personajoi intri intr-o zonă 
a frinoatirter iiriaase. ca răbufniri 
aenitepta* Ca să i pedepsească pe 
birtatal ei. Capteataa d tine • zi 
ntreagâ legat te pat ascuhmd fără 

să tresară tngrerte tet (.Ccptax- 
—ța*)

Trebuie să i atragem atenția tină- 
ndre prozator că uneori accesul te 
violență nu e bine motivat in raport 
ca logica personajofai ți chiar a 
semnificația împrejurării respeethe. 
Fiindcă nu vrea să mărturisească tot 
ceea ce l reține de la apropierea de 

COSTACHE ANTON
A

Lună beată
sat și fiindcă totodată dorește să in
tre în colectivă. Ion Costraș se lasă 
pradă mîniei și-și sfărimă ca toporul 
căruța. („Căruța"). Dintr-o neînțele
gere. doi cumnați se bat cu o vehe
mență ieșită din comun, ajung-înd an- 
preună la spital („Umbra"). La ve
derea bucății sale de părmnt FHtatea 
se simte descumpănit. După un zbu
cium mistuitor, țăranul se răstește la 
nevastă și rupe în bucăți actul te pro
prietate („O lacrimă"). In aceste 
scene, la apogeul tensiunii, antonii 
abdică de la sobrietatea realistă, de 
la veridicitate, exagerind reacțiile oa
menilor. Sintem introduși astfel in 
plină melodramă, căci după cum no 
tează autorul, la gestul impulsiv al 
lui Filimon din ochii nevestei curge 
o lacrimă. Prin acest accent de arii 
ficialitate e prejudiciată și semnifica

ția povestirilor: îndemnul spre munca 
in colectiv. Xe place mai mult scriito- 
nd cind este sobru, reținut, dur, dens 
în idei și in acțiune.

Continuăm prezentarea eroului Ca 
și durerile, bucuriile rămin și ele as
cunse undeva în fundul sufletelor. E- 
rwt lui Costache Anton, a crescut in 
anti de umilințe și înjosiri in cre
dința că și mulțumirile din viață tre
buie protejate de ochi străini. Revo
luția modifică structural viziunea Iul 
Acum eroul pregătește momentul de 
destăinuire, ca pe o solemnitate. Gri- 
gore Țurcaș trece prin clipe de incin- 
tare cind observă considerația cu 

care ii intimpină președintele gos
podăriei colective și generozita
tea cu care i se acordă cele nece
sare pentru a-și clădi o casă. Pe 
drtun. interesat aparent de diferite 
lucruri, nu-și exprimă deschis bucuria 
cea mare. Doar cei cunoscuți ii ză
resc pe față o lumină neobișnuită. 
(.Printre oameni"). Se vede încă o- 
-iată cit datorează proza noastră des
pre țărani lui Marin Preda. Influența 
sa asupra tinerei promoții de nuveliști 
este considerabilă și chiar cel care 
vrea să fie un inovator, trebuie să 
țină seama, ca de niște adevăruri bine 
înrădăcinate, de datele enunțate de 
autorul „Moromeților".

In „Lună beată", eroul cunoaște o 
stare de exaltare, gindindu-se că nu 
va mai minca din strachina de lut. 

rioritâiî: sa« revate JLÂa nardul 
'.ă care-î iace să-'t piardă * 
ori te cîJe cri î nete șe Toma Țe
pos, La pdrb' * saa s i tel* 7te~. 
Ama 2 mtcie te zer» arr cai —ta 
Dar £ irășae aîteL E c stâr
niți și reex. ore-; iace să : e veseC*. 
Declanșarea brsftadtaiî se face rasă

nat ca cadrta reafisc Țaroorf caofte

runcind stradoaa wre temă, u aorir- 
tindu se pe tac ca retrrez ac taa co
pilărie.

Chiar exprinded xneie rrzerse n 
(ața tinari spre sateai a po. eteri

„Lună bea'J*. ai srera dl teson- 
jțB pe Costache Ansaa. retezirdu-i 
eianuriie ta areasză direcție. Estelă»- 

încercarea te iaaripare a re 
lalărîi. de trans-’îg^^are a intuztelăr»- 
lor cotidiene, ta serate esenței tac 
toată prebteraa rezidă in păstrarea ar- 

jore. Raponâni neîncetat modalitatea 
abordată de tăcărui prozator ia nece
sitățile te rata taut, pledoaria pentru 
socjtlism. pentru ax anta jele muncii in 
rotectÎT.

încheind fizMOomia eroului așa 
cian se conturează din aceste poves
tiri, menționăm și comportarea lui in 
stările sen'imentale. Caracterul în
chis, sfios, eierx escen; lăuntric s«

•"te-testă si prin stingbeia în
gestxrite de dragoste. Ca greu 
ni desUi-ane erote pornirile inL
ota. Cestache Aman ntuieșie bine,
a stadâd încă schițat lorța devorantă 
a vexKiosntutal Ca și in carul ni
ctate .\«ni din „Seri albastre*. Ion 
itota ou poate rezisu tebârit Ca su- 
itecte săa cinstit se rușinează că « 
capăeșS te patimă pentru o femeie ci- 
sătarită. observă cm întristare că a- 
teatia caldă, drăgăstoasă, a altei iete 
d lasă tadâerent. se socoate un dam- 
sal. Kbsa anan sesizează ins* valoa
rea munci; și a soiidariLățiî ca to- 
»aratei, ceea ce d iortdică sJIetește 
IJZ. pferdi^ă").

II reomoaștem pe Castache Anton 
si i^â *—tea—a pmesrirfi. care eon 
• ine țipatei săa te erau. Aotond .Se
nter ataostre* a depus efartari pen- 
ba a vitafiza vechue descripții mol- 
.-arat Povestirte aa viaârwnr. sespri- 

cărcă'jrâ dirigui că Sfateem bucuroși 
cate găsic: ta dscarste reiatâm vii și 

aes iwrarea euăcă «ăe aa astăzi mai 
—M renii ttetaă și doar rata rruilt

Ua fc-*- care se rupe greu de pi- 
oteotid afa» d evocă aatea in inchi- 
pteire. văziad pretare fin—înrlr albas
tra ce brăzteaiă. ta Ctameziș tar- 
iaaa. la capătte ațera'-i. tufișul său 
fc mărăcini, prteăvara încărcat d» 
spvna ftaritar. ăr Monta de bobitele 
negre ate fructelor. La Castache An
ton aflfaw âMagânee cooptate inundat 
te artetă. DeasZcra taring plutește un 
abar vioriu Departe. către malurile 
joase ale Tre-. tfgme e cu pilcuri de 
rilră. se sete cireada satului Pe a- 
ocari C-t-nJ se arată pleșuv ori îm

brăcat ia adtated reșeta al toamnei.
la povestiri se aad dntece. fluie- 

rtboi. sarigbfe răzlețe, «cirțîit de 
care, taiteial te ral dincliete de 
depeșă, eri sMete te falangă. Eroii 
sfi rete ■aresta înțepător de putre- 

de pX-zat uried și de țarină 
arsă te soare care le gîdilă nările.

Adesea. . rea peisajului justifică și 
taorsitaOe ontaierice. Cu cită dă- 
ruire scrie Costache Anton despre 
„safițeie regieBce ate amurgului", des
pre .covotl: de cleștar al lunii" ! \u 
întotdeauna tne.j’oca rămine insă doar 
im accesoriu al relatării sobre. Sint 
momente dnd iudinația autorului spre 
comentarii afective sună discordant: 
„Ape; ani: au trecut inșirumdu-se u- 
nui diță altui ia fel cum se înșiri 

cocorii pe cerul de peruzea toamna, 
cind se pierd în zbor monoton și trist 
înspre miazăzi", l-ani cere lui Cos- 
:ache Anton să fie mai puțin îngădui
tor față de avinturile lirice, cu deose- 
b re atunci cind ele diluează substanța 
epică. Deși am remarcat creșterea în 

goare a povestirilor, cîteodată do- 
moala contemplare, cam desuetă, înce- 
tinește și ritmul acțiunii, dînd o sen
zație de monotonie.

Costache Anton se exersează în 
construcția povestirii. De obicei auto
rul deschide acțiunea cu acea scenă 
care declanșează reacția decisivă. De 
pildă. in prima povestire. „Spre ziuă", 
.moartea stăpinei, care tulbură viața 
de umilință a Valeriei. Apoi recon- 
s'.’tuie, comprimînd in citeva pagini 
antecedentele biografice, care explică 
< decizia finală. Aceasta este expusă 
lapidar și uneori prea ostentativ: 
_Grd ajunge jri uliță își leagă 

bas—aua sub bărbie și se îndepărtea
ză de casa lui Zamfir Onicel c-Un 
mers neobișnuit la ea, hotărît și 
aim*.

Există, așadar, și o primejdie a ma
nierismului prin revenirea la același 
procedeu de construcție. Poate că de 
această stereotipie depinde și o ane
mie a conflictelor. Ne întoarcem ast
fel la o remarcă făcută la început. 
Conștiința nouă a țăranului nu în
fruntă în povestiri alte obstacole, năs
cute din mentalități conservatoare, 
din reminiscențele concepților de altă 
dată. Din acest punct de vedere se 
manifestă o atenuare a ciocnirilor din 
viață, „imblînzite" inutil.

O preocupare mai susținută pentru 
fenomenele cele mai noi din realitate 
legate de introducerea metodelor de 
muncă perfecționate, de răspindirea e- 
xempleior de organizare și de ini
țiativă, eliminind vederi înapoiate, re
trograde ar duce și la o mai mare 
varietate a tipurilor zugrăvite. Pro
cesele complexe de înnoire care se pe. 
trec azi în viața satului revendică 
o literatură bogată de idei, cu impli
cații profunde.

In stăruința de a contribui prin 
activitatea sa literară la influențarea 
procesului de formare a conștiinței 
socialiste, in stăruința de a-și crea un 
profil literar, pe linia realismului so
cialist, l-am dori pe Costache Anton 
mai preocupat de ridicarea nivelului 
problematic al povestirilor sale.

S. DAMIAN
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pe 
lingă 
ușor

CU 
dru-

nu dorm, 
vezi tu că 
nevestei

un glas

femeie! 
dorm...

se acoperi
să urce apoi cu sprinteneală, 
șirurile de salcimi și tufani 
dealul Gurguiului. Părea că 
de multă vreme să vadă a- 

,, cineva" dintr-acolo. cu ne-

rosti ea apă- 
bălaul ceia

fin.

imineața îl găsi 
Toader Ciungu 
gardul de nuiele, 
aplecat înainte, 
capul întors spre
mul ce șerpuia dincolo 
de seninul zării. Stătea 
neclintit, cu privirea a- 
țintită la linia albicioa
să de colb, strecurată

intr-o unduire lină în valea lui Călin 
Zob, ca 
printre 
prăfuiți, 
așteaptă 
părând
răbdarea și curiozitatea plină de nai
vitate a unui copil. Dar cum acel „ci
neva" mult dorit intirzu să se arate, 
omul nostru se dezlipi intr-un tirziu 
din loc, se întoarse oarecum neliniștit 
și se pierdu cu pas legănat și domol 
în celălalt capăt al bătăturii.

De acolo, de lingă căpița de
aflată în fundul ogrăzii, ii plăcea lui 
adeseori să cerceteze satul împrăștiat 
la poalele inălțimii, casele coborite intre 
maluri, balta de dincolo de ele. întinsă 
ca o oglindă străvezie, cind tulbure, in 
umbra deasă a vreunui nor, cind scân
teietoare in răsăritul auriu al dimineții de 
primăvară. Lipit cu spatele de căpiță, su- 
gind fără grabă din țigara abia răsu
cită, stătea tăcut și netulburat sotr-o 
pmdă răbdătoare, urmărind pe îndelete 
munca oamenilor și impărțindu-i după 
o chibzuință adincă in „harnici" și 
„puturoși". li plăcea mai ales să-l 
vadă pe bătrinul loachim, cu luleaua 
intre gingii, măturind zorit bătătura, 
ori pe Vlăduică tunzind 
cu o indeminare demnă 
mînia insă cumplit llie 
lingă școală, încetineala
treabă, mai ales că-1 surprinsese de 
cîteva ori furișîndu-se de nevastă spre 
șura de paie, deasupra căreia se co
coța neobservat, ia tolănit și la tras 
„soamne". ii era milă mai ales de 
femeia care se spetea robotind și se 
mira in sinea sa, nedumerit și între
bător, ce-1 îndemnase pe „moșcăitul* 
acela de om să se înscrie in colectivă, 
știut fiind că acolo numai cei săritori 
și sîrguincioși trag foloase.

Toader Ciungu cătă intr-un tirziu a- 
lături, 
Slave 
al lui 
seara.

pas de Toader Ciungu, iși încreți frun
tea umbrită de un smoc de păr roșcat 
și-și țuguie dojenitoare buzele.

— De ce nu te duci in casă să te 
culci, omule!? intrebă ea cu 
subțire, dar plin de grijă.

Toader tresări.
— Ei, ias-că 

mormăi el. Unde
0 clipă chipul

cu aburui din ceaun.
— Nu dorim, da* pici! 

sat. Și !-ai mai pus și pe 
pe drtamri— Se vede treaba c-ai dat
in mintea cnpiitor la hălrinete

Așteptă an răspms și cm ei nu 
veni. Stanca iși ocoii s^iârată băr
batul. cobori io băcătjrâ și se duse 
spre șopron. RrceM rd mir apăru 
flămind la taoxana și se repezi bezme
tic spre ea. Stanca ii ahrisi ca de 
obicei, ii «apense ca pkiorui a*r-o 
pane și-i pase — iscarea abaoindă M 
troacă. L-â apoi ceund goi de-o 
toartă, și se zxtoarse zorită, gata să 
se-ntrume dm ana ca Hrtetad. dar 
Toader Chnșga rs» se mai afta pe șris- 
pă. ci aF-ndexa pe hagă poartă și 
ea intră c caaflKi

Sbnd și M câOmd aerâbnâtar spre 
dealul Gwgaafaă. «mrf se anri de 
odată strigat de-o sare -ro«i uri în
toarse capU. â t_. ;« • uitr ș s.e

Se priviră îndelung și tăcură, ca 
doi oameni ce nu se cunosc și, deci, 
nici nu prea au despre ce lega vorba. 
Victor Slave se gindea la fierarul cu 
care se ințelesese să-și ducă la potco
vit calul, in timp ce Toader, încurcat, 
la băiatul lui. care nu se mai întorcea 
de unde-1 trimisese.

De obicei, cind împrumuta cite ceva 
de la vecin, Toader Ciungu se simțea 
dator să explice: „uite, pentru asta am 
nevoie" sau „asta vreau să fac". A- 
' am insă ii ceruse calul lui Victor 
fără să-i explice și poate că de aceea 
se arăta și omul supărat.

— Aseară a mai fost președintele pe 
se pomeni Victor Slave vor-ie tine ? 

kind.
— A
- Și

fost-,
i-ai dat cererea ?

— Nu... L-am trimis la tine, să
»-o dai tu mai

Victor Slave
— Apoî eu
— Știu, că 

mâne, să mă

pe acasă 
din nou la
Spunea câ 

in comuna -

intiL-. 
rise cu plăcere, 
n-am fost 

s-a întors 
convingă.,

nai dai *m rămas ultimii 
Codașă _ Era supărat—

— Ss^drat ?
— Da . Hai ales pe rine— Te so- \T 
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pomii livezii 
de invidiat II 
Stafie, cel de 
lui leneșă la

spre ograda vecinului \ Ictor 
și surise pierdut, la im g.nJ 
năstrușnic, născocit încă de cu 
începea o zi de diminică și

satul se trezea pe nesimțite din amor
țire. Și cum nimic nu-i păru de luat 
în seamă, nici Ia vecin și nici la un 
altul, se întoarse în loc și se duse la 
prispa cea joasă unde se așeză.

Stind cu un picior pe treapta de 
lut și cu spatele lipit de stilpul spoit 
in alb, Toader Ciungu simți deodată 
cum il fură somnul: pleoapele i se 
închiseră toropite, bărbia ii căzu m 
piept. Iși dădu seama cu o ultimă 
sclipire a minții că nu trebuie să a- 
doarmă pînă ia venirea băiatului, pe 
care-l trimisese călare in satul vecin, 
ridică fruntea și încercă 
plumbul de pe gene.

Faptul că nu dormise 
treagă i se părea acum
rată ispravă. „Auzi, el, nepriceputul 
de ieri, care cu o zi in urmă ținea 
mai bine coăda furcii între 
degete decit condeiul acela 
chie; să se așeze deodată 
și să scrie la lumina lămpii
gă coală de hirtie! Așa ceva, oricum, 
era de necrezut, și tare cumplit mai 

Legănă 
și-și lipi 
cel gros 
din bă-

sâ-șî alunge

o noapte în
că o adecă-

cele trei 
cit o as
ia masă 
o intrea-

asudase pînă ce reușise!' 
capul a mirare, închise ochii 
iar, moleșit, ceafa de stîlpul 
și rotund, care susținea încă 
trini streașină veche a casei.

Tocmai atunci, Stanca, femeia lui, 
măruntă și slabă ca o codiriște, apăru 
in ușă cu un ceaun negru, plin cu 
fiertură pentru porc. Se opri la un

11
li

t

□chita
DE

ivrirad. la fardat despi" iw și se a- 
propie de ei ca aceiași pas pctoiîl

— Tot n-a veni: Bijboc, ăla ? în
trebă omul cu interes.

Bijboc era Barbu, băiatul cel mare 
a! lui Toader. iar numele ăsta năstruș
nic îl intentase chiar secinul încă pe 
vremea cind copilul abia deprindea 
mersul prin bătătură.

— \-a venit, răspunse intr-o doară 
Toader Ciungu II aștept _

\ ictor Slave iși incrjntă spriareneie 
stufoase, negre ca pana de corb, a- 
duiund un g-.nd sub fruntea înaltă, 
ușor bombată.

— Păi ce facem, măi. frate-miu!? 
intrebă el inai mult peninr sine. Tre
buie să mă duc și eu la fierar și doar 
iară cal nu mă pot duce...

Toader Ciungu il privi dintr-o parte, 
ridicind neputincios din umeri.

— Ar fi trebuit să fie pină acum 
aici, dar cine știe la ce drăcovenie 
o mai căsca ochii... Ți-am spus că 
și eu il aștept...

Vecinul îi aruncă o privire plină de 
reproș și zise:

' — Era bine cind aveai calul tău, 
trățioare...

— Era, dar dacă a murit...
— Ți-ai fi putut cumpăra altul... Se 

află pe toate drumurile... Sau n-ai 
cu ce ?

— S-ar mai găsi... Da’ nu mi tre
buie...

— Atunci și de l ai meu să-ți iei 
gindul... E cam beteag...

n
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trei răe aa raa» «■ 
poartă ca • deacnnă ae <

— Aha, pe arat» an ■

— Vn să na o
— Asta ora *șa-T - Caiectiva-r ca 

o mireasă, ic-mpreLK. ca ea pe var* 
viața—

Și se pomeniră amndei rund r. 
vreme ce dinspre zare se auzea un v*- 
pot înfundat de copite;

— Lile-4 pe Bijboc al tău! zise 
V ictor Slave zăricto căiarețM care se 
^rapia.

Toader CâMgu ■ ieși kâî»*atos in 
întințiinare, apucă serul de câpăssu, 
își ajută feciorul să descalece. Barbu, 
un flăcău de vreo paisprezece ani, roșu 
in obraji și cu părul in i ăit se apro
pie grăbit.

— Ai fost, mă ? întrebă Toader cu
rios.

— Fost, răspunse
— Și ce-a spus 

i-ai dat cererea ?
— Ce să spună!

*

băiatul, 
președintele cind

Era bucuros, dar 
nu se aștepta ca tocmai dumneata să 
fii ultimul...

— Cum mă, ultimul ?
— Uite-așa, bine I rosti înciudat bă

iatul. Unchiul Victor a dat-o încă de-a- 
seară...

Toader Ciungu rămase uimit, cu mii- 
nile căzute pe lingă trup, cu 
Victor Slave, vecinul, care 
misterios, se apropie încetișor 
să-și ia calul...

ochii la 
zîmbind 

de el ca

Desen de BECA BIND

— . zc: să-mî dai calu’.
— Hz . da-:-e dracului I
L- - c ;e ;e ’. răște. Papuc ronțăie ovăz și pufnește pe nări.
— .Aici du mi-1 dai?
— Ka.
— ' did io-1 iau ?
— ii si vedem .
Ztoeeă : ~. :,i sub scurtă, scoase un mototol de bani și-i 

ar. 2 - .. z. e. A;-..’ dezlegă calul, il luă de lanț și ieși afară din 
gri.i C -c a.-'-e in curte, se întoarse spre birjar și rînji.

— r .i -am luat, văzuși ?
z .■ ... a el și-l conduse pînă la poartă. Acolo, întinse

gitul peste țanixele gardului și-l înjură calm:
— Te bag in...
Z: 2.-...j.ă și el peste gard o înjurătură și plecă mai de-

;- • - va supus în urma lui, -bocănind cu potcoavele noi
pe - . s Cind bițiia din cap, lanțul cu care era legat și al
tj;.. -e hașura pe mina stăpînului, zornăia ca un fișic de
ba-. C ■ . : . :d sforăia. încolo prea puțin îi păsa lui de ce se întîmplă.

Li ..-asului, in dreptul unui bufet. Zdrelea se opri și legă
-r . ' 4.- oblonului. Intră înăuntru, se uită peste șirul de sticle 
z-'r . panglici tricolore aranjate în bufet și ceru o sută de 

izmă. :.. Lmp ce ospătarul i-o punea în cinzeacă el numără banii — 
do: .e - - -.:zeci. Avea șaizeci de bani în monede de cite cincispre
zece și rest - de cîte cinci.

— . -. aat de pomană? îl întrebă chelnerul.
— De la a mă-tii..., ii răspunse Zdrelea luînd cinzeaca. 
Chei-.e.--. se întoarse spre el.
— \să te dau afară ?
— \să-ți dau la țurloaie ?
Și pe ...—.a chelnerul s-a dus la altă masă. Văzuse el cu cine 

are de a tace.
Zdrelea ar-ncă o privire galbenă spre izmă și puse țoiul la gură. 

Pină s-aț . ,e să tușească, izmă dispăruse. Se uită din nou în cinzeacă 
amar:. bine o gusta. Așa... s-a dus dracului de-odată.

A.^r.:. ttapuc începuse să ronțăie giurgiuvelele vitrinei și-l plezni 
peste bo:. Dar asta era prea puțin ți-i dădu și-un picior in burtă.

— As’_-i mizilicul. Pe urmă te hacul eu...
II dez.egă și porniră. La barieră, milițianul îl opri.
— Unde-1 duci ?
— Acasă...
— Ai bilet ?
— N-am. Și dacă n-am ?
Zdrelea abia aștepta o cedrtă.
—N-am bilet, poftim.
Și legă calul de minerul ușii de la ghereta postului de control.

VERONICA PORUMBACU

P ornițiz tractoare!
Porniți, tractoare! Vă așteaptă cîmpul 
nostru, fără margini al nostru ! 
Desfășurați flamurile vîntului

de primăvară
deasupra zăpezii, 
topind înaintea marșului vostru 
incandescența de iarnă.
Pămîntul își stinge lunga lui sete 
și — neted — așteaptă semnalul 
asaltului nou, răsuflînd 
în aburul proaspăt...

In fiecare pornim noi înșine azi 
la asalt;
noi — 
răscolind în afundul pămîntului 
aspru — bulgări de fier ;
noi — 
topind minereu zgrunțuros 
în albul lichid din furnale, 
noi —
despicînd metalul, din nou închegîndu-l 
în trupul mașinilor...

-1

Porniți, tractoare! Vă așteaptă cîmpul 
nostru, fără margini al nostru I

Porniți tractoare! Vă așteaptă cîmpul. 
Pretutindeni e-asaltul de primăvară I

— Ia-1 tu.
— Ce să fac cu el ?
— Da’ io ce să fac?
Milițianul rîse.
— Fă-1 pastrama.
— Păi il fac.
— Ai o țigare ?
— De unde ?
Căută el și găsi.
— Naționale.
Zdrelea avea chibrit, și aprinseră țigările. Bura și. nu era de loc 

cald. Milițianul sărea de colo-colo, ca la brîu-n doi și-și lovea tocu
rile cizmelor ca să se încălzească. Se apropia de miezul nopții, șoseaua 
era pustie. Zdrelea trăgea din țigare cu poftă. Era mai bună ca izmă.

— Ai vrut să-1 vinzi? îl întrebă milițianul în timp ce mîngîia 
calul pe coamă.

Zdrelea nu-i răspunse.
— Și nu ți-a mers ?
— Nu.
— Și-acuma-1 duci înapoi la colectivă ?
Milițianul rîdea. Zdrelea se trezi și el rîzînd.
— Nu-1 duc. II omor.
— Milițianul rîse și mai tare.
— Cînd ajung la gîrlă, il tai și-l arunc în apă — zise Zdrelea 

și rîse iar.
— Da’ de ce să-l tai ?
— Așa, de-al dracului.
— Și nu-1 plătești pe urmă ?
—II plătesc.
— Atunci de ce-1 tai ?
— De-al dracului I
— Taie-1...
Zdrelea dezlegă calul și dădu să plece.
— .Mai ai o țigare ?
— Nici praf.
— Vezi că vine o mașină.
Intr-adevăr, venea o mașină. Milițianul îi făcu semn șoferului să 

y rească. Cercetă actele cu atenție și cînd i le dădu înapoi, Zdrelea îi 
cer., două țigări. Șoferul îi servi pe amîndoi cu plăcere. Zdrelea primi 
_.j și o puse in căptușala hainei cu grijă. Apoi, după ce se gîndi 
; ațin, ii spuse milițianului.

— Dă-mi-o și p-ailaltă, că eu mai a-m de mers.
Milițianul se codi puțin, dar i-o dădu pînă la urmă.
— Servici ușor.

Zdrelea porni. Calul bocănea pe asfalt ca un soldat cu cisme 
Pe șosea nu era nici țipenie. De plouat, ploua mai departe, și 

se-nisprea și frigul. Picăturile începeau să se albească, erau fulgi de 
zăpadă.

— Na-ți-o, drace, zăpada mieilor I gîndi Zdrelea vesel.
-e .—ă sa. vîrînd mina în buztmar, ca să se încălzească, dădu 

ce tx ceag și se gindi la cal.
— C_~. ajungem la mal, spăl briceagu-n tine, fir-ai al dracului 

ee potawiL
sforăia Pata albă de la piciorul drept — pentru care-și 

friaat aoreda — era plină de noroi și nu se mai vedea. Era gras 
. - „i. ab-ri: din piele, nu-i păsa de frig. Toată iarna stătuse,
ta toană cărise zdravăn pietriș pe un șantier, da’ pe urmă, nici 
—ț.- fx’.se. N . ru-i păsa de băltoci, le pleznea cu copitele 
.t: mqjoc. Zi~t ti le ocolea, c-avea bocancii cu talpa subțire,
: r. .rum i .abe.t picioarelor, începuseră deja să-l mănînce 
aqgedtarue ,

— - . a. drac^-1 să fii, in loc să dorm in pat acuma, mă
mg ca Lae de lanț! Să vedem cum o să-ți fie ție cînd o să-ți crestez

Să vedem noi acuma—
Da față ac vedeau farurile unei mașini. Zdrelea își trase căciula 

ca ad ob-1 deranjeae Iianina la ochi. La o parte nu se dădu, mergea
;- .*. • - ■ - • . ,.j- e. iți văzu de treabă.
— Mai mergi și ta prin șanț—
God aănseo dreptul lui. ocoiind pe lingă șanț, șoferul deschise 

partăn ș»-l inpv*. Zdrelea nu se lăsă nici el mai prejos.
Qad aai trecu o mașină, făcu la fel. Pe urmă coti după șosea 

ț«-i pâra ră> că pe-aki nu trec mașini. Avea boală pe șoferi, vrea 
să le tacă-a necaz. Se tnai gindea și ia faptul că poate-i calcă vreunul 
calai, „Dacă aa-1 calcă, il plătește". Pe cind așa dacă-1 tăia el, de 
- j -.ode, c.u-i dădea nimeni nici un ban.

s-xe- r.sj vn_t să ca..e. dar de tăiat o să-l taie el. Colo, pe 
. ■ - ngă pod și-i dă pe urmă un brinci să cadă-n apă. 

r i - dracului, Papx. credeai că scapi?"
Gnd ajuoee la puțul iui Dodan, scoase apă și-i dădu să bea, dat 

tunai o pana’ de galăată, să nu răcească. Papuc bea și ghiorțăia.
— Bea. că ax te tai să fim în clar, nu scapi.
Apoi porniră mai departe. Era noroi pe drum și clefăiau în noroi

și bocancii lui, și copitele calului. Da, era clar că-l taie. Astfel, ce 
dracu era el în ochii lumii,: o cîrpă, .un rahat? Doar tot sătu știe că 
Zdrelea îsi taie calul1 și.-l aruncă-n gîrlă. ,Că-l întrebase Parpală, 
președintele dinainte, de cînd aflase că-1 vînduse.

' — Și dacă te obligăm, să-l răscumperi ?
— Atunci îl tai I
In adunarea generală, oamenii-1 întrebaseră și ei serios:
— Mă, Dumitre, ești prost, nu vezi ? Adu dracului calu-napoi I 

Ai vrut tu să faci o șmecherie, da' dacă nu-ți merse...
O muiere din spate i-a zis ceva pe șoptite, iar el i-a răspuns 

tare, de-a roșit tot prezidiul.
De fapt, vedea și el că nu-i merge. Dar măcar avea boală să 

n-aducă calul înapoi, ci să-l taie. Lumea rîdea, rîdea și el, dar 
adevărul era că vroia să taie calul și să-l arunce-n gîrlă. După 
adunare, rideau toți de el. Unii rideau minzește, c-ar fi vrut poale 
să vîndă și ei caii, dar le-a fost rușine să-ncerce. El a-ncercat. Și 
toți vorbeau de el și rideau. Rîdea și el.

— Rîzi că prostu’, îi ziceau. Te-ai făcut de ris. Te știe tot raionul.
El rîdea. Rîdea, dar calul era vindut ți hanii erau în buzunar. 

L-au chemat pe ia sediu, i-au zis iar, el a zis că da, se duce la birjar 
să-i ia calu-napoi, da-1 taie, c-așa are el ambiție.

Pe urmă, duminică, după ce-a băut o izmă la cooperativă, îl pune 
dracu și intră în sală, peste drum, credea c-o să fie film. Cînd colo, 
pe scenă, niște țingăi cintau : „Vine Zdrelea la birjar / Cît îmi dai, 
mă, pe Papuc ?"

Hodoronc-tronc 1 Prost cintec, dar lumea rîdea cu gura pînă la 
urechi. A rîs și el. Prost cîntecui, dar lumea rîdea. Asta era principalul.

Pe urmă' s-a dus iar să bea o izmă și acolo toți rîdeau de el. 
A mai băut o izmă, și-i plăcea și lui că rid toți și că nu-i ia nimeni 
apărarea.

— Cui l-ai dat, măi, la un birjar ?
— Aha I
Rîdeau toți, rîdea și el.
— Și cît ți-a dat ?
— Cinci sute.
Și iar rîdeau.
A mai cerut o izmă și pe urmă iar s-au pus pe rîs. Nu-1 supăra 

că rid de el. Numai Gogu, gestionarul, îl enerva.
— Tu ce rîzi, mă? Că nu ești în gospodărie decît cu numele I 

Vii tu acolo să muncești ?
Gogu a rîs el, dar nu prea. A lăsat-o moale.
— Că acuma-ți scriu în condică toată apa din butoi, hoțule I
La urmă, cind a văzut că nu mai are bani la el și pentru a patra 

izmă și fiindcă-i era rușine să ceară împrumut și frică să se- ducă 
să ceară de la nevastă, a zis că da, ia calul de la birjar înapoi, da' 
tot îl taie, numai de-al dracului.

...Cînd ajunse jos, lingă gîrlă, chiar că își scotoci prin buzunar 
briceagul.

— Hai, Papuc, c-ai dat de dracu. Mai .ai doișpe metri și-ai mierlit-o. 
Ce ziceai tu că gata, ai scăpat de greu, c-ai avansat la birjă ? 1 
Sanchi I Mai ai șapte metri. și-ți pun coada pe bigudiuri. Nu m-ai 
făcut pe mine ca să nu te spintec dacă vreau eu.. Cinci metri mai 
ai și te belesc, aliluia... Ai dracului, ce rîdeau ăia! Ehe, domnu’ 
Papuc... Dacă te duc acolo, o duci bine. De arat nu mai ari, că 
ară semeteu’... Mai bine te tai eu, ca să te-nveți tu minte pe altădată. 
Vreai să te faci birjar, măgarule!

Pe Zdrelea îl .apucă , o1 tuse.care-1 ținu șase pași. Pe urmă își 
scoase țigara dată de milițian și o aprinse din mers. Cînd începu 
din nou să-l înjure pe Papuc, trecuse de gîrlă. Observase și el asta, 
nu trebuia să i-o spună nimeni, dar tot era bine că pe-ntuneric nu-1 
vedea nimeni. Cînd ajunge acasă și intră-n grajd o să aibă el 
grijă să-i scape lui Papuc briceagU-n ’beregată. Nu scapă el.

Clefăia prin noroi și-n tot satul, ăsta era singurul zgomot. Toată 
lumea dormea. Caraula — ași, torcea lînă-n două pe prispa coopera
tivei.. „Vigilenților 1“ Marița dormea și ea, nici vorbă s-o trezească 
scîrțîitul porții, dacă ar fi vrut cineva, putea să o ia cu țoâie cu tot.

In grajd, purcelul era. treaz, și-și scărpina în gemete rapănul de 
la subțiori, lîngă căldura burții vacii.

— Gîț, că te ia dracu I
Papuc sforăia deja cu botul în iezle, îi părea c-a ajuns. 

Zdrelea luă din magazie, de-alături, un pumn de grăunțe, le puse 
într-o traistă de cînepă, traistă pe care o agăță de gî’tui calului. 
Apoi îl ascultă cum ronțăie, cum pocnesc grăunțele în măselele lui. 
ca pe plită. Iar cînd plecă să se culce, îl mîngiie mulțumit pe crupe 
și-i spuse:

— Fir-ai al dracului, azi ai scăpat. Dar tot o să te tai eu odată... 
Așa să știi I

c-a ajuns

de ION B4H ȘÎ
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Oglindte iwrctelui

escoperim Valea Jiu
lui ân acest anotimp 
nemișcat. Nu știm ni
mic despre aceste ți
nuturi, descoperim to
tul de la început, des
coperim lucruri elemen
tare : aerul, pămîntul, 
stelele, propria noa
stră ființă chiar. Ne

mișcăm cu greutate, vorbele, gesturile 
noastre se fac cu efort, există aici, sub 
pătura subțire de pământ pe care căl
căm, ceva care ne îngreuiază. Fețele 
noastre au încremenit într-o expresie 
de copilărească gravitate, mișcările 
noastre sint monotone și alungite de 
parcă plutim, Aerul e albastru și în
șelător, cei'Ml foarte aproape de pă- 
mint ca o uriașă pinză de corabie 
umflată de vânt, bombată pesle rîul 
subțire ce trece printre munți, ză
pada cenușie, caldă aproape. Ne pri
vim cu insistență și cu atenție exa
gerată, ne privim mîln-ile, fețele, o- 
chii, tîmplele, (descoperim totul de la 
început, totul, fără nici o excepție, 
chiar și propriul nostru destin. Pe a- 
ceastă zăpadă cenușie, caldă aproape,- 
in acest aer, în.cațe plutește cărbu
nele, trecind prifffre acești munți ne
gri, greoi, ne simțim ușori,*■< 
atît de oopilăroși și de ușori 
muțim. Nu știm decit cuvintele^ care 
desemnează noțiuni elementare:- apă, 
aer, pămint, inimă, soare, negru și 
alb. Devenim puternici pentrix că aici 
toiul e puternic, devenim simpli pen-' 
tru că aici totul e profund, devenim 
nobili perrtru că aici pămmtul e nobil.

• recind odată pramr-unul din aba
taje, ia mai mult de jumătate de ki
lometru de sub pănuni, mtr-o galerie 
îngustă și înaltă am fost martorii 
unei intimplări care ne-a zguduit; 
stind de vorbă cu membrii unei bri
găzi de tineret, deodată, in stingă, ar
mătura de stilpi de brad, enormi și 
rotunzi stilpi de brad, a început sa 
crape și să se indoaie, fringindu-se 
sub apăsarea greoaie și imensă a pîn- 

, recelui pământului. Am simțit cum 
fața mi se albește și m-am ' întors 
spre stratul sclipitor de cărbune ca 
spre o oglindă. Eram alb, netiresc de 
alb contur in acea apă aprinsă,' a- 
dincă, cu toate arterele zguduite de 
sîngele meu speriat, mărit. Pămîntul 
a fost-biruit totuși, imensa lui masă 
a fost stăpinîtă și îmbiinzită de to- 

, varășii din jurul meu. Da, erau in 
jurul nostru tovarăși, prieteni cu mine 
pentru că au oprit cu mina lor în
tinsă căderea pământului.

Unul din acești oameni, unul din 
cei maj buni, se numește Somogyi 
luliu. Brigada condusă de el lucrează 
la „înaintare", adică sparge peretele 
de rocă Ja cea mai mare adincime pre
gătind viitoarele abataje.

Intre membrii acestei brigăzi există 
relații de un tip superior, legături o- 
meneștj neașteptate pentru noi. Felul 
în care se înțeleg între ei acești oa
meni aproape ne izbește, in fața mea 
stau acum acești oameni aproape goi, 
cu pielea sclipind de sudoare, cu vîr- 
steie pămintului înscrise pe inelele 
mușchilor lor și sînt fericit că sint 
lîngă ei, că am reușit să mă apropii 
și să respir aerul lor. Nu e nici o 
exagerare aici. Ce puternic și nemiș
cat sprijin trebuie să fie pentru ei 
această prietenie a lor de o mie de 
ori mai adîncă și mai generoasă de
cit cea mai curată amintire a mea! 
Aceste legături neașteptate, îndelung 
visate de omenire, această prietenie de 
muncă socialistă 1 Iată, năzuința s-a 
transformat din vis in realitate, rea
litatea brigăzii lui Somogyi luliu din 
mina Petrila.

Somogyi e un bărbat „nel mezzo 
del cammin" cum spunea Dante, adică 
cam la jumătatea drumului. Caracte
ristica persoanei sale fizice este uni
tatea. Cu alte cuvinte spus, trupul său 
pare a fi fost lucrat de un sculptor 
clasic după toate legile armoniei. Are 
capul mic și rotund ca al discoboli
lor antici plantat pe un gît puternic, 
rigid aproape. Cînd întinde cuiva 
mina zimbește în același timp dar 
e-un zimbet de forță aș spune, o în
clinare intre egali! E născut în Pe
trila, în 1920 din părinți mineri. Pe 
cind era copil, tatăl lui a fost conce
diat de patroni și a peregrinat ani 
în șir prin țară muncind temporar în 
locuri diverse.
Teliu (Brașov) — concediat; la Co- 
măneștj — în ‘ 1936 concediat. Apoi 
llva .Mică, Uva .Mare, Vlădenii (linia 
Făgăraș) etc. Iată cu ce-și începe 
Somogyi destinul: concediat, alungat 
de exploatatori, concediat. Somogyi 
începe să lucreze ca miner la tunelul 
din Vlădeni apoi la Petrila. Dar irită 
patronii și atunci se apucă de ciz
mărie: din 1936 pină in 1939 e ciz
mar. După Eliberare revine în Valea 
Jiului și reintră in mină, la Petrila. 
Lucrează în brigada lui Hajdu ’uliu, 
acum erou al muncii socialiste.

Cînd am ieșit din mină in jurul 
orei 14 împreună cu „șutul", undeva

copiiăroși, fur 
ri . hicit a- !“—

Lucrează Ia tunelul
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era și cel care a băut peste măsură 
într-o noapte: Privește-I cum s-a prop
tit greoi pe picioare, mina cu perfora
torul îi (tremură și nu mai departe de 
ieri avea eleganța și suplețea unui 
trăgător de eilită când ataoa zidul.

Pentru fiecare Somogyi are o deo
sebită prietenie. împreună cu ei lio- 
tărăște ce trebuie să hotărască. Pe 
cel vizat, Somogyi nu-1 bagă în 
seamă, știe că n-ar reuși decii să-i 
enerveze, cicălindu-1. întâi se convin 
ge dacă a mai observat și altcineva 
ce știe el. Dacă nu, ie deschide ochii 
oamenilor și împreună cu ei acționează. 
Un om, chiar șef de brigadă, nu poa
te convinge pe altul să se schimoe. 
Un colectiv întreg, însă, da.

Somogyi scontează pe solemnitate.
Odată luată o hotărîre, cu toți mem

brii brigăzii ia un ioc, nimeni nu i 
se mai poate sustrage, devine hotărâ
toare și nici un om nu-și mai bate 
gura de pomană s-o amintească. Se 
merge mai departe.

In fafa panoului cu rezultatele întrecerii socialiste

la un „orizont", așteptând să se go
lească „colivia" (un ascensor cu multe 
etaje ce transportă vagonetele cu căr
buni cu o viteză grozavă) am zărit 
un om în virstă cu trupul și fața ro
tundă, ce sta intre linii, in dreapta 
noastră, în lungul „orizontului" se 
„alungea" un șir de mineri ieșiți din 
„șut" stînd lîngă peretele galeriei vor
bind tare, rîzînd, fumînd. Stînd reze- 
mați noi înșine de peretele cimentat, 
lăsind să -treacă pe lingă noi în mare 
viteză vagonetele catapultate din co
livie, ilovindu-se între ele ca niște 
tobe, priveam spre acel vagonetar 
ce trăgea și împingea vagoanele o- 
prite de o lovitură ftn contratimp 
a „piciorului metalic". Părea un cm 
blind, neînsemnat, cu mișcări moi 
(deși puternice), unul din acei oa
meni ce se strecoară printre cei
lalți, sfios și decent. — „Iată îmi spu
neam — acest vagonetar înaintat în 
vârstă, purtind deasupra buzei o mu
stață subțire, abia deosebită de stratul 
de cărbune de pe piele, trage și împin
ge aceste cutii metalice, greoaie, stri- 
vindu-și degetele in această muncă 
simplă. Ceilalți, gălăgioșii și curajoșii 
bărbați ai muntelui stau rezemați ,îti 
șiruri lungi, paralele, de peretele ga
leriei ce seamănă cu o cupolă adîncă, 
se strigă unii pe alții și risetele lor 
țari se ciocnesc și răsună pînă' în 
* mdul galeriei. Da — îmi- spuneam

- un om blind, Jlniștit, sfios, dar 
‘această sfioșenis e înșelătoare 1 In 
jurul meu sînt zeci de tineri mân
dri și gălăgioși,- minunat de piindri, 
învingătorii, stăpânii acestuiMtunte, 
cu fețele lor lucitoare ciătinindti-se 
in fișiile de lumină^ale lămpilor lun
guiețe, mindri j ca alergătorii greci, 
odilgundu-se «eterni, nepăsători și vi- 
brinu IneK Zfe efort.

Despre brigada lui Somogyi ? Cred 
că e suficient să spunem că acest 
grup de muncitori a crescu: de la ni- 
selut unei brigăzi fruntașe pe mină 
la nivelul unei organizații de bază. 
In această brigadă toți sint membri, 
candidați și \htori candidați de par
tid. In colectivul lui Somogyi vin ță
rani ne pricepui i de prin sale apro
piate. După cițixa ani, aceste ele
mente devin frirrtași pe mină, pe 
țară, comuniști, la rindui lor set' de 
brigadă, delegați in țări străine, sîu- 
denți la Institutul de Mine din Pe
troșani, maiștri, educatori, exemn - 
După numai cițiva ani! E atit de 
neașteptat ceea ce auzim incit vom 
relata doar datele seci așa cum le-am 
aflat, doar „istoria seacă" a acesior 
oameni, fără nici un fel de ccmerv.ar.

Turda Simion (Țara Oașului) vine 
în 1958 in brigadă. Dovedește o mare 
putere de muncă, dar este începător 
in a-le minăritului. Peste un an. Turda 
învață bine meseria, cîștigă, își cum
pără haine, mobilă, primește locuință 
și e primit candidat in partid. In 
prezent se află intr-o delegație în 
R.P. Polonă — „Nu l-aș da pe Turda 
nici mort de lingă mine" — spune 
Somogyi cu obișnuifa-i față aspră și 
cu vocea seacă, categorică.

Covacs loan și Butuza Petru — lip
seau regulat in zilele de avans și de 
leafă, se lăsau antrenați la cîte un 
chef. Acum, Covacs loan și-a luat 
printre altele mașină de spălat rufe, 
de cusut, etc., iar Butuza și-a făcut 
o casă.

Săbăiiă Petru — intră în 1959 în 
brigadă. Urmează intre timp „seralul" 
și în 1960 intră la Institutul de Mine 
din Petroșani. E ajutat mereu în 
schimburi potrivite pentru a fi pre
zent la cursuri și examene.

Iftode Dumitru — 
brigadă. In 1958 e 
de maiștri și după 
ca maistru miner în

Zecheru Nicolae — urmează liceul 
seral, școala de maiștri și e trimis la 
institut unde în prezent e student in 
anul 1. Deputat al Sfatului Popular 
al orașului Petrila.

Pleșa Ion 11 — țăran, intră în 1959, 
în vară, în brigadă și e trimis la 
școala de mineri pe care o termină 
in 1961. In decembrie, Somogyi îl 
face șef de schimb. Este primit can
didat, apoi devine membru de partid. 
Pasionat de vânătoare.

Orban Iosif II — lucrează din 1958 
în brigadă și cu toate insistențele lui 
Somogyi și a brigăzii „nu vrea să 
meargă la școală, de loc!" Deși nu e 
calificat, poate face față oricînd mun
cii de miner. 1 s-a trasat sarcină de 
partid să meargă la școală, iar acum 
învață.

Priboi Matei. — In prezent a făcut 
cerere pentru a deveni candidat de 
partid.

Lupu Gheorghe — e cel mai vechi 
in brigadă. 11 înlocuiește 
cind acesta primește alte 
tualmente Lupu 
lificat miner in 
optimist dintre 
mogyi. A făcut 
in partid.

Cu Bălășoiu 
lupta împotriva 
cismului. Angajați direct pentru edu
carea lui: Dogaru și Lupu, șefi de bri
gadă ieșiți din brigada lui Somogyi.

Tătara Petru și Dogaru Sebastian, 
membri de partid.

Acestea sint datele „brute". z Cum 
s-au intimplat toate acestea ? Peste 
tot apare aceiași cuvânt „brigada, bri
gada, brigada". Felul lui Somogyi de 
a pune oamenii în discuția brigăzii, 
atitudinea organizată a brigăzii îm
potriva unor manifestări negative s-a 
extins in toată mina. Intre membrii 
brigăzii lui Somogyi există relații so
cialiste de muncă, relații de un tip 
nou, legături adinei, umane, de o 
gravă și nobilă răspundere a colec
tivului față de unul din membrii săi, 
relații care atestă victoria politicii 
partidului, a întregii noastre revolu
ții. Oamenii lui Somogyi, așa cum 
i-am găsit rezemîndu-se in straturile 
înclinate, aprinse, în acele oglinzi de 
cărbune ale muntelui sint pionierii 
felului nostru nou de a vedea lumea.

pe Somogyi 
sarcini. Ac- 
schimb (ca
rii cel mai 
declară So-

e șef de 
brigadă), 
toți1“ ne 
cerere pentru primire

Vian brigada duce 
superstițiilor și misti-

Nimic nu scapă fără să fie amintit, 
lăudat sau criticat, după cum se cu
vine.

Pentru aceste intilniri, unice în 
breasla minerilor. Somogyi iși alege 
decorul cel mai adecvat. Cuvintele ră
sună altfel intr-o sală spațioasă, gîn- 
durile devin mai clare, ai 
cerni toate punctele de 
dai un răspuns de parcă 
venit în minte, deși la 
gindit cu seriozitate din

Somogyi știe că producția este fă
cută de oameni. Discutind despre oa
meni rezolvi problemele producției, 
lată de ce il preocupă atit de mult

timp să dis- 
vedere, să 

atunci ți-a 
el tu te-ai 

vreme.

Inovații

După ce treci de poanta de fier a 
combinatuiiui, dai de două _ clădiri. 
Prima, cu o stea mare în cinci coi 
țuri este a minei, ceataltă, puțin mai 
la stingă și în adincime, aparține uzi
nei de preparație. Terasa, panourile 
de fruntași, gazeta de perete le-am 
văzut în fugă. Tov. Rusu, secretarul 
organizației de partid, ne-a arătat 
uzina de preparație din Petrila. Nu 
am reținut toate instalațiile de pre
parare a cărbunelui, complexe, moder
ne și nenumărate. Ne-a atras princi
piul foarte simplu al citorva inovații.

La intrarea în uzină, intr-un hol de 
clădire anexă se află o mică machetă 
metalică. Dajcă învârtești corpul el

ceas, dar pe baza ei s-a construit un 
aparat modern, automat de colectat 
probe de pe benzi. Roata dințată face 
contact electric din jumătate în jumă
tate de oră, oprește banda și pune 
în mișcare un plug care umple cutia 
de probe. Pină acum probele se luau 
manual și erau nesigure. Dispozitivul 
tovarășului Florea aduce mari bene
ficii uzinei.

Roata inginerului șef de sector Ivan 
Crăiescu, seamănă cu o roată de gră- 
dinărie și cupele ei mici, învîrtindu-se 
cu mare regularitate, colectează probe 
din șistul flotat, adică din amestecul 
viscos al prafului de cărbune cu apa, 
numit și șlam.

Pe mișcarea roții turtite se sprijină 
dispozitivul automat al lăcătușului 
principal Iosif Hbg. Jos, în holul amin
tit era numai macheta lui, în uzină 
l-am văzut la proporțiile reale. Cu
țitele știu mișcarea cupelor și la ră
gazul dintre o învîrtitură și alta, 
forțează rapid cărbunele rămas în cu
pe și-l curăță. Era o muncă manuală 
obositoare. Cărbunele ud se prindea 
bine de fier și trebuia să irosești for
ță și timp să-l dai jos.

Trei inovații, trei dispozitive au
tomate, grăitoare pentru priceperea și 
agerimea minții celor care le-au con
struit. Pe corpul uriaș al uzinei de 
preparație, umflăturile lor amintesc 
prin tăcere și precizie, creierele elec
tronice.

Un atelier de pictură

Reporiaj de

NICOL4E BREBAN și GR1G0RE HAGIU

Seară de tineret

Seara, târziu, am ieșit de la Joia 
tineretului din Petrila. Am părăsit 
clubul cu un grup de tovarăși și pen
tru că nu mai mergeau autobuzele, 
ne-am îndreptat pe jos spre Petro
șani.

Ziua ninsese, acum era totul încre
menit, înghețat, drumul răsuna de pa
șii noștri și totul era clar și curat. 
Casele se decupau în liniște, arborii 
negri de ia marginea drumului strălu
ceau subțire, pilcurile de plopi, trans
parente și albe, păreau trase cu linia.

Funicularele își vedeau de treabă, 
cablurile nu se mai zăreau, corfele 

alunecau insă ’pe drumul lor sigur, 
cele de la .Anin oa sa mai vizibile, cele 
cu steril contopite cu zarea, părelnice 
ca lucrurile de neatins din vis.

Partidul a venit să-i învețe pe 
oameni să se bucure, da, să-i învețe, 
pentru că lucrurile învățate sînt cele 
mai sigure, nu te mai pot ocoli, de
vin chiar propria ta coloană vertebrală.

Au dispărut de mult acele seri de 
leafă cind minerii iși cheltuiau banii 
pe băutură, convinși că se distrează 
de minune. Atunci era o mindrie să-ți 
dai toți banii, mindrie plătită scump 
în restul zilelor, pînă la salariul ur
mător. Astăzi bani sînt de ajuns, cei 
care mai beau sânt mirați că nu și-i 
pot cheltui, sînt mirați mai ales că 
bucuria scontată e foc de paie, nu te-a- 
legi cu nimic de pe urma ei.

intră în 1957 în 
trimis la școala 

trei ani lucrează 
sector.

Somogyi are astăzi infilnire cu 
gada. O dată pe lună trebuie să se 
intilnecaci toți membrii brigăzii, să 
discute și să piuă ia punct problemele 
cete ‘mai importante, ivite in ultima 
vreme.

bri-

amănuntele intime din viața membri
lor brigăzii. Nimic nu trebuie să-i 
scape. Dacă mergi la un om acasă 
ci rid se mută in locuință nouă, dacă 
il obligi pe altul să-și cumpere haine 
și îți trimiți nevasta să-i aleagă mo
bilă pentru că el este tinăr și prea 
emoționat să mai poată pune ochii pe 
un lucru cumsecade, dacă ești deci 
în imediata apropiere a tovarășului și 
prietenului tău, întotdeauna cind i se 
mtimplă o bucurie știi să fii fericit 
alături de el. munca in comun devine 
un izvor nesecat de satisfacții.

Somogyi mai știe că un om care 
s-a certat seara cu nevasta și are 
remușcări, a doua zi va lucra prost, 
deși este un bun miner. Prost va lu-

central câteva cuțite egal angajate de 
mișcare se îmbucă și se despart apoi, 
cu desăvârșită ritmicitate, de interiorul 
ctgjelor. In partea opusă a uzinei, a- 
fară, lingă banda rulantă cu cărbune, 
mișcător, am văzut un fel de ceas, 
asemănător contoarelor electrice sau 
de gaz metan. La etajul uzinei, pe 
firul șiamului, o casetă atașată ni s-a 
părut ciudat de nouă și strălucitoare.

Roata este invenția de bază a omu
lui. Dacă adaugi o dantură roții, in- 
virtindu-se ea pune un intreg meca
nism la lucru. Dacă o turtești și-i 
elastică, roata transmite mișcarea unui 
cilindru altui cilindru.

Roata inginerului-șef pe uzină Sa
bin Florea este o simplă roată de

Copiii lucrează în lutul galben, stau 
aplecați, concentrați peste lucrările lor. 
Sala clubului este plină de portrete, 
portrete de mineri, deși ei n-au intrat 
niciodată în mină. Dar părinții lor 
sânt mineri, vorbesc mereu de mină 
și copiii visează mina, sînt atrași de 
ea.

Fiul iul Somogyi a modelat un băr
bat împingînd vagonetul. Era mîndru 
de lucrarea lui, nu știa cum s-o arate 
mai repede tatălui. Somogyi-tatăl 
l-a mustrat pe Somogyi-fiul: „Unde 
crezi tu că mai sînt vagonetari ma
nuali î“ Și Somogyi-tatăl trebuie să-i 
explice lui Somogyi-fiul cum arată o 
mină adevărată, mina în care lucrează 
el.

E liniște în această sală de sculp
tură. Am mai văzut ateliere de sculp
tură, știm mirosul lutului, frăgezimea 
lui în care se cuprinde orice și nimic. 
Aici insă totul este și familiar și neaș
teptat de nou.

O sală de sculptură la Petrila, pen
tru copii.

.Arta se dezvoltă liber, în imediata 
apropiere a mediului muncitoresc și 
chiar la virsta fragedă a artiștilor, 
ințeiegerea lor este de natură să te 
impresioneze, dezvăluindu-ți liniile de 
forță ale unei sculpturi viitoare.

Ochii lui Cișlaru sînt albaștri. Un 
albastru pur, adine, intens. Sint ochii 
strălucitori care impresionează cel mai 
fericit pelicula cinematografică.

întâi l-am văzut pe Cișlaru aplecat 
peste lopată, încărcînd ritmic crață- 
rul. O lopată mare în formă de inimă. 
Cind s-a întors, i-ant văzut pieptul 
gol, neobișnuit de larg, piept de înno- 
tător de performanță sau de scafandru. 
Și imediat i-am văzut ochii, albaștri 
Pe obrazul ușor întunecat de praful 
cărbunelui, surîzători si inteligenți.

Ochii aceștia văd ca o flacără de 
lămpaș. Ei luminează galeriile stră
punse de tuburile mari de aerisire, 
tunelurile căptușite cu fier pentru de
pozitarea T ' ' _
toare cu scări verticale de șipci. Ală
turi de 
rătăcești.

Ochii albaștri ai lui Cișlaru 1 Au 
venit din nordul .Moldovei, în adîncul 
lor mai fulgeră foșnitoarele lanuri, 
crimpeie de păduri, scene de muncă 
agricolă, imagini cindva îndelung în
drăgite, acum mai șterse și mai tul- 
buri, ca într-un ecran de televizor ne
fixat bine.

-Lingă ochii albaștri ai lui Cișlaru

apei subterane, îngustele sui-

ei nu poți niciodată să te

H
îndărăt nu mai am cum da. îmi pare rău? Nu știu. 

Dacă n-ar fi vorba de Aurică poate că aș fi tăcut. 
Ali-am dat cuvîntul de-acum I Nu mai e nimic de făcut 
Cu Aurică trebuie să mă duc, orice s-ar întîmpla. Tre
buie! Chiar dacă ar putea interveni ceva foarte . trist... 
Aș putea nutri speranțe ? Șansele sînt de unul la o 
sută...

Am să iau cu mine numai brenerul. O să plutim la 
vreo șaptezeci de metri. Afurisită treabă. Chiar și cu bre
nerul I Pare atit de simplu. Dar acolo sus va trebui să 
sudez. Iar șansele sînt de unu la o sută. Nici nu m-aș 
fi băgat dacă n-ar fi fost vorba de Aurică. Unde e Au
rică e și Willi, și unde e Willi e și Aurică. Așa se spune. 
Prietenia la greu se cunoaște. Dar acum nu-i numai 
greu, foarte greu; acum e cu pericol. Șanse...

Lasă-le-ncolo. Aș fi putut să nu mă duc. Cu Aurică 
trebuie să merg pînă la capăt. Mi-e omul cel mai apro
piat...

Dar Trude? Cu Trude e altceva. Mi-e dragă. Mi-e ca 
o rază de soare 1 A frunză de nuc îi miroase părul și 
în ochii albaștri mă cufund ca într-o apă adîncă... Cu 
Trude e altceva. Mă face să mă gîndesc la un cămin... 
la atîtea lucruri. Nici nu le știu bine. Nu-i totul lim
pede. Atit că parcă se mișcă prea ușor între noi. Cînd 
e Aurică de față, devine mai vorbăreață. Cînd nu e... 
nu știu cum. Nu am băgat de seamă nimic deosebit. Ii 
strălucesc ochii cînd se uită la el, sau mi se pare numai 
mie ? Aurică tace ca un elefant cînd o vede. O fi ceva 
intre ei?...

Să nu mă mai gîndesc. Aurică e atit de cinstit. Și 
cum m-a îngrijit cînd am avut necazul cu ochiul 1 A 
stat lingă mine trei nopți la rînd. îmi răcorea fruntea. 
Mă încuraja. Aurică e un om atit de bun I

Cu el am să mă duc astăzi în înălțime. Am să string 
brenerul în brațe, la piept... Poate că ne vom prăbuși. 
Totul e cu putință. Coșul ăla pe care și l-a imaginat el 
e așa de mic și de nesigur I Cum o să-l agățăm acolo, 
sus ?

Aurică s-a făcut că nu mă aude cînd am zis prima 
dată că merg eu să sudez. A trebuit să repet. S-a uitat 
la mine într-un fel ciudat.

— Bine, Willi, ai să mergi tu... dacă vrei I
Ciudat fel de a vorbi. N-o fi vrut să mă jignească ? 

Eu cu Aurică am împărțit multe pînă acum; și bune și 
rele. împreună vom cădea de sus, dacă va fi să cădem. 
Unde-i Aurică, acolo-i și Willi...

Hai, hai, să nu mă mai gîndesc. Am să țin brenerul 
sub braț. E mai nimerit. Am să mă prind bine de od
goane. Ne vor trage cu frînghiile. Aurică va fi lingă 
mine. Și eu lingă el. „Să nu ne lăsăm frate l“...

Frumoase erau orele noastre de acordeon. Aurică are 
ceva ureche muzicală, dar mai mult are ambiție. E încă 
stîngaci, însă va cinta I La cercul de acordeon ne-am 
cunoscut Ii țineam locul profesorului. Aurică a intrat 
și mi-a spus „tovarășe profesor".

— Ei, ce dorești cu el ?
— Să mă înscriu și eu, tovarășe profesor.
— Asta e ureche de muzică?
Am izbucnit în ris.
Aurică are urechile mari; și 

niște frunze primăvara.
Nu s-a supărat cînd a aflat că

profesor. A ris și el. Are dinți mari, țapeni. Albi. Mi-a spus 
că a-a mirat de sasul meu, care seamănă cu un cioc

i-am zis eu.

subțiri și străvezii, ca

nu eram nici un fel de

de rață. Nu m-am supărat nici eu. Eram, cum se zice, 
unu la unu 1

Dar ne-am și apropiat unul de altul. E sincer. Cred 
în sinceritatea lui 1 Are suflet bun. Cred în sufletul _ lui 1 
Și-ar da și cămașa pentru mine, sau pentru un prieten. 
Cred în prietenia lui 1

Am să țin brenerul sub braț. De ce să ne prăbușim ? 
Vreau să trăiesc. Să schimb povestea cu Trude în alt
ceva, într-un cămin... Frumos va fi!...

Cu cealaltă mînă am să mă "agăț zdravăn de frînghii. 
Pentru nimeni altul n-aș fi făcut-o, decit pentru Aurică.,I

Am să țin bine brenerul sub braț...

★

Trebuie legat mai bine. O să țină. Nu sîntem chiar 
așa de grei. Willi e ușor ca un fulg. Nici eu nu sînt greu. 
Totul e ca să lunecăm lin. Dacă o să ne zgîlțîie n-o să 
fie bine. Ne putem pierde echilibrul. Am să mai vorbesc 
o dată cu ortacii; să-i muștruluiesc bine !

Așa. Încă o dată: legăm cotărița, ne urcăm în ea și 
ortacii. îi dau încetișor drumul. Vom aluneca în jos pe 
sub conducta-pantalon ...

De ce n-oi fi învățat eu sudura? Măcar un pic, atît 
cît să mă pot descurca singur. Ar fi fost cît se poate 
de simplu. Nu mai aveam nevoie de Willi. Mă duceam 
singur. Poate că era destul dacă mă legam c-o frînghie...

Nu. Nu așa. Trebuie o legătură mai strînsă aici 
ne țină pe amîndoi. Nu știu cum naiba să încerc 
înainte drăcia asta...

Willi putea să r>u se vîre. Al-am făcut că nu-1 aud. Dar 
a ieșit în față. Nu mai era chip. Se uitau ăilalți. Mai 
bine venea oricare altul. Aveam de ce să mă agăț, l-aș fi 
spus: „Stai potolit, Willi 1“ De ce-a ieșit tocmai el ? 
Putea să stea liniștit pe fundul pantalonilor lui. Cînd 
colo, el se viră 1 Unde-i Willi, acolo-i și Aurică ... Asta 
el a scomit-o. Mereu scornește cîte ceva. Și atunci cînd 
cu „profesorul" și cu urechile. Mare șnapan 1 Nu putea 
sta deoparte ? Ce, avea mincărime pe limbă?

Uite-1 acum cum stă. Se uită la mine. Se uită pe sus. 
I-o fi frică? Acuș îi strig una. Mi-ai stricat ziua, muzi- 
cantule! Cu acordeonul îți stă mai bine! Nici cu sudura 
nu ți-e rușine, dar cu acordeonul îți stă și mai și. Te 
știu eu, muzicantule I...

Stop. Să mă mai gîndesc odată. Nu-i vreme de pier
dut. Nu am voie să mă risipesc. Adică, ne urcăm în 
cotărița; stăm in picioare și ne ținem de odoganele 
care-o agață sus. Zic: „Dați drumu’ 1“ Trebuie să zîmbesc. 
Bine-ar fi dac-ar putea să zîmbească și Willi. Din cîte 
îl cunosc, va zîmbi. N-o să se lase el mai prejos decit 
alții...

. — Unde-i Aurică e și Willi, și unde-i Willi e și Au
rică, așa am să spun la plecare, să rîdă ortacii.

Dragul meu prieten I Ce mă făceam fără tine? Căl
dura inimii tale mi-a dat și mie căldură. Eram atît de 
singur cînd te-am întîlnit 1 Voiam să învăț acordeonul, 
să învăț ceva tocmai ca să nu mai fiu singur...

Stai, că n-am voie să mă risipesc. Vor da drumul la 
frînghie. încet. Vom începe să alunecăm în jos. Unde 
trebuie să oprim, voi da semnal. Eu am să țin materialul. 
Will? va suda. Trebuie să am grijă de el, căci se va 
concentra la lucru. Tocmai acum trebuie să am mare 
grijă. O 
ochelari? 
bine. Să 
așteaptă

sa 
mai

să aibă pe față și masca. Ce-ar fi să ia numai 
Sudează pe dedesubt O să-l întreb cum e mai 
nu facă vreo mișcare greșită. Nu are voie. II 

Trude...
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dragostea cu
in pădurile lui, și destul 
ca să-și poată aduce a- 
em distrus vînaitul altă-

i» erau dragi 
și cocoșii de 
pușcă doar ca 
Dar n-a

vinătoare 
filialei

minei: „Să vedeți intîi ce 
suprafață", — ne-am inchi- 

treaba va merge repede, 
insă: „suprafața" este

munca devine palpabilă, 
niîndru că poți gindi, te bucură 
rea mușchilor, plăcerea de a inspira 
Și de a expira, devii conștient de pro
pria ta forță. Astăzi ai scos „la ziuă" 
zece tone de cărbune, mi ine vei scoate 
cincisprezece, totul este posibil și en
tuziasmul cedează, se îmbină cu cal-tuziasmuil cedează, 
cuiul rece, pentru că ochii albaștri, 
dulci in aparență, sint necruțător de 
tăioși de fapt.

Ochii lui Cîșlaru smt la fel de al
baștri în ședințe sau in convorbirile 
prietenești și întotdeauna cind lumina 
lor te izbește, mai ales dacă ești mi
ner, ți se pare că te găsești in mină 
și de tine depinde reușita sau nereuși
ta zilei de muncă.

Sînt ochi albaștri care văd lumea 
așa cum este. Ei pot să ardă ți să 
lumineze. Sint ochii omului care a a- 
runcaf o privire in comunism și ce a 
văzut nu poate să uite, a devenit sen
sul lui intim, de nezdruncinat, curat 
și înălțător, atit de simplu și de pre
cis că te forțează să-l înțelegi, să i te 
alături.

Am îmbrăcat hainele minerilor și 
singele nostru a căpătat greutate și 

re
am 
cu- 
dar 
pei- 
va-

siguranță de sine. Ne-am mișcat 
pede și relaxat, am observat și 
înțeles. In galerii a rămas ecoul 
vintelor și răsuflărilor noastre, 
asociațiile și gîndurile trezite de 
sajul subteran s-au păstrat. Lingă 
gemetele de cărbune, ies la lumină

De ia Petroșani către Petrila alu
necă mașina în care călătorim. Rămin 
în urmă casele in roșu, fabrica de 
utilaj minier; trecem pe sub ochiurile 
plasei metalice a funicularului, stră
batem podul peste Jiu. Ciudat de 
neagră este apa Jiului. Și totul se 
amestecă, se asociază: corfele de fu
nicular alunecând egal pe cablurile

altor întreprinderi ca produs mult îm
bunătățit.

Coșul uzinei, de cărămidă roșie, a- 
mintește peisajul hunedorean. La fel 
și tumul de apă, din lemn, puternic,
imens, plin cu un milion jumătate 
litri de apă. Bazinele decantoare, cir
culare, la fundul cărora cărbunele 
praf cade și este repus in circuitul

r.

oamna, cind lumina di
mineții dezvăluie, în 
poenA, stiolirile de ar
gint ale calei dinții 
brume, pădurea tresa
re. Înțelege că peste 
cetinile ei bătând in 
albăstrui, peste ascun
zișurile ei necunoscute 
a coborit 

Paltinii s-au îmbrăcat 
scorușii și-au muiat 
purpură, iar cleștarul 
ușor.

Pădurea iși ciulește 
urechi. In adîncul ei 
rătorul boncănit al cerbului, sălbate
ca și pătimașa chemare a dragostei 
în care clocotește, puternică și de 
neînvins, setea de viață, de perpe
tuare a speciei.

Un muget răsună undeva. Altele 
ii răspund din depărtări. Și pădurea 
vibrează: wn cor neasemuit ca de 
buciume și cornuri o umple. Acum 
se rostogolește aspru și mindru ca un 
șuvoi, peste o cUpă tremură duios 
ca un alint. Acum pare că porneștet 
peste o clipi pare că se roagă.

Și în timpul acesta, lupii țâșnesc 
din vizuini cu nările-n vint, urșii 
carnivori pornesc cu o nefirească 
sprinteneală, iar rîșii, cu rinjetul lor 
drăcesc, coboară din virful arborilor 
spre alte locuri de pindă, Mirosul 
vinatului tinăr și fraged le aprinde 
flăcări în priviri.

Dar undeva, intr-un loc dinainte 
ales, ferit de zgomotele muncii in 
pădure, acolo unde pădurarii și paz
nicii de vinătoare pregătesc sărării, 
și unde curg piraie limpezi, răsună 
un com. 
boncănitul 
se adună 
îndirjit și

melor. Așadar, puțini.
lupii devin un fel de sanitari ai pă
durii... Dar pentru aceasta, Ion Radu 
îi selecționează și pe ei... In tot 
cursul anului, carabina 
necruțătoare.

Ian Radu e un bărbat 
de ani. Destul de tinăr 
munci cu 
cește acolo 
de vîrstnic 
minte cum 
dată.

Regiunea 
cîndva pentru exemplarele sale de 
cerb carpatin, „cerb capital", adică 
cerb ale cărui coarne numără pînă 
la 24 de raze.

Dar „vînătorile regale", ale socie
tăților particulare de vinătoare, l-au 
distrus fără milă. Statul bwghezo- 
moșieresc nu se ocupa de ocrotirea 
vinatului. Așa s-a făcut ci la primul 
recensămînt de după război, pe în
treg cuprinsul Carpaților de nord, 
efectivul de cervidee atingea doar 
vrea sută de exemplare... Ion Radu a 
fost martor, ca atîția alții, la cum
plitele vinători de altădată. Se frin- 
gea inima in el de durere. Dar, bie
tul gonaci de altădată a avut bucu
ria de a vedea pădurile reînviind, ca 
Și bucuria de a contribui și el la 
această reînviere. Anul trecut numai 
in raza DREF Suceava s-au recen
zat 1060 cerbi earpatini și 2250 ciute, 
2235 căpriori și 3270 căprioare, mii 
de cocoși de munte și cocoși de mes
teacăn.

Bineînțeles, cifrele acestea nu 
absolute : 
culcușuri 
fi fiind

corespund numărului 
descoperite. Cite 

nedescoperite !

ir
Ulian, paznic de 

Fondul Rarău al

Am îmbrăcat hainele minerilor. Fără 
combinezonul albastru de lucru, fără 
șapca de protecție și lămpașul electric 
fiu se poate intra în mină. Hainele 
acestea pe care le avem pe noi, de
colorate, umflate la genunchi și coate 
au fost poate cîndva ale lui Somogyi 
sau Cîșlaru. Cine poate spune citi mi
neri le-au purtat ? Zeci de individuali
tăți le-au dat forma de acum, le-au 
împrumutat conturul mișcării vii, le-au 
îmbibat cu nobila sudoare a muncii și 
acum noi Ie purtăm și nu mai putem 
ști ale cui anume au fost, știm numai 
că sintem imbrăcați in haine de miner.

Coborîm în mină, pe lungile cabluri 
de ascensoare, singele se urcă și bate 
în timplă, picioarele devin mai grele, 
e un gol care se transformă in greu
tate în picioare și parcă ne trage în 
adîncime, jos, la fundul oceanului ne
gru, uleios și strălucitor ochiului ui
mit.

Deasupra noastră a rămas totul. Pri
vită de jos in sus lumea se inaiță 
dară și transparentă. Iată, se lan
sează cargoul pe Dunăre, de botul lui 
face explozie împușcătura tradiționalei 
sticle de șampanie; siderurgiștii 
doreni au chipul luminat de 
șarjă a furnalului de o mie de 
cubi.

Da, sus sînt toate meseriile 
A noastră iși duce traiul singură, aici, 
în centrul pămîntului și nu am schim
ba-o cu nici o altă meserie. Chipuri 
de mineri: Somogyi și Cîșlaru. Au 
intrat in mină și nu mai vor să o 
părăsească în ruptul capului.

Dintre toate muncile, munca mine
rului se apropie poate cel mai mult 
de artă. Muncă foarte grea, inspirată 
și stăpînitoare. Din adine scoți bu
căți de flacără concentrată, din nimic 
dai naștere unei uriașe energii

Sunetul seamănă leit cu 
cerbului. Și ciutele și cerbii 
acolo să-și consume acel 
spectaculos joc al bătăii: 

cerbii rivali iși amestecă coarnele
intr-o luptă surdă, sub privirile ad
mirative ale ciutelor, pini înving sau 
sint învinși. învingătorii iși ridică 
frunțile împodobite cu coarne rămu- 
roașe și 
rite de 
urmează

Și in 
preajma 
rabina pregătită. E același om care 
i-a chemat aici imitindu-le glasul, 
să-i ferească de colții ascuțiți ai 
fiarelor, să-i împiedice si distrugă, 
in bătălia lor surdă, plantațiile ti
nere, să le asigure liniștea și sigu
ranța. E același om pe care ii zăresc 
cutreierind pădurea zi și noapte, cu 
priviri scrutătoare, prietenul și ocro
titorul lor, pădurarul sau paznicul de 
vinătoare

și Imaginile noastre străbătute de 
sens.

Am lăsat în rafturile dulapurilor 
hainele minerilor... Hainele purtate de 
noi cîteva ore buric. Cine le va îm
brăca mi ine, va simți și adierea tru
purilor noastre ?

Ninsoarea a curățat văzduhul Văii 
Jiului. Firele de zăpadă a>u absorbit 
praful de cărbune, l-au îngropat și 
acum strălucesc uniform.

Au rămas in urmă gara, 
de cale ferată, întretăierea 
cioasă și pasarela în salt
spre oraș. La dreapta se întinde, în
șiruit de-a lungul unei singure străzi 
principale, orașul, ia stingă arhitec
tura coboară brusc și privirea se înalță 
și se umple de spațiu.

subțiri și Înalte, apele negre ale Jiu
lui. rostogolite peste pietrele rotunde. 

Corfele vin de la Aninoasa, aduc 
in pintecele lor cărbune pentru uzina 
de preparație din Petrila, uriașă uzină, 
înghițind, în afară de Petrila și Ani
noasa, și cărbunele de la Lonea Și 
Vulcan, preparind prin spălare opt 
mii de tone de cărbune zilnic.

Apele Jiului sînt negre pentru că 
necontenit uzina de preparație le ‘ 
soarbe și spală cu ele cărbunele pînă 
la firul lui infinitezimal, redindu-le 
numai după această muncă albiei fi
rești.

Cînd ni s-a spus la conducerea de 
partid a 
avem la 
puit că 
înșelam 
foarte mare, și, mai ales, foarte 
tortocheată. Altădată cărbunele se 
losea ața cum ieșea din mină, astăzi 
el suferă zeci de transformări, oferit

producției de o grapă imensă, rotită 
pe panta pereților de beton, silozurile 
tampon, păstrate de rezervă, sînt spe
cifice preparațieî cărbunelui.

Uzina este o mișcare perpetuă. 
Peste tot unde te întorci, numai benzi 
rulante din cauciuc pînzuit, eleva
toare, baterii de spălare, tobe uriașe 
rotite, încălzite, site de rezonanță, 
pompe cu membrană, danturi de roți. 
Totul asurzitor dar ordonat, calculat. 
Și cărbune. De la blocurile mari, pînă 
la cel amestecat cu apa. Mai multe 
sorturi, organizate după calitate și 
mărime, brichetate sau transformate 
în pastă. Cărbune special și cărbune 
energetic.

Cînd am ieșit afară, doi muncitori 
tineri se bateau cu zăpadă. Unul era 
sus, pe treptele înalte de fier, cel de 
jos avea mănuși mari de protecție, 
stringea zăpada albă, elastică și tisul 
lui puternic fulgera pe cadranul tur
nului de apă, ți mai departe, intre 

corfele de funicular ți apele Jiului.

★
...40 de cerbi carpatini și 45 de 

ciute, 30 de căpriori și 35 căprioare, 
130 de cocoși de munte și 35 mis
treți, 10 lupi și 10 urși, 75 de 
apoi riși, viezuri, vulpi, iepuri, 
sălbatice etc. Iată „efectivul" 
rarului de vinătoare Ion Radu
Ocolul silvic Coșna ai Întreprinderii 
forestiere Vatra Domei. „Efectivul" 
de care răspunde e rezultatul unui 
original recensămînt efectuat anul 
trecut.

Ion Radu și-a numărat „efectivul" 
atent. Să-și poată da seama cite 
hrănitori va mai trebui să alcătuiască 
pentru iarnă, ciți iezi trebuie păziți 
de fiare, ciți lupi vor trebui impuș- 
cați, pînă la procentul... necesar. Pare 
un paradox, dar lupii sînt și nece
sari. Bineînțeles în număr mic și 
mai virstnid. Ei fac, acolo unde vi- 
nătorul nu poate 
vinatului. Atacind 
formate și bolnave 
mai ușor, împiedică 
ciei prin eventuale

trivite și stăvilesi

ajunge, selecția 
exemplarele de
cane cad victimă 
degenerarea spe- 
încrucișări nepo- 

extinderea moli-

eu trebuie să

e cu mine
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(Urmare din pag. 1)

Mf-e Inima plină de ea, dar nimeni nu trebuie să știe 
nimic. Nu are voie să știe. Cînd e lingă mine, împietresc. 
Ochii ei mă ard, vorbele ei mă lovesc, și 
rămin surd și orb... Ești a lui Willi 1

Mă, motan îndrăgostit, trebuie să am 
Am să te veghez pe cînd faci sudura,
grijă. Terminăm și vom continua să coborîm binișor pînă 
la pasarelă. Acolo ne așteaptă Petrișor și Lache. Trag 
ei de frînghie, încet. E foarte important să tragă încet. Să 
nu ne zgîlțîie I

Atunci vom reuși I Nu se poate să nu reușim. Princi
palul este să nu-mi pierd capul. Nici eu, nici Willi. Nu 
am voie nici să mă risipesc. Eu răspund. Dacă se întîmplă 
ceva, numai din vina mea va fi. înseamnă că nu m-am

neglijat cine știe ce. O idee bună .trebuie să se transforme 
într-un lucru bun. Ideea mea e riscantă. Dar în situația 
asta e singura posibilă. Partea proastă este că 
In mod normal ar fi trebuit să fie numai unul 
In loc să fi învățat acordeonul, mai bine mă 
sudură puțin... '

Și pe urmă tot eu sînt de vină că Willi _
în echipă. Putea să nu fie. Am zis și eu să-î fac voia 
să fim împreună și laX lucru. Mai bine îi dădeam una 
peste ceafă. „AstîmpărăXe, frate I Vezi-ți de treabă I O 
duci bine la întreprinderea de construcții 1“ Acum trage 
și tu ponoasele ...

Deși nu știu de ce naiba a trebuit să vii tu la fur
nale 1 Rățoî nesuferit I ... Să am acum și grija ta. Nu-mi 
ajungea una. Uite la el! Uite-1T cum gîndesc eu despre 
el ! Și el e un viteaz I Merge cu mine numai pentru că 
mi-e prieten. Nimeni nu-1 poate obliga. Dragă prietene I 
Willi dragă, vom reuși I Nu avem voie să nu reușim I

Petrișor era asudat tot I se lipea cămașa de spinare. 
Stringea in pumni fringtâa ți i se părea că-i scapă din 
mîini. Inc erta degetele mai tare.

— Dacă mă mai uit in i ___”__ ț r
văd cenușiu, zise Lacbe, pe care-1 durea grumazul 
ca să scape, tăcu cîteva rotiri ale capului. Hai 
uităm cu schimbul, propuse el.

— Stai binișor. Nu te mișca Așteaptă.
— Nu facem, dom Te, cu schimbul ?
Pînă să se hotărască, le-a venit semnul de 

rică. Au început să depene ușor frînghiile, care

Se adunaseră mulți oameni jos și pe pasarelele care 
îmbrățișau furnalul la toate nivelele. Sute de ochi pri
veau la fragila ambarcațiune pe care cei doi tineri navi- 
gau, umăr la umăr, pe apele marii înălțimi. Ca și na
vigatorii de la început ei se țineau aproape de „țărm“: 
alunecau lin pe sub conducta-pantalon, năzuind spre lo
cul unde vor trebui să-și îndeplinească misiunea.

Nimeni nu scotea o vorbă. Era o tăcere impresionantă 
peste care năvăleau din cînd în cînd zgomotele năpraz- 
nice ale furnalelor în funcțiune. Responsabilul cu pro
tecția muncii transpira gros și tot muta dintr-o mină 
într-alta un dosar care nu-i mai era acum cu nimic fo
lositor. Iși punea necontenit, obsedant, aceleași și ace
leași întrebări: „Am făcut totul ? Am verificat bine ? 
Ce-ar mai fi de făcut ?“ Nimic nu mai era de făcut

Aurică îi spunea lui Willi;
— Ține-te bine. Acum dau semnalul să oprească. E 

bine aici?
— E bine.
Erau chiar sub locul unde trebuia făcută reparația. 

Aurică a șuierat din buze, aa la oi.
— Unde-i Aurică e și Willi, a încercat să glumească 

Willi, pregătindu-și aparatul de sudat.
Obrajii îi erau tot atit de decolorați ca și părul, 

rică a zimbit. Obrajii lui erau vineți. Dinții păreau 
albi și mai țapeni decit oricînd...

Pe urmă a țîșniț cu violență flacăra. Vîjîia ușor, 
nerul cam trăgea; conducta de cauciuc atîrna în
ou burtă. Dacă ar fi bătut vîntul n-ar fi putut umbla cu 
aparatul în voie. Dar nici nu adia măcar. Willi a potri
vit flacăra.

— Gata I a șoptit.
Aurică a lipit placa de metal ce trebuia „cusută" acolo. 

Willi și-a lăsat masca de sudură și a apropiat jetul de 
foc de trupul conductei.

Cei de jos aveau în față o priveliște ciudată și plină 
de forțe. Unii iși simțeau mușchii înțepeniți, trăind ceva 
din încordarea extraordinară a celor din înălțime, aureo
lați de fulgerările albastre ale sudurii.

la Au-
— — —r_ — _ ____________ „___,___ se în

tindeau, voir.d parcă să se smulgă din miinile lor. Pe
trișor asuda intr-una. Lache gifîia greu, ca după aler
gătură.

„Cotărița' se lăsa în jos lin, ca o bucată de hîrtie 
care plutește Se distingeau bine acum fețele crispate ale 
celor doi Unde-i Aurică e și Willi, și unde-i Willi e și 
Aurică! Erau palizi. Obrajii scobiți. Ochii ardeau ca în 
febră. Dar zimbeau.

Aurică șoptea din cind in cînd:
— Zimbește, Willi!
— Și tu. Aurică I
Am fost de față cînd fragila ambarcațiune aeriană a 

„accstar .z parapetul metalic al pasarelei. Aurică le-a 
strigat răgușit lui Petrișor și lui Lache:

— Bine, ortacilor!
Avea un glas ciudat — și răgușit, și tremurat; și încă 

ceva mai era in el, naiba să știe ce I
Erau imul lingă celălalt: Aurică și Willi. Se îmbul

zeau asupra lor oamenii furnalelor cu palme grele, bă- 
de rangă, cu voci sonore și sificere:

— Bravo, băieți [
— O făcurăți 1
— Așa, mă, așa 1
— Frumos I
Căutam să prind un moment potrivit Pregătit Îmi era 

carnetul, deschis la o pagină nouă, pe care speram să 
însemn niște revelatoare cuvinte, strălucitoare, extraor
dinare.

— Sune-mi, ce v-a îndemnat la fapta voastră măreață?
— Cineva trebuia s-o facă.
— De ce ai făcut-o chiar dumneata cu tovarășul Willi?
— Eu sînt șeful echipei de întreținere a 

de la ambele furnale. Era datoria mea...
— Puteai trimite pe altul.
— Nu puteam. Pentru că ideea era a mea. 

întîmplă ceva ... îmi pare rău 
Dar nu știu încă sudura.

— Sînteți prieteni?
— Adevăratul erou în toată 

făcut sudura.
-— Ba tu

în obraji.
— Eu am

tu, Wiili,
tul că a
Nu-i așa,

— Eu
de asemenea. Cum se zice: Unde-i Aurică e 
unde-i Willi e și

A stat carnetul
Rămăsese albă și 
destăinuiri. Nu-tni

conductelor

Și dacă se 
și pe Willi.

Willi, care se îmbujorase

făcut numai pregătirile. Am ținut placa. Dar 
făcut munca propriu-zisă. Și vă 

făcut o lucrare pe cinste, de toată 
Willi ?

fără el n-aș fi putut face nimic. El

dau cuvîn- 
frumusețea.

fără mine, 
și Willi, și

Aurică...
de note în buzunar. Ce să-l mai scot ? 
fila pregătită pentru niște extraordinare 
pare rău de ea I

Tooder
pe
A.G.V.p.s. Cimpulung, s-a „molipsit' 
de patima pădurii și a vinatului de 
la tatăl său. Nițucă UHan a fost so
cotit toată viața braconier. Societa
tea de vinătoare din Cimpulung nu 
l-a primit in rindurile ei. Un sărăn
toc de pe Valea Seacă, vinător 7 Ar 
fi fost un sacrilegiu față de gin
gașa Diana, zeița vinătqarei!... Hăi- 
taș, da ! Dar Nițucă Uium nu se voia 
vinător ca să ucidă cerbi, căprioare, 
cocoși de munte. Lui 
cerbii și căprioarele 
munte. Voia să aibă 
să-i apere de fiare. 
noroc... In schimb i-a apărat 
s-a priceput ei și-i era necaz ci 
poate apăra și de... vinători.

Cind a fost să moară, i-a 
fiului său: „Ai tu grijă, Toadere, 
să nu-i ucidă pe toți"...

Toader i-a ascultat rugămintea. 
Insă el a apucat alte vremuri. Tot ce 
t s-a refuzat bătrinului, lui i s-a dat 
cu amîndouă miinile. $i astfel a 
ajuns el paznic de vinătoare... In 
„efectivul" lui figurează astăzi, la ca
pitolul răpitoare, doar doi lupi... 
Ceea ce înseamnă că sub Rarău și 
pe Rarău e pace.

Dar n-a fost întotdeauna așa. Pină 
mai anul trecut, situația era eu totul 
alta. Fiarele nu se mulțumeau numai 
cu ce le dădea pădurea. Coborau 
pini in Valea Seacă, in cătun, și 
rupeau oile gospodarilor. Cei de la 
ADAS nu mai pridideau cu întocmi
rea. formelor de despăgubire.

Toader Ulian fierbea de necaz.
După zile de căutări a dat de vi

zuina fiarelor. După urme și-a 
seama că șin-t mai multe și deci 
mejdioase. S-a Pus la pindă, la 
tra Buhai, intr-o ripă neagră 
stincoasâ. O noapte, două, trei, 
rele nu s-au arătat. A urmat apoi o 
noapte cu lună, de o frumusețe uni
că. Hăt intr-un tirziu, dintre stinci 
s-a ivit pe zăpada albă, sclipitoare, 
o fiară, O lupoaică trupeșă, puter
nică. Apoi s-au arătat lupanii, în
fruptați deja din singe și carne. Lu
poaica i-a îmboldit înainte. S-a repe
zit la ei și a început a-i tăvăli pe 
find cu colții rînjiți. Toader Ulian a 
înțeles, că, in fond, lupoaica ține să 
le reamintească un joc adevărat, pe 
care l-au încercat cîndva mai înain
te : atacul asupra prăzii. Carabina a 
troznit scurt, o dată, și lupoaica s-a 
prăbușit în singe. Lupanii s-au risi
pit fulgerător. Dar nu peste mult au 
revenit. I-a readus mirosul sîngelui. 
Și carabina a troznit din nou... Cî
teva săptămîni a troznit mereu prin 
păduri, pină cind pe fondul Rarău 
au rămas doar dai lupi... necesari. 
La ADAS formele de despăgubiri 
pentru vitele sfișiate de fiare s-au 
împuținat văzînd cu ochii. Totuși, 
candidatul de partid Toader Ulian 
umblă prin „gospodăria" lui cu ochii 
in patru și cu degetul pe trăgaciul 
armei de vinătoare.

★
Ați văzut vreodată o bătaie de co

coși de munte ? nu 7 Atunci să vă 
poftesc pe Valea Bancului, pe Netedu 
sau pe Vilfa Mare, prin aprilie, cind 
mai stăruie o pojghiță subțire de ză
padă, dar in aer se simte miros ați- 
țător de primăvară. Ne vom apropia 
incet-incet, adică nu vom păși decit 
atunci cînd va răsuna cintecul cocoșu
lui. Un pas, doi, și vom încremeni ca 
niște stane de piatră. Și în clipa cînd 
cintecul va răsuna din nou, vom mai 
face cîțiva pași. Altfel, totul va fi 
zadarnic. Lucrul acesta îl știu de la 
cel mai mare vinător și cel mai mare 
prozator al nostru Mihail Sadoveanu 
(cit de măiestrit il povestește!) și-l 
vom afla și de la vinătorul care ne 
va însoți.

E întuneric încă și mai avem mult 
de pășit și de încremenit pină la poe- 
nlța-arenă, unde, după nenumărate 
chemări pătimașe, găinușele se adună 
în cerc larg, nerăbdătoare și gălăgioa-

dat 
pri- 
Pia-

Și 
fia-

se, să urmărească „înfruntarea cava
lerilor". Bătăi din aripi, cotcodăcelii 
rostogoliri încleștate pe zăpadă, creste 
pline de singe, zboruri rușinoase, ți
pete victorioase și, in sfîrșțt, cucerirea. 
Pină in clipa bătăliei, cocoșul este cel 
ce face curte. Dar dulciwele rămin 
reci, indiferente. Vor dovada vitejiei. 
Altfel nu dau o ceapă degerată 
vaier.

In clipa insă cind a rămas 
în arenă, cavalerul se răzbună,
dică in zbor, se oprește pe-o creangă; 
coboară, se învlrtește In jurul găinușii 
și, cînd aceasta e gata să-și ofere far
mecele, țișnește din nou în zbor... Acum 
se vrea el cucerit. Găinușa îl urmă
rește și, cind el îi acceptă în sfirșit 
curtea, pornesc amindoi in zbor ală
turat spre locurile lor secrete.

... Am încercat să vă port cu mine 
in lumea pădurii și a tainelor el, așa 
eum și pe mine m-a purtat, la rlndul 
meu, un vinător pe cit de tinăr, pe- 
atita de iscusit, inginerul comunist 
Aurel Neacșu, șeful serviciului de 
gospodărire a vinatului și pescuitului 
de pe lingă D.R.E.F.Suceava. El este, 
aș spune, dirijorul acestor splendori 
oare se desfășoară pe o suprafață de 
1.374.150 hectare, cit cuprind fondu
rile de vinătoare ale regiunii. Func
ția pe care o îndeplinește este tocmai 
aceea de a conduce, de a organiza și 
de a dezvolta întreaga muncă de îm
bogățire continuă a vinatului și pes
cuitului în această regiune.

Pe lingă cele arătate pînă acum, 
secția de gospodărire a vinatului și 
pescuitului de pe lingă D.R.E.F.-Su- 
ceava a realizat — pe linia îmbogățirii 
efectivului de vînat — amenajarea unei 
păduri de peste 300 hectare la Cordă- 
reni-Dorohoi, pentru colonizarea faza
nului, aclimatizarea a 80 de cerbi-lo- 
pătari la Ocolul Silvic Pătrăuți și re
generarea pe cale 
ței, acest rege al 
de munte.

Așa cum cerbul 
(și constituie din 
lor noștri, lostriță 
apelor de munte. Suplu, de-o frumu
sețe neobișnuită, acest salmonid atin
gea greutăți apreciabile : peste 3S kg. 
A fost distrus insă prin pescuit ne- 
rationgl in timpul războiului Și prin 
braconaj. Cele cîteva zeci de exemplare 
care au supraviețuit in viul Bistrița și 
Vișău începuseră șă degenereze. în
cercările de regenerare în captivitate, 
la pistrărăria Valea Putnei, dădeau 
rezultate extrem de slabe. Se părea 
că soarta loștriței era pecetluită. Ș‘ 
asta pentru că din totalul de circa 
3000 icre cit dădea a lostriță, se obți
nea un procentaj de cel mult 5% pții 
vii...

Inginerul Aurel Neacșu a început, 
în 1957, cu sprijinul ministerului de 
resort, să studieze posibilitatea rege
nerării loștriței pe cale artificială. 
Studiile pe care le-a făcut i-au de
monstrat că, în captivitate, lostriță iși 
pierde puterea de reproducție și a- 
tunci a încercat o metodă, poate nu 
atit de nouă pe cit de îndrăzneață. A 
prins cîteva lostrițe pe Bistrița, le-a 
transportat la Valea Putnei, le-a „muls" 
de icre și de lapți, a realizat fecun
darea artificială, a introdus icrele în 
incubator și... rezultatul a fost de 
circa 2700—2800 pui vii din 3000 de 
icre... Astăzi regiunea Suceava „ex
portă" puiet de lostriță și în alte re
giuni. De curind regiunea Cluj a pri
mit 4000 de exemplare... lată deci ei 
și lostriță iși recapătă faima de altă 
dată, in timp ce inginerul Aurel 
Neacșu a fost ridicat în muncă dîn- 
du-i-se o sarcină .nouă, deosebit de 
importantă, aceea de a conduce pa
sionanta bătălie de refacere a unei 
splendide și importante bogății a re
giunii : vinatul. Și asta fiindcă ingi
nerul comunist Aurel Neacșu este și 
un vinător de frunte cu succese deo
sebite în palmaresul său.

Așadar, în anii noștri, în 
pădurile patriei a odrăslit 
nouă, neprețuită, care pe 
loarea ei materială, conține și o tulbu
rătoare incărcătură de frumusețe, ln- 
chipuiți-vă acest monumental cerb 
carpatin dominînd cu trofeul său ca
pital culmile obcinelor în 
albastră a luminii...

Inehipuiți-vă pescuitul 
o aventură din cele mai 
pe apele de munte ale țării, inchipui- 
ți-vă viitoarele vinători de cocoși săl
batici !

Regenerarea efectivului de vînat și 
pescuit este astăzi o problemă impor
tantă de stat. Și nu este numai o 
sarcină a organelor de specialitate ci 
și a întregii mase a vînătorilor. S-ar 
părea că ne aflăm în fața unui nou 
paradox cind susținem că cea dinții 
obligație a vînătorilor zilelor noastre 
este... ocrotirea vinatului și îndeosebi 
a vinatului nobil. Acest lucru nu în
seamnă că vînătorii noștri nu vinează. 
Dimpotrivă. Pădurile noastre oferă vî
nat destul. Anual se valorifică însem
nate cantități de carne de mistreț, 
iepuri, precum și piei de urs, de lup, 
de jder, de vulpe etc.

Ocrotirea vinatului nerăpitor însă 
este o trăsătură caracteristică de tip 
nou. iar acest vinător de tip nou nu 
este altcineva decit constructorul so
cialismului, muncitor, țăran muncitor» 
intelectual, activist, reprezentant 
celor mai largi mase de oameni 
muncii. Stăpân al tuturor bogățiilor 
de azi ale patriei el este creatorul bo
gățiilor de mâine. Animat de cel mai 
nobil și înflăcărat patriotism, el con
sideră bătălia pentru atingerea efec
tivului normal de vînat o datorie de 
onoare a sa. In opera de desăvirșire 
a construcției socialismului, și această 
neprețuită bogăție a pădurilor, vina
tul și pescuitul, trebuie să-și atingă 
indicii ei.

munții și 
o bogăție 
lingă va-

revărsarea

de lostriță, 
captivante,

Dragoț VICOL

al 
ai

Bucuria pămîntului
Dar oamenii tint grăbiți. Contem- 

plind acum pentru Intiia oară imagi
nea pămintulul lor fără haturi, se 
cuprind ca intr-o radiografie, îi des
coperă cusururile, ii văd mai bine 
calitățile, ii înțeleg și mai bine struc
tura de organism unitar.

— E pămîntul nostru, a strigat din 
nou flăcăul cu ochi albaștri. Trebuie 
să-l facem mai rodnic, mai bun !

II vor face mal rodnic, mai bun!! 
Această convorbire, acest sfat de 

noapte, era o primă ședință de pro
ducție, o ședință obișnuită pentru de
finitivarea planului de culturi pe anul 
în curs. Dar cite semnificații, cită 
poezie, și mai ales ce fel de poezie 
a pămintulul I

Parcă și pămîntul se bucura. Iși 
descoperise abia acum, di 
secole 
văratii

...Pe 
livezi... 
apele 
canale vor adăpa țărina.,,'

de trudă silnică 
stăpini.
coaste se vor
Șiretul va fi 

lui dirijate prin

planta vii și 
indiguit, iar 

aspersoare și 
, . .. Și țărina

va fi bucuroasă să poată cunoaște o 
astfel de bogăție vegetală, neștiută 
poate decit in basm, Pepenii vor creș
te cit berbecii, iar spicele vor purta 
sub solzii de aur boabe grele cit 
mărgică de chilimbar.

— E pămîntul nostru, trebuie să-l 
facem mai rodnic, mai bun 1

S-a născut intr-adevăr ți se naște, 
ca un corolar al sentimentului națio
nal, o altfel de bucurie a păminiuiui!

Paul ANGHEL



GAZETA LITERARA"^~*~—------------------ :------ ‘

Un prozator al satului nou: PETKE SifflEOII
reația lui Petre Sălcu
deanu este caracteris
tică pentru virtuțile 
reale înscrise în evolu
ția literaturii actuale 
de către ultima gene
rație de tineri proza
tori. Bun cunoscător al 
satului din ținutul A- 
rieșului, autorul „Fron

tului fără tranșee" nu se limitează 
la farmecul cert al peisajului transil
vănean, sau la tipologia plină de ori
ginalitate, specifică regiunii pe care 
o introduce în literatură. Discipol al 
tradițiilor prozei ardelene. Sălcudeanu 
privește viața cu seriozitate și gravi
tate (nu lipsită și de accente ale u- 
moruiui), extrăgind problemele majore 
ale timpului nostru. Crescut și edu
cat în climat socialist, tmărul pro
zator aduce în literatura actuală o 
viziune dinăuntru a satului socialist, 
a problemelor specifice dezvoltării 
gospodăriilor colective, a disputelor 
dintre oameni, de astădată nu pe pla
nul claselor sociale antagonice ci în 
sfera conștiinței, intre mentalități a- 
vansate, tipice socialismului, și con
științe rămase încă sub influența ve
chilor deprinderi.

Volumele „Iubește ziua de mîine" 
și „Front fără tranșee", alături de 
„Drum deschis" de Șerban Nedelcu 
și „'Zilele săptămînii" de D. R. Po
pescu, înscriu pagini inedite în proza 
actuală, constituind începutul unei li
teraturi a satului de astăzi, o lite
ratură a construirii socialismului și a 
desăvîrșirii acestei construcții. Cu 
toate succesele prozei noastre din ul
timii ani, nu poți să nu constați o 
supărătoare rămînere în urmă a lite
raturii față de evoluția impetuoasă a 
vieții sociale. Acest decalaj devine ex
trem de sensibil atunci cînd ne gin- 
dim că, într-o literatură cu predomi
nanță încă rurală, cum este literatura 
noastră actuală, nu avem o bogată 
reflectare a procesului desăvîrșirii 
construcției socialiste la țară.

Volumele amintite înfrîng distanța 
dintre literatură și viață, oferind un 
nou impuls evolutiv prozei, prin de
monstrația simplă a enormului te
zaur de fenomene Inedite pe care rea
litatea imediată, prezentul în lumea 
satelor, îl deschid în fața creatorilor 
de valori artistice.

Autor de schițe, nuvelist și roman
cier, Sălcudeanu debutează cu o nu
velă din viața muncitorească („Car
tierul muncitoresc"), mediu în care 
prozatorul se mișcă cu greutate, vi
ziunea sa asupra lucrurilor și oame
nilor fiind exterioară, ceea ce se răs- 
fringe și asupra acestei prime încer
cări, cu nimic semnificativă in evo
luția sa ulterioară.

Reîntors la viața satului. Petre Săl
cudeanu dăruiește, cu volumele „Un 
gram de aur" și, mai ales, cu „Iu
bește ziua de mîine", măsura adevă
ratelor sale posibilități.

Schițele sale sînt dominate de o 
viziune tragică a vieții, nu lipsite de 
finețe analitică, cîteva dintre ele fi
ind narațiuni la modul autobiografic, 
din unghiul de vedere al unei copi
lării chinuite, in mediul sărăcimii sa
telor. Copilul din schița „L'n gram 
de aur“ narează avatarurile țăranilor 
lipsiți de pămînt, siliți să caute aur 
in apele Arieșului pentru un schimb 
oneros făcut de chiaburii satului: .un 
gram de-o dărabă". Piinea astfel că
pătată este amară prin truda, umi
lințele și nefericirile pe care le in
clude. Mama copilului este ucisă de 
bunici, în lipsa tatălui de acasă, fra
tele mai mic moare în copaia de spă
lat aur, astfel că gramul de aur aflat 
cu trudă istovitoare e plătit nu cu 
pîine, ci cu vieți omenești. Ecoul nu
velei îl aflăm în romanul „Front fără 
tranșee", prin chiaburul Țiboc și Mi- 
lia, mijlocașa însetată de avere, strin- 
gători de aur din nefericirea consăte
nilor săraci

Schița „Vreau să trăiesc"» cu figura 
polevoiană a baciului Toader al Gla- 
firei, împușcat de chiaburul Pantea cu 
glonț de omorît lupii, și care printr-o 
ultimă exercitare a unei voințe lu
cide învinge moartea iminentă („Toa
der își zise că... el nu moare, că el 
vrea să trăiască, că viața lui de-abia 
a început și că trebuie să țină de ea 
cu dinții"), sau „Roșu pe alb“, în 
care soldatul însoțind un deținut po
litic, participant la greva ceferiștilor, 
află că fratele său Pintea a fost ucis 
și ars in crematoriu „claie cu cei
lalți", sau „Condei", narațiune cu 
buhe virtuți de pictură animalieră, 
mărturisesc un ochi proaspăt, atent 
la manifestările vieții înconjurătoare, 
și la mișcările sufletești ale oameni
lor. In acest sens, caracteristică este 
schița „Viață irosită", mică dramă a 
individualismului țărănesc și a cupi
dității.

De aceeași factură analitică este și 
nuvela „Iubește ziua de mîine" prin 
intermediul căreia prozatorul ne in
troduce în plină problematică a gos
podăriei colective constituite. Sub
stanța epică a nuvelei este extrasă din- 
tr-un caz de conștiință. Este vorba 
de resurecția, către o voință fermă, 
inflexibilă, în apărarea intereselor 
obștei colectivizate» a lui ion Șuștă
ruțu, poreclit de consăteni „dea dum- 
nezo bine", pentru caracterul lui su
pus și respectul pe care-1 are față de 
toată lumea, fără discriminare. După 
cum îl trădează și numele, Ion a îcst 
vlăstarul unui cizmar sărac al sate
lor ardelene, colindînd pe la casele 
oamenilor în căutare de lucru. Mize
ria, prin intermediul tatălui, l-a edu
cat în spiritul supunerii depline ma
nifestat prin formula „dea dumnezo 
bine", rostită cu pălăria spartă in 
mină, chiar atunci cînd interlocutorul 
nu arăta nici o bunăvoință.

In mod brusc, Ion Șuștăruțu are re
velația umilinței Iui de o viață în
treagă. „Pînă în după masa aceea, 
cînd ieșise cu carul plin cu bucate din 
curtea gospodăriei colective, nu-și pu
sese niciodată întrebarea de ce își 
ridica el pălaria în fața tuturor. în
toarse capul, văzu carul încărcat cu 
vîrf, se gîndi apoi la toată agoniseala

Cu prilejul
Zilei Mondiale
a Teatrului

Alarți, 27 martie a.c., a avut loc 
la Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
3ra“, în cadrul Zilei Mondiale a 
Teatrului, premiera piesei „Camera 
fierbinte" de Al. I. Ștefănescu.

Spectacolul a fost precedat de 
un cuvînt al regizorului Dinu Ne
grea nu, care a vorbit despre im
portanța Zilei Mondiale a Teatru
lui.

strînsă de cînd era colectivist, se miră 
ca și cînd atunci ar fi descoperit că 
era avut, om cu stare și, înciudat, iși 
zise că» la urma urmei, de ce să spu
nă tot el întîi „bună ziua", de ce nu 
și alții, că el „nu-i dator nimănui ni
mic" și, îmbufnat, își puse capul în 
piept, trăgind cu coada ochiului să 
vadă dacă nu-1 înjură cineva că nu 
salută el primul, ca altădată".

îndrăzneala lui Ion se manifestă la 
început ca iritare nedeslușită împo
triva întregii lumi pe care el a fost 
obligat o viață întreagă să o asculte, 
cu un respect resemnat. Șuștăruțu 
este atît de preocupat de ineditul stă
rii lui sufletești, îneît aude cu o u- 
reche neatentă observația lui Arte- 
mie, socotitorul, că a primit bucate 
mai puține ca în trecut, deși a avui 
același număr de zile muncă, și că 
in anii următori va primi din ce în 
ce mai puțin. De abia la circiumă, in 
fața unui deț de vinars, pe care-1 
sparge cu furie, spre stupoarea con
sătenilor care nu văzuseră niciodată 
asemenea gesturi de energie delibe
rată din partea lui), Șuștăruțu înțe
lege că nu este vorba de o pierdere 
intimplătoare și neînsemnată (și care 
de fapt nu l afectează de loc, pentru 
că nu e lacom de avere) din bunurile 
cuvenite, ci de o amenințare, surdă 
încă, dar reală, la însăși existenta 
gospodăriei colective. Se zvonește că 
Vasile Baciu, președintele, plănuiește 
să împartă, peste iarnă, vitele gos
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podăriei. pe la casele țăranilor, fap
tul fiind, după unii, un semn cert că 
gospodăria colectivă se desființează, 
întreaga psihologie renăscută sub 
semnul îndrăznelii nedeslușite, a lui 
Șuștăruțu. iși găsește punctul de a- 
plicație ferm și inflexibil. Socialismul 
i-a redat demnitatea, răpită de vechea 
lume, i-a dat posibilitatea să-și du
reze o gospodărie proprie» cum nu și-a 
visat nicicind, ii oferă bunuri intr-o 
cantitate pe care el nu a sperat-o 
niciodată. Toate acestea se transformă 
intr-o fervoare combativă, pusă în 
serviciul apărării colectivei, a socia
lismului.

Șuștăruțu își dă seama că în gos
podăria lor colectivă nu-i o deplină 
unitate de interese. Colectiviști ca lia
ne Turdeanu, Lungu, sau Chețan, sînt 
profund afectați de mersul prost al 
treburilor gospodăriei. Turdeanu, zdro
bit de durere, se întreabă cu dispe
rare: „Da- ce să fac dacă se desface 
colectiva? Să mă agăț de grindă? 
Să mor ? Să mă dau la ciini ? Aia 
să fac ?...“. Leontina, nevasta lui Ila- 
rie. la auzul zvonului jelește ca după 
mort Amindoi au fost săraci lipiți, 
slugi ai celor avuți, și tocmai cind 
ieșiseră din necazuri și mizerie, re
văd cu spaimă reintorcindu-se trecu
tul amar. Lungu, și el altădată țăran 
sărac, exprimă in loc de durere o ho- 
tărire aprigă: „Nu plinge, Leontina 
(ii spune iemeii lui liarie), că cu 
plinsul nu faci nimic... că eu pină 
n-am fost in colectivă eram plin de 
datorii cum ii ciinele plin de pu
reci... Apăi, fraților» dacă colectiva 
m-o scăpat de înec, să se desfacă io 
n-o las. să știu că bag brișca-n ci
neva. Așa să știți*. Alții, ca Achim. 
Iermulaie sau Gaftonica, foști înstă
riți și cărora colectiva le-a adus un 
surplus de avere, de-abia așteaptă re
trocedarea vitelor, se agită in acest 
sens, fără să reflecteze la destinul co
lectivei și al lor, propriu, llie Bazac, 
rudă cu Ion, fost mijlocaș, iși dă 
seama că sub conducerea lui Vasile 
Baciu gospodăria merge de rîpă, dar 
stă într-o expectativă din care nu ex
clude, cu răceală, desființarea colec
tivei.

Din drumurile făcute pe la oameni, 
din zecile de convorbiri avute, Ion 
ajunge la o convingere trainică» nouă 
pentru el, pe care i-o comunică lui 
llie; „Că mie nu-mi trebuie iugărele, 
bade llie, mie-mi trebuie colectivă, că 
fără ea la stare noi n-om mai ajunge. 
Dară da...“. Fierberea satului i-a fu
rat tihna sufletească, pe care colec
tiva i-o dăruise. Pentru a-și recăpăta 
liniștea, iși dă seama că trebuie să 
lupte alături de toți colectiviștii cins
tiți împotriva planurilor funeste ale 
președintelui. îndrăzneala, din simplu 
salt psihologic inițial, se transformă 
in vigilență și combativitate revolu
ționară. Intr-un moment de încordare 
maximă a conflictului, Șuștăruțu se 
pomenește, spre uimirea iui profundă, 
dind comenzi precise in apărarea a- 
vutului obștesc. „Auzindu-și vocea așa 
poruncitoare, Șuștăruțu se uită intii 
in jur ca să vadă dacă n-a vorbit al
tul cu glasul lui, apoi intorcindu-se 
la ceilalți doi îi privi in ochi să vadă 
dacă nu i-a supărat, dacă n-a spus 
vreo necuviință și zimbi, că el, Șuș
tăruțu e ascultat, el care n-a porun
cit niciodată. Rise iar, și Chețan» lu- 
ind risul ca un indemn. alergă spre 
moară, in timp ce Șuștăruțu și Gim- 
buțan porniră pe uliță in sus".

In mod vizibil, Sălcudeanu reia ve
chea temă a „îndrăznelii" (în accep
țiunea de trezire la demnitate umană) 
atit de caracteristică nuvelisticei lui 
Marin Preda. Ion Șuștăruțu nu este 
insă un Anton Modan, ci mai curind 
un llie Barbu, la o altă virstă, in alt 
mediu regional și in mijlocul altor 
situații concrete ale existenței. Cu a- 
ceasta nu am dori să diminuăm nola 
de originalitate pe care Sălcudeanu o 
introduce în mod cert în nuvela sa. 
in primul rînd prin problematica so
cială și psihologică. Printr-o analiză, 
întreprinsă cu finețe, Sălcudeanu sur
prinde o nouă etapă (față de nuvelis
tica lui Marin Preda, de exemplu) in 
evoluția conștiinței sociale a țărăni
mii noastre. Pentru majoritatea țăra
nilor colectiviști, trecutul pus sub sem-

La Casa Scriitorilor
Joi, 29 martie ora 18, va avea loc 

la Casa Scriitorilor, ședința plenară 
a Secției de literatură pentru copii 
și tineret. Se vor discuta probleme 
ale șantierului literar.

★
Vineri, 30 martie a.c. ora 18, va 

avea loc la Casa Scriitorilor șe
dința secției de poezie în cadrul 
căreia se va discuta planul de mun
că al secției pe anul în curs.

★
Institutul de studii romîno-sovie- 

tic al Academiei R.P.R., organi
zează luni 2 aprilie a.c., orele 17, 
o consfătuire cu cititorii revistei 
„Viața literară sovietică".

Consfătuirea va avea loc la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadoveanu", 

calea Victoriei nr. 115. 

nul individualismului, a dispărut. Ei 
există prin colectivitatea socialistă, 
gîndesc și simt prin prisma acestei 
colectivități. Este extrem de intere
sant că. atit Șuștăruțu, cit și Tur
deanu, Lungu etc., nu pun problema 
avutului individual, nu smt afectați 
prin prisma egoismului, de știrbirea 
bunurilor care li se cuvin, ci sînt a- 
larmați de destinul gospodăriei colec
tive. Este vorba, prin urmare, de un 
nou tip de țăran, eliberat din orizon
tul strimt al intereselor strict perso
nale și care poate avea o largă pers
pectivă asupra viitorului, poate inter
veni activ in corectarea utilă a mer
sului treburilor obștești. Atit din punct 
de vedere etic cit și psihologic am 
sentimentul că Sălcudeanu descoperă 
o nouă realitate, esențială pentru în
țelegerea transformărilor structurale pe 
care socialismul le-a favorizat în lu
mea satelor.

Cu egală ascuțime, Sălcudeanu mai 
observ ă un fenomen și anume persis
tența in sinul unei pături țărănești a 
vechilor mentalități și habitudini, tre
cutul răbufnind in manifestări con
crete cu prilejul momentelor de cum
pănă» in mijlocul dificultăților acute. 
Intr-o astfel de împrejurare, Șuștă
ruțu. Turdeanu, Lungu, reacționează 
potrivit intereselor și combativității ță
rănimii sărace, decenii de-a rindul 
exploatată. llie Bazac, Achim, Iermu
laie etc. se trezesc brusc la vechea 
mentalitate de rapt și egoism, a fos
tului țăran înstărit. Socialismul le-a 

permis o mărire a bunei stări perso
nale, din trecut, astfel că, printr-o 
optică îngustă și eronată, ei cred că 
vor putea exista prosper și fără socia
lism. Aceasta în cazul „bățrînilor". 
Tinerele vlăstare ale foștilor țărani 
mijlocași, au o altă educație și o în
țelegere bună a lucrurilor. De aici 
conflictul interesant, și veridic schi
țat, dintre Septimiu, feciorul lui Ba
zac, și tatăl său, denunțarea de către 
Septimiu a gîndurilor de chivernisire 
personală, pe spinarea colectivei, ale 
bătrînului.

De altfel, originea greșelilor lui Ba
ciu rezidă tocmai în conștiința sa a- 
plecată mai mult spre trecut, decit 
spre viitor. Acțiunea lui Baciu are 
caracterul net al unei lichidări încete 
a gospodăriei, de unde situația con
cretă pe care nuvela o relatează. In 
fața opunerii ferme și amenințătoare 
a sătenilor, Baciu rămîne nedumerit: 
„Ce putea să fie ? Doar nu furase, a- 
tîta numai că i plăcea să strîngă ba
nul lui, să-l știe la loc ălgur. Ii în
demnase pe oameni să nu voteze din 
fondul indivizibil decit atit cit să nu 
se poată lega legea de ei, dar făcuse 
asta ca oamenii să primească din

H.H. CATARG! Zidări/a

Ideologul 
burghez în derută

(Urmare din pag. 1)

el e „unul dintre oamenii care 
pregătesc de douăzeci de ani 
această civilizație a lui 1980, 
care va marca poate — in mod 
tardiv - apariția unui verita
bil secol al XX-lea“. Precum 
s-ar părea deci, Dichter ar fi 
un factor de prim oriin a! is
toriei contemporane, dacă nu 
chiar un adevărat mag al ei. 
In fond este vorba despre un 
eseist mediocru și răsfățat de 
finanfa monopolurilor pentru 
cartea sa care se epuizează in 
titlu: Strategia dorinței, o filo
zofie a vînzării. Omagiindu-l pe 
un ton superlativ extatic, Andre 
Parinaud ne spune că Dichter 
(de ce va fi uzurpind acest fru
mos cuvînt care in nemțește 
înseamnă poet ?) e omul... că
ruia poți intr-adevăr sd-i adre
sezi întrebarea capitală : „Ce

munca lor cit mai mult, să-l laude, 
să se îndestuleze, și o dată cu ei, să 
se bucure și el de venitul lui. Ce i-o 
fi apucat acum, ce-o fi cu ei ?“.

Conflictul nuvelei, este susținut de 
o multitudine de personaje, mișcin- 
du-se firesc in spațiul restrîns care 
le-a fost acordat. Astfel este cazul cu 
llie Bazac, cu Todorica, soția lui Va
sile Baciu, părtașă, cu umilințe și 
renunțări personale» la îndemnurile 
reprobabile ale președintelui, și pe
depsită aprig in chiar esența aspira
țiilor ei înguste, anti sociale; un per
sonaj asupra căruia prozatorul stăruie 
ceva mai mult este Artemie, socotito
rul, un Șuștăruțu prin biografie și ca
racteristici psihologice, a cărui tre
zire la demnitate umană se face sub 
influența lui Ion etc., etc.

Fără o confruntare atentă cu reali
tatea, nuvela „Iubește ziua de miine" 
ar putea satisface exigențele ficțiunii 
literare, pentrucă Sălcudeanu este un 
bun constructor in materie de epic, 
portretul uman are la el savoare și 
profunzime -analitică, conflictul ten
siunea necesară pentru a face lectura 
captivantă. Dar o parte din această 
construcție epică a prozatorului nu 
rezistă la o verificare cu adevărul e- 
lementar și fundamental pe care se 
bizuie întărirea și dezvoltarea econo
mică și organizatorică a gospodăriilor 
colective.

Acolo unde in realitatea cotidiană 
există, ca o necesitate absolută, uni
tate între laturi aparent diferite ale 
progresului gospodăriilor colective, 
prozatorul introduce neveridic discor
danța. Astfel bunăstarea individuală 
a colectiviștilor depinde in mod nece
sar de forța economică a gospodăriei, 
asigurată prin acest fond de bază in 
jurul căruia se duce disputa. A pune 
problema alternativei, așa cum proce
dează prozatorul prin președintele său 
abuziv (ori fond indivizibil, ori locu
ințe pentru colectiviști, grajduri pen
tru vite, îngrășăminte pentru pămint 
etc., etc.) este naiv și in contradicție 
cu noțiuni elementare pe care orice 
colectivist și orice comunist din lu
mea satelor le cunoaște foarte bine. 
Eludarea acestui adevăr al vieții se 
face in nuvelă prin reducerea la di
mensiunile unei umbre a lui Marin 
Gîmbuțan, secretarul organizației de 
bază, forța conducătoare a colectivei, 
prin absența comuniștilor satului de 
la îndatoririle lor elementare, prin 
dezvoltarea episodului retrocedării vi
telor (cu totul artificial și in contra
dicție cu noțiuni esențiale pe care ori
ce colectivist le acceptă deliberat), 
ceea ce face ca întregul conflict să 
alunece spre spectaculos in pofida ac
centuării acelor elemente care in via
ță asigură soliditate poziției colecti
viștilor și singure generatoare ale u- 
nui conflict care să nu fie, cu naivi
tate, in opoziție cu autenticul reali
tății.

Ion VITNER

(continuare în nr. viitor)

trebuie să faci ca să-1 determini 
pe oameni să cumpere mai 
multe țigări, mai multă bere 
sau săpun ?

Așa dar nu anul 1917 a pro
filat adevăratul secol al XX- 
lea, după cum crede astăzi o- 
mul de bun simț de pretutin
deni, fie că și-o explică știin
țific sau o intuisește doar — 
ci după opinia lui Andre Pa
rinaud, adevăratul secol al 
nostru se va înfăptui abia in 
1980 prin diligentele unor „vră
jitori ai viitorului" ca Ernst 
Dichter care a dezlegat pro
blema fundamentală a contem
poraneității : secretul vinzării 
țigărilor, săpunului și a berii. 
Nu ne spunea doar d-sa că re
voluțiile nu acționează asupra 
vieții profunde a omenirii ? To
tul e Ernst Dichter! îndată ce 
se va lumina de ziuă la I ia
nuarie 1980, vom vedea in toate

PROFILUL EROULUI
CONTEMPORAN
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lui s-a produs o schimbare funda
mentală prin faptul că „s-a desfășu
rat", adică a semnat intrarea în pro
prietate comună a ceea ce fusese 
pînă atunci proprietate individuală 
— deși în nivelul său de viață încă 
nu s-a modificat nimic. Insă, „des
fășurarea" are un ecou prompt în 
conștiință, ba chiar produce brusc un 
salt: personajul se simte liber, demn, 
el dobîndește siguranța superiorității 
lui față de tot ce reprezenta condi
ția lui anterioară. O întreagă suită 
de aspecte, elocvente sub acest ra
port, al noului, tnrilmm in nuvele, 
schițe ca și în reportajele apărute în 
ultimul timp. Printre acestea din 
urmă se remarcă în mod deosebit 
Asaltul timpului de Al. I. Ghilia, 
Șoseaua milionarilor de Petru Vinti- 
lă, Marele arc petrolifer de V. Ni- 
corovici, Victoria de la Oltina de 
Paul Anghel și altele. Reportajul con
semnează în utimul timp, numeroase 
atitudini umane, comportări grăitoare 
pentru generalizarea tot mai largă a 
trăsăturilor care compun profilul 
omului socialist, care definesc con
știința socialistă și anume, în cadrul 
unor împrejurări de viață caracteris
tice celei mai noi etape a construirii 
socialismului. Este etapa, marcată în
tre altele, prin trecerea în toate sec
toarele agriculturii la un stadiu nou, 
superior, al cărui conținut este de
săvârșirea construirii socialismului. 
Lichidarea individualismului, a rămă
șițelor educației burgheze, se desfă
șoară acum în condiții diferite de ale 
anilor anteriori, manifestările con
științei socialiste dobîndesc o pondere 
deosebită. în primul rînd reportajul 
este dominat de aceste noi fapte ale 
vieții și conștiinței. Intr-o măsură 
mai restrinsă fac acest lucru roma
nele, schițele și nuvelele, dar se 
pot cita dintre ultimele apariții, în 
volume sau în reviste, reușite ale 
unor scriitori care au fost atrași toc
mai de noile fenomene caracteristice 
etapei actuale. Drum deschis de Șer

orașele occidentale imense con
voaie de șomeri, de muncitori 
și slujbași cu salariile lor deri
zorii istovite de plata intermi
nabilelor rate năvălind spre e- 
legcontele magazine și lu'in- 
du-le cu asalt. Cu ce vor plăti? 
Nu mai are nici o importanță 
de'indată ce de douăzeci de 
ani se trudește domnul Ernst 
Dichter, marele filozof al ne
goțului. Soluția universali va 
fi în degetul d-sale, mic, ridi
cat în sus ca un gest simbo
lic al statuii ce-i va eterniza 
memoria într-o viitoare „Piață 
a Prosperității". (Așa se va nu
mi atunci desigur, Piața Comu
nă pentru care militează cu 
ardoare Denis de Rougemont). 
Ce cred însă despre virtuțile 
lui Ernst Dichter și despre 
zelul apologeților săi fran
cezi, șomerii ce locuiesc sub fru
moasele poduri ale Senei pic
tate de Marquet sau de Palla- 
dy, sau nenumărații greviști ce 
defilează periodic pe marile 
artere ale Parisului, e lesne de 
înțeles.

Cred că în loc de a consuma 
cerneala pe asemenea teme
iuri de diversiune zadarnică sau 
a profera cu ingenuitate ilu
zii infertile, autorii amintiți ar 
trebui să prefere a se aplica 
unor domenii cel puțin mai per- 
t.nente ambițiilor lor de altă

ban Nedelcu face parte din această 
categorie, Front fără tranșee de Petre 
Sălcudeanu, Anii tineri de Nicolae 
Țic, întâlnirea și Oțelul de C. Chiri- 
ță, volumele de nuvele De la potop 
încoace de V. Em. Galan, Oameni și 
pământuri de D. Mircea, Somnul de 
la amiază de Fănuș Neagu, precum 
și multe nuvele și schițe de Eugen 
Barbu, D. R. Popescu, N. Velea, P. 
Vinitilă, Ștefan Gheorghiu, Vasile Re- 
breanu etc.

Problema care se pune cu ascuți
me este de a face ca în literatură, 
în schiță, nuvelă, roman, piesă de 
teatru, aceste elemente ale noului să 
devină dominante, tocmai pentru că 
ele reprezintă factorul tipic in cel 
mai înalt grad realității contempo
rane. Rolul educativ al literaturii se 
va întări tot mai mult prin prezen
tarea conflictelor care întruchipează 
victoria continuă a conștiinței socia
liste asupra individualismului, asupra 
vechii mentalități. Iar critica are în 
primul rînd sarcina ca, în analiza 
cărților, să sublinieze, să distingă ce 
e în adevăr nou și avansat în profi
lurile oamenilor de azi, de ceea ce 
ține de o portretizare caracteristică 
vechiului tip uman.

Descifrarea nuanțelor, pătrunderea 
subtilă în analiză pină la- resorturile 
cele mai adînci ale personajelor, pînă 
la ceea ce e dominant în structura 
lor sufletească șl care, deci, își pun 
amprenta asupra diferitelor compor
tări, — toaite acestea sînt necesare 
pentru a putea aprecia mai exact 
valoarea de actualitate a cărților.

Problema este una de cunoaștere 
adîncă a vieții, în ceea ce are ea 
caracteristic acestei epoci, în ceea ce 
aparține socialismului. Unele dintre 
cărțile menționate se remarcă tocmai 
prin această calitate. Totuși, fie din 
cauza unei nereușite a zugrăvirii, fie 
din alte pricini, între care în primul 
rînd cunoașterea unui număr limitat 
de caractere, de modele din viață, sau 
rămînerea mai la suprafață — în în
țelegerea lor și în transpunerea lor 
literară — în altele apar slăbiciuni 
care merită cercetate.

dată, unde, după cum singuri 
o recunosc, se vădesc semnele 
derutei și ale anarhiei intelec
tuale cind nu stăpânește, pla
cidă și sceptică, sterilitatea. Nu 
spune oare același Andre Pari
naud că ministrul artelor fran
ceze „dispune pentru întregul 
său program, de mai puține 
credite decit' avea Ludovic al 
XIV-lea pentru castelele sale 
Și că „Mai bine de 30 de mili
oane de francezi n-au dorit ni
ciodată să intre într-un mu
zeu" ? Nu spune oare Pierre 
de Boisdeffre într-un dureros 
articol intitulat „Ce s-a intîm- 
plat cu literatura noastră" că 
scrisul francez de astăzi e do
minat de „adeastă tăcere și 
acest gol, propovăduite, în lip
să de altceva, de către scriitori 
care au pierdut speranța", și 
nu se întreabă el pe bună drep
tate, cine-și mai amintește de 
premianții Goncourt pe anii 
1943, 1950 sau chiar 1958 ? E, 
în orice caz, cu mult mai no
bilă profesiunea unei asemenea 
întemeiate neliniști decit peni
bila apologie a colonialismului, 
a Pieții Comune sau ă domnu
lui Ernst Dichter, curier filo
zofic al negustorilor de săpun 
și de bere- *

A. E. BACONSKY

Pe bună dreptate sînt adresate cri
tici acelor cărți care prezintă slab, 
iar uneori de-a dreptul schematic, 
eroii care în intenția autorilor ar 
trebui să întruchipeze oamenii de azi.

Observația din rândurile de față e 
de altă natură : că unii eroi socotiți 
a fi reprezentativi pentru conștiința 
socialistă nu răspund acestei misiuni 
încredințate de autor. In această pri
vință cred că se poate discuta mai 
amplu asupra lui Dima din Anii ti
neri. Director al schelei prezentate 
de scriitor în roman, Dima, mi se 
pare că reiese în mod obiectiv, pe 
baza faptelor pe care le săvîrȘește, 
mai prejos de ceea ce și-a propus 
autorul în legătură cu el. Mai exact, 
ii văd ca pe un om bun in ansam
blu, bine* intenționat, dar nedepășind 
acel hotar, dincolo de care să-1 
putem r.umi om al socialismului, om 
călăuzit de o conștiință socialistă. 
Problematica lui e complexă și cred 
că o analiză mai atentă ar releva 
multe in sprijinul afirmației de mai 
sus. Socot că lui Angheluș Cataramă 
din Drum deschis, i se conferă o au
toritate politică, un prestigiu sub ra
portul conștiinței socialiste, insufi
cient confirmate prin faptele sale, 
prin comportarea sa; activ, dornic 
de muncă, priceput și ant.renînd și 
pe alții — toate aceste calități nu i 
se pot contesta personajului și auto
rul le arată în diferite prilejuri. Ele 
se manifestă în interiorul colectivei, 
dar reprezintă, după cit mi se pare, 
în primul rind rezultatul' hărniciei 
sale firești, cinstei sale în ascute. 
Obiecția care se ridică aici nu e că 
astfel de eroi n-ar fi valoroși în 
cărți, nici că. ei n-ar trebui să se 
bucure de simpatia autorului, dar că 
structura lor sufletească, gîndirea lor, 
trebuie să apară cu claritate citite^ 
rului în determinările lor reale. Iar 
critica literară are datoria să dis- 
cearnă cu exactitate aceste diferen
țieri și să le menționeze ca atare. 
In aceiași direpție, Tofil din Front 
fără tranșele de Petre Sălcudeanu. 
mi se pare că reprezintă caracteristici 
asemănătoare cu ale lui Angheluș 
Cataramă — calitățile pentru care 
autorul ni-1 înfățișează ca pe un comu
nist, sînt cel adesea fie ale unui bun 
gospodar, fie ale unui bun tată de 
familie. In legătură cu acest roman 
s-au făcut în critica literară și alte 
obiecții, de natură oarecum asemă
nătoare, însă privind prezentarea ace
lor oameni din sat care intră mai 
tirziu în gospodărie. Poate că obiec
ția este contestabilă, dar e un fapt 
că problema aceasta — in ce măsură 
un erou, o împrejurare de viață este A 
caracteristică, tipică socialismului —" 
este una dintre cele esențiale în 
aprecierea actualității și autenticității 
literaturii. Dar o dezbatere mai amplă 
despre ceea ce a reușit și ceea ce e 
nereușit în prezentarea acestor eroi, 
din punctul de vedere al noului pe 
care-1 reprezintă ei, al conștiinței so
cialiste, nu este niciodată de prisos- 
Discutarea adincită a felului cum se 
realizeză sau nu se realizează tipul 
noului erou în condițiile celor mai 
noi înfăptuiri pe drumul desăvirșirii 
construcției socialiste este o datorie 
permanentă a criticii literare. Mihai 
Novicov releva, într-un articol recent 
din „Gazeta literară", un număr de 
păreri discutabile cuprinse în cronici 
despre cărți. Multe din observațiile 
sale, privind cărțile la care se referă 
și rîndurile de față, le împărtășesc 
și socot că prin discutarea lor in 
continuare pot rezulta clarificări in
teresante. Pe de altă parte vor fi 
readuse în atenția cititorilor lucrări 
valoroase care, în ultimul timp, au 
abordat cu îndrăzneală probleme le
gate de formarea conștiinței noi, so
cialiste, oglindind etapa cea mai 
nouă pe care o străbate acum țara 
noastră. Astfel de analize vor fi cu
prinse într-unul sau în mai multe 
articole viitoare.

Mihai GAFIJA



Sub seuuud 
unei ’rodnice
După numeroase declarații, interviuri și articole 

solicitate delegației de dramaturgi romini de 
către presa și radioul sovietic, în cursul recentei 
ei vizite în U.R.S.S., membrii delegației trebuie 

^șă facă față unui adevărat asalt de solicitări asemă
nătoare din partea presei noastre. Este cel mai bun 
indiciu al interesului stîrnit de aceste schimburi cultu
rale menite să ducă la adincirea cunoașterii reciproce 
ți la stabilirea unor legături spirituale din ce in ce mai 
trainice intre cele două țări.

Mi a fost dat să fac parte și din alte delegații ase
mănătoare, dar personal n-am avut încă prilejul să 
trăiesc sentimentul unei satisfacții atit de pline și ro
tunde ca de această dată. Sentiment care se datorește 
atit bogăției de impresii culese, atit căldurii cu totul 
excepționale a gazdelor, cit și certitudinii că intilnirea 
a contribuit in mod efectiv la dezvoltarea relațiilor dintre 
dramaturgia noastră și cea sovietică.

A face elogiul ospitalității sovietice e o încercare 
temerară căci superlativul refuză superlativele, dar cum 
temelia activității noastre acolo au alcătuit-o raporturile 
vii cu oamenii, trebuie să mă opresc o clipă asupra lor. 
Stima, curiozitatea intelectuală, aîecțiunea prietenească 
arătată de toți oamenii de teatru, și in primul rind 

Bke scriitori, față de dramaturgia rominească, precum și 
dorința răspicat afirmată — și deschisă fără rezerve 
sugestiilor — de a se aj'unge la o mai bună cunoaștere 
a ei în Uniunea Sovietică, au constituit cel mai delicat 
și prețios dar care ni s-a putut face. Continuind zilnicul 
schimb de opinii, (lipsite de orice convenționalism și mer- 
gind pină la discuții pasionate cu scriitorii Salinski, 
Stein, Arbuzov, Surkov, Stok, Pimenov, Șatrov, Druță 
ți alții — a făcut ca intîlnirea finală de la Uniunea 
Scriitorilor să reprezinte mai degrabă o consfătuire de 
lucru și o concluzie practică a vieții noastre, decit un 
schimb de generalități, fatal superficiale, sau de expuneri 
pretențioase.

Hotârirea de a stabili un contact permanent între 
secțiile de dramă ale Uniunilor respective prin schim
buri periodice de texte reprezentative ca și hotârirea 
de a asigura un control artistic superior al traducerilor 
in limbile rusă și rorrtnă. sînt menite fără în
doială să dea roade intr-un viitor destul de apropiat. 
Dorința noastră de a se ajunge la o cit mai justă 
înțelegere a intențiilor, nuanțelor și specificului textelor 
dramatice traduse in ambele țări a fost de asemenea 
sprijinită și apreciată de dramaturgii ți oamenii de 
teatru sovietici cu care am venit iu contact Exemplul 
pe care l-au oferit chiar in cursul șederii noastre la 
Leningrad, discuțiile utile duse intre Al. Mirodan și 
colectivul Teatrului Pușkiti pe marginea ljcruha la 
.Celebrul 702*. a fost cit se poate de oportun.

Este o datorie a secției de dramă a Uniunii Socriito- 
rilor să fructifice aceste rezultate ale vizitelor in U.R.S.S., 
după cum este. cred, o datorie a noastră, a celor care 
am avut bucuria și cinstea de a reprezenta pe colegii 
noștri in cursul recentei vizite, să le aducem la cu
noștință intr-o întrunire de lucru a aceleiași secții, in
formațiile și impresiile culese in legătură cu drama
turgia sovietică.

Căci dacă discuțiile și reiațiile personale stabilite — 
și asupra importanței lor oricit as insista, au e de 
ajuns — au însemnat atit de rr.idt per.tru dezveltaree 
colaborării in domeniul drama terț ici. spectacolele la 
care am asistat au constituit țări hfcM ttjtocui cel 
mai direct de cunoaștere a teatrJtai wrktfc de azi.

Despre spectacolele văzute au aui acria aici și alți 
colegi din delegație și voi mai scrie vi eu ca alt prilej. 
Ceea ce vreau să întăresc doar, este afirmația că ne-am 
îmbogățit substanțial sufletește. Iar dacă nu ce-am întors 
cu mai mult talent, ne-am întors sigvr cu mai multă ex- 
periență, ceea ce e depine Je a fi tvegiijaML

Horia LOVINESCU

Un nou film romînesG: ,,P U Ș TIU L“

ARTA £
DE A VEDEA

lactate dv c ajunge la Shakes
peare tăceți in școala elementară: 
«— b— e_

loerete de a-l percepe pe Bach 
ixneți si oscuifi ceea ce cores- 
gr^nâe. in muzici, alfabetului-

FoarAte de a înțelege „Guerpi- 
ee* a Iui Picasso îți educi vederea 
pentru a recepționa mesajul uma- 
•ut ai pictorului.

Asemenea deziderate, altădată 
imponbilstâți, fiecare le poate as- 
tzr; rwpZtai pri-i multitudinea for- 
me'„-~ de educație puse ’« dispo- 
rt.** caselor de revoluția cultu-

Dcr ^erzz de < vedea un film" ? 
Căci riebxîe «ă ști» să „citești* 
UMfiMu drocoio de percepția vi- 

ăMdtefc, *4-i descifrezi sen
surile. Ia ființai lai Pudovkin 
„zfi-jizul Se-nkt-Petersburgulus* 
•eri da. JC—-a .rihneți de undeva 
de rss, de sus de tot, înconjurați 
ie zsdsrue tnjire, cenușii ale unor
cddsn poeoencrize. 
apar tarpeuriate- 
saare. aerfx per- 
aaacx. așa cest 
le vid oeie dosi no- 
f^erțe pserd-zte in
tr-o z’srîe vseeriocri.

P fill e-, 
oruri î* la fert, 
sist copiefsți de 
tecsU îs țsie vss-

Casele iți acriului.

de istorie. Arta tui PudovMn este 
atit de subiectivă, supusă intr-atit 
gustului personali tacit fi in filme 
ca „Amiralul Nahimov" sau „Jukov- 
skl" vezi continuu). In ufflbM fl
ees tor personaje celebre, regizo
rul cu înclinațiile sale.

A mai fost prezentat și alt film 
al lui Pudovkin, și anume „Urma
șul lui Gingii.Han". Aici; banda 
sonori, adăugată mai tîrzlu, nu 
ajută cu nimic filmului. Imaginile 
tint atit de grăitoare incit nu mai 
au nevoie de nici un complement- 
Citeva scene prezentata în prima 
versiune; cea mută, ne-a convins 
că Pudovkin știe să facă „cinema
tograf pur", ilnț sensul că nu are 
nevoie de nici un mijloc compli- 
mentar — muzici, dialog, zgomote 
— pentru a transmite ideile tce-

SERILE 
PRIETENILOR
IILM LL LI

Scenă din spectacolul „în flecare seară de toamnă*

Factorul principal: conștiința

Gnpt evrs se ve-
4c. -..-tfi, trebuii citesc zeci de 
esc-vze x să traduc ceea ce 
P^dovkzs speria dreireo „trăsături 
de ce-xdcf*. Areisti crprimare a 
nacz Hei p—.» nujlaccc strict ci- 
neTuzog-c :ce are vclocre de scoa
lă. socri sosrz — eec de a doua 
•eoni a ^MeaAr JWiaTai- orga- 
atzxză fc» si-i nvemato^refuiui 

Aleesesiri* de Intreprinde- 
rez vă Bucurefti fi
Jbtioa aafîoaaid de fiiaw — « fost 
o sdcvirczâ prelegere ia sensul cel

$1 tit de modern 
este acest Pudov
kin care a făcut 
filmele cu ani in 
wrmâ ! Intr-un scurt 
metraj despre arta 
marelui regizor es
te prezentată fi o 
imagine In care 
Vittorio de Sica îl 
felicită pe Pudov- 
fcin. Cred ci are 

valoare de simboi această stringere 
de mini. Cineaștii neorealifti ita
lieni au inrtfat mult de ia Pudov
kin. Ca de altfel, ți Kaneto Shindo, 
cu o metodă de creație legată di
rect de cea a lui Kulețov și Pudov
kin, fapt pe care l-am amintit și 
in cronica la „Insula*.

Pentru cd am scris Kulefov — 
nu cr fi interesant si se facă și 
o prezentare a acestui cineast pre
cum și a lui Dziga Vtrtov ? Am 
ajuns la capitolul sugestii.

Am mai avut prilejul să anali
zăm, la apariția ei in revista 
„Teatrui*. p.esa intr-un act 
„TrandaLrui negru* de Mi

hail Davidoglu. Ne refeream atunci 
La faptul că persortaje> principale ale 
piesei sint antrenate intr-o dezbatere 
etică de gravă și actuală importanță, 
avtnd ca ax crama tir verificarea con
științei intr-un moment hotărâtor și 
definitoriu pentru evoluția lor. Vo
lumul recent apărut — cuprinzind in 
afară de «Trandafirul negru* piesele 
intr-un act .Noi, cei fără de moarte* 
Și „Șoimul* — confirmă, la un exa
men sintetic, preocuparea constantă 
a dramaturgului pentru acele conflic
te care pun în lumină etape esențiale 
în formarea conștiinței socialiste a 
eroilor.

In „Trandafirul negru* sînt denun
țate individualismul, atitudinea necins
tită față de tovarășii de muncă și în
chistarea într-un orizont profesional 
mărginit ale topitorului Tiberiu Pas- 
tole. Critica este declanșată de pe po
zițiile atitudinii noi, socialiste față de 
muncă, poziții afirmate cu tărie de 
maistrul Ștefan Bologa și de topito- 
rul Ion Ponoran, acesta din urmă tre
când, la rindul său, printr-un proces 
de clarificare lăuntrică, de revizuire 
a propriilor lipsuri in raport cu înal
tele principii etice în care crede sin
cer și ferm.

„Noi, cei fără de moarte* (lucrare 
anterioară „Trandafirului negru”) 
dezbate, cu aceeași tărie și ia o ri
dicată tensiune dramatică, problema 
formării și dezvoltării conștiinței so
cialiste in condițiile unor raporturi 
fundamental noi intre

In urma unei surpări, trei mineri 
și o tinără electriciană rămin i-v-r - 
într-un tunel de aducțiuze. Ce: patru 
vor avea de luptat nu numai cu șunca

și cu șuvoiul de apă ce amenință să 
ir.ur.de tunelul, dar și împotriva unor 
manifestări violent egoiste ale tînăru- 
lui șef de schimb Vaier Mindruț, pe 
a cărui conștiință mentalitatea indivi
dualistă și-a pus pecetea aspră, greu 
de șters. Aici, în această claustrare si
lită, Vaier va primi o lecție dură care 
ii va proiecta într-o lumină adevărată, 
necruțătoare, vechea sa comportare, 
determinindu-1 să-și modifice atitudi
nea față de oameni și față de mun-

Pe marginea volumului 
„Piese înfr-un aci" 

de Mihail Davidoglu

că. La începutul piesei, Vaier refuză 
cu încăpățîhare să iasă din tunel, pri
mejduind atit propria viață, cit și 
viața celorlalți trei care au rămas să-l 
salveze. Hotârirea sa e determinată 
de convingerea că inelul surpat a fost 
armat de schimbul lui și că, deci, ie
șind printre oameni, va fi privit de- 
acum înainte cu dispreț și neîncrede
re. Comportarea sa e sfidătoare și 
cinică, jignitoare la adresa celor care, 
din dragoste și prețuire pentru el, 
încearcă să-l salveze. Individualismul 
lui Vaier răbufnește cu putere în mo
mentul in care Toader ii dezvăluie că 
inelul surpat a fast armat de altci
neva. In această clipă. Vaier izbuc
nește într-o bucurie sălbatică, urîtă, 
care pocnește din cel mai feroce ego- 
tian, nesocotind intercede și presti- 
gt-I coL.ectivuL.ut. Dar discuția cu Toa.

der, cu moș Cine și cb Marggeta Q 
vor face pe Vaier rt-și. fstefeacâ is 
mod critic atitudinea. mxmpat t 
cu spiritul eticii comomete.

Din această întimplare c_-u~’.ui 
Vaier va ieși un alt otn. cu un or_mc: 
mai larg, cu conștiința curățată de 
zgura individualismului și meschină
riei.

In piesa „Șoimul* dramaturgul ur
mărește de asemeni modificările pe 
care viața nouă le operează In con
știință, arătind că transformările so
cialiste care intervin în existența ma
terială a oamenilor nu pot tolera men
talitățile vechi, dăunătoare. Invj^.t.- 
rea între naționalități, cultivată in 
trecut de clasele exploatatoare, este 
in contradicție cu principiile soci >- 
mului. Utedl. Aiten se vor căsători in 
ciuda împotrivirii unor „voci* : .
intenționate, venind de undeva dtntr- 
un trecut mort, pentru că acești tineri 
trăiesc într-o lume nouă, într-o gos
podărie colectivă în care toți oame
nii, romîni sau tătari, fac parte dm 
aceeași familie unică, inseparabilă.

Nu vom insista aici asupra particu
larităților dramaturgiei lui Mihail Da
vidoglu, nici asupra calităților sau 
deficiențelor pe care aceste piese de 
prezintă. Intenția noastră a fo6t să 
semnalăm concentrarea consecventă a 
dramaturgului asupra acelor probleme 
caracteristice actualității noastre le
gate de formarea unei conștiințe noi 
corespunzătoare noilor relații sortate. 
Vom observa, deci, că toate piesele 
într-un act scrise de Mihail DavSdoglu 
au ca factor comun și principal 
știința socialistă, noile valor, morale 
pe care oamenii le dobândesc in pro
cesul muncii constructive. Es»e un 
merit Și, totodată, un exemplu-

Dumitru SOLOMON

pt#» fidactic <cX cu-
r r-t. De >a oueâri preda Pudov- 
krx.

Ce cr ixrzțcf ?
Ci ,Mariajul este arta ftlmu- 

te*. ca spunea ckser Pudovtdn, 
I» ci aa e vorbe doar de aa tfo- 
mrx, a de a lege :zre :-z ghidat pe 
’•■rrie creator. Bzempbs: snousa- 
~ez fa palei a imapisrio* cu 
ag.xț-s bunei ți a celor de pe 
front. Aceste xomente, devenite 

obseei de studiu pentru âneațtls 
tufzror gem rațiilor, condensează o 
iaf'eajă crii, smt un fel de „ars 
poetica* a marelui creator sovie
tic. Atenția acordată fiecărui de
taliu, puterea de sugestie a obiec- 
P- si, folosirea masei de figuranți, 
ritmul montajului ți, in sfirșît, 
principalul, claritatea mesajului 
ideologic — iată numai citeva din 
cele ce am deslușit la o primă vi
zionare. Or, cine poate recepta în
treaga substanță a unor imagini 
— fiecare încărcată de sensuri — 
din:r-o singuri „citire* ?

Ar merita, de exemplu, discu
tată valoarea de manifest politic a 
montajului „bursă-front“. Pudov
kin nu se ferește de lozinlci, de 
generalități dar acestea nu tini 
rupte de acțiunea filmului. Drama 
eroilor nu se petrece in prim-plan, 
avuid ca fundal epoca respectivă : 
îmbinarea este aproape de per
fecțiune. In această pictură enor
mi a unei societăți mi s-a părut 
a ste principala calitate a filmu
lui, cu toate că nu e vorba de 
transcrierea directă a unei pagini

Cred cd pstru o’» fi jumătate 
— rit a durat „seara Pudovkin" — 
e excesiv. De asemeni nu vedem 
-ostul unor concursuri de genul ce
lui prezentat, mai ales dat fiind 
nirelui de pregătire al toncuren- 
;ilor. Aceasta, in ceea ce privește 
organizarea.

Am sugera ți prezentarea unor 
filme In premieM, evUent filme 
■-■aloroase, cafe ti fie tupuse dis
cuției după o prealabila prezenta
re făcută competes». Ar fi utili 
și organlfdfea unor seri dedicate 
filmului de ftiinți, artă (muzică, 
picturi, balete sport ete. Sau teri 
consacrate modului cum s-a re
flectat același eveniment in creația 
mai multor cineaști- ~ £

Iar tntilnirila cu creatorii, înce
pute cu Gopo, ar putea fi continu
ate prin Invitarea tehnicienilor care 
colaborează la un film, de la ope
rator la monteur, pentru a explica 
publicului, in linii mari, cum „se 
fabrică" un film. Natural, cu exem
ple „pe viu". Deziderate... Pină la 
înfăptuirea lor să salutăm efortul 
organizatorilor, care ne vor prezenta 
simbăta aceasta a treia manifes
tare, dedicată lui Trnka și altor 
cițiva realizatori cehi.

Pudovkin, Gopo, Trnka - la o ase
menea școală, se poate învăța 
cinema !

Sergiu BRAND

iesa liricului bulgar 
han Peicev atrage, 
încă o dată, atenția asu
pra raporturilor dintre 
teatru și poezie. Nu ne 
referim aci ta cunos
cuta (și fundamentala) 
dispută in legătură cu 
locul pe care-l ocupă 
textul inspirat al scrii

torului in spectacol, ci la o anume 
latură particulară a acestei probleme. 
Discuția «r avea de profitat de pe 
urma unei cercetări paralele a genu
rilor, cu efectuarea unor operații 
scrupuloase de adunare, scădere șl, 
mai ales, de înmulțire. Am vrea insă, 
de astă dată, să ne oprim asupra 
efectului binefăcător al liricii asupra 
teatrului și să constatăm noi relații 
intre poezie și construcția dramatică, 
cu deosebire proprii ariei realismului 
socialist
' Transcrierea emoționată a aimță- 
mlntelor capătă — desigur — in 
teatrul poetic o vibrație specifică. 
Cu ajutorul intensității emoționale 
a poeziei se produce o cot rare mai 
puternică a caracterelor. In clima
tul pasional pe care-l stabilește poe
zia inaripa'ă a textului, situațiile 
dramatice capătă un caracter extrem, 
gesturile iși accentuează semnifica
ția. Este vorba de o reanimare a 
dramei romantice schilleriene ? Nu. 
deoarece natura conflictului și com
plexitatea personajelor aparțin cate
goric observației realiste, in drama 
poetică realist-sociaiistă lirica nues’e 
discursivă, cadrul nu este artificios, 
ți — in sfirșit — convenția artistică 
nu schematizează \iata, ci dimpotrivă 
o amplifică, prin vigoarea simbolurilor. 
Problema este tocmai ca infuzia 
liricului să nu covîrșească elementele 
realiste ale conflictului, ca avintul 
verbului însuflețit să nu se trans
forme în divagație retorică, frinind 

evoluția aprinsă a acțiunii dramei.
Cînd vorbim despre teatrul poetic, 

nu ne referim — bineînțeles — la 
variantele versificate ale unor com
poziții tragice sau comice. Xu pre
zența tiradelor în versuri atestă pre
zența fiorului liric, ci trecerea în pla
nul genului dramatic a unor disponi
bilități creatoare, proprii autorilor de 
stihuri. Tocmai acesta este meritul pie
sei lui Ivan Peicev, care a adus in 
teatrul său pe de o parte sugestivitatea 
metaforică a replicii, pe de alta fan
tezia viziunilor poematice, ca in exce
lentul tablou V, tabloul închisorii.

Piesa autorului bulgar evidențiază, 
încă o dată, caracterul specific al rela
ției dintre teatru și poezie în drama
turgia realist-soctalistă. In sursele de 
inspirație proprii luptătorilor înain
tați, în structură morală antiinidivi- 
dualistă a comuniștilor, în capacitatea 
oamenilor, care schimbă di<n temelii 
lumea, de a ridica observația particu
larului ta viziunea de ansamblu a 
generalului, se află elementele capa
bile să dea producțiilor dramatice ac
tuale un suflu poetic autentic și necu
noscut anterior. Hotărit lucru, Peicev 
nu este un partizan al dramei „in 
jurul samovarului", preferind ridicarea 
conflictelor la tonalitatea amplă, favo
rabilă odelor lucide închinate eroismu
lui comunist.

Drama „In fiecare seară de toam
nă* evocă momente din lupta tineri
lor comuniști bulgari in anul crucial 
1942. cînd războiul a intrat într-o 
novă și decisivă fază. Personajele 
principale ale piesei, Anna, Pavel. 
Andrei, înfățișează trepte diferite de 
maturizare a conștiinței revoluționare. 
Prima este, in ciuda tinereții sale 
strălucitoare, un „revoluționar de pro
fesie" format Pavel, deși devotat 
fără margini cauzei proletariatului, 
este incă stăpinit de porniri năval
nice necugetate. In sfirșit. Andrei 

străbate lei drum greu și dureros 
pină la înțelegerea rostului său in 
viață. Prinși in cleștele marelui con
flict care opune fascismului tot ceea 
ce e mai bun in omenire, eroii piesei 
evidențiază totodată variate naturi 
frârrantate. Piesa rezolvă sarcinile 
conflictului său de bază, reliefind re
marcabil tăria morală a luptătorilor 
antifasciști, relevind sensul inaft op
timist al traged'ei pe care o conține.

Teatrul Tineretului
In același timp, oamenii care popu
lează drama vădesc frămintări inte
rioare care-și prelungesc cursul, în 
unele cazuri, și dincolo de ultima 
cădere a cortinei. Există o legătură 
între dilemele individuale și înfrun
tarea centrală a piesei ? Bineînțeles. 
Ciocnirile furtunoase din conștiința 
fiecăruia sint răsfrîngeri parțiale, co
lorate individual, ale marelui coman
dament social al istoriei. Pentru An
drei, pentru mama sa, și — intr-un 
anume sens — pentru Wanda, dez
baterea intimă sufletească este le
gată de chemarea la atitudine civică, 
de ieșirea din „neutralitatea" com
plice cu dușmanul. Conturul afectiv 
al acestui zbucium -interior este intens 
și, de aceea, diferențiat. Toate aceste 
trei personaje sint chemate de viață 
să înțeleagă necesitatea alegerii, dar 
ele se vor pronunța față de acest 

apei nuanțat și distinct Arma chiar, 
eroină pozitivă prin excelență, se 
luptă cu inoportunitatea dragostei sale 
pentru Andrei, iar Pavel dă o tar- 
niri excesiv pătimașă unei lupte care 
cere disciplină ți singe rece.

Factura lirică a piesei scoate me
reu in evidență sentimentalitatea per
sonajelor. fără a friza — nici urt 
moment — melodramaticul. Chiar și 
canaliile ucigașe de felul lui Boris sau

Crucian sînt urmărite în zona afec
telor, tocmai pentru a preciza speța 
inferioară căreia aparțin aceste făpturi 
în care supremul simțămint sufletesc 
este spaima animalică împletită cu 
ura josnică, depreciantă.

Autorul piesei a creat astfel două 
tipuri reprezentative ale faunei ab
jecte care încearcă să ridice obsta
cole în calea omului adevărat, acțio- 
nind in numele unor clase de mult o- 
sindite ta pieire.

Ivan Peicev n-a scris ceea ce se 
cheamă un „poem dramatic". Do
rința de a nu pierde contactul perma
nent cu realitatea socială, cu istori- 
citatea conflictului, l-a condus pe 
scriitor la o interesantă împletire a 
momentelor intens pasionale cu sce
nele de notație realistă. Așa se ex
plică alternanța unor tablouri diferit 
orchestrate dramatic. Discuția teres

tră dintre Anna și Elena din tabloul 
VI urmează construcției convențio
nale de simboluri din zguduitorul ta
blou precedent. Opoziția categorică 
dintre cele două lumi se desemnează 
memorabil în tabloul V, care iese cu 
dezinvoltură din tehnica realista a dra
mei, tocmai pentru a o fundamenta 
ideologic mai deplin.

Este adevărat că în această arhi
tectură alternantă se pronunță 
unele defecțiuni de logică a dramei, 
cum ar fi sensul chemării lui Crucian 
de către Bogdan (cel puți*, net ar 
sau rostul autodemascării lui .Andrei 
prin smulgerea camuflajului, in 
de a încerca să se salveze Acestea 
sint însă amănunte îr.tr-o compozi’ie 
care se impune prin autenticitatea li
rismului său combatant

Piesa lui Ivan Peicev iși aduce o 
însemnată contribuție la creșterea in
teresului viu ai publicului nostru 
pentru dramaturgia nouă a țării ve
cine și prietene. Chemare răscoli
toare la vigilență împotriva fascis
mului, ea se înscrie, cu succes, in 
linia realizărilor originale din fami
lia artistico-spirituată a nemuritoarei 
„Tragedii optimiste".

Regizorul bulgar Venelin Țancov a 
dovedit o certă corespondență tempe
ramentală cu autorul piesei pe care 
a pus-o în scenă la Teatrul Tinere
tului. în afară de cunoașterea cadru
lui specific al acțiunii dramei, Țancov 
a adus o înțelegere remarcabilă in 
reconstituirea filonului dramatfco-!i- 
ric al dramei. O primă idee meri
tuoasă a fost aceea de a alcătui. 

pentru aceasta operă de elan auten
tic. • distribuție de actori tineri și 
foarte tineri, chiar in rol urile cu o 
altă indicație de vtrsiă. Această ini
țiativă a creat mai bune condiții pen
tru rostirea tinerească a textului, o 
mai deplină racordare a interpreților 
ta tumultul sufletesc al eroilor.

Sarcina dificilă ce revenea regiei 
de a realiza unitatea spectacolului, 
egind firesc scenele de observație și 
dialogurile .obișnuite* cu tablourile 
de extremă intensitate poetică, a fost 
îndeplinită cu ingeniozitate. Astfel s-a 
imprimat, in general, mișcării per
sonajelor un ritm paroxistic, expri
mat in gesturi bruște, cu căderi și 
ridicări Fulgerătoare, într-un continuu 
WMtism pasional. Pasajele „coti
diene*, ca de pildă tabloul IV (loca- 
lul „Trei iilieci*), au fost de asemeni 
integrase liniei generale a spectaco
lului prin atmosferă. Jocul de lumini 
și tanbre, ca și alte elemente adia- 
eeote; au stabilit un fundal pe care 
replicile cele mai simple s-au înscris 
cu rezonanțe de recitativ. Un rol con- 
siderabtl in comentarea sensului unor 
scene Sa jocat uzii:zarea variată a 
muzicM, ir. tonalități și intensități deo- 
aebite; coMnfind patosul marilor a- 
vinturi sau degradînd spațiul scenic 
ca in reprezentarea rirouniL

ImpresxKXKX a tost compus scenic 
tabloul coc-.urbari din închisoare in
tre Pavel și „Xec-noscutul" care a 
luat — in această \iztane regizorală 
— trăsăiurile veninosuhd Bogdan. 
Opoziția ireductibilă dintre comuniști 
și. exploatatori. Bustrată ferm și a- 
prins in text iși accentuează in scenă 
conturul simbolic, sub-inîind statoarea 
generalizarXă a cooflktaiuL Astfel, 
reprezentantul burgheziei muribunde 
primește replica nu tLxnai a unui om 
ci a unei clase, prezentă in acest ta
blou prin grupurile de neclimit ale 
deținuților antifasciști. Dianitru Furdui 
(Pavel) a rostit cu o sințpiiîate Răs
colitoare textul său grav și luminos. 
In rolul ticălosului Bogdan, Gh. Vrin- 
ceanu a confundat insă deseori pati
ma cu precipitarea vociferată. Tină- 
rul actor a avut, totuși, citeva mo
mente bune, cu deosebire în scenele 
calme, de distilare interioară a repli
cii Inegală, dar deosebit de intere

santă ni s-a părut creația lui Mihal 
Dogaru (Andrei). Acesta a înțeles 
bine sensul zigzagat ai evoluției 
personajului. (Momentul deconspirăril 
în scena apariției neașteptate a Wan* 
del a surprins, prin autenti
citatea gesturilor, în vreme ce 
finalul a fost jucat cu o stăpînire 
care comunica limpede, în situația 
tragică dată, împăoarea sufletească 
proprie găsirii drumului mult căutat). 
O cerebralitate prea marcată l-a îm
piedicat însă pe interpretul lui An
drei să dea înălțimea cerută accen
telor de caldă poezie ale rolului. Dim
potrivă, o constantă luminoasă, cu 
treceri line de ta patetic la firesc, a 
realizat Magda Popovici. Abordînd 
rolul cu un fizic juvenil, la prima 
vedere puțin potrivit pentru expe
rimentata ilegalistă Anna, actrița a 
dat grație tinerească mișcărilor sale 
decise și farmec lucidității extreme a 
personajului. Partitura contradictorie 
a Wandei a căpătat, în interpretarea 
Nataliei Arsenie, o luminozitate stra
nie care atrage stăruitor atenția. Ta
tiana lekel nu s-a simțit in largul 
său sub peruca mamei lui Andrei, 
deși a trecut prin scenă corect și 
conștiincios.

Regia a evidențiat cu dragoste pen
tru text (și, în același timp, intr-o 
viziune puternic personală) liniile ideo
logice ale dramei. Conflictul central, 
lupta hotăritoare dintre întuneric și 
lumină, a fost continuu scoasă în re
lief, printr-o fermă subordonare a 
diiemelor laterale, destul de tentante. 
Decoratorul (ion Mitrici) a realizat 
sugestiv ideile direcției de scenă, mai 
aies in tablourile IV și V.

Rod ai unui eficient schimb de 
experiență cu Teatrul Tineretului din 
Sofia, spectacolul realizat de Venelin 
Țancov este o reușită artistică certă. 
Condamnarea hotărită a fascismului, 
demascarea filistinismului burghez și 
mfc-burghez sint pronunțate, in aceas
tă reprezentare a piesei lui Ivan Pei
cev, cu o forță care exprimă incă 
o dată unitatea deplină de vederi in
tre oamenii muncii bulgari și romini.

V. MÎNDRA
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JOS RĂZBOIUL! '
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Paralel cu marile progrese, ale mijloacelor de exterminare ți 
cu masivele bugete de înarmare, deviate de la datoria îngri
jirii sănătifii ți a vieții de muncă duioasă în linițte ți pace, 
agresorii, deocamdată, ai atitudinii ți ai cuvinlului afifat, vor să 
ne întoarcă la vîrsta preistorică a pietrii, cînd omul,.încă pe 
jumătate goril, îți ucidea vecinul de peșteră ca să-i ture culcu
șul și paiele cu care se învelea să doarmă.

Cu ce au să se aleagă asemenea fiare, azi in smoking și re
dingotă I

Moartea ti așteaptă la coiful bulevardelor somptuoase pe 
tofi, dar ca și cum ar fi de marmoră și aramă, inconștienții se 
cred In biata lor piele putredă șl degenerată, el singuri nemu
ritori țl eterni ! Se pare că, zgudulfl de nevroza sutelor de 
kilometri pe oră, lichidată zilnic cu cadavrele mereu multiplicate 
ale vitezei, el cer o hecatombă mai expresivă țl mal rapidă, 
piramide și clăi de cranii la răspîntii șl încrucișări, noi cup
toare de ars oamenii de vii, alte gaze, alte otrăvuri. Doctrina 
lui Clausewitz de suprimare a popoarelor Infr-o secundă, pre 
filosofica lor fericire, a prins rădăcini întinse pe toate conti
nentele unde demenfa nu mai poate fi tămăduită pe cale me
dicală. Spitale pentru nebuni, nu războaie, domnilor zguduifi 1

Jos războiul pe totdeauna I

THEUN DE VRIES
(OLANDA)

0 rămășiță medievală

Jj

H
n conștiința oamenilor se for
mează tot mai mult convingerea 
că sistemul capitalist este înve
chit și condamnat. Tot mai acut 

este resimțită limitarea capitalismului 
și posibilitățile nemărginite ale socia
lismului. „Conștiința cosmică* a tinerei 
generații, atîț din Uniunea Sovietică, 
cît și de dinco’lo de frontierele ei, vg avea 
o legătură indisolubilă cu succesele con
crete ale socialismului.

Este greu de prevăzut cum anume va 
influența această „conștiință cosmică" 
cultura, arta și literatura. Sînt convins, 
însă, că vom vedea influența ei în 
viitorul apropiat; ea va accelera dispa
riția noțiunilor anchilozate, va pune ca
păt decadenței burgheze în toate dome
niile artei și va apropia deplina victorie 
« omului socialist...

Cucerirea cosmosului dovedește că

distrugerea reciprocă și războaiele sînt 
o prostie și o rămășiță din evul mediu. 
Numai demenții, condamnați să dispară 
de pe scena istoriei, pot favoriza această 
moștenire întunecată >a trecutului.

Dar ce se poate spune despre scriitori, 
artiști și despre întreaga intelectualitate 
creatoare a lumii ?

Vom putea oare noi de acum încolo 
să scriem, să gîndim și să creăm, igno- 
rind faptul că viitorul omenirii este le
gat o dată pentru totdeauna de comu
niști ? Am înțeles oare noi, în sfîrșit, 
că, găsindu-se în plin proces de dez
voltare, comunismul e unica forța so
cială care va determina atitudinea noa
stră față de tot ce este esențial pe 
pămînt și în cosmos ?

De răspunsul just pe care îl va da 
fiecare artist la această întrebare de- 
pinde viitorul culturii.

■mm SEAN O'CASEY «mmmmmm
(ANGLIA)

Nu faceji din pămînt 
un mare mormînt

ILYA EHRENBURG
(U.R.S.S.)

Să găsim
un limbaj comun

u trei secole înainte de 
era noastră, înțeleptul 
împărat indian Ashoka 
a blestemat războiul, 
spuinînd că armele sînt 
nedemne de om. Esseii, 
demascînd pe cuceri
torii romani și pe fa
riseii care coiaborau cu 
aceștia, afirmau că cel

care ridică sabia, de sabie va pieri.
Timp de multe secole, mințile cele 

mai luminate ale omenirii au visat 
la ziua cind oamenii vor renunța să-și 
mai rezolve certurile prin paloș și 
să-și demonstreze dreptatea prin sin- 
gele străin....

Dezarmarea nu mai este o utopie. 
Utopie — și anume o utopie scimavă 
— devine războiul atomic.

Icar a vrut să zboare in stratosferă
cu ajutorul unor aripi de ceară. Acesta 
era un vis. Dar azi-mîine, o ra
chetă îi va depune pe Lună pe cerce-

---------------- ERSKINE
CALDWELL --------- -----

(S.U.A.)

V

■mmmm HAGEMANN
[R.F, GERMANA)

Un eveniment important
N-a trecut multă vreme de cînd lup

tătorii pentru pace erau batjocori* . 
fiind priviți drept niște visători, sau 
fiind considerați drept un pericol na
țional. Astăzi el sînt realiștii. Adepta 
politicii de forță lucrează încă cu no
țiuni ce aparțin . incontestabil trec--—- 
lui. In zodia bombei atomice nu ma: 
există nici o alternativă asupra nece
sității păcii — asupra acestui fapt roti 
conducătorii de stat din apus și răsă
rit au căzut de acord.

Concluziile trase din această stare 
de fapte de către N. S. Hrușdov. Încă 
din toamna anului 1959, și anume: de
zarmarea generală, totală și cor.~y.ata 
au constituit deci un eveniment de im
portanță capitală.

De multă vreme, Anglia 6-a 
lipsit de ceea ce îi e necesar, 
pentru a deveni o putere răz
boinică. și asta o face și acum.

Ea a fost gata să-și. vindă 
veșmintele pentru a-și cumpăra 
no; arme războinice și, implicit, 
penrru a face din Anglia un 
mare, gigantic mormînt.

Dacă Anglia ar deveni un 
mormmt, același lucru s-ar pe
trece cu întreaga lume. Așa că 
salUndu-se pe ea însăși, An
glia va salva întreaga lume.

0 astfel de perspectivă este 
groaznică — ca lumea aceasta 
sâ devină o cenușă fumegîndă, 
un mormînt mai mare decit 
Anglia însăși, fără măcar o floa
re care să-i veselească vasta-i 
întindere mohorită. Fiindcă a-

tunci pînă și fermecătorul 
greier al lui Bernard Shaw, 
care ciripește în hamacul lui 
ar dispare pentru totdeauna.

Experiențele cu arme nuclea
re trebuie să înceteze. Și nu 
numai atât, dar toate bombele 
făcute pînă acum, trebuiesc 
distruse. Și nu numai atit, dar 
oamenii trebuiesc deposedați de 
toate armele convenționale. Sol- 
dații trebuie să facă stingă 
împrejur și să se întoarcă acolo 
de unde au plecat, fiecare om 
în orașul său natal, in sinul 
familiei sale.

Atunci fiecare om va sta sub 
propriul său smochin, fiecare 
greier se va legăna in hama
cul lui în deplină siguranță șl 
intr-o veșnică pace.

Acum, poporul american vede 
viitorul cu mai multă claritate și 
crede cu o speranță mai mare tn 
posibilitățile înfăptuirii scopului 
final, pacea în întreaga lume. Sînt 
convins că americanii consideră 
acum că încordarea internațională 
și tot soiul de „războaie reci" pot 
fi înlăturate prin colaborarea din. 
tre U.R.S.S. și S.U.A. Iar dobîn- 
direa acestei colaborări pentru 
păstrarea civilizației este datoria 
cea mai de seamă a conducători
lor celor două state.

Ca scriitor, consider că cauza 
păcii va avea mult de cîștigăt 
dacă scriitorii și studenții so
vietici vor veni des și pentru pe
rioade îndelungate tn Statele 
Unite, iar scriitorii și studenții 
americani în Uniunea Sovietică.

SURGIT PAMPURI
(INDIA)

pacea
Oameni... Oameni... eu chem pacea ; 
strig : să nu-nceteze nicicînd 
cîntecul de primăvară-al lumii, 
să nu fie arși trandafirii 
de glonțul flămînd ; tînărul 
să-și întîlnească-n pace iubita, 
rîsul de bucurie să fie în ochii de prunc, 
sub privirea tatălui, să învețe copilul, și 
maică-sa să-l îmbrățișeze

neumbrită de teamă.

GIOVANNI ARPINO
(ITALIA)

Dr. ALBERT mkmm 
SCHWEITZER 

(FRANȚA)

GIANCARLO ~

(ITALIA)

CĂTRE
UN UMANISM

SOCIAL

101 acă știința ne-a introdus tn era 
atomică, noi vrem să trăim tn 
această eră, nu să pierim din

tătorii cosmosului: aceasta este o sar
cină pe deplin reală. Același lucru se 
întâmplă și cu dezarmarea: ea a de
venit realizabilă datorită creșterii 
conștiinței și acumulării de cunoștin
țe. Mai puteau exista războaie cît 
timp luptau detașamente, regimente, di
vizii, armate, cît timp ne mai puteam 
gîndi la învingători și, învinși. Acum, 
războiul înseamnă nu numai asasinat, 
dar și sinucidere. A începe războiul 
nu este numai criminal, dar și de
ment. Lucrul acesta este înțeles de 
toată lumea, in afară de nebuni. Dar 
nu ajunge să înțelegem aceasta, tre
buie să și tragem concluziile corespun
zătoare...

Știm că tratativele nu vor fi ușoare. 
S-au acumulat multă neîncredere și 
îndoieli in anii „războiului rece". Nu 
este chiar așa ușor să se renunțe la 
vechile noțiuni. Există încă partizani 
ai politicii de forță. Mai sînt încă 
cercuri direct interesate în continua
rea cursei înarmărilor. Acestea în
cearcă să mențină concepția unei lumi 
înarmate.

Pe vremea cînd eram copil, lumea 
înarmată se numea „lume pe un^, 
butoi cu praf de pușcă". Acum putem 
spune că lumea înarmată înseamnă 
lumea situată pe mii de bombe ato
mice și cu hidrogen.

Ce înseamnă a lupta pentru dezar
mare ? Aceasta înseamnă a înlătura 
neîncrederea, a unifica opinia publică 
mondială, a arăta că neînțelegerile 
care uneori sînt amplificate de anu- 
miți politicieni sau de unii militari, 
nu sînt atât de mari, că ele pot îl 
învinse in numele înfăptuirii unui mare 
țel.

Trebuie să trecem peste frontierele 
mișcărilor, să privim mai departe, tre
buie să-i unificăm pe toți partizanii 
dezarmării. In Anglia există o puter
nică mișcare împotriva armei nucleare.

In America există Comitetul națio
nal „Pentru o politică nucleară ra
țională". In Statele Unite se poate 
observa o mare schimbare: diferitele 
organizații culturale, pacifiste și reli
gioase se exprimă cu tot mai multă 
insistență în favoarea dezarmării. 
Mulți oameni politici importanți au, în 
această problemă, o poziție pe deplin 
rațională. Reprezentanți ai cercurilor 
influente de afaceri, de asemenea, în
clină spre ideea colaborării pașnice... 
Vom fi fericiți să ne întâlnim cu re
prezentanții opiniei publice americane, 
să discutăm deschis cu ei problemele 
cele mai acute în interesul întregii 
omeniri.

O/ tineri ai lumii
Prietenii mei, voi, tineri ai lumii 
care vreți să purtați cu mine viața în mină 
ca pe un flutur și s-o faceți să zboare mai su3, 
acesta nu-i ceasul plecatelor frunți, 
al îngerilor înșelători, al negrelor devastări 

autumnale, 
acesta e ceasul meu și al vostru
și el se reîntregește, pentru oricine vrea, 
piatră pe piatra, din mîngîieri și mortar, 
și aci sosesc de departe marile glasuri fraterne 
să ne aline asprele inimi.
Trebuie să refacem iubirea din nimic 
pentru cine a ieșit, sîngerînd 
din catastrofă minciunilor seculare 
din ochiul nedumerit al istoriei. 
Vom ajunge cu ochii candizi 
acolo unde planetele se rotesc în tăcere 
și vom strînge mîini și vom înveseli orașul: 
așadar, pînă la ultima suflare, tinere, 
aleargă din casa pe care nu o ai 
de la munca de rob care nu e a ta

TRATATIVE 
SINCERE
Scopul spre care trebuie să se 

îndrepte astăzi șl tn viitorul În
depărtat omenirea, constă în a- 
ceea ca problemele care despart 

popoarele să fie soluționate nu pe ca
lea folosirii armelor, cl să devină în 
mod obligatoriu obiectul unei reglemen
tări pașnice.

...Renunțind la arma atomi.ă, gene
rația noastră va face primul pas pe 
drumul care duce la un scop mal În
depărtat — lichidarea războaielor. Dar 
dacă ea nu renunță la această armă, 
va continua să înainteze pe calea ce 
duce spre războiul atomic șl spre su
ferință. Persoanele care urmează să se 
tntflnească pentru a discuta problema 
păcii trebuie să-șl dea pe deplin seama 
de această alternativă dacă Vor să ducă 
tratativele cu toată obiectivitatea șl se
riozitatea, cu deplina conștiință a răs
punderii ce le revine.
(Din broșura „Pace sau război atomic*)

Ca tinerețea să strălucească în veci 
și veșnic să fie Aprilul, 

ca moartea să nu dea năvală de peste mări 
în căminele noastre, 

ca ochii bătrînelor să nu se stingă ca o 
prăbușire de case, 

ca fruntea fiilor s-o știe teafără 
sub albastrele zări 

ca privirea iubitei trecînd prin maramă 
să fie îndemn conștiinței pentru iubit, 
ca buzele fragede să-i trimită un 

zîmbet al păcii
ca urarea „să trăiești" să răsune cînd te desparți, 
ca fetele noastre să se dea liniștite în scrinciob, 
ca în luna Sareimului să nu uităm să dansăm 

ghidda sub palmieri,
ca vocea fetelor la fîntînă să răsune mereu, 
ca holdele din Pundjab să fie ferite 

de viscol, de flăcări,
ca pașnicilor plugari nimeni să nu le fure pămîntul. 
pentru ca nevestele să poată să ne aducă 
prînzul la cîmp; ca mirozna 
cîmpiilor înflorate să ne îmbete 
în zi de Arminden, ca 
un alt Nagasaki să nu mai cunoască dezastrul, 
ca minunile orașelor să nu se facă scrum și deșerluri, 
pentru ca în inima ce bate pentru știința 

să nu pătrundă glontele orb, 
ca războaiele să le aruncăm 
lăzilor cu gunoaie ; ca incendiatorii 

bogați să nu îndrăznească să bea 
sîngele roș al popoarelor —

pentru toate acestea — visez, doresc și chem 
PACEA!

Pentru toate acestea lupt pentru ea l

pricina ei.
Prima condiție pentru pace este dis- 

trugerea miturilor; miturile înseamnă 
dintru-nceput război. Intr-adevăr, ade
vărata măsură a omului e dată de mun
ca pe care el a știut s-o depună pentru 
a încarna înseși valorile spirituale; iar 
astăzi, această încarnare depășește pra
gul individual, devenind un bun al so
cietății. De la umanismul individual este 
necesară integrarea într-un umanism 
social: numai în această amplificafie 
scriitorul poate aplica eterna lecție a 
umanismului, dacă mai presus de un 
privilegiu dezintegrant, el va reuși să-l 
prefacă într-o participare integrantă.

In romînește de GEORGE DEMETRU PAN Cunoscutul dramaturg englez John 
Osborne manifestind pentru dezar
marea nucleară.

de la pîinea ce nu-ți aparține și nu te satură 
din brațele femeii tale, povară nemulțumită, 
și strigă : sfîrșească-se iarna !
și strigă : sfîrșească-se groaza !. 
și strigă : să fugă tenebrele, 
speranțele ucise, rînceda hrană 
sbîrciturile care întuneca fruntea 
și războiul ce sapă în fiecare din noi! 
Vine primăvara și tu să urmezi 
pe străzi, mulțimea de voci și de zîmbete : 
împreună vom merge departe 
și fiecare vis depărtat va fi al nostru.

JAN PILARJ
(R. S. CEHOSLOVACA)

SĂ DISPARĂ GHEȚURILE 
„RĂZBOIULUI RECE"

în romînește de TAȘCU GHEORGHIU

iecare om cinstit ește dornic 
de o pace adevărată- Noi, co
muniștii, cunoaștem calea spre 
aceasta, lată de ce, nu sînt 

întîmplătoare imensele succese ale
științei sovietice in descoperirea secre
telor cosmosului. Ele reprezintă nu 
nutnai minuni ale tehnicii, dar in ele 
este inclusă și grija neîncetată pen
tru fericirea omului care trăiește pe 
planeta noastră...

Noi nu dorim nimic, în afară de 
faptul ca popoarele să se întreacă in
tre ele pe cale pașnică in ceea ce pri
vește ascuțimea minții și calitatea 
muncii lor. Noi dorim ca niciodată 
să nu mai piară milioane de oameni, 
ca nimeni să nu flăminzească și să 
nu îndure exploatarea, ca mamele să 
se bucure de fericirea copiilor lor, să 
devină imposibil ca din capriciul cuiva

să se împartă in două un oraș, o 
tară, o familie, un munte sau un rîu. 
Sloi dorim să se topească ghețurile 
„războiului rece" și însuși acest cu- 
vînt — cuvînt medieval al contempo
raneității să fie șters pentru totdea
una din limbajul oamenilor. Noi dorim 
ca savanții, prin eforturi comune, să 
descopere secretele naturii și să iz
băvească omenirea de stafia groaznicei 
boli a cancerului, noi dorim ca poezia 
să pătrundă tot mai adine in viața 
oamenilor...

Știința sovietică, intr-un avinț gi
gantic a depășit mult lăudata civiliza
ție americană. Acum devine din ce în 
ce mal actuală problema ridicată de

savantul și diplomatul american Ken
nan: „Timp îndelungat, America nu a 
avut în lume un partener demn de ea. 
Acum întrebarea este dacă se găsește 
un partener demn de sovietici...".

Munca noastră, calitățile morale ale 
popoarelor noastre, puterea economică 
a lagărului socialist, forța culturii și 
științei noastre, — iată argumentele 
care vor duce, în cele din urmă la 
dispariția ghețurilor „războiului rece".

Noi ne îndreptăm astăzi calea spre 
dimineața însorită a păcii, spre pă
mîntul inflorit, spre cucerirea cosmo
sului, spre prietenia dintre oameni și 
popoare, spre mărețul viitor — comu
nismul l
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