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NȚINEKEA 
ACI I

S-aetepl să via viața cu coșurile pline 
$1 M-ml ațteamă daruri din zări plnă ia mine I 
S aglețl hs Maplaa finală mud suind un pai 
De prieten fără nume, strife ți fără glau 1 
Cu aripi adormite in dimineața Innij
S-ațlepI să mi oe-utoarcă Iu streașină lăstuni 11 
S ațlept poale-aminti rea să ți mal Încerce cheia 
La pmuta dintre datini, s-ațlept cumva sdntefa 
luminHur pierdute In pulbere ți scrism î 
La mine un mai urca de a dreptul nici un drum : 
De-ah!a a cărăruie, o dlră ca de fum.
Nu intră nici o nțâ. n-am prag- n am pâlimar. 
Doar alelele se ngInâ cu noaptea ulr-nn arțar. 
Ca să aștept să vie ți ce să Înțeleg.
Cad peste mine timpul se prăbețețte-nireg 1

(din ..Ante-postume*)

ȘCOALA
n nou eveniment international de prim ordin rtțiaa Io 

aceste zile atenția Întregii lumi: premierul sovietic Iți 
începe câlâforla In Franța, Încep convorbirile dtatre hiietatta 

ergheevief Hrușclov și Charles de Gaulle. Ideea nobili a sabvgar- 
ărli păcii, a coexistenței și Întrecerii economice pașnica Intra cela 
ouâ sisteme politice ale tumll, ca și istoricele propuneri cn privire 
i dezarmarea generala șl totală pe care N. S- Hrașciov lo-a prezentat 
u cu multe luni In urmă de la tribuna Organizației Națiunilor 
mite, se așează, cu o forță șl cu o elocvență nedesmtnțMe tn add a 
nprejurare< pe Hnia celor mai scumpe principii de politică externa a 
Iniunil Sovietice, enunțate încă din prima xi a apariției in lnme a 
laiului sovietic. Consecventă mărețelor principii leotolMe pontica 
xternă sovietică a dovedit In tot cursol istoriei sale, dapfe com teve- 
ește și azi cu un prestigiu maxim, justețea poziției sala de cre4tn- 
ioasă apărătoare a păcii, de luptătoare înflăcărată pentru pace In 
itreaga lume.

Recent. N. S. Hrușciov a declarat la Calcutta: ^Sint profund con- 
ins că astazj există toate condițiile pentru menținerea |i conaoiada 
ea păcii. Nu numai eu gindesc astfel, ci și toți prietenii mei care 
preciaza In mod realist actuala situație internațională- Repet — con 
iderăm că acum situația internațională este mai favorabilă luptei 
entru pace, pentru menținerea păcii**.

Această situație nouă, aceste condiții bune și favorabile dezvel
irii cu un succes cresclnd a luptei pentru pace și coexMeuță. se da 
aresc mai presus de orice aportului ha târî t adus ta climatul politic 
iternațlanal de către numeroasele inițiative sovietice. Dacă am aminti 
□mai dteva din șirul de acțiuni sovietice luate la apăsarea părți, 
um sini hotărlrea el (la laceput unilaterală) de a nu mai face expe- 
lențe cu arma nucleară, hotărlrea recentă de a reduce dta neu cu un 
rocent Însemnat electivele torțelor armate sovietice apoi propunerile 
□acrele, practice, prezentate de către N. S Hrușciov la O-NU. pentru 
ezarmarea generală șl totală, devine limpede faptul că aportul Unia
ți Sovietice a fost șl este esențial In statornicirea acestui nou climat 
clitic internațional ce tinde să topească in Întregime stolurile răi 
olului rece.

Recenta călătorie a Iul N. S. Hrușciov in India, Birmanla. Indone- 
■la și Afganistan, a constitui!. In lumina acestor considerații- a alir- 
*are puternică și elocventă a posibilității depline de coexislență pas 
■ică Intre țâri cu orindulri politice diferite. Călătoria cure începe 
■cum In Franța, ca și convorbirile ce vor avea loc Intre N. S- Hrusctov 
fi președintele de Gaulie, var alcătui iară îndoială, o nouă dovadă, o 
■ouă afirmare a Ideji că pacea poate șl trebuie să lie salvată.

Opinia publica din țara noastră urmărește cu simpatie șl cu înaltă 
■rețulre eforturile continui pe care Primul Ministru al Uniunii Sovie- 
■ce le Închină țelului nobil al păcii și coexistenței pașnice intre toa
ta țările lumii.

Petru Vînta'lâ PICASSO: PRIETENIA FRANCO SOVIETICA (afiș)

Șl LITERATURA
D eosebtiul interes cu ce

re a fost Inflmpinato 
de cititori rubrica

noaiîrâ JJmba ți biera- 
tura roatlnâ in jcoir 
aa-a dovedii. incuodalâ, 
cu mufpaieu prohlemetor 
iacă nerezolvate In acest
domeniu pat ți trebuie 
râ /ie rezolvate prin par- 
tropotea ceiat direct ia~ 
Iernați, in prizau/ rind pro* 
feaorij țcotflor medii. In 
rpecial diiculii/e organizate 
cu proleaorii ți elevii irun- 
fnți. In orațeJe Craiova și 
Plaefti, au scos la ivea/â o 
eerie de sugestii demne a ii 
reținute, ți pe care le-am 
supus discuției in numărul 
trecui ai revistei. Spunem 
„le-am supus discutat toc
mai pentru că acest carac
ter ai rubricii noastre tre
buie sd lie evident cititori
lor 91 colaboratorilor noștri- 
Problemele predării limbii 
și literaturii romlne In școli 
nu sini nici pufine. nici les
ne de tezolval. Dacă pentru 
cursul elementar aceste pro
bleme sînt mai clare, dat 
iiind speciticui claselor res
pective de a cuprinde tntt' 
ier ia de predai intr-o lor mă 
mai simplă, Incepind cu cla
sa a V!Il-a lucrurile se

însemnări despre tehnica versului
■ fiertul rominesc este Întemeiat 
■fi pe un număr oarecare de sila- 
IF be accentuate și neaccentuate
■ regularitate, adică pe un număr
■ uniiățl metrice- Principalele unt-

||i metrice shit iambul, troheul, 
nhbrahul. anapestul și dactilul, 
arsul liber ar li acela care nu ține 
ama de «nici o regulă șl nu este 
:âtuit (țintr.un număr oarecare de 
lități metrice, ci dinlr-un număr 
recare de cuvinte care se poate 
in sad micșora după plac. O poe- 
t corn pa io din versuri libere se 
osebeșteide proză doar prin fapta! 
apare pe pagina în rlnaurî înega

11 Pentru ca totuși aceste rlnduri să 
fia considerate ca versuri și nu ca 

ozâ. se»,alama de obicei că ver- 
I liber are un ritm al lui, un ritm 
lat de mișcarea gindirii poeli- 
sceasta nefiind întotdeauna dis- 

să să ae-<aupuQă regulilor proza- 
e. Lucrul este perfect posibil. A 
ine Insă că versul liber are regu- 
! Iul este poate prea mult, afir- 
iția aceasta cuprinde chiar o 
itradicția la termeni fiindcă din 
iment ge tyic seamă dc regulă 

vers nu mai poate fi liber. în 
îsul cel puțin al caracterizării pe 
• i.» t»*. o rit •
ie va spune poate această 
acterizart njj f completă, că ea 

; în vedere-ifarnal Irtsușirile ex- 
ioare ale versului și că nu ține 
^^d^l^^^il^adinci^nteri- 

-cea 
corespundere Intre felul versului și 
mișcarea gindirii poetice și că e 
destul deci să se facă dovada ace* 
stei mișcări pentru ca o fraza sau 
lin Șir dc fraze, să poată fi carac
terizate drept vers. Ar ii cu totul 
greșit să se judece așa și asia din 
simplul motiv ca versul nu există

ca vers decit numai datorita acelor 
Însușiri exterioare, perceptibile ca 
urechea, așadar datorită In primul 
rind ritmului, ritmul fiind tocmai 
acea succesiune de vorbe rlnduite 
astfel incit si alcătuiască an nu
măr anumit de unități metrice, și 
care singur dă unui mănuachi de 
cuvinte calitatea de vers

Versul liber nu se supună regu
lilor. nici unui ritm cunosaat. Ar
monia lui este deci analaflga cu 
aceea a prozei artistice. In proza 
lui Chateaubriand, a lui Flaubert- 
a lui Sadoveanu se găsesc multe 
pasaje de mare valoare poetica prin 
adincimea emoției și prin adloci- 
mea expresiei și care au din belșug 
cadență, amploare și ceea ce fran
cezii numesc le narabre, adică ar
monia și echilibrul cuvintelor din- 
tr-o perioadă așa Incit să dea 
urechii un sunet plin. Versal liber 
este (oarte de aproape înrudit cu 
acest fel de proză, este chiar de 
fapt această proza poetică, așezată 
In rlnduri inegale- Această așeza
re. desigur, nu trebuie să fie ar
bitrară. făcută la Inlimplare- Orln- 
duirea frazelor în rlnduri inegale 
trebuie Intr-adevăr să corespundă 
mișcării poetice, șirul de vorbe 
fiind mai scurt ori mai lung după 
cum intensitatea gindirii poetice e 
mai mică sau mai mare, sau după 
cum emoția, sentimentuj^șlnt mai 
mult sau mal puțtff pufernicc. 
Versul se modelează deci numai 
după ceea ce trebuie să exprime, nu 
după o regulă exterioară-

Dar versul regulat, construit așa 
cum prescriu normek prozodiei, se 
poate și el modela după mișcarea 
gindirii poetice, și aceasta datori

tă. mal Intii, caracleruto

Din sumar:
MIHli DRAGOMIR;- Plecarea 

fn cosmos Va li întoarcere!
* unei vizite ?*

JEAN 1JVESCU: H inrich
Mann •

BARUȚU ARGHEZ1:’ Tudor 
Arghezl — ziaristica.

MIHAi NOVICOV: Rădăcinile 
sini aînrre.

N ȚTC* Logodnica — schiță. 
POP sWlION: țllnrrar ungar.

Pa i n s t r^am

deosebit pe care îl au fe
luritele structuri metrice, 
troheu iamb, anapest, ele- 
țî, al doilea, schimbării 
ritmu]u< in cursul poemu
lui, adică datorită polirit- 
m;ei. Este evident, dc e- 
xemplu, pentru or ic «ne, că 
troheul, a cărui unitate 
ritmică formală din două 
silabe poartă accentul pe 
pruna silabă, se potriveș
te ca alte in'șcări ale au 
lletukii decit acelea cu 
care se potrivește „Iam
bul suitor* cu accentul 
Pe silaba a doua, ulli- 
ina. a unității ritmice. In 
cercați să transpuneri 
Trccat-au anii ca nori 
lungi pe șesurl In metrul 
Scrisorii a treia și veți 
simt' ‘mediat această de
osebire-

Poată' care lacrează cs wrsori 
regulate are ta iodeataă cfteva 
procedee care fi dai raari goaihi- 
htați de «soduiatie- ta carsu! ace
luiași potra H poate schimba rae- 
trul: poate să laageaaci «aa să 
scarleze versa! rămWn^ la srrtafî 
mefru: in sfirștt poate să facă fi 
una și alta, să sdaaabe raetru! și 
si micșoreze saa să sporească M- 
mărul silabelor- lata o stradă Iu 
care țoale aceste procedee slut fo
losite : -.Păsârite călătoare ' Aa dai 
dla caaliaeat !■ caatiaeet / Vestea 
cea mart; l $i-acaM la ance vrej, 
la arie* flaare . E ■raaaal revalfal. 
snMl ti vialera*. Priaji vers de 
opt silabe, ca doaă accente Ionice, 
pe prima șl pe a șaptea, nu șt po
trivește cu aici o stnaclura ritmică 
obișnuită, mai aproape totuji dc 
troheu decit de altețe; al doilea 
veri e un iamb de zece silabe: al 
treilea vers cuprisde trofica 
Vestea și un ataflbrah cea mare; 
In sflrșit versul al patrulea 41 a| cin
cilea sict iambice dar de durai! 
inegală, unul de unsprezece silabe, 
celălalt de treisprezece. Variația a- 
ceasta. atlt In ce privește structura 
metrică, cît și în ce privește durata 
versurilor, dă strofei o mișcare dc 
expansiune, potrivită cu conținutul.

Nevoia de-a da versului o și mai 
mare capacitate de modulație des- 
prinzindu-l din regulile metrice, 
este firească și îndreptățită.-Înno 
rez expresiei este o cerință legitimă 
In literatură, mai ales alunei clnd 
realitatea pe care literatura o re
flectă se afla ea însăși Intr-o fază 
de înnoire, așa cum se fntfmplă a- 
cum In procesul de transformare 
socialistă pe care II săvlrșeșle pa
tria noastră. Desigur că versul li
ber atrage pe mulți poeți care văd 
in el un mijloc de expresie mai cu
prinzător pentru complexa Și va
riata realitate actuală. Tiparul ver
sului regulat nu-i mai mulțumește. 
E drept că. Intr-o privință, e mai 
ușor să compui versuri după regu
lile metricei fiindcă aici al de-a 
gata forma și odată pomii iambul 
sau troheul, merge aproape da la 
sine, dacă al cit d< cit simțul rit
mului (fiindcă de aces’l simț un 
poet are neapărata nevoie). Dacă 
Insă versul regulat (e poate duce 
la o monotonie corectă, versul liber 
te poate duce la desfrlnare verbală 
la prolixitate. Ia neglijență stilisti
că. Dar șl Intr-un caz și in silul 
ta poate duce numai dacă te lași 
dus. Fie că lucrează cu versori li
bere, fie că lucrează cu versuri o-

btțntate. poetul na irdiaâe aa se 
condor! rapâ principiul coasdi- 
tâțîi- ia artă M orice lucra pe care 
tl fad așor t și boa. ba chiar aș 
crede că dimpoteivă. Iot ee se fa* 
aa prea multa ajunați acta. în 
artă, mai puția trainic dedl te se 
face cm csleaeală și stadia. Versul 
lft« cere, ca sa dea reznlfale bune, 
cel padio iad allta muncă, toi ailta 
griji la «xacație cit cere și venal 
regalat- Mai moli chiar: abia aton
ei clnd poetul cunoaște la perirația 
și stăploeșie regulile prozedtei. abia 
atona poate sa com pa na versuri 
libere buoe- Briocaș, arttst faaaitor 
prin exceleuță. Îmi spunea uitata : 
..Am învățat zece aai anaiaaria |i 
ciad am știul-o la perfecție, am 
dat-e la a parte și m am luat la 
laptă carp la corp ca materia, ui- 
tlnd ce am lavățat". De fapt. BriA- 
cuș nu Qitase regulile ; treerna din
colo de ele și putea să meargă ca 
pași siguri mai departe tocmai 
fiindcă cunoștea la perfecție tot ce 
fusese plnă la el Ca să Infringi cu 
succes Șl în chip înnoitor regulile 
trebuie, mal țntlî, si le fi studiat 
adioc și sa le cunoști temeinic.

Cu ajutorul polirilmiei, In țnțele- 
sal cuprinzător pe care l-am indi
cat. se poate ajunge la atlt de 
multe combinații metrice Incit posi
bilitățile de înnoire a expresiei sfnt 
și ele foarte numeroase, capabile 
desigur să cuprindă înnoirile și 
transformările pe care te oferă ac
tualitatea- Versul liber adaugă Ia 
aceste posibilități multe altele. îna
inte insă de-a încerca versul liber 
și penlru a izbuti mai bine, nu 
strică de loc dac! poetul studiazii 
prozodia și se supune citva timp 
regulilor metricei. La alegerea u- 
nuia sau altuia din cele doua feluri 
de versuri desigur că numai con
știința artistică hotărăște. Dacă a- 
ceastâ conștiință artistică e adln 
că. dacă poetul e cinstit' față de el 
Însuși și față de materialul bogat 
și fecund pe care i-l oferă reali
tatea actuală, dacă va lucra far! 
grabă și va respinge ispita ușurin
ței, ■ comodității și a efortului mi
nim. alunei va putea (talenluj 
fiind, bine Înțeles, condiția inițiala 
absolut necesară) să compună poe
zii bune, fie că ișl va alege ca 
mod de expresie versul regulat, fie 
că Iș] va alege \ersul liber. Să nu 
se uite Insă că. și intr-un caz și 
in celălalt, el Irebuie să fie stâpln 
pe mijloacele sale, că penlru a fi 
stâpln pe acesle mijloace are ne
voie numaidecil să știe să compună 
versuri după regulile prozodiei și 
că numai atunci cind va stăpim 
bine prozodia va izbuti să strunea
scă cum Irebuie versul liber, care 
• nărăvaș din fire-

De orițlce prisos de timp 
Știa să vămuiască ora.
Spre a se putea ngriji !■ schimb 
De treburile tuturora.

LENIN
^7’meMea,

De-orașe și uzine mari. 
De solii satelor răzlețe 
Și de studențl ți de școlari 
(Toți trebufau de zor să nvețe).«

I
Grljlnd de pline ți metal, 
De țara țl de lumea ntreagă. 
Toi el ceruse, personal, 
La Kremlin liftul să se dreagă.

Neadmițlnd tărăgănări.
Tuna de*atita supărare : 
,-Stnț Inimi slabe, pentru care. 
Eun chin acest urcuș- pe scări'*.

De mii de treburi prins fn clești, 
El, ca prieten șl părlnte< 
De inimile omenești 
Găsea timp să-șl aducă-amfnte.

La ceaiul muncii stabilit 
O dată'nllrzte să vină, 
In ziua clnd a fost rănit 
Șl moartea-1 da ocol, hatul

Deși era nevindecat, 
Deși abia putea aâ scrie, 
(naltele nevoi de stat 
Erau o sfinți datorie.

De aceea veacurlle-n rlnd, 
Lumină, lor păstra o ricin d.

In rominețte de 
N1CULAE STOIAN

cumplicu diu ce iu pinu 
la uiiinia clasă, care ara de 
imbrulișat literatura noas
tră nouă, reaiist-socialistu* 
O istorie propriu-zisă a li
teraturii noastre, alcătuită 
In spirit știinliiic, marxist- 
leninist, care sd evalueze 
Întreaga moștenire literară 
pe temeiul tezelor leniniste, 
nu se poate alcătui în cîțiva 
ani. Iar din Istoria literarii
dinainte de eliberare noi
n-am putut reține decit ma
terial informativ ți citeva in
terpretări cu totul parțiale, 
Eforturile care ae lac acum 
In acest sens, sub egida Aca. 
demiel R.P.R., vor aduce, 
desigur, prima rezolvare a 
problemei, și abia atunci sc 
va putea trece la Întocmi
rea unor manuale pentru 
clasele IX — XI, corespun
zătoare. Făru su lie istorii 
ale literaturi, manualele de 
școală se bazează totuși pe 
aceste istorii, ți a le scoate 
din acest cadru ar ii a ope
rațiune profund neșliinji- 
tică. De aceea, avind in ve
dere greutățile reale în în
tocmirea manualelor șco
lare, redacția noastră a cre
zut util să instituie o discu
ție penlru a se găsi soluțiile 
cele mai indicate in inibu- 
nâtățirea manualelor actu
ale, și pentru a Ic sufonc 
atenției celor ce urmează a 
Întocmi manualele viitoare.

In afară de problemele 
privind manualele, școala 
ridică atllea alte probleme 
importante, dc metodică, 
leduri In aiaru de clasă, 
organizarea și activitatea 
cercurilor literare școlare, 
lolosirea cunoștințelor gra
maticale in analiza literară, 
etc, ele. Credem a ti dc fo
los școlii noastre Incerclnd 
să organizăm un schimb de 
experiență in această pri
vință. Foarte discutate au 
ost, de pildă, articolele pu
blicate in revista noastră 

le prol- Paraschiva Pau- 
escu, prof, ion Dumitru șl 

jroi. Ion Popescu. Unii par- 
ticipanți la discuțiile de la 
Craiova și Ploești, ca și unii 
dintre corespondenții noștri

s-au declarai Intru totul de 
acord cu punctele de ve* 
dere susținute In aceste ar* 
ticole. alții le-au negat jus
tețea- Ținem să precizăm că 
nu am Încerca/ să dâm 
„Modele** de rezolvarea 
unor probleme, ci numai 
să notam unele experiențe 
care ni s-au purul demne 
de interes, șl care ar putea 
ti fructificate, cu eventuale 
îmbunătățiri, și de alțl pro
fesori. Maf oles In ceea ce 
privește împletirea analizei 
gramaticale cu analiza Hte- 
rară. sintem departe de a ii 
găsii modalitatea cea mai 
indicată. Or, problema este 
dc cea maj mare impor
tanță pentru formarea ele
vilor, Iiind de neconceput 
însușirea istoriei literaturii 
fără solide cunoștințe gra
maticale. $coaia veche avea 
darul sfi îndepărteze pe 
elev de gramatică tocmai 
pentru câ o prezenta ca o 
malerie extrem de arida. 
Iară nici o consecJnfu prac
tică. un iei de invenție dia
bolică pentru chinuit elevii, 
ca bietul Trăsnea din amin
tirile lui Creangă, cu „mi- 
ți-i, ni-vi-ii". Școala naasfrâ 
nouă trebuie să distrugu din 
rădăcină acest fel de a privi 
gramatica, iuaind din ea im 
curs de bază penlru lormn*’ 
rea gindirii corecte, ți in* 
drumînd-o practic spre cu
noașterea frumuseților lim
bii noastre și a Învățării 
limbilor străine. Pe drept 
cuvînt x arăta, într-untf 
din conslătufrjle noastre, că 
analiza gramaticală, bine 
condusă, este o profundă 
analiză literară. Dar cum 
se poate face aceasta în 
mod practic, iară a în
cărca mintea elevului cu 
accesorii inutile, fără a 
fărîmița textul literar, ci 
dimpotrivă, scotîndu-i la 
iveală frumusețile și sub
tilitățile ? La aceasta în
trebare vrem să răspundem 

Jntrebind la rîndul nostru, 
pe tovarășii profesori, ce- 
rîndu-le să ne comunice ex
periențele lor pedagogice 
care au dat mai bune rezul
tate. Desigur, o discuție nu 
poate fi dusă la nesfîrșit, și 
revista noastră nici nu are 
calitatea de a oglindi, ceas 
de ceas, activitatea în școa
lă. Dar, plnă la închegarea 
unei experiențe cu caracter 
mai general, solicităm tutu
ror celor interesați colabo
rarea, pentru a putea des
prinde clementele necesare 
unei mai bune predări.

Am dat doar un exemplu, 
în privința analizei grama
ticale și literare. Exista Încă 
multe alte probleme impor
tante care sc cer dezbătute. 
Ia limita paginai noastre 
vom încerca să le giMifiim 
pe toate, pentru a contribui, 
pc măsura puterilor noas
tre. ia îmbunătățirea predă
rii limbii și literaturii ro
utine in școli. Tovarăși pro
fesori de limbo șl literatura 
ramină I Prieteni elevi f Aș
teptăm articolele, propune
rile, experiența dumnea
voastră de muncă, dorințele 
dumneavoastră Vă veți cu
noaște astfel mai bine, prin 
intermediul „Luceafărului", 
contribuind la educarea co
munistă a tinerei generații 
ți la dezvoltarea literaturii 
noastre rcalist-socialisle.



Silviu Dragomir:
„ VLAHII 

DIN NORDUL 
PENINSULEI 
BALCANICE 

ÎN EVUL MEDIU«

sa slavă. A Înțelege prin vlahi 
pe aromlni e o grava eroare. Dar 
aceste resturi toponimice ale 
populației romanice din evul 
mediu nu exclud caracterul de 
dacoromln. E necesar, după a- 
pariția acestei lucrări, un studiu 
lingvistic pentru a se stabili ve
chimea unor toponimice și in ce 
măsură pol fi ele identificate ca 
urme lăsate de vlahii evului me
diu.

Datele cu privire la vlahii din 
Serbia medievală lint mult mai 
multe «ferit cele aflătoare la 
vlahii din Bulgaria șl mult mai 
concludente. Hrisoavele slrbeștl 
pun in lumină întinderea geo
grafică a vlahilor, ne dau date 
prețioase asupra vlahilor dintre 
Vidin șl Morava, a celor din 
Muntenegru și Herțegovina (cf. 
cete două numiri străvechi de 
munți Visitor șl Durmitor) ace 
lor d*n Bosnia medievală, etc. 
Pe lingă materialul din toponi
mia șl onomastica slavă, auto
rul relulnd studiile Iul N. Joki. 
consideră cl trebuie să adău
găm șl terminologia romanică 
prezentă In limba albanezilor 
din regiunea Drin (cf. alb. 
Lemnj din rom. lemn*, alb. me 
trasa după rom. (ras de la trag 
etc.). Cu aceeași hagăile a in
formației e tratat șl capitulai 
referitor ta vlahii din Croația.

Mal discutabilă ni se pare si
tuația vlahilor din Istria. Felal 
cum au fost împinși morlacil că
tre Istria ridică semne de în
trebare |i pentru istorici șl pen- 

.♦m lingviști. Socotim că preble- 
1 .ftla* Irebu'e reluată, de data a- 
>*<*••14 cm mai multă «Igwanii 

o 4r t«f»n hngv»»«k
Capălalul priună viața și for

mele de organizație lăuntrică a 
.. .vtoltjjar aduce prețioase date 

nare elucidează multe probleme 
legate de istorie, de lingvistica, 

, - . u de folclor In- 

gltoare. Cunoașlem astlel viața 
păstorilor vlahi, a vlahilor tur- 
miri (turma era termenul pen- 
VP-țaravana vlahă, el transpor
ted cu caii marfa negustorilor 
rdfuzanl. aducind plumb șl cea
ră. lulnd. la întoarcere, de obi
cei. sare), a vlahilor ca soldați, 
etc. Cu privire la numele vlahi
lor (vlah, moriac. morov’ah, 
etc.), autorul discută accepțiu
nea Iul semantică de-a lungul 
istoriei: cit despre limba vlahi- 
lol-. intruclt nu există probe din 
limha lor. autorul pune In dis
cuție și rezolvă bine, In multe 
cazuri, problemele Indicate de 
numele de persoană și toponimi
ca care demonstrează caracterul 
romanic al populației vlahe sau 
morlace.

Capitolul ultim discută așeză
rile vlahilor din secolele 
X-lea—XVI-ka. simbioza alba- 
no-vlahă și raporturile interdia- 
lectale. Asupra ultimelor probit 
ine urmează a-șl spune cuvintul 
lingvistica. Regretăm că nu pu
tem Insista aici. Prin ideile el

generale, prin orizontul larg pe 
cart-1 deschide istoriei și ling
visticei. cartea este necesari ori
cărui om de culturi

GH. POALELUNGi

Ne găsim, după scurt timp. 
Ia a doua monografie (prima a 
test a Iul I. I. Russu. Limba 
traco-dacilor. Buc.. 1939) din se
ria de publicații ale Academiei 
R.P.R., elaborate In odrul pla
nului științific al Comisiei pen
tru studiul formării limbii și 
poporului romîn. Aceasta de
monstrează Interesul deosebit pe 
care-1 suscită o problemă atlt 
de importantă și atlt de insufi
cient Iratată in trecut. Pină la 
elaborarea unui tratat masiv, a- 
atmfiaa cerceilrl ample, pe sec- 
tears itilnțilice înrudite (istoria, 
lingvistica, arheologia, etc) sint 
ne «as are penlro înțelegerea con
dițiilor In care s-au format lim
ha și poporul remin. Lucrarea 
pe care o prezentăm reprezintă 
o sinteză originală a celor mal 
imparfanta probleme referitoare 
la rlapiflăirea Vlahilor, la nu
mele >1 limba lor, la vechimea 
așoalrllor, «iaht, la contactul 
dintre »tohl fi albanezi, la 
raportările infardialectale etc. 
Pe lingă informațiile științifice 
noi. autorul încearcă printr-o 
metodă mai cuprinzătoare îl, 
deci, mal bună, studierea date- 
ler toleato* •• ele lingvistxrL?t 
«ceind» ae <11 ie toai <m putin
ii. to^irimul aokenkiloe rak.* 
țirșlfe rvtevtna *»ma* cr*a r* 
interesează, 1n mod direct, de*- • 
clplinele isterice șl lingvistica, 
țn felul abesta. relicvele roma
nității balcanice apar Intr-o 
nouă lumină, crtlnd noi poslbi-"" —ț- r .' * . „
lltlțl de sludlere a începuturllofl 1 dicațllle sint bogate șl convin- 
poporului ronnln. a originii |l a viata
slructurii limbii romlne.

Informația documentară bo
gată. cercetarea Izvoarelor istoJ 
rlce șl a studiilor publicate de 
cercetători din sudul Dunării ci* 
specială privire asupra rămăși
țelor romanității balcanice ofe
ri prilejul de a adinei probleme
le |l de a înfățișa sinteze cit 
mal cuprinzătoare.

izvoarele bizantine și slave 
înțeleg prin vlah; populația ro
manizată, răsfirată in țările sla
ve din peninsula Balcanică. 
Grupul cel mai Important al via 
hilor e cel din Bulgaria medie
vală care a adăstat prin regiu
nea Stări Pianina de azi (losla 
regiune a Haemusului). Cerce
tările de plnă acum n« dau po
sibilitatea să reconstituim pro
cesul de difuzare » vlahilor din 
Bulgaria, să urmărim prezența 
elementului romanic (mai ales Io 
toponimie) șl'sl tixăm dala așe
zării lor nu mai tirzlu de seco
lul al X-lea Vlahii de akl an 
fost Insă repede asimilați dema-

Remus Luca:
DIMINEAȚA DE MAI

Xu.'ela, mai bine zis, pujts- 
ttrea lut Remus Luca, esle bio
grafia unei famtln de muitts- 
:ort, al cărei destin e 
nai de desenul istoric al ^o- 
letariaiului. Ion Cindea.*munci
tor ceferist, acitoist i»cd in pri
mele forme de orgaaiznre ale 
muncitorimii ardelene. In sili
cate, apoi înscris In partidul.so
cialist, părtaș la 
lufionard m 
prunului război 
evoluția acctd 
Dictată de it‘: 
pieudo-soctalisi 
cial-democrații 
orienteze mtgcnrta muncitoreas
că. Un timp, Cindea se retrage, 
parcă depășit de r/f^oetato. 
sub carapacea jamihet, soseș
te cinstit alături de soția sa. pra> 
ocupai de asigurarea unei ;eri- 
cin minime. Ce se va tnlL-n^r 
cu acest om 3 Aceasta t-a fosi 
viața? Va fi de acum un om ca 
atilia alții, cate nu cunosc decit 
slujba și casa, trăind dm amin
tiri ca un rătăcii In prezent? Nu. 
pentru că legătura cu clasa din 
care face parte, cu oamenii cu 
care a luptat ți practica muncii 
nu li permit o atare stare de 
amorțeală- Cindea nu e un re
trograd, ci un om nemaiuritat 
ideologic. Ei nu e sceptic, cinic, 
blazat. El rămine parte a între
gului clasei sale. Comuniștii 
apelează la Cindea fără rezerve, 
ccrindu-i servicii pe care nu le 
putea accepta dedt un om legat 
de partid Adevăratul luptător 
se naște din momentul conlu
crării cu comuniștu. In el 
Cindea Ișl descoperă forța care 
iui Însuți Ii lipsea, lumina care 
sd-i tndrumeze calea, sensul ade
vărat al vieții. Dimineața de mai 
e o „biografie contemporană* in
tr-un exces de descripție. 
mull urmărit procesul de for
mare In interior, mat 
ndlncit conflictul sufletesc al 
personajului și popesiirea ar fl 
cl ști gat fn intensitate. Paginile 
reușite sini acelea fn care scri
itorul alternează oasafzje auto
biografiei lui Cindea pnviru pri
mirea in partid cu firul comen
tariului său biografic.

Din momentul In care Cindea 
•i'itai de'lavarâști săi Vidră- 
șan Gheorghe fochistul, de Sze- 
bereș, muncitori cu conștiința de 
clasă limoezifd de cunoașterea 
filozofiei marxiste, este adus in 
rindnl comuniștilor, povestirea 
scade și mai mult rttmul, ca Și 
cum după acest eveniment n-ar

? are 
optică 

tnneiar 
care m> 
seră aa

Mai

mult

mai azea ce să se petreacă im
portant. Copiii tui Cindea, '.de
cișii, au posturi de conducere 
ca și ai lui Vidrășan. Mana e 
sentimentală din cale afară și 
suferă că au părăsit-o odraslele, 
scenele de viață devin din ce 
tn te mai incolore. Primirea in 
partid a lui Cindea nu li încheie 
victorios o viața de luptător, ci. 
chiar dacă e la o t'irstă înain
tată. U dă energie pentru a în
cepe o viață nouă. Cu carnetul 
de comunist In buzunar Cindea 
nu trebuie să răminâ un pensio
nar retras și cu conștiința îm
păcată eșieptlnd nepoții de la 
scoală, pentru că hllul de co-fcoală, pentru că titlul de 
muncit na e o simplă recom
pensă. Scriitorul a prins Insă 
bine atmosfera de familie, spi
ritul muncitoresc ce domnește 
In caza iui Cindea. in relațiile 

muncitorii, cu vecinii, 
ca frfetemi. La aceștia slujirea 
luptei tn ilegalitate, participarea 
la acțiuni riscante care sini in 
taferesul poGticit Partidului Co
munist, sini acie firești pi le ln- 
drpftneșie ea dragoste.

Dimineața de mai nou după 
•r.-i lung anotimp al intuaerecu- 
laL al imptldftt. dezo-ioaret p 
crimei, aurora roșie se r.dîcd 
fin secr-ficule lui Vidrăson, g/e 
fc: Aurei ți chiar ale Manei și 
a lut Ion Cindea pe care par
tidul nu-i reclștigă ca oameni 
inslmnați zi U socoaie de la tn- 
cet>ul apmrfinLnd ca elementele 
ârr-Vffljd forte morale- Puterea 
de granit cu care muncitorimea 
intră tn noul ev istoric i-o dă 
această unitate de acțiune, de 
rotnfâ și

Robert
p

de crez.

M BUCUR

Burns:
O E ME

Deși tipărit după un an de 
la sărbătorirea marelui poet 
•coțian, volumul euprinzlnd o 
culegere din versurile sale umple 
to mod fericit un gol al activi* 
lății editoriale. Puțin cunoscutl 
la noi In țară, numai prin cite*a 
tălmăciri riilețe apărute In pe
riodice, figura poetului-plugar e 
desenată In dteva linii sugeslire 
de poemele publicate 1n recentul 
volum. Alcătuitorul culegerii a 
ales vereurile definitorii ale ce
lor mal importante registre poe
tice In care l-a manifestat talen
tul original și multilateral a| Iul 
Burns. S-a Insistat pe buni drop, 
tate asupra laturii celei mal 
însemnate ale creației sale: dra
gostea de libertate, exprimată 
cu o vigoare ce-l prevestește pe 
Shelley și Byron. Ostaș al luptei 
pentru izbfnda Ideilor revoluție 
franceze (cu care a lost tortecn 
poran). vrăjmaș al autocrației 
monarhilor de pretutindeni. 
Burns se numără printre cei mai 
de seamă Interpret] oe olan noe-

tic ai iacobinismului. Prezența 
unor poeme ca Pomul libertății, 
Să nu mai lincezlm (adevărat 
marș revoluționar). Marșul lui 
Robert Bruce spre Bannockburn, 
Infirma oplnta curentă a tinor 
critici occidentali care 11 socoteau 
doar ..un liric ireductibil, clntă- 
reț a] priveliștilor nafale" (cf. 
David Daiches. Robert Burns. 
Londra. 1950). Desigur nu se 
poale trece cu rederca legătura 
organică dinlre poezia sa șl pei
sajul scoțian, oamenii aspri și 
dlrji ai parafatului său; dar a 
limita interesul liricii «île doar 
la acclz suscitai de „o sursă de 
folclor*’ (cf Franklin Bli&s Snv- 
der. Viața lui Robert Burns, 
New York. 1932) inseațnnă a 
comite un fals

Fără îndoială ci n 'ața und 
culegeri ce nu fnaumeazi mai 
mull de 70 de titluri din opera 
relativ masivă a unui |M1. se 
pot ridica obiecții. Ni s-s»1 fi pă
rut de pildă, interesant ca In vo
lum ai figureze Petrecerea de 
simbătă seara a unul țăran cel 
puțis fragmentele In care Burns 
Inalțl un imn pshlri sale asu
prite. clntlndu-și dragostea pen
tru oamenii ei simpli, pentru o?- 
timismsl și frumusețea lor mo
rali. Sau Urarea de anul nou. 
considerată drept unul din cele 
mai coadudente poeme autobio
grafice ak lui Burns, mărturie a 
atașamentului său față de munci, 
tori? ogoarelor, in mijlocul că
rora trăia Sau Nu sint popă, ex
presie a aceluiași sentiment de 
mlndrle • țăranului care-i n:«- 
prețuieșle pe nobili, pe clerici, pe 
toți cei care nu sfat fa stare să 
producă bunuri necesare vieții 
oacietățll.

Tălmăcirile, purifad semnătu
rile de prortlgla ale clkirv» din
tre cei mai buni tradueslcr: de 
versuri englezeșt’ (Mihnea 
Gheorghiu. Dan Duțeacu, Leon 
Levițchi. Petre Solomon), ridică 
volumul la un înalt nival irtlMic. 
Respinglnd formu’a unei frans- 
puneri In dialect, tălmăcitorii 
a-au dovedit inspirați Ei au pre- 
zeaiat aatfe! o culegere unitară 
din punctul de ved**e ol lexicu
lui și al formelor sintactice, fără 
fanteziile lingvistice la care ar 
li putut fi îndemnați de limba 
scriitorului ac&țian. Faof cate 
dovedește Inel o dată că, înteme
iate pe criteriul unic (și valahii) 
al fransounerlt fidele a ideii ia 
rllmu! propriu orl2fna1«lcl, In 
același număr de versuri si sis
tem de rime, traducerle creează 
impresia unității unui volum an
tologic

Fără doar ș! poate, criteriile 
formale nu alnt nici singurele, 
nici cele mai importante, dintre 
cele care guvernează o tradu
cere. înțelegerea deplini a ori
ginalului (garantată de faptul 
cz trei dintre cei petru traducâ- 
tori sint și filologi angliști bine 
cuno«aiți). ajangtnd pini la 
identificarea în Amănunt cu In
tențiile poetului, șezi sa rea nuan
țelor de expresie a ideii ooetice, 
au făcut ca versiunea roml-

nească să fie ferită de primej
dia de a deveni o juxtă versi
ficată lipsită de vibrație.

Mu știm dacă traducătorii 
și-au ales poemele pe care urmau 
să le tălmăcească pe temeiul pre 
(erioțelcr person ile. Dar uncie 
traduceri amintesc de alte reali
zări remarcabile ale semn stărilor 
loc. Cerșetorii veseli, tradusă de 
Dan Duțescu. de pildă, păstrează 
rezonante din Chaucer, publicat 
nu de mult aub aceeași semnă
tură Intr-un volum de o deose
bită jinută artistică. Sau Cei doi 
dini, tălmăcită de Leon Levițchi, 
amintește stăruitor (șl nu In 
chip nefericii) de unde pasaje 
din piesele lui Sheridan apărute 
acum clțiva ani toi In traducerea 
lui Leon Levițchi. Astfel Incit 
avom impresia ca traducătorii 
au șliul să găsească versurile 
cele mai potrivite temperamentu
lui șl experienței lor.

Am dori să semnalăm, totuși, 
ci te va asperități pe care, proba
bil. o muncă mai stăruitoare 
le-ar II netezit. Cea mal Irec- 
ventă dintre ele c diltongarea ne
firească a unor vocale ce ar tre
bui pronunțate fn silabe separate. 
(Bastllla, te-mprietenește, nease
muita ele...). Desigur, sarcina de 
a transpune In același număr de 
versuri o idee exprimată Intr-a 
limbă prin excelentă monosila
bică e deosebit de dificilă -, dar 
soluțiile nu lipsesc. Uneori, «e 
IoIqmsc asonante supărătoare 
(zdravăn-otravă;
măr 11-Mary etc ). Ne Intlmplnâ 
citeodată expresii 
ghilotină lorzii toți / iar cavale- 
rii-n brici (?!)“. alteori repetări 
caeofoflbce de silabe (Bastilia, 
ledul rantei).

De ce o poezie. cunoscută în
deobște aub numele de ta recru
tarea de soldați pentru răzbelul 
din America, a fost tradusă aub 
titlul Rinduri despre război șl 
dragoste? Credem că transpune
rea integrali a titlului original 
ar fi contribuit la plasarea In 
limp a versurilor, lămurind refe
rirea concretă. Poate că în cazul 
1n care traducătorul ■ ocol ft un 
titlu lung și greoi, redacția ar 
li trebuit să dea o notă tn legă
tură cu titlul original. Sau poate 
că la mijloc e o diferență Intre 
ediția pe care am avut-o la in* 
demlnă și cea folosită de tradu
cători (La iei, poemul Unul 
•oarece apare In volumul recent 
apărut sub titlul Oameni șl șoa
reci. diferent! posibilă din pri
cina aceleași deosebiri dintre 
ediții).

Obiecțiile noastre se referă, 
după cam *e vede, la detalii. In 
general Insă Poemele lui Robert 
Burna așa aim au apărut de cu- 
tind la E.S.P.LA reprezintă un 
meritat succes al strădaniilor 
noii școli romi naști de traduceri. 
Clnfecde de libertate ale bar
dului scoțian de acum două 
veacuri și-au găsit de cele mal 
multe ori minunate corespon
dențe în limba noastră.

A sztalos Istvan, 
inimă tînără

lord-comori:

stranii: „La

E. COJOCARU

La Casa Scriitorilor

In presa noastră și 
Uniunii Sr ii lorilor, ini 
pini acum. In acest 

deci ci de primi im

frânt dramătic, 
nici o restriețiune privind 
sau experiența literară. A* 
de ce au lost alese exemple 
referat șl In discuție — mai

Probleme 
ale tinerilor 
autori dramatici

Faptul că atlt referatul*) criticului 
Slmion Alterescu cit șl discuțiile 
care >-au urmat s-au purtat cu in
sistență asupra creației din ultimii 
api a tinerilor dramaturgi, nu nl se 
pare a li urmarea unei orientări 
unilaterale ci. o consecință firească 
a unei situații existente. Contribuția 
tinerilor dramaturgi este astăzi deo
sebit de Importantă șl o discuție 
asupra acestui sector al literaturii 
noastre nu poate tace abstracție de 
prezența Iul Dorel Dorian. Paul E- 
verac. Mariana Plrvulescu, C Theo- 
doru, etc. Rezultă oare faptul că In
tre dramaturgii „tineri" .«vîrst- 
nici" ar exista anumite deosebiri 
structurale, anumite limite despăr
țitoare care să ne îndreptățească să 
«orbim despre „probleme specifice" 
fiecăreia dintre cele două generații ? 
Nicidecum. Așa cum a arătat șl re
feratul —.ca și cuvintul de încheiere 
al scriitorului Aurel Baranga, există, 
probleme majore care stau in fața 
întregului nostru 
fără 
virata 
tunci
— In 
alea din creația tinerilor, Iar dez
baterile au ridicat In primul rlnd

• •) Discuția, privind ..Problemele 
măiestriei In dramaturgie'*, organi
zată, de aecfla de dramă a Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R.. o dare de 
seamă asupra dezbaterilor șl un re
zumat al referatului a*au publicat fa 
Gazeta literară din 25 februarie I960.

luceafărul
ttoTiaiâ a Uruunu Senila riloi 

din R-P.R
Dlriclar : acad. Mthat 1ENIUC 

COLKGHJL DE REDUCȚIE 
Dumitru C0B1EA (membru 

in Comitelui de direcție). Dan 
DE$LIU (membru in Cemneiul 
de djree|te); Wbu DRAGOMIR 
(membru tn Comitetul de dl- 

V, Em. GALAN; Sllvian 
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chestiuni privind noua generație de 
dramaturgi ? Pentru că In mod deo- 
aeblt, dezvoltarea acestui puternic 
contingent nu poale ll concepută In 
alara unor ample discuții asupra 
creației lor. cerace trebuie să măr 
lurlslm, nici 
nici In cadrul 
s-a intlmplat 
sens, socotim 
portanțl a fost chestiunea ce a re
venit adeseori atlt in referat cit șl 
In dezbateri, și anume inovația în 
dramaturgie. Din acest punct de ve
dere, referatul — documentat șl 
minuțios întocmit, dar cu tendințe 

exhaustive ce au dăunat limpezimii 
șl-a adus cîteva puncte de vedere 
ce merită a ti reținute. Simlon Alte 
rescu. pornind de la premî,ZA că li
teratura dramatică realist-socialists 
„cunoaște forme multiple de dezvol
tare. o mare varietate de mijloace 
compoziționale și de expresie"?! «ă 
pentru autorii noștri de teatru nu se 
pune problema respectării unor legi 
dramatice imuabile, ci „găsirea for
melor corespunzătoare conținutului 
nou, revoluționar. a| dramei socia
liste". șl-a expus punctul său de ve
dere privind noul șl Inovația in 
acest domeniu. Părerea referatului 
cu privire la teatrul epic — care ar 
aduce o descreștere a puterii de în
sușire — nu a fost suficient argu
mentată șl de aceea unii din cel care 
au luat cuvintul In cadrul discuțiilor 
au crezut că autorul ar fi condam
nat definitiv șl fără drept de apel 
anumite soluții contemporane de 
tratare a malerlalulul dramatie. Pă
rerea criticului Alterescu expusă 
mai dar cu prilejul analizei con
crete a lucrărilor dramatice scrise 
In cinstea celei de-a cincisprezecea 
aniversări a eliberării patriei este că 
fn multe din aceste piese „s-a ma
nifestai o tendențiozitate simplislă, 
ideea dramei a fosl nu de puține ori 
neincorporaiă operei dramatice** și 
mai departe referentul consideră pe 
lingi multe alte cauze ale slăbiciuni
lor acestor piese șl aceea provenită 
din „căutarea apriorică a unor for
me dramatice originale cu orice 
preț" Discutlnd din acest punct de 
vedere cîteva din piesele reprezen
tate cu acest prilej, Simlon Alterescu 
a întărit ideea sa. afirmtnd că : „in 
multe din piesele pomenite p!ns aici 
(Din noapte spre zori- Dacă vei fi 
întrebai. Opinia publica. Ediție spe
ciali, Explozie falîrzlali, n.n.) defi
ciențele formelor dramatice provin

- din lipsa de concentrare a subiec
tului. uneori din cauza compoziției 
reportericești, alteori din cauza în
gustării rolului eroului principal, 
prin confundarea eroilor ru masa tn 
așa fel tncll se ajunge la absența 
unui erou demn de reținui-

Referatul a cuprins numeroase 
alte Idei, decurgind Insă din aceste 
problema directoare. Dar Iu discuții 
mal pufin a-a vorbit despre măies
tria țn dramaturgie, și mai mult des
pre Inovația ți căile de căutare a 

noului. Astfel. Mihail fXavidoglu. 
pornind de la premiza cl literatura 
nu este un simplu reporta] și că In 
teatru trebuie respectată in mod ne. 
cesar legea unității caracterelor, a 
făcut cîteva observații asupra piese
lor Orașul fără Istorie de V Blrlă- 
deanu și Explozie lntirzială de 
Paul Ever ac. Nici tov. Davidoglu 
n-a respins unele formule dramatice, 
mal des folosite de autori) noștri de 
teatru in ulllma vreme (introduce
rea povestitorului, reportajul drama
tizat, întreruperea acțiunii). Ape
lul său către autorii dramatici șl 
anume acela de a merge la autorii 
clasici, nu trebuie lațele» ca o res
pingere a tuturor formelor mal noi 
de ieatru realist, deoarece M. Davi- 
doglu a precizat, că... „hotărltor 
este să existe un personaj viabil, 
pus intr-o situație dală dramatică, 
interesanta, cu o psihologie a Iul1".

Reluată de Victor Blrlădeanu, 
problema inovației a fost adine dez
bătută. cu puncte de vedere Ce me
rită a fi reț'nute. V. Blrlădeanu a 
pornii de la Ideea că măestrla drama
tică este In fond legată de materia
lul de viață, de problemele realității 
reflectate in opera de artă. De aceea 
vorbitorul a considerat că materia
lul nou de viață, — aflat mereu in
tr-o transformare toarte vie — im
pune unor) iorma 
malic țj că. In caz 
modalitatea trebuie 
Hclenta rezolvare a
estrle, necunoașterea vieții. Discuția 
a căpătat noi sensuri in cuvintul de 
încheiere al dramaturgului Aurel 
Baranga, care a arătat că „proble
ma adevărului vieți) șl a cunoașterii 
vieții rămine problema esențiali, 
crucială a scrisului nostru". Insis- 
tlnd asupra acestei idei de maximă 
Importanță. Aurel Baranga a de
monstrat unde poale duce necu
noașterea vieții, lipsa de legătură 
cu realitatea, spunind că : „O piesă 
care nu tratează un material de 
viață cunoscut plnă tn cele mal mici 
amănunte, nu est« o piesa Inte
resantă" Revenind șl asupra dispu
tei cu privire la inovație. Aurel Ba
ranga a precizat că : ..Nxl un fel 
d« inovație nu este de condamnai" 
dar „toate inovațiile, toate invențiile, 
tot ceea ce se numește căutare și 
nou. să slujească fondul nostru de 
idei"

Schimbul de păreri din această 
ședință nu s-a oprit numai la mnda-

N-am putut aâ cred că tovarășul Aulaloa 
Istvan, Îndrăgit de noi loțl, (Ia Cluj fi apu 
neam ca niște copil «Plșta-baci*’) ne-a părăsit 
pe neașteptate, In plină și exuberantă llnerațe 
creatoare, nu numai a condeiului, dar și a 
vieții cetățenești. El era Inlr adevăr, asemenea 
eroului uneia din cărțile sale, o ..faimă ttnărâ*** 
un om șl un scriitor adevărat, un comunist 
care scăpâra de neaztlmpâr șl căutare, un 
exemplu de modestie pentru noi cel tineri 
Se vede Insă că preaplinul acestei Inimi 11 a- 
menfnța de mult și el șlla, dar se făcea că nu 
știe. Acum, tntr-un amurg de martie încă 
aspru, ciocoiul a țtșult In văzduh, ca un ram 
singuratec șl Îndrăzneț, pe care gerul La în
cărca! cu Hori albe, neadevărate, de hlrtle. 
Numai că izbucnirea acestei ramuri s-a repe
tat fn vreo cincizeci de primăveri șl llorllt 
cele vil au legat rod de atttea ori. Incit cele 
de brumă de acum nu pol lăsa urme. Opera 
literară pe care ne-a dărult-o acest meșter 
povestitor va rămine Ia inimile oamenilor 
muncii din această țară nouă, zoclalistă, pe 
care Asztalos Istvan o preamărea nu numai 
prin cuvinte sincere dar și prin fapta cetățe
neasca.

i Era fiul unor oameni sâracL muncitori cefe
riști din Ardea). încă de copil a fost legat de 
viața muncitorilor romtnl, maghiari și de alte 
naționalități, viață amară pe-atuncl, pe care el 
însuși avea s o guste din plin In căutarea unei 
meserii. A lucrat pe șantierele cătlor ferate» 
printre cioplitorii de piatră (cubkarl), printre 
tăietori! de lemne din Harghita șl Oaș. Cu
noștea traiul oamenilor simpli- de la oraș șl 
de la sat, ca unul de-al lor. Opera sa Încă de 
Ia prima carte ,,Elmondja Jâno« (Povestirile 
Iul Janos) și plnă la fragmentele publicate 
dlnlr-un ultim roman, închinat satului colecti
vist, vorbește limpede despre pătrunderea a- 
dlncâ a scriitorului In sufletul eroilor săi. O 
limbă bogată, nuanțată, un umor sănătos, ve
neau să împlinească marile calități de conți* 
nul ale scrisului Iul Aszlalos Istvan

L-am auzii de-atftea ori citind In lața mun
citorilor din cartierul .Jrls” din Cluj (a locuit 
acolo mulți ani și cetățenii ll aleseseră depu
tat) sau țăranilor romtnl și maghiari de prin 
satele blhorene și cred că In primul rtnd op-* 
timismu) care iradia din cuvintele sale și u- 
morul de factură populară ța la Creangă, aș 
zice) li asigurau un mare succes. Dar el iolq- 
sea mijloacele dăruite, ale artei adevărata, 
pentru ideile majore ale socialismului Șl In* 
irățlril prin muncă, fn spiritul politicii leni
niste a partidului nostru. Era dușman al na
ționalismului șovin șl începuse să-l demaște 
prin scris Încă din 1939. clnd se afla printre 
scriitorii de la ateneul muncitoresc din Cluj, 
In rlndul prietenilor revistei ..Korunk' șl la 
ședințele . Madasz' ulut.

Autodidact, de-o rară bărnicle. Asztaloi avea 
cunoștințe bogate In multe domenii. Le Învăța 
din carte, dar mat ales din viață Spiritului său 
scăpărător și vivace nimic nu-I rămlnea strein, 
de la problemele științelor exacte, plnă la dls* 
putele sportive. Dacă In timpul săptăminll nu 1 
găseai cumva la redacția ziarelor sau reviste
lor unde lucra (Falvak N^pe, Utunk, și In ulti
mii ani la revista pionierilor șl școlarilor, 
Napsugâr. unde Asztalos era redactor-șef) 
illnd plecat Intr-o parte sau alta a țării, Intr-o 
documentare sul-generis. cu haine șl ustensila 
de pescar adeseori, 11 găseai In mod sigur du
minica pe stadionul sportiv-

Acesta era Asztalos Istvan, omul șl scriito
rul. „Inima 
luirile lor, 
frați**- cum

Așa cum
In lungul tunel dintre Predeal șl Timiș 1ml 
aduceam aminte că multe pietre le-a așezat 
acolo ,Pișta-bact", treclnd prin locurile pe 
care el le-a clntat In cărțile sale șl recHladu-1 
paginile măiestrit scrise, nu vom uita nlclo 
dată ztmbetul Împrumutat de la soarele zori
lor șl cu care el sfida dlntotdeauaa amurgul 
său pretimpuriu de azi.

ttnără” legato de oameni șl Inlăp- 
,,Tomlni șl neromlnl» dar voinic 
zice poetul.
Întotdeauna clnd intram cu trenul

Ion Brad

de reportaj dra- 
de nereușită, na 
reprobați, cl de
ci, lipsa de mă-

Proiectul mooumettlukii lui Chopin (Varșovia)

litățile dramei realist-socialiste și la 
căutările inovatoare, privite din 
punctul de vedere al utilități! lor. 
Prețioase au fost șl propunerile pri
vind reprezentarea lucrărilor scrise 
de tinerii autori dramatici. O suges
tie ca aceea a regizorului Ion $a- 
hîghian de a se crea un studio al 
tlnerior autori dramatici unde să se 
reprezinte piese Intr-o lor mă per
fectibilă, care să fie apoi supuse 
judecății critice, a fost susținută de 
Victor Birlădeartu, L Bruckstei» șl 
loan Massed. Aurel Baranga, arătlnd 
că flecare 
fapt un 
inovare 
pecflril 
hl Icului 
una din 
de artă
încurajarea dramaturgiei 
o treabă de campanie. Aici, credem, 
că ar trebui in primul rind discutate 
menirea Teatrului Tineretului, care 
se prezintă cu totul deficitar In 
această direcție Dar odată repre*

trebuie si tie de 
laborator de pro- 

cu condijla res- 
exigente ale pu- 
amînfea de fapt

teatru
asemenea 

a tinerilor 
cerinfelor 
de astăzi,
datoriile instituțiilor noastre 
care nu trebuie să facă din 

originale

zentată piesa autorului tinăr, se ri
dică șl 
modulul 
Ișl face 
noastră 
discuție.
ton Șahighian, Teolil 
Dorian, au arătat 
ale modulul In care unii din criticii 
noștri dramatici înțeleg menirea lor. 
Horia Deleanu exemplifica foarte 
bine lipsa de dragoste față de dra
maturgia originală prin cronica 
semnală de Mihnea Gheorghiu la 
piesa In căutarea extraordinarului 
care desființa piesa și punea sub 
semnul întrebării chiar șl dreptul 
autorului de a ține condeiul In mină.

De ce oare unii din cronicarii 
noștri Ișl orală zelul critic asupra 
pieselor scrise de tineri care încear
că. se stridiile să spună ceva ■««. 
izbutind cel puțin parțial și de ce 
ochiul lor critic nu vede șl calitățile 
acestor piese ? Iată o lntrebare cin 
s-a pus In discuțiile d* la Casa 
Scriitorilor

alte probleme. Mal Intli a 
In care 
datoria 
teatrali.

printre care

critica dramatică 
lăți de literatura 

Parllcipanți) la 
Horia Deleanu, 
Buțecan. Dor el 

aspecte diferite

Discuția despre maestru In dra. 
malurgîe. după cam am văzut, nu a 
rămas numai la datate temei, ci a 
îmbrățișai mai nwlt aspecte Însem
nate care preocupă acont pe autorii 
noștri de leotnt.

O concluzie Moși s-a impus și 
anume aceea că presa noastră lite
rară va t re bai U acorde a mat mare 
atenție dezbaterii pa mo a a le. adinei, 
a experienței aștigate aa de ia de 
dramaturgia ooaslri originală.

GHEORGHE STANESflB

Discuție despre 
creația tinerilor 
critici

- < Caqg fcremsnM a acut loc tn 
e*ju >■ xr» s-eu de 3 martie a.c. o 
a^*~~ ~e marginea creației tinerr 

Skn - - vreme. Prezi-tor if

data de criticul Ovid Crohmălm- 
ceanu, ședința u. începui prin refera
tul susținut de Valeria Rtpecmu. care 
a prezentat cîteva din problemele 
mai importante pe care ie ridică ac
tivitatea tinerilor critici literari, de 
la apariția articolului din Sclnteia. 
împotriva tonului apologetic In cri
tica literari șl artistici. Discuțiile 
care au urmat au fost vii șl ani
mate, reușind să dezbată ctteua ches
tiuni de importanță actuală pentru 
cei care urmăresc fenomenul nostru 
literar.

La discuții au participai: Livlu 
Călin, Gheorghe Achițel, Eugen Ki 
mion, Jon Gheorghe, Valeria Fiii 
mon, Al. Oprea, Dan Tail Ier, Fănuș 
Neagu, Al. Săndulescu. Mcufăe Sto- 
ian, Marin Bucur, ’S. Damian, Dan 
Hăulică, fon Dădu Bălan, fon 
Lungu, Alecu han Ghilla. Conclu
ziile au fost trase de criticul Ovid 
Crohmălniceanu, care a arătat sar
cinile actuale ale tinerilor critici ft. 
terari.



MIHU DRAGOMIR

Stba au »st« p.'cocvpai «>Urț de piobl^ga zborului Interplanetar 1 Așteptăm, In 

li «ar a la tați, aa citta fa ziare știre! ^nair va li lipsită de senzațional, toc
mai pentra că ecto «ttt fa apteptală — că idi Mk a pufeuns In spațiu] cosmic, apro- 
;ilir.i-4 »z fa luna șt pregalmfaise să ne trimită pflmfa itpdMaJ astral luat ,-pe vin", 
tfaplile fa bcoa«La privința Ișl găsesc tot mal M dom^fa de activitate.
Dara |iart*a Inviribilă a lunii a putut fl fotografiată dP aametoil fl» allluță 10-

vțeUci. fa (• w M •* șl instalare «mut pe aca-st astm «ni fa 1 fA «ăr«^ r»

felul cum ne-au parvenit știrile Mnpra modalul cuta 
decurgeau Inițierile, se pare că deținătorii secretelor 
nu. știau nimic ia alara ton»ulei .propriu zise, pe care 
deci n-o puteau Întrebuința. no*vin du-f ccrespondtn- 
teie practica «la lUfari fa Sfltenaof Că lemo ■naiarta- 
ternt «H4. M surle mseametoa. fafae cere »at me» 
Aguni* ~ »**e ■S’IU paaflMi. fa care dtal tavvfte 
toate dote ce tor pa oom.

K«tte a<t fafa «wtoffa'saW fa. cv*fafa)U 
»ar»l păraaBfaa, »«fa m d>«.U <a de fa Mfafaf fa «Mrv. 
«leiiderm ca *-ad fa HIJALM» bniBitrt t »u fa 
dbfaafaa coamdarolâ aoăăaj <a roata < • atJfaăAb>. cna 
Ionelei fa agfalw. ca Afato fa am fa «vno «a pafae 
ofafa t«fa adfafa . t w paafa fa eeaifa • Ca î fa» fa

«ore < 4 șSafliI sa fa WW
sxfa uafa to fa Jmfa oaaewfaL aprw a fatoaafa fa fa

aa fadfat agfaaa 
to» dr a<*-fae •

1*
b «U ta* faert
•e «Nd rsafaul boxai
■ur* iflaăm

Dar șl mal misterios «le faptul ci nkl pini astăzi 
n-a putut fl descifrat alfabetul și deci limba atruwr- 
Iar, deși există deataia Inscripții rimase de la el.

De unde?
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»om ajutofe ia luna, fa ce m au lim tot atll fa afatri eâ a 
l>e aia ptna la pâtaaitoa favtamfani sosim solar ton mal 
gran, fax tolăni sa pat (i laLa că tabloclato romaattor mearastrato 
deosxvc* calatorul» oriei! fa tafaparlata 
laxa ștUntliico faatofalcb va trofeul aa <
cb na. Fantezia are tara loc aeltmAat fa ocțiso» fa va avea fafaafaoama * M to fșoferi» 
rfaoxă** ca barata po datele cofa max «ol aăe falfasc • lafaeoto fa cano faorofaorirUe nrvamto»*- 
tfa »♦ impietase Urfas m Itomf pșifac. fatototofa aovaafalfa o»vtodte M. M. AfroM faop»e 
«are rlareto an votfaA pe iar* aa fa maiL otoar te omaote pmtafa paacto aaă te mocafam t»to 
oara rfaoara șumuttto sos armat literatura fa tomna entetelo f Saa fa ama fa atta t

Nfarv faommt ou se poate fa an loapaaa prvete Dar dtenfaa etote cv aOt nu tanmanfa. 
(oro stet ipotoiel» pmăL U. M. Agreat F UhoratafMM GdfaOte fan • totem arts aa o spans 

aconto Ipoteza, mb vemaâtera hu Vaieatla tkt fa ifltoeD Cafaafatom IMrmn arfafa pmrrtad 

rtlir noastre urmează, tn Coa mal mam perie ■rgamsnlăifa amofai arteeoA tersrriaA armia 
udo este cerni sa atoaogo anala fate fa uupsmgB noC.
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Un cuvint nou in 
vorbirea curentă: 

tectitele
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Sulurile Mării Moarte

0 >

ar aspfeca fa 
u rtM« yv |

Alte urme ale trecerii ființelor 
din altă planetă

Ipoteze și certitudini
neeretnd. ded. să asamblăm șl să dezvoltăm, pe 
coat propriu, elementele ipotezei prof. M. M. 
Agyeii. am obținut următoarele: Cu clteva 
ani In urmă o astronavă plecată din altă 

late din alt sistem solar, s a aprn- 
La aproximativ 40 000 km. de 

■rikfl Abona va a oprit sau a încetinit 
aorte dMai-il suspendată cam de- 

■api ea a încercat itrcnu] de ateri- 
paf <m ajute înv sonda [haltele de azi) astro- 
a«ta to'Omit pe suprafața ffaMfaadai. După un timp 

faknnauțil i-»o faafaUl J» plecare. Este 
pasivi’ ca anii dintre el să 11 anal «4 Mmlic pe pă- 

lai dumnezeu") și cd am* m
disfn.*b» Mu u fi fost obligați sa IhStafa-dinfr-un 
Aăiv oarMAt flepazllul nuclear. ( Șofam fl șl Gn- 
mnsai. Afaa ol aogl^fa atomică, ne dorii ă de istrn- 
Mfa. să fi fjMUBOat teilor 0fafaugerea nivel ă deci 
criifaiașl să II ftol 01111 ai ixăllkă pe pămlnt fără 
să se mei poată ridici In nivelai Mala cu care ve
niseră. S-ar putea ca dintru aceștia 01 ie II format 
»neje popoare a căror origine sate fad nelămurită,

lăsat urme precise ale ci>Mfa4hEfar (etrus- 
dintre cunoștințele lor au fatfltransmise 
Hm materială respectivi, djuBglnd ele- 
idhnafa^flnte (datele înscrise In piramide, 
!■ ■«■I- W erioare de astronomie etc.). 
„ n^a U folosite de omenire declt

' ‘1I " flte de ea însăși, odată
ll>4 pa planeta noastră, 

ja sui»l < Aea’rajvștiințifico- 
fi posibil 4 totuși așa ? 
lată o IntreKfap itasîonantă. 
al cărei răspuns jiu ni-l 
poate da declt viitorul.

îndrăzneață ipoteza a 
prof. M. M. Agrest a stir- 
nlt, cum *ra șl firesc, o dis
cuție aprinsă In rlndurlle oa
menilor de știință Desigur, 
savanțll pot numi mulle alte 
„enigme* care nu se pot 
explica prin această Ipoleză. 
Ei pot găsi șl alte expli
cații pentru „enigmele" su
puse ipotezei lui Agrest 
Aceasta nu este declt o ipo
teză, dar o ipoteză admisi
bilă. Daca planeta noastră 
nu cate singura locuită. — 
și nu este, — dacă noi putem 
pleca in cosmos, — șl pu
tem, — pentru ce alțl locui
tori af cosmosului n-ar li 
putut veni la noi ? Poale că 
erau marțlenii. In căutarea 
unei alte planete. In limp ce 
planeta lor nu le mal olerea 
condiții bune de viață. Poate 
că era 
dineul 
stlrșit 
mintal 
MHne

Și nu este mai bine, oare, 
ca omenirea să se preocupe 
de astfel de ipoteze, dccit 
de știrile „războiului rece", 
întreținut de Imperialiști, șl 
de eventualele dezastre ale 
unui război nuclear ? Poale 
că generația de milne va da 
alt răspuns „enigmelor" 
cercetate de savantul sovie
tic. Dar pentru aceasta, este 
nevoie de pace, pentru ca 
toate forțele umanității să 
se consacre supunerii șl Io 
losirii naturii, și explorării 
cosmosului, pe calea des
chisă de știința sovietică.

Chiar dacă pare o fi life- 
ratucă șliiDțliico-faiiiaatică, 
ipoteza prof. M. M. Agrest 
ia sprijină pe concepția aea 
mal avansată asupra lumii, 
concepția marxlst-leninlsiă. 
Departe de a ne simți 'In
feriori" față de probabilii vi
zitatori de pe alte planete, 
vedem In urmele vizitei lor 
demonstrația elocventa asu
pra materialități universului, 
palpabilitatea concepției des- 

■gre organizarea materiei in 
ffamele ei superioare, ale 
fiinflfar glnditoare. oriunde 
slnt IMrunite condițiile ne
cesare. Bfaă ființe dl« alte 
astre nc-auSj Izltat clndva. 
aceasta nu <ib dă o sigu
ranță In plus ri și noi vom 
străbate In curin' spațiile 
interaatrale, folosim“‘<:0smo' 
iul pentru fericirea orifulul ? 
Dacă plecarea noastră In 

Inloarctrea unei vizite vechi

mente iia ai 
diferite cui 
Aceste date "ton 
atunci cind au loM fad 
cu progresul științei șr!

Desigur. toate acestea sui>l 
fantastică 1 Dar n-ar I

o nava venit! din a- 
cosmosului, al cărei 

a fost si lie pe pl- 
nostru Cine știe ?.z 

vom ști mai mult.

ces mos
de multe milenii, sau dacă noi vom fl primi) 
care von pași In eter, nu aceasta este problema. In 
Jocul Întrebărilor, avem o certltudtaie, materializată In 
plaaeta artificială a soarelui, planeta roșie făurită de 
oamenii sovietici, și clntată de poeții tuturor țărilor, 
ia fotografiile părții Invizibile a lunii, 
dzfa ca care rachetele sovietice ating țintele aliate 
la peste zece mii de kilometri. In trilul 
Ilar al primului sputnic, gravat pentru totdeauna pe 
benzile magnetofoaneior din toate țările. Această cer
titudine ne spune că omul poate să biruie orice obsta
cole, clădi nd n-și, cu mlinlle Iul, fericirea. $1 numele 
acestei fericiri cete comunism.

In «uper-pre-

o
__  - _ ____ , malurile Mării Moarte, a intrat 

___________________________________ w r.”' " Into-o peșteră plină de manuscrise. In februarie
1052. a a doua peșteră Ișl dezvăluia tainele. A treia.

Vefa Ab todr*faW afasfaat > Frpfapprui fa. același an. A patra In septembrie, și așa
Agrufa crvfa că «r mW fawfa ocefa afavăr M pint^J95fl, cind cea de a 11-a peșteră era desco-
«tcfa-M pe taf»a pofaaWa Aattot, faat«a< «Ml H perilă. Drtfafa conțineau ulcioare mari de lut, pline

In primăvara Iul 
oale rătăcită pe 
1—A- —

10-07, un beduin căutindu-și

li se mai pat «dăoga lași altele; 
toare, rătpurtiind Întrebării: oart 
astronacițil străini la trecerea lor 
par a fl lisat șl alte urme.

Să pomenim mai Intii legenda 
afirma că ar ti existat in timpuri im» 
par extrem de dezvoltat, care a pierit la întregime. ia 
urma unei catastrofe gigantice, care le-ar fl distras 
In întregime șl pe neașteptate întreaga tari- Si re
marcăm că legende de acest fel există la mai toate 
popoarele (potopul, etc.). Acei oameni necunosctiți 
n-au putut lăsa aici o urmă a civilizației lor. in afara 
unor „secrete* teribile, pe care numai o mină de ini
țiali le defineau, transmi|lndu-le cu mare greutate. 
Preoții egipteni erau printre cei ce defineau una le din 
aceste .secrete" referitoare mai ales la „origina so
lară" a omului șl la forța magică a numerelor. După

Atlantidei. Aceasta 
iriale an pa

|Zr fa trto«.
<• |4 <«4«fa«d 
fa*â «faaoto loafafa. f: or 11 ttrfa. fa urato cai. 
faver U ațowagă rafafMe fa*» .favfa t«
aflor afaifavri «atoauatoca cfaor* 11 «a ptavfam urfl- 
Mi S* ooaa w twa fa erafak tatoabotina uale-

cal onto fafaria» fa onaMrfaaoa. sat urato, core • 
fan! ta liofa «vooto fană «ofal latin, aveaa attra 
ronoptfaa fa atorouMtono » Dv onfa reauuoaoo «rfa 
cofloșt>fa anvoafaraoa cw faruafaaraa șfanoto f Ipa- 
tota fai < H Agwfa Hfanafat akl î ff»«frw va- 

faa afaa piaotoo aa faafa • ofl«ă fa <— așllafo 
rfato* ooaofafaa fa efaeto bl oaotoM. Asoalo «*• 

ca iranMatk apoi ca atlt fafaart rtolgi* 
oase. ■totoiqi.fa iotul «copal practic și ajungiad 
fa fie întreba nțate gJfafa»fatogfc}__d_nd omenirea le-a 
refaaroperit ca propriile el fol |t*f QBff-uafa ^afa.1 
plauzibil, faoarece a pune in mina unui analfabet o 
carte m înseamnă a-l preda învățătură. El, dacă ră- 
Kiuc toată viața analfabet, o va privi ca pe o icoana, 
convins că are de-a face cu an lutfu „supranatural".

Pe de altă parte, se mai poate discuta șl despre 
originea nelămurită a unor popoara, printre care cel 
etrusc. Faptul că originea unul popor care a trăit 
plnă la Inceputi'il erei noastre, hi plin continent eurff 
pean, lasind bogate mărturii ale geniului aău artistic 
șl ale civilizației sale, nu poate li urmărită mai lifi 11 '11| ăW ttoOw IMt j 
deaproape, a intrigat și intrigă pe oamenii de științl * !"•••<* OfcU UI

«fit de lami-

/) Citat după Thomas G. Buchanan, „Literatura 
ștunțifico-lantattică tn Statele Unite Orizonturi, an 
VIU, nr. 97. iunie 19S9.

2) ..Ființe glnditoare extra-terestre au vhltai deja 
planeta noastră?”, France Nouvelle, 18. il. 1960i

S) Henriette Psichari: „Une source Hu chrisiia- 
nisme”. Europe, an. 37, nr. 366. oct. 1959.

4) H. G. Velit: „Abregl de 1‘hlstotre du monde”t 
ed. 1. H. leheber, 1936, Geneve. aagP 83.

V-Hr
6) Facerea, XIX, 17—M.
7) Arh. G. fl T. Chițulescu t , $aci) monumente ce. 

febre ah arhitecturii antice*, Editura tehnică, 1959, 
pag. 41—<5,
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B ILK TELE DE PAPAOAL
II* II»' «U» — aMr •• •• BȘt'U» iilCMUata ««< 11

tainici. h'HUnd n»r*J mir». In c»»r U ien« «i«roni ■■ 
pAttanli, («dicioial foii» di 1 coi, di I* laaiu
a ti psți» d' <fât • fițaifa ti »« Mirțiaa*te ti șubtira rrfae«<> 
«VtSsS(«<N idol al lai •*< ♦»» dl alifii deril M tatii IM 
ia aaiv|Mal l.ârtMÎ Ușânto, ■■ echiialiat al paricaln d>i 
Jnataa fa cana 41 ■*»<- La iintt niraot. 4iu< «iar» 
■ «■Mobili Mtirt da luptam ^tnarsl, afltat 4» a mi 

,țnt»»l |i i> ipatiii ian li f'ta» santart •■ nfzaa. »m> 
Mițiruai a atiițina cilalOtiU !a libației daeitsi aJ !■ 
«mulat licita da Oa««mu. la nai la< • țipni di sdibil

IU ci *i fia oaal liaifht. «'a inuibai Ziblaiil. la 
^mtlad Damimei pinii <«șm» ’ Giidifi ts m panub 
Grkrâ. ahiinl «I ftaiiMIila. ■ *> uiaau dafi CI limba 
tsliat. <n nara ■ -1 111 1 «un E ui «icbi dudi
jitana a <v leirpi»»' d» ii Faaicimîi. Pet|n Cbnae>. 
Atils falia Cito. Ntpolaan ai Atințlnol Ca rlhr» 
an 1» pam lini dupl ii, >t|iiti ia-1 fidftr. flltifal iuti 
tiu l-a aiMinl. aaiita reiltunti «< tata* dabitatif. au 
jlaeil ti Inaaț, inntb>il ți pitfttisd caataaul«« pnka

!afiia(tad ti btlt> d> papiftl fata fiacaacd at-ia atadi< 
«J ■alit/sMB ca srvtt ta rial aimai litu> ptinedi rtaiat 
Mfitalil Dat ca a p atici It altiaii dw*1 an'ac cu (dmil.r 
■artau’ Bl<p" li an capAL ea ea pat ui calilaJt 11 lupi, dai 
•bis a lațapai. dalicai. in >adina acu «ancinai ca - 
edestan, el ti i ț puici» dipatu Vluaiu •»
taeafia PapagaJaltii, patinnal scutii ciampai da |aaati.sa 
ai aa lilinut patMila mai mult ialZun eajie Pnatoa 
■tațMMia lua|i ala rtielnan natata luatmm aa alt pn 
11114, di ■eaaiuii ladcatiia mutalmaa. eu familia, ca ba 
eamari, 41 <s tMallra. cat» ■■ are nimic eiMun <• par» 
«racial coiira named, neinatalil ți celibatii

rrcnanparta i<aaiti« de e.ipalenit na Mia tatua ■ tare 
va imiți' adu «eaajina, n f ritriet «a nmbiixl 0 tata 
ai, m aamitiu ■ de lapidat din lei pe 41 ca «a toita. 
p ui taedrd da tlflitrMa'.e . a madicinb »i«l Smadat* 
Amil na i fall mai hllnn d»e*t di-alinei de ciad a In 
bwput <d *<■ bena» n trafic la aSabaial țipmueloi miAcii 
an ficat aburraiia c4 «cilmei tini «e «indMvi mai rapide 
In wlikțu tlliaiMR de ei! Ia eu laviail, Ineiaptloril f<ia>1 
-pnnii«t,îdi«e Iu «tire iitleteaira de ««rituri Cititorii .Bila- 
telul dt Papn*1\ dtp""-' <“ * *ml da 1 mpiibaiai.Jn IM 
«1 JO Ai papiii dl afi«, eatr bine ti In Marna ia eeeaec li 

4 imit an* armura rto atu 1« adnee cu iotul nu .SAnitana 
MMvnta^a Warn «trai plini, ani marile aure an dau 

-ertilnraldi, afaiM di lairtii de ambalaj, an material iitern 
■tai eohtMiaoi. ia c*1 mar bai caa, pe darii trei Bateaur 
aa eiKinl• laiiufll <.an(rant intorntaal al unor «■!•.
’vTMdmța «B.ltliki da Papagal*. <are la primele nit na 

«pini amutocato. Mti ai dan iiiaie criilornlai nene re ne 
mdsaliI^t|aa|*>B4a"*> «^*k>e4til> ațaiasir fiim «amje 

g'fți lerît «t, Mmaat In întregimi de unul «i lealii «<»■
■ ațe», cats. Iți ta lna'ia»pira|li, la lilwetiia, nri rfennda 

Ițar plfcmr.'Ollttnrsiai 1 aa tmjpiri « lectuiu WiaU. tlat- 
ai minimi ar foaia uaattri «oiiitl de umplnlanlt 

11 de>jflbtii»i1« laariirihw. cin (laladuwei Iwnl «tlliln- 
•jlul di’Kti

Ipartziad IreMal. ia fiaeire 11. mlitofaln ca obiavai al

buiau ceasuri întregi 
de discufii, Iți aduce 
aminte Arghezi, ca sd 
poată apărea un arti
col in cutare sau cu
tare gazetă... Pe ore- 
muri gazetele, ca fl 
revistele, erau proprie
tatea unul oarecare eu 
veleități politice sau 
literare fl cu bani.

— Odată. Baru(ule. 
intră fi mama in 
vorbă, laică-tu făcuse 
un articol fi plecase 
cu el să-l dea la ti
par. .. Era pe la zece 
dimineafa clnd m-am 
pomenit cu un domn 
elegant că sună la 
«$4-.. Ce doriți? Caut 
pe domnul Arghezi... 
Nu-i acasă... Dumnea
ta ești soția 1 
Da... Dă-mi voie 
sic fata mea fi 
mă să intru fi să-ți 
vorbesc. A intrat, 
poftit pp un 
l-am întrebat ce dore
ște... Era un domn da 
vreo șaizeci de 
barblșonul alb.

lai 7... 
r să-ți

text

i-am
scaun

•a/. ca 
mdmn*

de papagal, tncepea sd-l intere* 
teze. In locul articolelor pe pa
tru ți gase coloane, diluate, de
colorate. banale, cititorul găsea 
ceva nou ți pa placul lui.

— inir-u seară i-am t arătat 
Paraschiuei proiectul Biletelor 
de papagal, sfmse tata, ți ea a 
crezut că m-am țicnit... Cum o 
id apart tu In lume cu a fițuică 
ața de caraghioasă ? Cine o sa 
ți-o cumpere ?... Nu vezi ca mari 
tint gaaetela celelalte ? O si te 
faci de rîs...

Biletele de papagal erau cit 
■ opta parte dinir-un ziar.

Din raftul de după ufi, tata 
trase colecția Biletelor de papa
gal. formatul lunguieț, care au 
apărut zi buc. mai bine de patru 
sute de numere. Inleicg din a- 
țeserea lui damoală pe scaun, 
din răsfoirea cltorva pagini, 
dintr-a pauză pierdută tn cine 
țtie cițl aeti îndărăt, emoția a- 
ducerilor aminte.

— Prințul număr s-a ciadul 
in da exemplare. Izbuti.
im... Tiraial a cresctd apoi !»i 
fiecare n ți tifmca meu i-a răs- 
ptndlt ta toată tara.

H dan mlini colecția țl a 
trec răsfoită pe degete: Toplr-

atom da vorbA cu Ga-masă fl 
laction...

Ltngă 
descifra 
cala fi an. 
înclinației 
Iru desen.

De fapt 
tele core au rămas _ . _ . . _ 
Piftiile sertarelor cu manuscrise: 
un cap de popa, o stradă veche 
cu turn, un pod de piatră. Mg- 
nete pe marginea unor pagini 
de manuscris In tuș.

Biletele de papagal au apărui 
In mai mutie serii. După seria 
cotidiană ți după /M9. Bikfrta 
<m reapărui săpiăminal, sub for
ma unui caiet de buzunar <u< 

galbene. Același antei, 
un papagal cu un bilet in cioc .. ’u 

S-a spus despre Biletele de‘. 
papagal că au fost pentru lite
ratura noastră o epocă E poate 
deafens să spunem că irdauscu- 
bil ziar a dat un iclnt printre 
tineri fi că a făcut un «aur fn. 
drăznel rupt nd regalele de piad 
atunci. Biletele au fdcsd fi ari. 
Numeroase gazete de a calați 
format începeau 14

semnături am putut 
și data: 10 august, a- 

Singurul document al 
pe care a ecu t-o pen-

cu mat cunoae șt al
intă tnire

In timpul celui de-al doilea
război mondiat ' ți al ocupației 
nemțești, Biirteăe de papagal au 
reapărut In nrneg de bilet coti- 
dian, aproape un an Întreg, tn- 
tercalate tn prime pQg:na a unui 
ziar de dimineață. __
silei. Biletul ades de Coco 
tcâfMNatal acrilor ia 
litortltr, rra de fâpt 
scurt, coadensai ia 
seas dta fagteie nW.

Jntr-o zi, Arghezi a foit che* 
mat ia aiețul ill al Prefecturii 
de goHfie ad ..axgiexe". da pti* 
dd. ce cosa să xp^ae in biletul: 
„La taga^il Mu „NA-
pircut” : ALiăââad. a Up ut 
de-acasd trei »le .

latr-a aaațde. pe ia douăsp'e. 
sare. Mia • Krfgi din capul 
aadra pe mtaaaa .•

— dkor*« 7 . Viao jpind
•mi M-ft aiMac tata..

JMaoa ad acera Mitzura. 
care OormM ta cambra 4t a!4« 
tom. ciaâ arechia ca fi muta. 
Bearden ți noi atet camera

"1
Informația 

la 
mlinile ci- 
un articol 
maximum.

CHIPUL 
luptătorului comunist 
in proza noastră
IV. RĂDĂCINILE SÎNT AMARE—de Zaharia Stancu

Z I

Una dfa trlsălnrifa caracteristice ale clc- 
lalai Răd^r^de vlnt amare sate cample, 
xitalea. Materialul de viața adunat în 

ctte daci valaoat e foarte variat, planurile 
aaratiMMl. toarta diferite și foarte îndepăr
tate. Critica a sazal In asta tn primul rlfld 
mi MMjnaa. Dm naoMeat ce părți întregi ale 
“son— (ca da pilda laaie episoadele te. 
gate de . ' Tla Cudaîbu.Drugan), pot
fi traair Ură ca Brat principal al acțiunii 
sJ fa dev-tat. knseaMsă — așa argumentează 
era-tS — ca dHeritale taluri ale construcției 
«r<« na ao ta*t bina sad a te. Înseamnă, cu

vieții oamenilor. Ea lubao viața pentru c! 
voia $! șl-o folosească ajutlnd la marea 
schimbare a lumii".

Dacă Intenția autorului redus la aceoa 
de a arăta cit dc dlrz știu să reziste comu- 
nlțtli prin cele mal grele încercări, cum știa 
sâ suporte lâră să crîcnească ptciă șl calo 
mai groaznice aulcrințe și aâ.și sacrifice la 
nevoie șl viața dacă o cere cauza partidului 
— atunci putem spune că intenția aceasta a 
fost adusă 1a îndeplinire la nivelul necesar. 
Tarla de caracter, demnitatea, forța de abne
gație, frumusețea interioară a comuniștilor 
sfat evidențiate tn scene puternice, emoțio
nante. In lupta Inegala dfalre călăii siguran. 
țel eurc-i au In mfaa pe comuniști șl aceștia 
din urmă, care sini prizonierii primilor, vlc- 
iorfoși slut comuniștii pentru că in afară da 
cele ce au puiuț afla prin trădarea unul ne. 
mernk. zbirii nu reușesc «â smulgă aresta, 
ților nici un cuvlnt. Victoria cere sacrlflcfl : 
lovea Silei e omorltă. tovarășii el bătuți pînă 
la deifigurarc, schilodiți, 1! așteaptă pe tați 
aai grei de toaralță. dar cu ioate acestea din 
lolruatarea zugrăviți se degajă direct, eloc
vent. concluzia tâ lup istorii comunișll sint 
de neta vina, dMarece apără o cauză de neîn
vins- Forța educativa a unor asemenea epl- 
Made fa geaeral șl pentru tineretul nostru 
raai alea e evidentă, ceea ce consiliate un 
aaeril incontestabil al romanului Rădăcinile 
tint amare

Totuși clteva obiecții sint îndreptățite chiar 
dacâ poralm de la premlza că autorul n.a 
vrut sâ arate declt ceea ce a arătat, tn pri
mai rlud : oare pentru a scoale m relief 
eroismul comuniștilor In împrejurările unei 
căderi este nevoie aă se prezinte cu atltea 
■mănuale Iiecare interogatoriu, fiecare tor
tura ? Reproșul se impune cu atlt mai mull 
cu cil descriind pe multe și multe pagini 
asemenea scene, autorul nu poate sâ nu se 
repete. De pildă, scena Interogatoriului luat 
Sarmlzel Clobanu, seamănă cu scena intere, 
gatoriul lui Oroș, iar aceasta cu Interogata- 
ifal Marlșcal Balta!, ele. Aprecierea că 4 
atare insistența Inutilă creazl pericolul unor 
alunecări naturalista ni sc pare Justificată.

In al doilea rlnd chiar dacă autorul nu 
șl.a propus sâ descrie declt dlrzcnfa comu- 
fi Iști lor atunci clnd sint datori s! facă pen
tru a nu divulga dușmanului nici un secret 
al partidului, era firesc să attain totuși mal 
mult și deapre munca partidului tn ansamblul 
ei. Ceea ce nu se Intlmplă insă. Pentru a da 
relief personajelor autorul simte nevoia sâ 
ne comunice șl biografia lor, să ne arate 
cum au devenit comunișll. Prilej minunat 
Jientru a lărgi cadrul acțiunii. Șl totuși in- 
ormațllle sint mal mult dectt sumare. Dea

pre Licu Oroș aflăm doar că s-a împrietenit 
tn armată cu Gavril Toduța șl acesta l-a 
alras In mișcare, despre M«rișca Balint câ 
a-a inițiat prin bărbatul el, cu privire la 
lovea Sile! se descrie pe larg cum a îndră
git-o llf, cum l-a îndrăgit ea, Insă apoi aa 
comunica aproape telegrafic: „Uf ti scăpate 
atunci viața llf o «d iisese în mișcare, llf 
firo pusese să I re dea numele eon spira tiv da 

ervea Silef. Se logodise cu llf. Așteptase aă 
termine uni verii Lătra și să se mărite cu Uf. 
Căzură amtndoi" PenIru comunișll momentul 
Intrării |n mișcare e un moment de cotitură 
fn viață, precedat dc lungi framlnlarl, mar. 
cat prinlr.un puternic avlnt, prlnlro irăiro 
mai intensă a tuturor împrejurărilor vieții. 
Din pacale mufll autori al noștri clnd scriu 
despre comunișll II Ignoră. Zaharia Stancu 
nu-l ignora, dar cu țoale că simte nevoia 
sâ.l evidențieze, II expediază repede ta timp 
ct peolru descrierea, pinâ la armă toarte 
raonotoaâ. a seft tag fair toc, au pregetă să se 
extindă p« capitole întregi. Totuși, alină >â 
Siguranța com un iți ii ru sini numai «chin, 
giuiti. El ramln și singuri. încă un prilej da 
meditații, aduceri aminte, confruntări. Dar 
din nou despre conținutul concret al luptei 
și muncii de zl cu zi a partidului aflăm loarie 
puțin. Câ s.au împrăștiat manifeste, ca s-a 
adus material conspirativ, că dfo nou » au 
lipit „afișe" ele. Dar oare la atll se reducea 
munca partidului ? Din acest punct de vedere 
în roman exista un episod semnificaiIv. La 
uu moment dat, câtulind să dea amploare 
procesului, siguranța arestează și efliva tu. 
crători care nu «In! comuniști. Printre aceș. 
fia se alia șl tlnâra Bâlanica Dron din 
aceeași uzină cu Marișca Balint. Fiind În
trebat ă de Inspect or dacă o cunoaște pe 
aceasta dfa urma, Balănica răspunde că da, 
pentru că .Marișca Balint la explicai odaia 
cu prilejul unul accident că In fiecare fabric! 
trebuie să fie șl uu doctor, pentru cd „dom. 
nul Gros ctșfigă din munca noastră destui 
hani, așa că or avea de unde plăti leafa me
dicalul". £ un epkod semnificativ, căci arun- 
câ lumina asupra laturii esențiale a muncii 
comuniștilor — munci In mijlocul masei, de 
tntărire a legăturilor cu masa. Din păcate 
despre această muncă se vorbește foarte xglr. 
cit. In schimb, ca un scriitor experimentat, 
autorul romanului simte nevoia șă umple 
golul, in consecință apar episoade ca dialo
gul Marișca! cu propria sa inima, împricie. 
nirea Iul Oroș cu „burticoaul" păianjen ele. 
Dacâ In principiu nu se poate obiecta nimic 
împotriva unor asemenea procedee, Itecart 
scriitor fiind pină la urmă singurul legislator 
al propriei sale creații (cum o spune Maia- 
kovski). rămfoe de văzut dacă toate acestea 
nu Incețoșeazâ. lotuși, conținutul principal al 
luptei comuniștilor.

In afirșit ș| fn cazul romanului Rădăcinile 
uiiit otraarc. «Intern nevoiiI să repetăm o ob_ 
servațlune făcută șl cu alte prilejuri : de ce 
odaia arestați comuniștii câZUțl sini Izolați 
de restul mișcării ? Autorul ne arată câ-l 
drept — Intr-un mod foarte puțin verosimil — 
cum odată ajunsă la București, Rafira Oroș 
este îndrumată pe stradă dc a lată rtecunos- 
cută, eâlre o casă conspirativă. La tel fot la 
București, Licu Oroș primește lâ siguranța 
In pline o acurlâ scrisoare de afară. Dar ptna 
atunci ? De ce la Salu Mare nu se face ni
mic pentru ușurarea toartei celor arestați ? 
Doar aflam că acolo fa „Căile Ferate" mal 
sini mulți comuniști. De ce ârestaților nu H 
se aduce mlncare - cum se făcea Intotdeau- 
na ? De ce nu se angajează vreun avocat ? 
De ce Rafira Oroș este lăsată să tic jefuită 
de avocatul doctor Claudiu Pop ? De ce nu 
se mobilizează opinia publică împotriva te
rorii ? (doar arestarea era cunoscuta dac! 
a aflat despre ea pin» șl Rafira Oroș tn să
tucul el de munte). După ce o omoară pe 
lovea Silef, Inapeclorul Grunz se tema doar 
de anumite neplăceri cu forurile superioare, 
dar dc reacțlunea opiniei publice nu ae teme? 
De ce ? Doar Istoria mișcării noastre munci, 
ferești cunoaște atlfea acțiuni puteml;e In 
apărarea victimelor terorii. Tocmai din 
aceasta cauză călăii nu întotdeauna puteau 
să schlngluiască la Infinit pe cel căzuțl, cum 
reiese din roman. F.l erau presați nu atlt de 
obligația da a deferi pe cel arestați justiției 
(justiția era dispusa să aștepte oriclt), ei rtia| 
ales de frica opiniei publice, de teama con. 
traacțlunilor clasei muncitoare. Toate acestea 
In roman nu sint oglindite de toc. Nici chfar 
arestațil nu se glndesc la ce fac tovarășii for 
ramași afară, fa ce întreprind pentru a le 
veni In ajulor. De bună seamă că la crearea 
acestei impresii — câ cel de afara st dețin, 
tereseaxă dc cei căzuțl — contribuie șl lun
girea fa nesflrșlt a scenelor anchetei și Im. 
pletirea lor cu alte episoade fot âttt de Inatil 
lungile, privind afacerile pollțlșlllor, avântu
rile tar amoroase etc.

Rotnanul Rădăcinile sint atnore e amplu Și 
stulos, conține un material da viața foarte 
variaI. Se pare câ tocmai din aceasta cauze 
aceaită lucrare c reprezentativ! șl pentru ceea 
ce s-a ctșllgat In proza noastră din punct de 
vedere al zugrăvirii cît mal realiste a luptei 
eomunișfilor. dar șl pentru greutățile și slâ. 
bklunile acestui început promițător tn dez 
voltarea tematică a creație] literare con tem 
porane.

Mihai Hovicov
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So(il Arghezi. In grad Ini

nici

• tofaTudor Arghezi
ARIS T I C A • • 4^4 aoMBMoMa Mesvalta — «■••*

țel, frumos Imbricat... 
Eu tocmai coseam un 
cearșaf pe plapuma 
întinsă pe fos... Uite 
despre ce asie vorba, 
fata mea: soțul dumi- 
tale are un articol 
care trebuia să apară 
„Popa Iapă", un epis
cop cu care stnt prie
ten și articol care nu 
trebuie să apară... 
După cum vid. parcă 
etăți cam sărăcăcios... 
Uite, ți-am adus un 
cec... Conoinge-l pa 
Arghea să nu-și pu- 

____ ____articolul... Uite, dintr oda- 
pripi a .^ă.tf vezi bogată (Cecul era In 

____ ___ ___ va/oarr de 70.000 lei, emis de 
versuri. Adunate incai-lncet-- ‘Banca Raminească. unde vizita- 

tarat era fac-tatum)... PoU să-ți 
3 \ cu taper i rochii frumoase, biju

terii ți puteți face câlilorti In 
Artbiătate... Ce nu poate face o 
femele clnd vrea ? Gtndește-te 
bine... M-am și gtndii, i-am râs- 
puns: nu auem nevoit de ase
menea bani... BArbatut meu 
dâcă ar lua banii ăștia n-ar mai 
fi țn stare să scrie un rtnd. ți 
i-am deschis ușa... La prim vi
ne Arghezi acasă și-l spun tot.

— Fusese șl pe la mine, la re
dacție, t$i aduse aminte tata, fi 
l-am invitat sd plece...

— 70.000 de tei aur pe vremea 
aceea erau o avuție. Abia ne lua- 
serăm fl nevoi aveam destule... 
imt pare bine, mi-a spus imbră- 
(ițlndu-mă, că simți ca țl mines 
nu ne am luat degeaba.

— Alai era încă ceva, Baru- 
țule. care m-a determinai sâ 
scot cite o foaie personală, reluă 
tata. Am găsit întotdeauna con
deie tinere fi cinstite cu care 
am putut apărea la zi sau sâp- 
timlnal. după cum era cazul, 
fără suboenții, 
fără cecuri...

Arghezi a foii 
multor ziare ți 
dreapti. de pildă, a scotea clan
destin sub formă de revistă, pe 
vremea clnd era la Mitropolie. 
Nepermițlndu-l pravila să fie ți 
călugăr fi publicist — scrisul 
fiind socotit probabil de naturi 
diavolească — Arghezi a scot 
revista dimpreună cu prietenul 
Iul, scriitorul Vaslle Demeirius.

Cronica, revistă săptămtnală, 
sub direcția Galaction-Arghezi. 
apărea ca a fascicolă albă, In. 
totdeauna pe copertă cu un de
sen caricatural, ta care a cola* 
horai continuu pictorul Francisc 
iiirato.

Articolul de pagină mici, pam
flet, medalion, tabletă sau bilei

z r a 47 de ani Arghezi a Af* 
/ . trai In librării cu j _ 

lui carte. Cuvinte potrivi-

noapte după noapte și ani drepâ 
ani. versurile ieșeau de fapt 
tirziu sir Inse In volum.

— E mai bine să aștepți. «B 
'ași manuscrisul sd zacă. să-l 
citești de mai multe ari. să-l 
bagi in foc ți să-i lei de la în
ceput...

Cu toate acestea lui Arghezi 
i-a fost caracteristic și un aii 
stil de lucru: scurt, prompt, co
tidian. Felul de a lucra la ziar, 
mult deosebit de celălalt de chi
lie. fără grabă, cerea spontanei
tate ți actualitate imediată.

Pmența lui In presă s-ar pu
tea impârji, fără pretenții didac
tice, in două ; colaborator zilnic 
ia gazete sau reviste, ți redac
tor la publicații proprii.

Presa de odinioară, prea puțin 
independentă și mai mult deter
minată de feluritele interese ale 
coteriilor politice, era reprezen
tată prin diverse publicații, clnd 
mai mari, clnd mal mici. Obi
ceiul era următorul: dacă voiai 
să publici, trebuia să fii de par
tea unuia sau de partea altuia, 
iar „unul~ țl „altul" erau de 
fapt aceiași.

Răsfoim paginile vechi: ti gă
tim pe Arghezi prezent de-a 
’.-fii eeMe peste 4d de aai de 
activitate axialreruptă.

Pr:.ma revistă romineasci de 
na nriref caracter revoluționar 
a foit Fiela : articolele lui Ar
gh ezi erau, ca gen literar, pam
flete. Colaborări la rubricile de 
teatru, modă, edilitate, literatu
ră fi basme pentru copii, au a- 
părut pe 0 durată mai scurtă 
sau mai lungă, uneori eu între
ruperi, In Viata sociali, In A- 
devdtul literar ;J artistic, in re
vista Radio, tn Seara, Diminea
ța, Viata Romtnea^ci. tntr-n re
vistă C.F.R.. In Adevlrul politic 
după 1944. Destul de multe cola
borări au fost risipite In varia
te publicații. Recent: Sctnieia, 
Contemporanul. Steaua. Gazeta 
literară. Luceafărul...

— De cele mai multe ori tre-

Mica

fără bănci fi

inițiatorul mai 
reviste. Linia

ceanu, Gniactson. Feax Aga»ta. 
Sadovaanu, OâiHa Cazsm^r, lo^ei 
Teodor cana...

— Biletele de papagal se e* 
minări că au scos la ivcalA 
sprezece scriitori noi.. Ca. 
care i-ai cita ta. erau ~ed 
sau mai puțin cotuacraft 
neau sute de plîcxri In iiecare 
zi fi seara le dinam pentru ean- 
ftlmciontaia In redacție... Multe 
mergeau ia cof... Ciad găsaam I 
cite ceva bun. ne adunam drr- 
trei, dintre care FeHx Aden.a

nu Upsea niciodată, citeam fl fi 
fdr«um imediat loc tn gazetă... 
Am pus la tndemlna tineretului 
a foaie la care puteau x4 trimi
tă cu încredere orifice. — proci, 
poezie. scrisori. snoave. Au apă. 
rut lucruri bune, semnate de ti
neri scriitori, necunosculi pină 
atunci... Unii dintre ei, după ce 
s-au lansai, m-au fi înjurat. Nu 
mi-a părut râu declt atunci clnd 
m-au înjurat prost...

Degetul mi s-a april la o pa
gină : citesc „Bilete de papagal 
— vineri 17 august 1926 — nu- 
mărul 164**... un articol semnat 
de Gala Galactlon tncadrtnd 
un portret In penifă al lui Gafa, 
ca un medalion, semnat de Ar* 
ghezi.

— L-am desenai In joaca, Îmi 
explică tata, văzindu-mi nedu
merirea.,. Eram undeva la a

uniformă. Dă un ocol gheretei 
devenită subit suspectă, apoi se 
adresează vinzâtorulul:

— Caut ceva papagali...
— Papagali 1 ? N-avem 

un papagal...
Comisarul câ-tta cu ochii o 

colivie care nu era.
— Nici de ăia vorbitori?
— Nu... dar de ce. mă rog ?
— Am primit ordin să ares

tăm toți papagalii... Văd că ești 
In regulă.

Comisarul a plecat mat 
porte.

Faptul este relatat de 
care tocmai cumpără niște 
de ta același chioșc.

da-

tata, 
figdrt

axueaeame t» .^r.-a 
a r- aW 
xix £ Tl'g-.

*« ra’c 
le-au^rrî dbr «meeMPoA^.'^îd re 
câ'~r« ș-ofta A p-nA. fiamp^late. 
vita âa<anL.-« de dfSk^uți aob* 
ttcL. In t^aa a i.-ir 5 p«e*
ța ae Maar>. ar edeoe eoa adna 
me Id^ă. Sitjpta

ia camara 4e îata este
furat dta nou de giadurt. H așez 
ia iac la raftusi calexjuie de zia
re fd remule. Pe masă, alături 
de cana de pămlnț cu creioane 
ți condeie, un papagal pestriț de 
ceramică, așteaptă. împietrit, o 
șoaptă parcă de la tăfuțal lui 
care l-a luat da pe flașnetă ți 
l-a pua la literohiră...

— La revedere Coco... Ia reve
dere tată... mă reped plnd la 
redacția Luceafărului $d duc fi 
eu un fel de bilet de papagal... 
Si spune că cititorii 11 afteaptâ...

Barutu T. Arghezi

CRONICA DRAMATICA

S-o dheutet ;l se discul S încS ir a ui ic lent despre locul 
?! menirea Teatrelor Nutioiule din provincie. In com
plexul vieții noastre cullurele. In ce mlsuri exiști 

0 distincție 1otrc toat/eie propriu zise «I cele trei institut!! 
artistice din Ia;!, Cluj, Craiova, iatl o chestiune ce jrre 
uneori d nu este prea evident contunatl. Pentru cl. din- 
oola de lituidturl, existenja unor teatre naționale tn trei 
pirțl diferite ale |lrii. Implici anumite obligațiuni de 
profil, repertoriu, ații, ele. Atal tntll un Teatru Național 
nu-sf Justifici numele declt daci scena oa devină o tribuni 
a promo viril dramaturgiei noastre actuale ți a r ova lori, 
ftcirli crMice a tezaurului moștenirii clasice. Un teatru 
national t?l crea za un profil și un stil In funcție de modul 
tn care dnacnaturgio romlneascl triiețte aid prin întru
chipările el oele (nai valoroase ji țeînnlllaatlve. Naționalul 
din București a creat în ultimii ani o pcoali de Interpre
tare a Iul Caragtale, Naționalul ieșean are înscris In re
pertoriu piese de Alecsandrl. interpretarea unora ajunglnd 
uneori le virtuozitate. Dar este oare suficient? De ce tea
trele naționale nu încep si creeze stilul, pe autor) sau 
genuri, a dramaturgiei noastre reulist-aoclalLete ? Nu este 
cazul sl intrfcn «ici tn mmlnuntele unei discuții.

Teatrul National din Craiova a preluat din trecutul tiu 
Ilustrat cu atltea fapte prestigioase de artl, o tradiție ■ 
Interpretării pieselor rosnlneștl dar șl a marelui repertoriu 
aniversai. Ambele direcții au rizblt adeseori fa suprafață 
în lupți cu melodrama, opereta, teatrul de bulevard, fi-au 
croit drum chiar prin desele etape de agonie ale teatru
lui, Teatrul bîâțicrtal din Cnaiova are istizi tn tari un 
nume cunoscut nu numai prin tradiții îndepirtate. dar 
mai ales prin ceea ce tn ultimii ani a prins vlați sub hi. 
mina reflectoarelor pe scena aa. A existat, șl nu de mult, 
o oer load 1 — si spunem — de aur In Is tor fa actuali a 
rbațjomlulul era loveau. Ilustrat! prin realizări oa : Ham
let, Tragedia optimistă, Glkcvlle din Chloggia, etc., dar 
oare n-a avut continuitatea dorit! din pricina fluctuației 
cadrelor actoricești șl regizorale. Așa ci, tn momentul de 
feți, teatrul din Craiova se află de fapt Intr-o perioadă 
de căutare, de redefinire a profilului slu. Spectatorul nu 
va observ» căderi prea bruște de nivel, oi sinuozități ar
tistice șl inconsecvențe 1n stabilirea profilului. Prezentarea 
In stagiunea actuali a premierelor cu ; Tlnira gardă. Su
rorile Boga, Zări de necuprins, mu Pygmalion și reluarea 
unor spectacole cu Hamlet. O scrisoare pierdută, Gaițele 
și Arcul de Triutnf constituie un Indiciu destul de sigur 
Jientru Orientarea teatrului spre domeniile marelui reper- 
orlu. Dar. tn același timp, spectatorul observi In reper, 

tortu si Colivia cu stkleți, de S. Georgescu ș] L. Sebeș, 
tlan. farsa Casa din strada Coșbuc, 10 de Florin Vasliiu. 
Cred ci prezența literaturii dramatice originale este încă 
precari sub raportul calității lucririlor. Pentru că farsa 
iul Florin Vesfliu nu aduce tn scenă un conflict tipic șl 
reprezentativ al vremii noastre. Nu sin tem de acord cu 
cel oare In formule mai mult mu mal puțin politicoase dis
trug tinerii autori dramatici. Socollm Insă că exigența tre. 
bule sl ne însoțească ori de ctte ori căutăm să stabilim 
meritele șl deficiențele unor piese scrise de autori aftați la 
Începutul d'umulul lor literar. Florin Vâslilu » adus tn a- 
crasU piesă o apreciată experlenț* scenici. Dar el nu șl.a 
duș pin! fa ultimele consecințe lnian|ilie. d traitnd eroii tn 
fuga condeiului, lerlndu.se de culorile complimentare ab 
soiul necesare caracterizării lor. i-a transformat In schemă.

luceafărul

Un tînăr autor șl alte probleme
Teatrul National din Craiova

5< acaacta pentru că autorul n-« privit cu auficientl ma. 
tuci ta te esența conflictului și l-a razokat •uperficlal și 
pripit. De fapt, piesa ar vrea si demaște acele resturi ala 
lumii apuse care practlctnd darea de mlti, înșelăciunea, 
falsul tn acte publice, relații cu persoane dubioase ce 
mijlocesc asemenea afaceri, mai duc c existență anacroni
că în societatea noastră. Dar demascarea acaatul exemplar 
uman (CaHope), epavă activă a unul trecut de trista me
morie, devine Iti piesa lui Florin Vaaillu, rolul hazardului, 
al Jocului pueril, al glumei șl farael. Ori, o femeie cu aKta 
experiență cum era Callopc. ce a reușit si înșele ani de 
zile vigilența organelor de stat si șl perpetueee falsul liră 
nici c consecință, nu e firesc să se resemneze țn fața 
unor farse aMt de transparente. De sigur, chiar dacă ad
mirăm Ingeniozitatea viitorului actor Gheorghlțl Bclet. 
chiar dac! ne despărțim rfztnd de Gellcpe nu putem totuși 
s'ă nu regretăm prea palida prezență e oamenilor noi, atlt 
de schematic înfățișat! mai ales tn persoana inginerului 
Obreja. Devenind din ce în ce m«j mult un figurant, 
Obreja nu mai are rolul central tn demaacorea necinstei 
din acea casă, cl se pierde și el tn păienjenișul farselor 
fi al încurcăturilor. Lui ti revine plnă ta urmă numai rolul 
de sfătuitor convențional și de arbitru al unar situații 
artificial complicate. Care este defectul de haz! al piesei 
lui Florin Va sil Iu ? Faptul că estompează In tonuri dul- 
cege. un conflict oare chiar dac! uneori se pretează ta 
farsă, nu trebuie minimalizat în nici un caz. Caracterul 
odios al unor oameni aere trăiesc prin mijloace necinstite 
trebufa deci demascat cu toate consecințele Iul. Callope 
șl cel ce gravitează tn cercul el per In pie^a iul Florin 
Veslliu inofensivi mu tn orice oaz nu prezintă nici un 
pericol șl se dau bătuți cu ușurință. Ceea ce. irebuie să 
recunoaștem, este In contradicție cu adevărul vieții. Ca. 
Hope, femele ridicoli șl caraghioasă prin unele răbufniri 
erotice tardive, îșj nfarde semnificația profund negativă 
pe care a Intenționat să l-a dea autorul. Ori. chiar In 
cadrul comediei, profilul moral dezgustător al unor ese. 
menea oameni poate ieși tn evidență. Să ne amintim numai 
cu citi vigoare demască Alexandru Klrițescu consecinței* 
criminale ale caracterului Gaițelor șale, care nu rămln 
numai aimple pătate. Ori. Florin Vaslllu, care a construit-o 
pe Callope din perspectiv» Gaițelor, avea datorie, uu «1 
rețină din această piesă numai amănuntele aă le denu
mim „etern umane". O atare llps! dc perspectivă tăios 
critici, fl duce pe autor 1a repetare. Adică, II imputăm lui 
Florin Vasliiu faptul că ahuztnd de caracteristicile comu. 
ne unor asemenea personaje, caracteristici epuizate de lite
ratura noastră, sub diferite forme, șl neaduetnd tn scenă 
ceea ce este specific unei Callope In condițiile de azi, a 
ctemporallzaț conflictul și nu l-a situat In actualitate de
clt prin citeva date convenționale. Pentru că. referlndu-ne 
chiar 1a atamanlelc izbutite ale plebei șl anume la stu
dentul Ghaorghlță Belea și fa tatăl său lorgu, trobule să 
la rocunoeștaui și lor o descendență nu prea Îndepărtată. 
f| anume din teatrul lui Victor Ion Popa. La această con. 
cluate neJi dus nu accentul moldovenesc al personajelor, 
cl evidenta notl da patrlarhallsm cu atltea recrudescente 
«fwnănl tor Iste ale Mușcatei din fereastră, de pildă.

Ceau făcut actorii In fața acestei situatH destul de 
dificila ? Spre cinstea lor. eu căutat aă nu alunece pe po- 
vlrnlșul glumii gratuite, aă nu abuzeze de „drligele" tex

tului șl să nu meargă la «arlă. Ei au depășit chiar limi
tele farsei |j s-au străduit din răsputeri să creeze unele 
personaje viabile. Cum ara tl firesc, in cadru! respectiv 
ei au putut doar să realizez* cu talent și conștiinciozitate 
var ta ți tini pe dteva teme : Aneta Dudiitesnu (Madeleine 
Ncdelanu) Conu Grigore din Mușcala din fereastră (Co«. 
tic! Ian eseu) mu Miroiu (.Mircea Mușate<cu). Rodlra Ta - 
patagă. prin temperamentul său vioi și prin nota de poezie 
dată rolului a făcut din Rădlța o prezență mai bine an. 
corali In conflictul piese!. Mircea Hădlrc! « fost In (iota 
rolului ș| a^ slrUuit *ă <faa pa alocuri naturalețe șl su. 
piețe unei pârlituri rigide.

Dar 91 nu judecăm teatrul național din Cralovn numai 
după această piesă. Pentru că pe scena sa a văzut lumina 
ranwei In această stagiune șl Pygmalion. Piesa Iul Ber
nard Shaw a prilejuit aici un spectacol de reală ținut! 
artistică. îndrăzneț și Ingenios, de un nivel cu totul re
marcabil. Vfad .Mugur tn final a accentuat prin cileva in
dicații suplimentare, Meta despărțirii definitive dintre 
Higgins și Elisa. Rodire Tapa lag! a fost o Ilorărrtsă care 
a sUrnit admirația sălii, dar s^ aftat tn fața unor seri, 
oase dificultăți In ultimele două acte clnd n o găsit bl 
permanență cheia gamei dramatice cerute dc rol. Cu toata 
ecMtea. rolul Elizei Interpretat de Rodlaa Tapitagă, ta. 
tr-o notă pregnant volitional!, reprezintă o bună reușită 
pentru o artistă tfnără aflată tar începutul carierii sale. 
Nicalae Radu (Higgins) a inlcrprrflat cu siguranță toate 
niodulațlunile sufletești ala eroului, păslrfndu.se ta un 
nivel egal tn sensul pozitiv el cuvlntulul dc-a lungul în- 
tregcl piese. Ca de altfel șl Mânu Nedeianu (Doolittle) 
subtil, nuanțat șl plin de vervă. Așa cum cerea șl autorul. 
Doolittle în Interpretarea Iul .Menu Nedeianu părea să fie 
lipsit „șl de frică șl de conșllință In aceeași măsură*. 
Colonelul Pickering a fost interpretat de Richard Rang cu 
ponderea și ealmol cuvenit Din restul dfclrlbuțlel am mal 
reținut pe Olga .Molse-^u (Clara) care a dat rolului nota 
de grandomanie, avlnd „bravada celor scăpalațr. Intere
sante perspectivă creată de decorurile lui 1. Popescu -- 
I d riște a eontrihuit ta rea lira re» unul spectacol demn de 
prestigiul teatrului național din Craiova.

Dacă hi Ultima etapa piesa Iul Erkli Marfa Remarque 
patru actori (Paula Culitză, D. Aurellu, Vasile Constantl- 
noscu șl .Mihal Constantinescu) au înregistrat roluri In
teresant compuse, c!utind flecare să releve semnificația 
personajului pe linia unei Interpretări cit mal firești, spec
tacolul nu avea totuși o Idee directoare. $1 aceasta din 
pricină că regizorul (Nlcofae Moldoveanul nu a reușit să 
armonizeze toata ralurile tratindu-le mai degrabă ca ele
mente disparate,

*
Concluzii : Teatrul Național din Craiova trebuie sl se 

străduiască sl-șl afla un profil propriu, să evite piesele 
mediocre care Irosesc forțele actorilor, să mea rgă și mai 
departe pe linte promovării curajoase a tinerilor actori tn 
roluri principale, «l-și 1mhnsă|rască repertoriul cu lucrări 
de actualitate valoroase Sf să concretizeze posibilitățile 
In spectacole omogene.

Valeriu Rîpeanu
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Mai dilicita pare a fi problema stilului. Bo- 
nanal începe — ca și celelalte lucrări ale lui 
Zataaria Stanca — printr.un tel de memorial. 
Aalornl ie angajeaza să recoasllluie cit mai 
exact a searaa de evenimente, pentru a arata
— retor de azi — dte greutăți au trebuit să 
Kt învinse In trecut pentru ca poporul sâ 
ta pMtâ bucura la pace de roadele eliberării 
sale. Cel pofta așa a explicai Zaharia Slancu 
însuși mi<iI mei eteric al titlului. Rădăcinile 
•nu-f i • snfarintele Indurate de luplâtori. 
^—tarile adesea supraoeueneșll pe care le.a 
*4^*1 !■ trecui fapta. De bunaieamâ romanul 
e ramau, deci licfiune, șl ou I sc poale pre- 
I ndc exactitatea documentară. Dar modali, 
tatea stilistica aleasă obliga, laiă dc ce. ju. 
decind după începui, eram îndreptățiți «â ne 
așteptam ca aaioral sâ sc mențină In cadrul

uaraținni care sâ ue dea mereu lemațta 
raranstitnirii unor lapte trăite Ceea ce nu 
**_ Inllraplâ taxă. Iar spuafad aceasta ta ne 
rxtertet tear La nada inadvertențe de ordin 
'■taric (ta 1MO. nu an extatat tocă raioane 
■âc.) d la dterite racoasecvențe de stil, ca te 
pilda ImaNaeen ta acțtane a traor episoade 
•’•deat șarșate <Dv--' recurgerea la pro
cedee complicate dc comunicare a unor |ra. 
mlnlari sufletești prin intermediul visurilor, a 
simbolurilor și ■ unor digresiuni cu totul 
metaforice (Inimă. Oroș IV) șl chiar părăsim
— pentru mult limp — a narațiunii la per
soana l-a. Din moment ce autorul nu ne 
spune dc unde cunoaște Darie toate amănun
tele privitoare la Inlimplarile petrecute ta 
siguranța din Salu Marc, sau peripețiile 
legate de arestarea lui Drugan etc., senzația 
de hibrid ne Incearca. orklte concesii am face 
In numele dreptului incontestabil pe care-1 are 
orice romancier de a organiza ln(r-un mod 
original materialul epic de cure dispune. In 
consecință și comportarea eroică o comuniști
lor din Satu Mare și conflictele meschine ca 
<e iscă intre diferiți profitori ai acestei urbe, 
|! — mai tirziu — tot ce este legat de ..eazul- 
Drugan apar. In raport cu evenimentele 
reconstituite, ca niște „romane" de sine ațâ
țătoare, cârtiră' l| «e adaogă doar clteva 
pagini din jurnalul intim al lui Darie. Iar a- 
cesta din urmă «eamâna prea puțin cu un 
jurnal intim dltr cauza tonului sâu minor 
satiric, aproape mizantrop. Capeți knpresia câ 
In viața lui de ziarist. Darie era înconjurat 
numii de monștri, ceea ce e foarte greu de 
crezul, mal ales dacâ ținem seama de activi- 
latea de după 23 August a eroului principal, 
așa cum o cunoaștem din primele două 
volume.

Laiura eroică a ciclului Rădăcinile sînt 
anwirc se compune din douâ mari episoade
— activitatea comuniștilor tn cadrul campa
niei electorale din marile 10<R — șl evocarea 
comporlârii eroice la siguranță a grupului de 
comuniști compus din Licu Ofuș, Marișca 
fia lull, lovea Silef, Gavril Toduță și Mlnu 
Uibaru. La acestea se mai adaogă și scurta 
biografie a Șarm Iz el Ciob unu.

Cu privire ta capitolele In care se descriu 
evenimentele din 1S48 In județul Tellu e gr*u 
de apus ceva definitiv. Atmoskra încordată » 
muncii de partid Inlr.un moment de bătălie 
e redată sobru Se simte atmosfera de „mo
bilizare generata" caracteristica unor aseme. 
nea momente. Comuniștii Licu Ofoș. Clemente 
Țigănuș, Lalu șl ceilalți stnt mereu fa dalo. 
rle, acționează cu lucldllale șl cu mult simț 
de răspundere, dau dovadă de abnegație șl 
prezență de spirit, nu Intră In panică In fața 
greu lăți tor neprevăzute, resping cu holârlre 
atacurile dușmănoase. Din acest punct de ve
dere episoadele sini veridice șl mobilizatoare. 
Prin ele superioritatea morală a comuniștilor 
ti mai ales târla lor sufleteasca sini bine re. 
delate. Autorul va trebui însă, sa clarifice 
unete aspecte ale acestei părți a romanului, 
In special cele legate de prezența prefectului 
Zenobie Bușuleangâ In fruniea județului, des. 
pre care aflam ca a tost prelect șl sub Carol 
al )l-lea. Aluziile fa o anumita situație exis, 
tentă alunei la Ministerul de Interne sint 
necotivtagaloare, ca șl explicațiile lui Oraș 
ca nu trebuie ,,s| slăbim" deocamdată Iron, 
tul. Care „front" ? Doar alntem In I»18 după 
dobori rea monarhiei șl dup! Izgonirea ultimi, 
lor reprezentanți ai burgheziei din guvern ! 
In general dinir-un anumit punct de vedere 
scenele din IM8 sini cam anacronice, sema- 
nlnd mai degrabă cu campania din țl
nu cu cea din 1948. Dușmanii poporului acțio
nează prea pe fața, prea obraznic. Chiar dacă 
o atare situație putea sa se creeze ta un mo. 
ment dai Inlr.un județ ca Tdiu, era de dato
ria autorului ta sublinieze Intr-un lei că « 
n situație excepționala care contrastează cu 
situația generală a țarii, Sâ nu uitam că ale. 
gerlle din 1948 au consacrat victoriile istorice 
ale revoluției populare.

Volumul trei al romanului, mai precis ca. 
pilotele în care se relatează cele petrecute ta 
siguranța din Satu Mare In toamna anului 
1939, constituie un vibrant omagiu adus luptei 
eroice a comuniștilor In Ilegalitate. Ideea 
principală a acestei părți a romanului este 
Intr-un fel concretizată tn glndirllc loveai 
Silei : „Un comunist Irebuie sl.și puni In 
primejdia viața — Viața 1 Era adevărat că 
ci îi plăcea viața. Era adevărat c! ca iubea 
viața poate mai mult declt afli oameni. Dar 
nu orice fel de viață iubea. Eu Iubea viața 
pentru că riviira să.i dea vieții el un scop 
înalt, un rost deosebit tn lume. Ea iubea 
viața pentru ca rtvnea să șl o pună In slujba
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JEAN LIVESCU

Nimeni, poate, n-a conturat mai cuprinzlfor io-, 
cui aparte pe care 1-a ocupat Helnrkh Mann 
în literatura umanist-hurgheză o Germaniei con

temporane cd tratele său mal tinăr. Thoma i, In cu
vinte care nu ascund nici recunoa||eaea propriei 
sale limiiiri : „Clac (dintre nd amlndoi) a lori ma 
rele vizionar ți portretist critic al societății ? Cine 
a scris Supusul $1 cine a prezis democrația la Ger
mania, intr-o vreme clnd alții se complăceau in a- 
p ar are a melancolici a unui spirit cetățenesc german 
protestant romanlic-anilpoHtic Aceste cuvinte,
scrise In 1fl4fi pentru a omagia cei 75 de ani ai scrii
torului, II găseau bolnav, departe, pe coastele Clreli- 
lornlal. de unde Insă nădăjduia să se poată ia toarce 
in patria-i scumpă. In 1949, Republica Democrată 
Germani li acordă Premiul Național ți-lcheamă 
să-ți reia scaunul de președinte al Academici de 
Arte, părăsit in 1933, clnd teroarea nazistă II ribae 
să ia drumul pribegiei. Scrisoarea adresai! la N 
marile 1949 lui Wilhelm Pieck este o prolmidăpm- 
fesiune de credință, de Încredere In viilarul pțporw- 
lui german pomii, sub conducerea partidului clasei 
muncitoare, să clădească socialismul: -Snccesnl «le 
dinainte de partea acținnu cinstite ți a gind.ră rec
tilinii. Germania unllă, democrată, pacea dreapiă. 
sint certitudini, care in zadar mal 
întunecate. Aveți de pares voastră 
viața însăți; cită vreme o mai am, 
ml declar pent™ viață ți mă bucur 
să impartăx^c cu voi această con
vingere*'. Speranța de a-țl revedea 
țara țl de a contribui cn lorțele sale 

construcția noii culturi nu se mai 
împlinește; la 12 martie 1950, Hein
rich Mann se stinge din 
Santa Monica, in apropiere 
Frame isco.

Activitatea literară a lui 
Mann începe în Jurul lui 
.epoca wilhelmmă**, clnd Imperialii- H
mul burghezo-iunkeresc ^rnun Iți H
arată din ce In ce mai tăflț agresivi- H
tatea acaparatoare ți expansionista H
ți clnd. in domeniul ideologic, arta H
ți literatura burgheză iți totorea- H
ză aspectele lor parazitare, decidea- 
te, evazioniste. Unele din primele 
romane ale Iul H. Minn slat, prin caațire- « •< 9 
mi lor, in parte iribulare acestor cureaie ă>*’* 
(Intr-o hrill-e, 1MB. Zeîțate ue Cele -re roma 
ale ducesei de Assy, 1902—1993). deși (mai al 
tunul) inseamni căutarea, aaeuri bizară, a 
„forme de viață" demne de am. dar reir-i. 
terlopă, saturată de escroci ți aventurieri 
sentimentali; aceste rarelor Miaareal i 
timp o considerare desttd de eritvă a ah 
cărei semnificații umane late-o artă cibfcrală. 
comparație cu cai a Renațterfi. drept 
(Mai tlrziu, ia fru movul ți ecMbMab 
atmosfera sadică. Hal mai. Meni teas. 
Mann Iți va exprima enavmgervn ci 
adevărate trebuie căutat In tegn 
porul). Dar lat aceste iacoptoa 
primul roman de demascare a o 
ți bancherilor: Ib țara irinUrikr (Im Schiarafle*- 
land, 1900), la care domnesc bato ți carapția. 
carierele ți r erei ■ He parveni ți Ier se Încheagă 
umbra alcovurilor; mi 'Bel- Vrrr d« Jbareea b 
berlineză, lipsit iasă de semmtalea camltei ■ dt 
nervul epk al led Maupasenai. ea irbsăimî cancam- 
rale mal pregnante, adecvate c ea te a» 1 eter mai fia. 
granle ale realității Germaniei.

Pasul halirilor spre satira aet rața toace ■
telor tipice ale societății wîlbHreiae M lace M. Move 
cu Profesorul Un rai (1991) ia cart dexvllto esența 
inumană a sistemului de educație din țcaala pru
sacă, menită să înăbușe once pornire spre gindire 
independentă, sl cultive acel ,. U n teri ine ngHsr spi
ritul de supunere servilă in lața „superiorului" ți 
de dispreț pentru „inferior", de care avea nevoie 
burghezia șl lunkerimea imperialistă. Critica școlii 
de castă a prusacismulut și a consecințelor ei de
zastruoase, anihilarea personalității umane, o găsim 
la numeroși scriitori umaniști ai vremii (amintim 
numai de Thomas Mann și de Hermann Hesse), la 
nici unuf Insă forța de demascare nu capătă alin 
vigoare și strălucire ca la H. Mann. Produsul aces
tei educații este prezentat tipic lu figura Ini Dlede- 
rich Hessling, schițată mal intii In nuvela Gretcheo 
și definitivată apoi In marele roman Supusul (Der 
Untertan, 1914), a cărui publicare, interzisă de au
toritățile prusace, nu s a puiuț face declt după al«a- 
garea kal6erului. Feciorul de fabricant care-i adiăcid 
in bătăi acasă șl la școală, dar care, la ziua de naș
tere a profesorului. împodobește cu flori hățul cu

viață la 
de San

Heinrich 
1890 in

!. I

care esle „educat*', carc-țl completeaiă .,cnltura“ la 
bețiile cu bere «la corporației sale studențești ți se 
strecoară abil prin rigorile cazărmii, au va avea aici 
a reticență in alegerea mijloacelor do îmbogățiră, 
va exploata, fa riadul lai. fără acropole pe mar 
citori. va proslăvi cu servii Hate pe hap 
pe cel așeiațl mol nun pe acan oocială ț 
va simți, la rfadtal ful cu totul superior 
numai lață de masa mare a oamenilor ■ 
dar șl față de tot ce au e german, cu 
forță de smtetixarc dată tortlar scriitori realiști, 
capabili să lațtteaga saa măcar lă presimtă ooeafa 
dezvoltării sociale. Nciarich Mana a aMtelpat ia fl- 
g«ra lui Dtederieh Hessfmg antet din teăaătolla 
Idoteogfri cantohce a hteteramnlm ; după cum re
marcă ua critec gtrmna, ceea ce In 1919 pateu ai 
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j Florența ALBII

Odihna
Pauză.
Aud cum respiră mina 
Apa sa prelinge pe liniști, 
parcă a ploaie de primăvară 
și ar murmura noaptea, la streșini, cintecul mic 

Pe-o grămadă de cărbune lămpațul 
cu lumină moale
care rotunjește mina, surisul, cuvintele.
In sufertoșe 
lapte 
ți-n abataj încape sâ miroasă a iarbă 

Iți-a piine, ca acasă.
Sorb laptele, strinși alături, 
ți lumea iți sprijină obrazul 
pe genunchii lor, 
ca o femeie care visează 
cu tirnpla sprijinită de umărul bărbatului ai 
Aud cum respiră mina.

Picături sa preling peste liniști, 
parcă a ploaie de primăvară 
ți-ar murmura noaptea, la streșini, cintecul mic.

Mihai NEGULESCU

de baladă
Gnd drumul către casă iar ne-adunâ 
Sub destrămarea zilei, in amurg, 
Cind umbre lina pasta dealuri curg, • 
Zidirile cu stele se-ncunună—

De ațtri-mpresurate, saa pria caațâ, 
Străbat in vreme ca un cinlec clar-- 
Cumva din zarea unui mit răsar, 
Sau noi am dat acestor turle viață I

Ca alt Manole, -nvingâtar, privim 
Și noi, cu-nfrigurare, cum ne trece 
Cava aprins, din piapl in piatra rece - 
Sâ nu se surpe ceea ce zidim.,.

IȘI nu na împresoară niciodată
Ispita tihnei... Peste ani, clndva,

La fel vom ti : iubire semănată
In irteoriri, in tresăriri de stea,

te cărți, in cimp, in marea zbuciumată, - 
Intimpinind al soarelui potir 
Pe culmi amețitoare da zidiri 
$i-n pinze albe ce spre zare cată..

Slna DANCIULESCU
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a ci aureai dru- 
punahii germaa 

rrar;4—are Ire pena I kite. „In- 
dai Mpaiato pe care trebuie 
:r1toM| herlianilor Jnlr-un 
i are • pătați lace„ Na vi 

ciad taele lalrepriaderilc vitale 
din pragrielale privați ia cea pub'ki I 

Cili licăr aaa Ai marile industrii va fi ex
ploatată ladmdaai. vi areenînță coaztringerea și ti
rania, rar rei vaier riabai ar li pentru voi fol atit 
de wgur. pe cil de sigur a lest cel precedent... Luptați 
Decar real pentru un stat rare nu numai si lie res- 
poasabS la țața poporului. dar să-l $1 întruchipeze*'. 

Această onestitate splrilaali, accasii consecventă 
la gladire și Încredere In forțele poporului cinstește 
pe marele scriNar patriot ți ureauisl. Opera lai H. 
■ area este de aceea stampă întregii omeniri pro
gresiste pi constituie ua sprijin ideologic puternic In 
lupta poporuhd german împotriva mililarisnului re
vanșard ți a fascismului promovai de guvernanții de 
la Bona. Ia necrologul publicat de Comitetul Cen- 
trai a! P.S.U.G. la moartea scriitorului, se spune Pe 
drept cnvlnt: -Opera sa critică este o armă impor
tantă la lupta Împotriva resturilor de ideologie mlli- 
tarist-prnsacă ți nari stă din poporul german. Ulii- 
mele sale opere constituie o mare dovadă a justeței 
carne pentru care luptăm cu tonte forjele noastre".
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Duceau țăranii mina streașină ia ochi : 
- Acolo, în pilcul da sălcii șl plopi, 
se primenește Dunărea cu Jiul...
lin uragan de aer ți nisip 
zburătăcea prin lanuri, lără rost, 
de poalele ți do baimalelo lemoilor 
plesnindu-ți coamele albe, 
însoți potecile ți drumurile, 
oarbe sa desprindeau, invirtindu-se 
ca In poveștile bătrinești 
înfricoșata cenușă a marților.--

Sau năvăleau apele...
Dunăreo-și înghițea ornantul; asemeni 
ploii de nisip sa risipea n ci mp.
Cițiva pomi mai apucau sâ ți scaalâ 
cuțitele râdăcinoase de sub tulpini sărace, 
părind corăbii naufragiate, 
cind Dunărea la propria ei matcă scăpata.

Atunci
țăranii-și potriveau iar mina streașină 
- Acolo, in pilcul do sălcii și plopi 
se-ajunseră Dunărea cu Jiul-..
$i lăsau să cada semințele n cuibarele

Io ochi 1

h 
s

tind plini de nădejde, 
cind de visuri noi săgetați, 
cind neîncrezători : 
iofr-un galop de cai fermecați 
n-ai să na blestemi iar cu potop I 
Șr-adeseari se ntarceau acasă din cimp, 
cu plugurile Ier lucind ca soarele, 
cu plugurile Iar neîntinate 
peste care au trecut daar

ți s-au rostogolit numai

broidelor 
goala.

de lut, 
brazdele ușoare ale 

vintului 
vorbele lor bolovănos 

indirjindu-se...

Și iată acum, 
acești vechi ingineri șl adoratori ai pâmintului, 
cum înfruntă
cu vorbe simple și mișcări patetice apele, 
cum frâmintă pămintul,
ca zimbrii (din basmele bătrinești), 
să-nalțe, ca-n drumul vestitelor caslre, 
un dig, la poalele țării.

de sălcii 
Dunâtaa 
se ivesc 
gitul lor

ți plopi 
sa-ntilnesc... 

sc rape rele, 
zvelt

Iși duc țăranii mina streașină fa ochi, 
spre nimbul 
unde Jiul și 
Acolo, undo 
legănindu-și
da stoice cămile tub povară, 
ce-adulmacă parcă deodată n țărină 
oaza visata - 
grădinile ți izvoarele calme, ți pomi do răcoare 
scinteietaarele lanuri...
Iți duc țăranii mina streașină la ochi, 
spre zarea pletoasă, 
săgetată de sălcii și plopi...
spre zarea picloasă, 
Acolo, unde titanice buldozere stăruie, 
— Dunăre, 
fluturindu-și coamele albe 
ți scuturindu-și copilele peste drumul deschis 
zilelor toate caro-au sâ vină...

Umblă apele, șușotesc in surdină, 
pămintul se-adapă-n ghenunchi, 
asemenea cerjului cu o mie de stele -
- Jiule-liule, cheamă,
Dunăre-sorâ...
lărâ viclenie și liniștit incercind sâ le prindg 
in creștet rebelele văluri ale sălciilor...
Și soarele arde-n tăriile zilei
ți miinile streașină la ochi privesc zboruri senine 
de ciociriie, - «
și pluguri albastre,
pluguri mâiastro, ce conversează cu soarele 
ți revarsă talazuri de Iul in cimpie, 
statornic,
ca niște simboluri de foc ale izbiniii depline.

cronica literară
jă teterei M m M9MU fihterJor da 

ntff scrieri laimănfî. ten nana jara «arte 

□ăto Nmgea li Baah^a. Zag'dmad o 
/MNe ca irăttori graamtete «rojltv. ca 
o ^auAjcri ta di âa rashgtf. ar teii Ac 
plute de jaraaacte raaaarc.r to aotaa aoa 
fUsțr fi a băttUar ăa U Daajft. d oa- 
mera de o teieresăted terxteară ptehed. 
de oăzccv ajidi in aaonnia de fisonu 
ale ejddeatei lor. Ftos *■*
tigte, de te bdiia sa iocran. an te^l 
onguad, aa axai de a acrie care.
cortUne uaate atfiatrde A'âbtr. a te âte te 
ruuMi ai bă. Persoan teii raz fteozdearate 
ceea din ftrea te ebuad «alorteas; edati 
tniUntte bdr^> nuoeid, le rectamd ca afr 
riedA. afd. ariande te-ar bdim^aa. Jdrd 
a aoea senaatia de rtodîbe. Caa. ca aa- 
tesematee eicaațd. cârora o Jteateate can- 
fenăted ie-a pe/teAZte «morte fneriM ti 
oauda. cam e Boboieie cd ..slab la znâsîe 
de la naștere", ane cărora o eâd&dd ua- 
tunând ie-a imcnaad o Mthoiofze de 
tciao. caai e amma se. aapasa te 
AMoteanca, jiidd ^ca dăpd sgdat de o 
suferiațd adiacdT — cans ar dce Mace- 
donsia. ervi tui F^urt Neaga did firi 
aprige, coHfionale. atârni de casuxii pu- 
iannee- atolerde daar. cameră tare sur 
furi cu JtoUrire Jermd jugul prejudecdi- 
tor ji. cercai ingud ai unei exi$>
tente stdocaede. anacnn.ce, pdrund in 
sfera oteții aoi. sociaiide. ca Onicd ți 
Vica din .Ningea In Blfăgan. Chtciac din 
Cocoșul roșu, Vaica din Copacul și umbra. 
Camef-a te Dana din Căruța cu luctfnâ. 
Ir^rtaddnle dintre eroi sini pdiimațe, 
adeseori braîale, cu bătăi multe te reacții 
primare — uea u nu implied numaide- 
di o reducție psUtologicd. asa cum s-a 
afirmat undeaa; Fdnuț Neagu n~a compli
cat lucrurile in afara adevărului abtech» 
ai vieții. Respectul perdru acesd adevărt 
reflectai în lumina ideologiei marxist-le
niniste. constituie unul din eiemerdele e- 
sențiaic care asigura paloarea volumului 
Ningea fn Bărăgan.

Violenței gesturilor nu reprerinid, pen
tru eroii lui Fdăuț Neagu. expresia unor 
instincte oarbe, nici a unei existențe re
ductibilă la simple acte firioiagke. Încă
ierările care au loc nu-s rusie eiemeniare 
descărcări pasionate, ci o formă reală, 
pre2£ntă încă uneori In lumea satului, da 
reroivorc a unor acute conflicte psihologi-

de I. 11). 1[Jălan

wnjM in jamba 
un fKDoi de toată 
peste drănedu pre- 
Cdpdlău bdtrimd se 

Dar e te

iubește ca Oracă. imprețurarea aceasta 
stimesie :ra puternic 
lai Câpătdu. în care 
aorte inceoe sd utrpd 
/ndeCăCL In calea lui,
aține ca toted laverțunarea- 
tadar. Noile acy.Jdu de mată \int poino- 
nice sule in^echde. Vira /ago de
Ungă e te ae îndreept: sd man-
ceuscJi stow te Brăila, unde M
scrisese Silica, vensoara sa. cd -leala e 
bună șl dacă muncim bme luăm șs pnmâ' 
In aceeași seară, după ea pornepie 
Onicd.

fi insistat asupra acestei perspective de 
dexvolta/e revoluționară a soaetâiil. dacă 
ar fi stăruit si asupra dimensiunii ui to
rului din crete eroilor. In acest caz s-ar 
fi aprobat fi mai mult de actualitate. 
,-Noi — seria Gorki — trebuie să cu
noaștem și a treia realitate — realitatea 
viilanslui. Slntem datori să includem ne- 
intlrziat această a treia realitate In esen
ța noateri. trebuie si o reflectăm. Fard 
aceaota au vom înțelege ce este metoda 
realismului socialist".

Dimensiunea aceasta mai clară a vtito- 
ruhd. destrinsâ dinir-o aciuabtaie mai 
subliniată, se face simtitâ in nuvelele 
Căruța eu lucerna s Proprietar a noua 
parte, unde, din păcate, nu ede însă su- 
fiaerd de Impteted artiste. Eroii acestor 

sint parcă atei fierți, mai .,cu-

F.XVtȚ SE AGI’:

Ningea în Bărăgan
strană, că popa Rdgălie intenționează 
..să-i Iacă vlnt din corzii iul parohial, 
fiioddl i-a ajuns la ureche că Onică, bă
iatul cel mai mic al ful..., trăiește cu 
Vira**, nevasta Lui Babalele, băiatul cd 
mare, care ..slab de minte de la națtere" 
rurfi găsise femeie deed inir-un s<d în
depărtai, pe Vica. fata betjocoritâ de fe
ciorul unul chiabur, lnir-o primăvară, la 
plug, lâslnd-o cu un copil din flori. In
trată In familia lui Cipălău. Vica are o 
sduafle ciudată. Căci te capul băi rinului, 
cu o meidalitaie chiabureascâ. stăruie o 
graoă confuzie Intre om fi proprietate. 
Pentru el, Vica era a marfă, o vită de 
muncă, „a alesese anume cu copil din 
flori. Să fie mereu sub porunca lui si să 
nu crlcnească la muncă" : de aceea voia 
s-o țină o lună de probă, i.s-o vadă cum 
se poartă șl cit II poate capul șl pe urmă 
să facă formele la Comitetul provizoriu".

Femeie energică ți hotărită, Vica nu 
acceptă sâ fie o simpiâ piesă de inventar 
te gospodăria lui Căpâlău. II urăște pe 
nătingul Babalele. U line la distanță și sa

pentru trezirea conștiinței propria dem
nități umane. - > 4

Impre iurarea nu e nouă. In literatura 
noastră din trecut a intdmm nu o dată. 
Ceea ce t noa este semaificația actiund. 
determinarea ei xx.:aiă. In Idermura. Ana- 
inle de 23 August, pentru realizarea ~'s^- 
lui erode, eroii erau con stnnși sd fugă 
din vuzțd. sâ se refugieze in forme Ură- 
oechi de existență, intr-un fd da haiduae 
romantică, sau sd slugărească la boieri. 
Ori Încotro s-ar fi Îndreptat, drumul ade
văratei fancin le era Înfundai de pre/u- 
decățile dial burgheze.

In noile condiții. In viziunea nouă, rea
list socialistă, înfruntarea preiudecâtitor e 
o garanție a feriarii. Acum, dragostea 
poate triumfa cu adevărat, căci etica noii 
societăți nu-i meschină. Eroii nu se duc 
să se piardă in trecut si te legendă. Qnicâ 
fi Vica miră de-abia acum in viață, dru
mul lor a drumul viitorului. Asupra Lui. 
Fânuș Neăgu nu insistă, dar pregătirea 
a ai ii de temeinică Incit sugerează totul 
simbolic. Ar fi fost bine dacă autorul ar

trințC, nu întddeauna vigoarea ceicr 
dm Salcia neagră. Cocoșul rațu sau Nm- 
gti la Bărăgan Am fi dordu) pe Dana 
Grtgorui, de aida, acăvisti a Comitatului 
ratând UJ.M-, mai împlinită artistic, mai 
exfuesivâ ana tesdm numea es nobilă, 
dedl zvăpăiata Tița thn Coroțu roau A- 
eeastn centru simplul motiv câ eroii ac- 
lunii, poaitivi. din oudd. aa mat multă e- 
nergte si frumusețe morală, idealuri mat 
inaite decit orice txs al trecutului.

Ar face. tesd. dooada celei mai crase 
opaalâti cat care i-ar imputa tui Fânuș 
Neagu înclinații spre idilism. Ceea ce i 
se poale cere este doar o mai accentuată 
adincire a conflictului pe coordonatele o> 
biedioe ale realității. Astfel, partea a 
doua fi finalul cela mai izbutite nuuele 
din Boium, Ningea In Bărăgan, mi se pare 
câ ara o substanță epică mai slabă $1 o 
adincime dranuitică mai tocită declt cri
ma. Aceasta, credem noi, din pneinâ câ 
aut or al, furai de multe aspecte folclorice 
$1 etnografice ale satului, pe care le cu
noaște atit de bine, mulâ conflictul de pa

făgașul siriei al realității, unde atinsese 
un punct culminant, pe un fundal de să
riră folclorică, plină de pitoresc dar care 
tocmai prin aceste aspecte pitorești fi 
hazlii, in loc sâ accentueze conflictul real 
rhn familia Iul Câpâiâu. U destindă prin 
glumele flăcăi 10r ce strigă Olelie. *

!n general, insă, substanța epică e bo
gată gi minuitâ cu pricepere. Cititorul nu 
ara tentația pembilâ core U încearcă une
ori. te olt: scriitori.' cd autorul toarce ac- 
țimea din caiet de fum. 0 profundă cu
noaștere a oietii si oamenilor te simte 
pretutindeni. Rareori avem impresa unui 
episod de pnsos Am semnala In acest 
sens sceaa de o inumană cruzime in care 
Oiucâ șt Biș. la lăsatul sacului, dau ciini 
te jujău. Nia chiar umorul spumos fi ve- 
ntabd pe care pregătirea acestei scene li 
degaiă. nu o lustificâ.

Prin gina epică da care a dat dootuid, 
pnn simțul compoziției si cunoașterea vie
ții. prin calitățile stilistice din volumul de 
debut. Fănuf Neagu sa înscrie, pe bună 
dreptate, printre fruntașii itnerei genera
ții de prozatori de la al căror talent vigu
ros slntem îndreptățiți sâ așteptăm opere 
lat mai actuale, mai pătrunse de spirit 
partinic si mai bina realizate artisfie.

luceafărul



rea. numai 1n acest an, a unui număr 
de circi mii de combine. 1fl afară de 
alte mașini agricole, ața după cum 
prevede tovarășul Gh. Gheorghiu-De] 
In e^iunerea sa din 3-5 decembrie 
1959.

Că
noua 
Cine
Fum. praf, pereți înnegriți, miros Mie 
cleios de metal topit și de pucioasă. 
Totuși la noua turnatorie lucrurile 
stau altfel. Hala pare un imens labo
rator farmaceutic, utilat cu o stație 
automată de încărcare a formelor ia 
presiune, cu clteva cubilotiri rotative 
ți verticale, cu onduri rulante, cu ma
carale si conveere mecanice- cu toi 
ce e de trebuință unei turnătorii. Clnd 
intri In noua hală ai impresia că a 
fost întoarsă cu capul in joa o stră
veche prejudecată... Turnătorii pot fi 
lesne confundați cu niște apițeri.

Am vizitat ți vechea hală. Clnd 
am ieșit din ea am avut impresia că 
iea daatr*ua muzeu In care a leat

va li așa e suficient să vizitezi 
turnătorie a ..Semănătoarei* I 

nu știe cum arată o turnătorie ?

Ca face brigada lui Tudar Bălan ? Muncește, în
vață, fa^e minuni, deși nici unul din membrii ei nu 
aduce nici pe departe cu vreun sllrit.

Cam de la Jumătatea anului trecut brigada dă bă- 
lllia pentru a deveni „brigadă socialiste". De afund, 
in ceea ce privește producția, planul t depășit In 
medie. In fiecare lună, cu 15% și nici unul din rai 
„16 productivi* nu e sub normă.

înlr-unul din dulapurile metalica așezat lingă pe
rete, In apropierea bancurilor unde lucpea21 brigada, 
se afla uq catastif mare cit catastiful lui Moș Gerill, 
pe coperta căruia o mină de caligraf a scris urmă
toarele cuvinte : „Jurnalul brigăzii Vasilp RoaitH**-

Catactilul mi-a căzut și mie In cnlini și mi-am 
permis să-1 răsfoiesc. Pe prima prgMă stau seflse 
obiectivele pe care brigada și te propun# ta te-a lingă, 
îată-le:

1). îndeplinirea ritmică a placului. Nici un mem
bru sub normă. Nici un rebut din vina vreunui mem
bru al brigăzii. Economii anuale pe întreaga brigadă 
dc 5.000 dc tei...

(Numai 
brigada a

VINTILĂ ORNARU

ORIZONTURI
de la jumătatea șî pini la sfârșitul lui '59 
realizat 6.Q0U lei economii).

2) . însușirea unei profesii auxiliare 
fn așa fel Incit toți membrii brigăzi 
sa poala• executa reparații curente la 
mașinile încredințate.

3) . Pică la sffrșitul cincinalului 
(respectiv 31 draembna I960) nivelul

'■adie de*calificare pe brigada aa fie 
cu cel puțin o categoric de încadrare 
tarE^S peste nivelul mediu al oricirai 
muncitor din sectar. * ’

4) . Brigada va realiza anual cei pu
țin trei inovații și raționalizări.

(De la jumătate și pini la sfirșiiul 
menirii brigăzii

Dj la nașterea primei combine 
rofnirteșli *$t plnă Iu apariția hit 
CJ. 1U.S2Î nu s-an scurs Încă 

patru ani. Acenstii unea 11 ii agricolii de 
recoltat pinoascle, careia no i lipsește 
iiccit cuptorul ca din covoarele aurii 
ale holdelor să poți obține direct 
piiiie. vedea lumina zilei la vreo șapte 
ani de la înființarea Întreprinderii, 
botezată cu tjlc, ori prin simplu 
hazarda,vUrinele Semănătoarea*.

Procesul istoric de industrializare a țării dicta în
ființarea unei noi întreprinderi și această întreprin
dere lua ființă In anii 1949—1950, prin comasarea 
faoricaior Eiclict, Haug. ..Inginer Eugen Lăzărescu*. 
Prier l'eld. etc., (toate ingrăitindife de-a lungul Cheiu
lui Dimtxn'tfei, dincolo dc Uzina de apă Grozăvești).

Imediat după semnarea actului ei {Ie Daștcre, noua 
întreprindere' a început să prodygă y^ganrie de mină, 
transportoare dc cărbuni, semănători -de porumb cu 
tracțiune auimală, uscutoare de porumb și incubatoa
re, și.alte produse, industriale dfe-aiai mică Impor
tanță economică. După 1950 constriiețiite metalice au 
cedat locul mașirtilor-vririte prctifiM* frT'Wrie (semă
nători, sccerători, cu tracțiune ntetdMte# ori animala), 
ca în 1956 să se freacă la fabrîc'^re’i lîiY i^rie a eoni' 
binci Cl. Odătfl tu ca, dc la Scmăifiito'area au teșit 
combine dc recoltat țorumb, mașini de recoltat 
transportat stat, culegători dc știulcți, combine 
insilozat și tocat nutreț ele., unelte agricole care 
contribuit din plin. la tfansițrniajaa peisajului de 
meleagurile bătrinuiui Danubiu.• *

și 
de 
au 
P*

In cabinetul inginerului șef
Cedocnir Stupar e un om înalt, cu o față rotundă, 

cu ochi tnan și sclnteetori. K-a tmolinit încă 40 de 
ani. Acest om dirijează de cîțiva ani producția uzi
nelor- Prin uiiinile lui au trecut proiectele a zeci și 
zeci de agregate, semnătura lui poate fi găsită pe 
mii și mii de acte oficiale, acte ce au declanșat sute 
de procese tehnologice și au determinat, intrarea In 
producție a milioane de repere.

Aid aflu In cabinetul inginerului șef de aproape o 
Jumătate de oră și n-am izbutit să schimb cu el o 
vorbă, deși In încăpere nu sîntein declt noi dai... 
Inexact .Val e cineva: interiori liI, un „personaj* .. 
care ne întrerupe cu timbrul vocii sale barifonale ori 
de cite ori încercăm să legăm o fraza.

— ..Tpvarășe inginer Stupar... să nl se aducă de 
urgență bobina de la beli agrafe. Daca n-o avem Intr-o 
ora. heliogralele vor sta.**

Ingirterul, la rlndul său, comunică: „Atențiune, a- 
tențiune. bobinajul... într-o jumătate de oră să lie 
trimisa bobina la heliografe- Altfel heliografelc 1și vor 
înceta activitatea**.

Și vocea baritonala răspunde de undeva din perele-:
— .Bobina a plecat spre hetiograle**...
Deci, licliografele nu-și vor înceta activitatea... 
Tntr-o jumătate de oră, In prezența

zoi va t paisprezece probleme de producție prin triter-
foa.

Inter Ionul- Intr-o Întreprindere modernă, este un per
sonaj de care nu ie poli dispensa nici in ruptul capu
lui Prin el, cu viteza sunetului, inginerul șef se de
plasează In orice colț al uzinelor și orice om a) uzi
nelor e prezent orietnd. tot prun el. In cabinetul 
inginerului șei.

in sftrșit,'intertonul ne da pace și inginerul șef în
cepe sa-ml vorbească de noul plan de dezvoltare ■ 
uzinei.

11 ascult cu atțnțfe. Am impresia că In fața mea se 
află acum nu un om specializat in probleme de con
strucție a mașinilor, ci un năstrușnic arhitect, care 
știe si inalfe așezări tn spațiu cu ajutorul cuvintelor, 
ca-un adevărat romancier.

Descrierile inginerului sini atît de plastice, incit 
m2 și văd In noua uzina... Intre uzina de-acum și cea 
pe care mi-a zugrăvește el n-au trecui declt 360 de 
zile și totuși, lotul e de nerecunoscul. De pildă: clteva 
hale mai mici s-au topit Intr-una mai mare, traver
sată de un covor fermecat (o banda rulantă) ce-i va 
dărui muncii o nouă ritmicitate.

Vastul program de mecanizare (pe care mt-1 descrie 
Inginerul șef) a prins viată șl. In fata ochilor mei, se 
mișel" podurile rulante, macaralele și conveerete de 
mîlne.

Și, cum e șl firesc, dezvoltarea uzinei va merge 
mina-n mină cu perfecționarea tehnologiei. Lupta cu 
minutul, cu secunda e-n plină desfășurare și parcă 
aud cum timpul scrlșneșfe din dinți, mfnios că I se 
smulg drepturile Iui inalienabile, .cu atlla chibzuită 
pricepere.

Toate previziunile tehnicienilor — deocamdată oc
tale modest pe pagini de bloc sote suri — var deveni 
fapte șl vor duce la ridicarea producliyiuPi .muncii, 
la' ffifărirea simțului de răspundere latl fc «nunei, 
la supunerea rațională a timpului, la scăderea, pre
țului de cost. Ele sint incluse Jn planul de pers
pectivă de 6 ani și vor face posibilă executa-

. *

in si a la ti o turoitcwie »» . A. 
turnau pe vremuri caae ia t* 
In această hali In timer os- |l 
tind! oasele pe un pat la^ to 
Înnegriți. Totul fntr-e 
erau oameni „subțiri*, datag :
tic*-.. Nu puteau suporta contrastele de cu 
de sub capul tu un ci toiul ui și zîduri< casa toa 
si fie negre, ca zidurile negre ale luraitanfl- a

196») fiecare

fJlOț'"- 
ha. Fk- 

<it> ^iția 91 da 
■^1 rdalR pe 
WVMKIro a! '«iutei 

membra sa ob4>*a iosigna: „Pridan al

Brigada lui Tudor Bălan

mea, s au re-

In atelier, motoarele tractoarelor sint vejiiicate 
și reparate cu multa grija.

Folagtalia a doua vâ lnlâtisearâ cQminul. mun
citorilor de la S-M.ț.-Cabadin.

’Adinei șl mănoase brazde îasd, In urnio Jof. 
Iractoarete S-M.T.-uiul pe pdbiintuNte 

iivei.

Tudor Bălan e un on de talar gnAnnlă. subțirei, 
șaten, cu ochi negri ți mid ea de xtezurr. Are 38 
de ani șî e căsătorit cu o fostă Inrătoare eire. toffl' 
clV’va ani. era strungărifă ta porietae la 1abv»ea ..Ini" 
din Cluj. A cunoicut-o Inlro stație balneo-cUmateri- 
că. S-au plăcut și s-au luat. Dm căsătoria lor aă 
rezultat două fetițe Si te trăiască I Fanilia Batea 
locuiește pe strada Breroianu nr. 54—5® Ia parw. 
Intr-unui din blocurile noi ce s-au ridrat de cururi 
In spatele Palalului.

Tudor Bălan e din Snagor. Au f<Ht șapte copil 
acasă. De 17 ani muncește In fabrică. Specialitatea? 
modeller.

în 1955. de-abia întors din armate, Tudor Bala» a 
cerut conducerii urmelor _Sctnanătarea" si 1 te 
aprobe si înființeze o brigadă de tineret. A primit 
aprobarea și brigada a full ființă. Astăzi ea numără 
18 membri dintre care „16 productivi** c« ne •«, 
unul „la facultate* (a reușit In 19S0 ca borsitr) ți 
un altul detașat la omologări

Prin Prolopopescu. (cel de la facultate), Tudor 
Hâtan și-a văzut împlinit pnoprail lui vis. A vnM U 
învețe carte, dar au a-a priut.. _n«a ri pete-* 
Acum se pregătește și el f-o dea oe-a -_Vlll-a*.

Gețu Vasile e Inecm la pregibre.. -$i Isla „o w 
țteargi ta lacultate*.

Erțov lorgu și Vagner Valenim „se pregătesc tri 
pentru a Vlll-a*. Alți doi tineri «Int la scmI Intr-a 
X-a. L'n aliul e toi la «erai latr-a IX-a-

„A tras Protopopescu cu piciorul ți «e duc toți 
după el*. în brigadă mal rint și alți muncitori care 
au pregătire. Unii au școli medii, alții liceul seral, 
alții calificarea din școlile profesionale. Numai Ti
na se Ghcorghe „nu are penala*. Era muncitor neca- 
IriicaL Tudor Belan ț-a văzut că e băiat bun și ascul
tător și l-a caiffkat d la locul de muncă. Arapi cxr. 
cqta lucrări de „înaltă precizie* șî urmează un eufs 
d< minim tehnic. Gne șbe ? Poale cl și Tluase i 
âheorghe o săi țalce pe urme lui Protopop eseu...

•țJVitooMrea. la becar» luni, a cel trei filme 
șii'Mai spectacol ar teatru...

■ Mai depărta in iihăe țurMleliri. e ar mărită activi- 
Ițiea > im imstecție și da alarâ «te, producție a la
urii) raunciUx q brigadă. Am desejus jurnalul la 
IqJlințUr^ Aut dat de numele lut V^gcer Valentin. 
Dîn umie ,și pini Io septembrie 1959. el a citit: 
.tMpWul* de £ hala. „Crimi șl pedeapsă* de Dos- 
iolevsk£ „Opere alese** — Creangî, ...Mitrei Cocor* de 
M+ill Satfcvearru ți „Setea* de Tilus Popovfci, In 
atari dr vreo alte șapte tunuri eu caracter științific 
și «derianaL

Tet dm gernal am mai aliat eă opt băieți din bri
gada; urmaaia cursurile tasătloriniultii de parlid. că 
circi uunapze cursurile da invățtonini politic. U.T.M., 
ca șapte au -biblioteci personale înzestrate, cu peste 
40 de valmpț. (Erșov largu, 80 de volume» Tinase 
Gbearghe. 40 de volume. Ic ne seu Florwlin, 100 de 
volume) șf’cl In general au toți* peste T0 de ore de 
rfJubcl rdliAifarS.

Tot din ‘Jurnal am mal aflat că soțiile celor din 
tirigsdl ies împreună la plimbare cu copiii, cu căru
cioarele... ci un productiv învață sS etnie la pian, 
că un altul e In echipa de teatnî a uzinei, că an 
al treilea joacj In divizia A de bokei pc iarbă ți că 
un al patrulea e căpitanul echipei de popice din 
uzfril.

Juma lui e completat la zi cu o sumedenie de alte 
observații de titre Coțofană Grlgore, care de la pa- 
gml ta pagini se dovedește a fi nu numai un harnic 
și hetiMf caligraf. dar șî an slrașnic observator al 
seivnetar scIMești dări brigadă.

Pcuie el Grigore Coțofană lșl trece In acest jurnal 
lișele ce-i vor fi de trebuință clndva 1a redactarea 
unei-., cărți I în obiectivele pe cane le urmărește bri
gada ou se vorbește nimic de așa ceva. Poate că 
Cirigore Coțofană -caUgraful* o fi citit In vre-un tra
tat de literatură cl de fapt cărțile se scriu tn ta iul 
și se conformă șl el acestui obicei...

Gne știe ?
Viitorul e plin de surprize...

F. S..Qnd w* primit șpaltul acestui reportaj spre 
corectare atn aliat că toți membiii brigăzii au cucerit- 
insigna de „prieteni ai cărții". Vi rog să faceți cu
venita refctii ic a re.

MB' *W**"^MT-*

CORNELIU LEU

Mic roman al unei mari

distinejii

Capitolul I

Dobrogea. Pămlnt aspru, nu prea 
dariile; trebuie să-i smulgi ceea 
ce vrei să obții de la el.

Anul 194a. Vuiturile au venit re- 
pezi, usturătoare, dar au venit cu 
ploaie. Primul an mănos după sece
tă. Pămintul Dobrogel arăta tren- 
țult. Holde mici, flșli de ogoare pe 
dealurț cu pămlnt cenușiu. Icl-colea, 
rareori, din deoărlare-n depărlarti

Naculai TĂUTU

SătHnejfi
Maică-mm trudea pa-aici odată, 
Parcă o văd, aeveo, aplecată, 
Clnd plivea in lanuri ți grădini, 
Slugărind prin piatra și pila ipini 
Mtlnlla.I subțiri țl raci da fată

Singale-i a dat {Arinii vamă, 
Ua ipdlat adeseori din palmă 
$i a pus pătlagină ți iară 
Paste răni adinei ți anătearo..-

Dar da mult au mlinila hodină 
Pral4cuta-n ierburi și in tină...

Paste timpuri om durat uzină, 
Fulgeră neonul, și in iară 
Urcă fumul attrala-i ștergare.

Mie doar, cind prin ținutul serii 
Im In camioane piniele puzderii 
Valuri lungi de pinzâ na niinată, 
Mi se pare, maici a durerii, 
Că batista albe da lumini 
Urma ta e caută in tină, 
Să-ți aline penlru-ntiia dală 
Mlinila subțiri reci de lată ..

Un GHEORGHE

Oieton
Da mă de ani eroici ți tenaci 
porturi oamenii, pe drumuri tulburata, 
■i-țl poarte răbdători, ca melcii pe copaci, 
cachMIto caselor - In spate.

Cacherii vineți, prăvăliți prin part, 
după cuei i*a prins beția somnului tirziu, 
crunt ilaîți de silnicie și olari 
ari cu frunțile in balta de rachiu, 
oliliți da secetă*n tavernă, 
răstii moți pe lespezi crtncana de gară, 
cu măciuca pumnului drept pernă 
șl foitogotiți ca lemnele afară ;

Cojanii moi săraci ți certăreți 
In mărunta caso galbene, do lut, 
după cum au fost rămase de le goți 
cere le-au uitat in cimp ori te-au pierdui 
unul peste altul aruncați ca sacii 
cu vițeii și cu mleii-abla nâscuți, 
încălziți in iesle la suflarea vacii, 
înveliți eu Iarbă, vara, in căniți: -

Toți, lățind ca melcii din sălașe, 
parcă tn migrația pe noi meleaguri, 
fe|l visau întoarceri uriașe 
la acela urdinișuri nai. de praguri.

Dar mițeindu-se pa alte nei orbite 
și urcind pe altă scară do viață, 
sufletele lor In voci nemulțumite 
caulă-nălțimea pururea semeață. 
Ii topiră munții in cuptoare raci, 
căci trecînd do toate visele acela 
toarnă astăzi in lipareta do veci 
casele cu vtrful încărcai do stele.

Codri de beton se urcă in coloana, 
încordat, in salt întins, de leopard, 
răsudndu-se In jerbe șl-n coroane 
precum fumul energiilor ce ard j

Cercetați aceste izbucniri învoite, 
răsuciraa sprintenă ți dură, 
ca petrece azi betonul către bolta 
cățărindu-se pe ritm și pe măsură, 
cercetați cum nu sa mai termină 
o cascadă da beton pornifă-n sus, 
cum panselele do seara și lumina 
maiestuos le calcă, dur și nesupus-

Cercetați batonul drept |i fără bolți 
șl ghierți i înțelesurile grele i 
parcă trebuie să-i troacă peste colți 
primo navă - alunacind spre stele. 
$1 po-această scară rinătă ți dură 
emul va sări pe crugul altei vieți 
să se plimbe, să se-ntoarcă prin natură 
cu aripile întinse-ntro planați.

i

I

Mecanizatorii
pe pămintul cile unui moșier, păci, 
nea vreun tractor „Lenlz* sau „Ha- 
nomag***./

$i deodată, tractoarele astea au 
înghețat pe cimp cu botu-n vint. Me- 
cankil, slugile boierilor, au sărit de 
pe ele șl aa pornit undeva, lnlr,o 
anume direrțle, sub îndemnul unei 
înalte chemări. .Luau ființă S.M.T.- 
urile.

Capitolul II
O c*sttut|ic părăgirrifă, părlțlH. 

Alături a baracă in care >u stat 
ceva nifltelre militare. In față, o per
dea dm.țplctaii; după perdea, gara 
CobadL fiară mkă. ghemuita tn 
mijloca)-imensului platou din partea 
de jos .a Dobrogel. Pa deasupra. în
cep să aJfftfc TvecgTidWile vintidui de 
octombrie, Șuieră, {iute, face să iblr. 
niie stemele jele graful ol vintal- 
Dcodata, un ivoa mal puternic aco
peri ghisui vinluiul. Doulzeci și 
două de tractoare negre.* străiuci- 
toare. nei. apar din spatele perdelei 
de salcfml și opresc In jarul ■ bară
cii. Sini pe țeile lor șl tractoriști 
cunoscafi prin părțile loctihih Cozma

luceafărul

Mit ran, venit de la Moșneni, de pe 
moșia unuia Radulescu, Chlriță Că- 
iărașu, venit de la Plopenl unțfe doi 
chiaburi, proprietarii unul „Lanti* 
vechi, scol ea u ciștlg dublu exploa. 
tind munca Iul Căiărațu Și nevoile 
țăranilor din set. Tractoarele se o- 
presc aliniate ca la militărle. Cine 
oare le conduce pe celelalte?..; Sini 
băie|ii din sat Habar n-iu avut de 
mașină, l-au invăfat cel clfiva mal 
prteepuțl cum să le aducă de la gară 
pînă aici.,

Din baracă.apere Inginerul șef. St 
uită la băieți.—Ei, ta mi neț I ]a noi?.:. 
Avem in grija noastră 11:733 d« hec
tare. Așa a «luat* ființă, ca muHe al- 
tde, S.M.T, Co be din.

' ■ . : *
Capitolul III

i,K-a|*să pleci «colo că'țl zdrobesc 
capul!;.; Ct, acema, ciad ai mal cres
cut șl tu să te am ajutor șl nu numai 
gură Hămindă, îmi pled ?•! Ș) unde, 
la S.M.T... SI dormi pe cimp.* să 
te-nha»teti cu teii ăla plini de nici 71. 
N.ai s* te duci...* 
l.lAșa sVigaa .părinții din cat, care 
aveau'feciorii Irecujl de cinsprtzece- 

șaisprezece api. Dat. 
atracția mașinii va 
ma] mare. BMiejii 
ifitr^idtau șl greu-' 
lățlle începutului șl 
furia părinților ș1-n- 

văfau noua meserie. Apoi, cind 
au venit acasă cu primii bani 
In mină, părinții s au mai muiat. 
Ehe, explicau ei — $1 Niculae Dumi
tru și Coatică Balanc și Nuțu I — 
dacă lucrăm bine, luăm și mai mult...

Cam atunci a apărut germene le In. 
trecerii.

Capitolul IV
Au devenit cobadlnenl. Cozma Ml- 

tran și-a întemeiat aici familie, la 
lei șl Chiriță Căllrațu. Treaba mer
gea. $i era tare multă $1 tare încurca
tă. Țăranii începuseră să simtă „gus
tai tractorului". Le ara cit a| zice 
„pește"; și incă ce arătură!... Băieții 
de pe tracoare. șl el simțeau „gustul 
jractorului*. dar altfel: de sus. de pe 
șa, conduclndu-l, Trebuiau Insă I»- 
văfațl. c> să-1 poată stăplfli cit mai 
bine. Așa a luat ființa primul curs de 
calificare: primăvara Și vira șl 
toamna munceau, lama învățau. „Ca 
sl fi| tractorist, trebuie să al ureche 
de muzicant, te spunea băieților Chl- 
rlță Călărașu, devenit acum $1 prole- 
tot. Motorul trebuie să meargă „ro
tund". vedeți voi. Dieselele.

E drept, omul ăsta înalt, blind, cu 
. oii Ini mari, nu visase In viața lui să 
ajungă profesor. Dar pentru Întărire^ 
stațiunii de mașini șl tractoare a fă
cut.o țl pe asta !... Iși dădea seama 
ce mare lucru e- pentru {ară și pen
tru țărănimea muncitoare, să existe

asemenea stațiuni bine utilate, care să 
poată smulge rod bogat pămlntulai 
care nu întotdeauna o la (el de bine
voitor. ) | /

Capitolul V
Cozma Milran a devenit celebru 

dintr-un capăt intr-allu! al celor trei 
străzi care formează Cobadlnul. Bri
gada lui făcea minuni. De pe urma 
lucrărilor făcute de e| teșea griu 
mare, bogat In boabe. In plus, de la 
fiii lor. acum tractoriști, țăranii aflau 
cum. datorită îndemnului Iul Cozma. 
întreaga stațiune, care trebuia să lu
creze cu flecara tractor 304 hantri. 
lucrase 322 și că prețul lucrului unul 
hantru pe care statul 11 fixase la 123 
de lei, el H scoteau ia 121 lei.

Deci, lalmă sigură. $i in S.M.T 
șl In Întreg solul. Oamenii II IntlI- 
nrau pe cimp și-l mulțumeau. El. cu 
ochii mari, albaștri, adinei, II privea 
inglndurat părînd să nu te înțeleagă 
mulțumirea: Ehe. mii oamenilor, 
dacă ar pulea băieții mei să meargă 
cu tractorul drept, așa. cit II tarea, 
apoi să se-ntoarcă înapoi, și Iar să 
meargă pini la capul clmplei. Ehe. 
să vedeți atunci ce rezultate am 
scoate!... Oamenii l-au privit înțele
gători. De fapt, de multă vreme II 
păștea șl pe ei glndut să facă a gos
podărie colectivă cu lanuri dt ii 
zarea.

Clnd a luat ființă gospodăria, ni
mic nu i-a mai oprit pe tractoriști din 
drumul lor!...

Capitolul VI
fnlradevăr, nimic nu i-a mai pu

tut opri.
£ Au Irecut ani: două dintre gospo

dăriile colective al căror pămlnt '' 
lucraseră tractoriștii de la S.M.T. Co- 
badin slnt azF milionare, in Cobadln 
belșugul a infrat in fiecare casă.

Părinții vin acum și se roagă de 
șefii de brigadă să te primească bă
ieții sl-i învețe meseria.

Tractoriștii de la Cobadw sini ves
tiți. Din 1856 aproape încontinuu 
steagul de fruntaș pe regiune stă 
la el.

Dacă in 1948 reușiseră să scoală 
prețul de cost el unul hantru lucrat, 
de la 123 lei la 121, lr> 1958 au ajun* 
ta l scadă de la 118 lei și 38 bani ta 
M de iei șl 6 bani, iar In 1959 el șl-au 
luat angajamentul sl-1 scadă plnă la 
77 de lei șl toi el șl-au depășit pro
priul angajament sclzlndu-l la 71 de 
lei.

$i salariile le-au crescut. Dacă In 
1831 salariul mediu lunar al unul 
tractorist era de 303 lei, in 1958 a 
ajuns la 1017 lei Iar In 1859 e șl mal 
mare.

Vel leu Ion, șeful brigăzii a 5-a, de 
exemplu, a cifligat In august 1959. 
MXM lei. Nici cunoacuții noștri nu 
stau mal prejos: Chiriță Călărașu tn. 
casează pe aceeași lună 2324 de lei: 
Iar Cozma Milran 2640 lei.

Ce fac cu banii? Acesta e subiec
tul capitolului următor Atei, un sin- 
gur lucru mai avem de adăug&t:

Chiriță Călărașu a foot ales, de colec
tiviștii din Cobadln, membru In Con
siliul de conducere ai gospodăriei lor. 
Doar e| e unul dintre cel care le-a 
adus belșugul, smulglndu-l pâmlntu. 
Iul nu prea binevoitor al Dnbrogei.

Capitolul VII
In cap cu șeful, cel unsprezece trac

toriști din brigada lai Cazma |i-au 
luat bicicletele și-au pornit spre •*- 
diu| stațiunii. Faplul că sint văzuțl 
tot timpul împreună nu mal miri pe 
nimeni. Milran Cozma l-a invlțat 
nu numai cum se merge cu tracto
rul, ci și cum se merge in viață. Ba
nii nu trebuiesc aruncați 1... Asta o 
știu acum cu toții pentru el au în
ceput de ia lucruri mărunte șl în
cet, încet au prins gueiul: Intli o 
haini, o bicicletă, un aparat de ra
dio. acum au ajuns fiecare ta albă 
carnetul ]ui de economii, să se gin* 
dească să-și cumpere motocicletă, să 
călătorească In străinătate (Balene a 
vizitat Bulgaria, Nuțu II Moscovs șl 
Leningradul) șl chiar îă-fl ridice 
case, cum e cazul cu Dumitru Njcu- 
tae, Nuțu I și însuși Conn a.

Șirul de bklcllști ajunge la sediul 
stațiunii. Acolo, se văd venind alfil. 
din alte direcții. E o ședință de ana
liză * muncii, înaintea campaniei de 
recoltat. Oamenii împărtășesc din 
experiența lor. Se votbește despre 
grija pentru fiecare pitii schimbată 
pentru fiecare litru de carburant, 
penlru «dlncimea fiecărei brazde,

Nuțu li schimb* priviri cu colegii 
lui de brîgidl, reface e socoteală In 

minte șl pe un carnețel din lefi, 
apoi ridică două degete.

— Eu mi-am lăcut o socotea’?, zice, 
din toate economiile pe care Ir.am 
realizat anul ăsta lucrind ou grijă, 
am ajuns la concluzia că In patru 
zile pot economisi atlta carburant 
Incit a cincea z| al lucrez firi ai 
mal Iau nimic de la magazie. Da, 
da... ultați-vl... E exlctl?.,.

E exactă! Oamenii verifică cifrele 
Io compara|le cu economiile pe care 
le-au Heat și ei, și văd că e posibil, 
intr adevăr nu-| un lucru ușor. Dar 
lor tocmai asta te place: de ani de 
zile de cind există S.M.T.-ul a-au în
vățat să se la la frlnfl cu lucruri 
grele, să rezolve probleme mari.

$1 tractoriștii acestei stațiuni frun
tașe lansează chemarea Iul Nuțu 11, 
In Întreaga (arăt

Capitolul Vili
Pe fronllspicfal Intrării In porcul 

larg de tractoare al S M.T.-alul din 
Cobadln a fost așezat! macheta unei 

jdecorațil E Ordinul Munci! clasa 
I-a care 1-a fost acordat cu prilejul 
cefei de-a 15-a anlverslrî a eliberării 
patriei noastre

Clnd ies din stațiune, tractoriști1 
privesc c-un zlmbet fericit macheta 
înaltei distincții ce le-a toat Scor, 
datl.

Apoi, pornesc peste ogoarele negre 
pe eare ei le-au fmblinzit, le-au fă. 
cui darnke. le-au pus bogate la pi
cioarele tiranilor. E drept. Dobrn. 
gea are oăminful aspru, nu prea dar
nic. dar. in fața voinței unor oameni 
■tit de hotxrlți, asta nu mal con. 
teazi.



PETRE SURUPACEANU

Ciuluvica
&

doar! 
nevas
ta dea 
ci a 
nou, I

Ciuluvici întrebi Intr-o 
unde i slnt opincile ji 
li-sa II răspunse, firi 

importanță celor ce spunea, 
venit Ștefan. învățătorul cel
le-a cerut $1 ea | Ic a dat. Ciuluvică 
lăcu dintr-odati niște ochi de broas
că pi rimase nemișcat. Daci i ar fi 
spus cineva că al lui cutare merge 
de vreo trei zile cu capul In 
n-ar II fost atlt de

— Tu glumeții, 
după o vreme.

Avea In glas ceva 
duia, poate, că 
lemeia nu-i dec it o glumă nevino
vata. menită să-l Iacă să ridi

— Nii glumesc, răspunse 
I le-a«l dat.

Ciuluvică se lisă moale 
scaun șl nu mai putu spune 
..M*ai procopsit", lin „mal 
■if rostit cu un fel de 
ia re. Nu mai era nimic de lăcut. Se 
va intimpla ceea ce Ion Galavică 
dorise din Inimă să nu se Inllflple-

— Te duci numai decit fi aduci 
opincile înapoi 1 haliri el tăia*.

— .Ml duc. răspunse feseia, 
țumIU ci supărarea •■ului ti 
luase alte forme fi pieri ea hmul-

De opincile astea ale lai Oulrvid 
se lega o inllmplate. de alminterf 
a intlmplare scurtă, dintre acelea 
car« pot fi povestite cil ai hui • 
țigară; cu vreo dotai sau Irti tag- 
tlmlni In urmă Ciuluvică II iulllai- 

~ ei
ex-

J«» 
mirat ca acum, 
zite Clulavicl

rugitor. Nidij- 
ceea ce II spusese

femeia

Ster-a* 
total

MteSp-
Insplirnia-

ii-

se pe inviți torul Ștefan De la 
aflase <1 In sat va fi deschis! • 
poziție-

— Ce lei de expoziție ? — sa 
teresa Cîuluvici.

— O expoziție ca toate expozițiile. 
O expoziție care si arate viața din 
1 rec nt fl de aitizi a satului P1«ga. 
Și-o si fie nevoie fi de aplncile da
rn itile-

— SI vi dau opincile? se mirase 
Cîuluvici. Pentru ce si vi 
tocmai eu ? Ce rost ar avea 
mele la expoziție ?

— Pil au ele un rost, ci 
rile

te-

le dau 
opincile

de Ho
rn irul ui nu ți le cer eu. Se 

spune ci e cea de pe urmi pereche 
de opinci pe care ai puri ai-o in viața 
dumitale, fiindcă de cind Io ai în
scris in gospodăria colectivi ai în
ceput si te fudulești nu mai porți

MMII

Desen de
M- BYOiGt

Si vă facem cunoțtinți:
— Tovarășul Prodan și 

logodnica mea.
— Tovarășul Sianciu ti 

logodnica ..
— Tovarășul Mihal si — 

La ce oră începe progra
mul ? Șapte? ‘Mai slnt 
zece, douăsprezece minute. 
Mă iertați, trebuie oi 
schimb două vorbe cu 
Strlhan. Pe unde-o fl ? Pa
vel Cucu li făcu semn lo
godnicei si-l urmeze: 
„Hai. să (i-l prezint p>e 
Strihan . Peste zece mi
nute o sâ-l vezi pe scena, 
e foarte talentat**.

— Tovarițul Strihan și 
logodnica mea.

— Maria Cont «acu. spu
se fata.

— Bine ați venit! H 
ură Strihan.

Pavel Cucu lai potrivi 
batista albă la buzunar:

— Aveți ceva tare?...
— Ce anume ?
— !n program.
— Polrivit.
— O să rldem ?
— Cred că da.
— Atunci e bine.
— Câutați-vă locuri, 

cl-ncepem, M sfătui Sin- 
han.

Toate banede arau ocu
pate. veniseră la specta
col aoroape toți muncito
rii uzinei, cu neveste ji 
copil. Pavel Cucu se uita 
cu neliniște In jur: _Atl- 
țla oameni I Ctad vor 
ride loți deodată !... Vai 
de cel care I tn ..prog
ram**. Să-i pllngi de mila, 
nu altceva T După o 
clipă, Cucu se glndi să I 
întrebe pa Strihan. intre 
patru ochi : „Spune-mi 
cinstit, cu mme aveți 
ceva ? N-a> vrea tocmai 
astăzi !** Dar Strihan se 
grăbea. II chamau pe sce
nă — și-apoi. |yj zise 
Cucu, nu i frumos sa te 
interesezi. Ca din briga
dă slnt oameni senoyi, 
Strihan cu atlt mai mult 
Chiar dacă slnt ta pro
gram, o să mă scoată. 
Odală vine and eu lo
godnica la spectacol- doar 
n*o sâ-l iacă de rla toc
mai alunei ! Trectod cran- 
tre rînduri. Cucu Intrata 
mereu: Locurile astea
slnt libere ? Nu ? îmi 
pare rău... să vă iac 
cuitoftuițâ: Tovarășul
Gheorghiu ți logodnica 
mea... tovarășul Gljbă fi 
logodnica... Locutile astea 
slnt libere ? în eflrțit, «ă- 
si două locuri, cam la 
mlftocul sălii. înainte de 
a se așeza, Pavel Cucu 
se adresă vecinilor: Sa 
vă preziix... Tovarășul

1 I
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Locul unde nu s-a înfîmplaf nimic:

rr.i

r.
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Iarmarocul SI in tu Un Iii*

Tcrpsf .-ertos. Se «arau -a *vtate 
-xzac-csi. ar fi'» c^aaara ca ar» 
-«• ar - ** (O »«► î Oa»

fjfd m*W * i Ce
Sm-. rit i. — an :«■* i*wd"*e.ui 

*>>aotiser- Cu aa
te* ae K» /tiBtii a — t *ta ma..

tautou aveoraua ar Utila
<ti acf.ii MdRMrjhai .4 erori aa trir 
ter. tarrd • benre de afet/ - ..Hai la 
larii era

Tot «rflsta a iapir Li per£. .4a ar 
șri. aoLv.i. JăkrfcXM aUeifcr, da 
peer^mr fi taan priter.^ da riemri. 
(l ae cti aranti aaoa amari gator- 
aătif] Aa uKri curatorii, cmmbcb. 
Mapa. itomjB. stioidiarestiie ti 
acrMite. bditiai de P'aadăz ti «ce- 
•r» aAMI ca teae gtante dantiicc j 
aa teftf — ca oanâ irpriti de aouaud 
:at hag — rotita tarte Lutarn. 
B-atcritri. Ccaatakv. gadasmaicr. 
Db ^rie ar <ase tika nMdtime ? 
Sorite ti jar tiroef Cîtors tiu f Aa ir- 
ad dte roi ten p tai Mteaf Sa

p-

tir ortitaM fi ATM «e «MO

«.Pereții de întuneric

«in

în laarie arm^tM’e. m ar aerie 
ticrc^ase a traod an. tlaamon ta 
i^iatișit dut .PifefSMu. fire dumtac.

LOGODNICA
1-----  -----

Mi cu și logodnica. . tova
rășul... Spectacolul putea, 
aa-nceapâ. Pavai Cucu fă
cuse rost de două locuri 
bune. Logodnica II Imteba 
ce cuprinde programul. 
„Clntece. zise el, vreo 
două, trei cuplete fi-al
tele. Ca de obicei Ptft- 
Iru luna viitoare, brigjria 
pregătește o paeaa Cred 
ci o să ioc fi eu- adica 
mi au propus. dar a*.u 
ftiu dacă o să reușesc la 
probe. E- vorda de la
tent !-

La șapte fix ae trase 
cortina. In aulă ee făcu 
liniște deplina .Vai >de 
cel care-i In program f 
glndi Pavel Cucu. „Oame
nii ascultă In liniște, uite- 
așa. apoi izbucnesc lu vis, 
de nu-i mai poțiopri. Tre
buia să discut cu Stri
han-. Plnă acum, brigada 
arțibtica 11 trecuse eu ve
derea—cuci de tanc, nici 
de rău. „De aș scăpa și 
de data aata î- încercă 
sa pară bine diapus. „II 
vezi pe Strihan ? — se a- 
dresă logodnicei. E gro
zav 1 Cea de Ungă d e 
Mia Popescu, să li lac 
cunoștință cu sa. e foarte 
cumsecade". Ca să-și 
alunge neliniștea. Pavel 
Cucu vorbuu mereu, de
dea expiteații Inutile, fi
dea. Cei din jur II poltiră 
sa taca. Ei se-ntridă. 
bruac : Deee i lac obser
vații tocmai astăzi, clod 
a veoit cu logodnica? 
„Ce osmani, doamne I ti 
șopti logodnicei, nici com 
nu le intri In voie î” Dar 
fața parcă uitase de el. era 
a tenii la cei de pe «cetii, 
abia-fi ținea ritul. M:a 
Pooascu Începu ia recite 
„Balade leneșului Toacă*. 
Sala hohotea. .Punctul 
data din program nu mă 
privește. Iși zde Pavel 
Coca mulțumit Vai de 
bietul Toaca. Pe unde-o 
fi ? II căută cn privirea, 
nu-i găsi și ier li pi inse 
de milă : Vai de el I După 
asta. Cucu rise In find cu 
ceilalți, nu prea tare, ca 
ca nu atragă atenția — fi 
chibzui: „Au foat două 
cintece, un cuplet șl ba
lada asia... Trebuie să 
mal fie vreo două cintece 
șl o scenetă, cam așa 
ceva. Cînteccle nu mă pri

vesc- iar scenete... doar 
u-O se iacă o scenetă des
pre mine! N-au nici ua 
motiv, abaokt aic umd~.

— Asta cu Toacă a fost 
grozati. spune Coca.

— Care-i Toacă ? intre 
bă logodnica.

— Nu I văd. a a topit.
— Nu-1 strică •
— Ara in eu că-i stri

ca ? se nuia Cucu. Asta
a lucrat o vreme cu nune. 
In ettiipa, de cile ari nu

— Aacuila I |i sopU lo
godnica.

— Păi Mgm. Iti bate 
Joc de Mina — ti I 
ascult ta să ranl «I rd 
Așa cum faci tu ’ le 
aa pleci 1 M aa tau^r

— Cu te t I* r- •
— Hai. gifj. poți »a 

placi. Ai rls degfuf. eșît 
ratdtiMUilă. de asta ai ve- 
«Ht...

— Dacâ-i de ria?
Paveț Cucu luă o hotă-

a-ara-ugras a tanti a. nu 
ap lMg« vorba g- ai. Da t 
xîv. “p.ttr: 

aa uita la ceaai -^J^esle 
vreo jnmătate'ae era în
cepe dansai. Trecem mai 
Iutii pe 1a bufet aocajn 
• bere .

fa naiu-/ era ti an copai de 9 
mM. Peana flwi Attain. Za arma Im 
iM dau sfentarate pi regn nevazrii, 
ad ae ătataepeuute. as rzaoartiar.

A*aZMaticrud a <Orit tei «refer- 
tard. Te* cea-t a-a Lncnhnri 

ei.
Aa rS-m- ăi mw doar ofiM- 

Atiwa H erija. juried mmira. Pa
lmi ticteaa; ti CMtaoui...

Onaave peetatiara >e aaaatti arale. 
Forhai an mancticr din «fiaru. 8-ei 
'ica ajM o â/uti* mare, de car tie 
rara: casele tirgaut s*ea irdoes către 
aaati de pe tieti^ prtieetan; . Vor
bea mi «itibor dtn Latine. Ptnira 
fnaee oare i se aaeea sandal gle- 
saâM. Qaa4 acesta care lacusa tot 

de demnii, de pe a/eotea cind 
Vtiăaăn de Koteebtm hi mina țe- 
leasaa sare iarmarotul den Ucadul 
.Utidoan. ti "int' de demult; omul 
acesta care nu flia^e d*cd sd muri* 
catacd pe htinci. — apdrînda-și V- 
mftea M^er de lat. cu geamtic si o 
b/aadd de fiori. — aoebea acum, ri- 
dtcatd pumnul ctire orasai unde ..nu 
se iatimpia râmic".

Joc prefectul bueghae!
/os ceața! bargheac^Tnmiereac I 
tas medioeritatea f

Orusaf se descoperea pe tine, /.ti 
dcsaoaeraa sanerrr de stejar, nerrii, 
uteiigarda, cnrajai.

In zece ani

cit într-un veac
„Ca haa HTMH, NăcilaMl Ml 

xSmiHI » . Cal 1«U1 taa 
■laUaifl.

Am «artU Ota al. Saar«fatisa 
atea Mad la «upa aaa Sla- 
raaaa agat. Am Șafartal a <Sri‘ 
rttaanl aa la «ora |l aa ttete- 

atașe ca a^ă ntua *• 
aanna.

Am fetei lai ptalaag. Scai 
taca aga. «• SaaUa a «ala 

«Mată ca a aaa» |l paMra a ai- 
■fla ca acaaa aafa «ă astea*.

— Asta 1 dewxt boel
— Ce?-
— Aaculiă !
Pavel Cuce tei auzi 

manete fi m wiă re
voltai in ax: rldeaa 
toți, de ce rtacau. de 
prostiile Iul Striked? Vru 
să strige • nu-1 adevărat, 
încetați! Vă fac un «cau
dal... II labă rlsui logodi -t 
cei, ea se prăpădea*da* 
rls. uite la ea 1 O clipa. 
Parei Cum a privi laur te 
nedumerit : Ce-a eu ea. 
ce-a pățit ? Nn-I destul că 
rid eriialți de mine, taai 
rMe ș: ea ? Ii șopti ■

— încetează I
— Strdian • grosav.
— O să-i arăt eu cit 

e de grozav 1 șui«ă Cucu. 
Nu-i adevăr*L Povestea 
asta cu comenzile refitit ile 
e clară, tear te cteră. pre
ciza ri. am discutat cu 
tovarâșnl duactar. mi-i 
vitM nea I De ce tizi ?

— Flindcă-1 de rta.
— FiMdcă-i de dracu I 

Ce ți pata pe. e adevărat 
ori nu. tu rizi, blue că 
ți-al arătat colții Mersi 1 
făcu el. acum știu cine-mi 
ești! Oamenii continuau 
să rida — Strihan aa în
trecute pe sine, „f nramnz;r 
comenzi I — ei. . ti ce 
dacă le-am rebutat? glndi 
Cucu, furios, au mal pă 
|iț-o și alții". De ce se 
leagă tocmai de mine? 
Am mal dat rebutdTI pin-i 
acuma ? De ce rizi ?

scrisoare prin poștă : „In 
irucit tiu awn sumit aa- 
Mun. am hotărit...* Cum 
sa trăiamr tidtari de o m- 
easta m aste ? Alții ta 
hat jdt de fine și'ea. In 
loc sa ț! ia apărarea, răde 
Iu hohote. E nentatoam» 
nit Parcă ai ii un tirăia, 
un du«maa, «șaj-ide-

— Te rog «d iflctavtl!
— Lași-mă, dragi.
Ajuna te capătul ratoda- 

rti, Pavai €nca ae ridică 
de pe scaun fi pomi vșre 
ieșire.’ înghiontind az me 
nii. cerlnd az i fata loc, 
Mjurind. Totpl ara lim
pede. t toarte liBipade, d 
n-are ce mai • tataia 
atii Vme cu tagedaica, 
i-o prezmlă lui Strihan. și 
pe urmă Sirdiaa iși bate 
Joc. Om Ura aulM. Toți 
slnt farl suflet, haliri Pi
vei Cucu. Știu să rMi... 
păi sigur. Ie convine, că 
nu-i vorba de ei. ea le 
line ispool. Doamne, giu- 

.di el, cit da greu e să cu
noști oacnaaii. Vrei.aa Ic 
însori, .ești convins că o 
si ai e nevastă cumse 
cade, și etnd cola, aa moa
re de rîs._ Tn timp ce se 
îndrepta spre ieșire. Pavel 
Cucu inioatfle capul da 
vreo două ori. tipgiml pa 
dejda că logodnica o să-1 
urmeze: „Dragul meu. te 
rog să mi ierți., atu rls, 
dsr acuma îmi dau seam^ 
că el n*au dreptate, vor ai 
te compromită. Eu slnt dr 
partea .(a, hai să plecăm 
de-aici !M Dar logodnica 
nu se arăta. ..Păi sigur, 
ea sta acolo, In rlnd cu ei. 
și ride Se așteptă să

auda gtedul lui Slriteao : 
„Cucu. ce faci, domniile ? 
Te-at atapărai ? Te rog să 
rna ierli. dar n a iota ța 
jtaafllu mea. Te-am cri
ticai. merits, usțelege...'* 
Nn urma de Slrftan. Pa
rte Cuca Mfli lor strddâ. 
tu glodul aa nu -se anta 
oprească pini acasă. JAii- 
ne dimineață trec pe la 
urina și cer transfer. De 
arta ari mb dat rebalori ? 
O singură dala. $i pentru 
asta — atlta gălăgie. Ori

:er scuze, ari pleci* 
după cijiw gațp- «o

■>« la-ndc-
Bifia sf m> deparieas. 
■itate că îoggdntoa, ori 
Strihan au ieșit din atiâ 
și-l caută : „Degeaba. Iși 
ziae ei. pot m mă caute 
cil poftesc, eu ța club rn 
ini-Marc. Ar vrea ei. ce 
haz or Iacei* încetei 
■a șl Imagineze cum l-ar 
primi oamenii i „Ce-1 ma. 
le-ai aporiat, nu auoorți ? 
Ha, hal Zi așa, Iți lași 
logodnica si fugi P După 
ce ae glndi bine, Pavel 
Cucu ajunsa la concluzia 
că ae află intr-o situația 
foarte neplăcută. O să ră- 
mlriă de goniinâ... Oame
nii au rla acuma de el, dar 
o să mai rida și <niin« și 
multa vreme încă : b<-a 
lăsat logodnica și pe rei 
țl-e drumul I Așa un băr
bat, mai mare dragul I Pa- 
vel Cucu înțelese că a Jă- 
cut o K'Cecala pleclnd. 
„Trebuia să mă ridic te 
picioare, Iși zise el, plm 
de curaj și să steig: „Eu 
tini ăla de care rldeți I 
Poftim, rtdeți în voie! Vă 
asigur că a doua oară n-o 
aâ mai aveți prilejul'*. In
tr-un asemenea oaz, alia 
ar îi foat povestea, toți 
l-ar ăi privit cu respect: 
uite-l că ae ține bine, e 
tare băiatul Greșeala tre
buia reparată cit mai era 
timp, înainte de-a se tor- 
misa programul artistic. 
Pavel Cucu Iși Făcu un 
plan amănunțit: Intru, ca 
și cind nu a-ar fi Intim 
plat nimic șl mă îndrept 
spre ioeul meu. Daci ae 
uita tați la mine $i 
rid. o să rid șl eu : Ce 
să-i faci, așa-i citeodată ! 
Dar oamenii o să fie 
prinși cu programul... A- 
lunci eu mă strecor încet.

iacei... Ce-ar fi aă aae 
ceva io ailă ? L'n seaca, 
ori im pahar, an dracu 
știe., ca sâ laa «gresia 
că a trebuit neapărat sa 
ies. Bate la ochi, ta zise 
te. fi iar ma arfe Stri
han. De ce aa nrai comp li
es m kaerurite?

Programul ara pe ter- 
niaiaie. Pnvei Cucu tvai 
prinse cfaeva răpi ici du 
sceadă. Ri*» nani tare d< 
cit toii, vrind sa atragă 
atenția asupra lui; să 
Vădi osmanii ca i bina 
dtepua. Dar oamnaa nu 
aveau vr«ne de el, ae a- 
muzau, li aplaudau frânt 
tic pe artiști, ta titrșit, 
dnd trecu printre rtadnn, 
ca sa ajungă ia logod 
nici, cineva întecbâ :

— Ei. Cacti, ta-ai xăoo- 
nt ?
' — Qho! rine ei, m au 
răcorit atim I Bravo lor !

— Cum ța simți. Cueu? 
se auri un glia de tente

— Ca după wa dus bun
— Cucu 1
— Cucu...
Citeva minute, Pavte 

Cucu m întreținu cu cri 
din sala, cu Cri curioși sa 
afle cum se simte ; ae stră
dui să pară vesel, îl a- 
proba pe Strihan — fi
rește. a avut dreptele, nu l 
port supărare — apoi, cu 
veselia întipărită pe față 
ae apropia de logodnica.

— Credeam că ai ple
cat, zise ea.

— Cura, de ce? ce pre
făcu d. N-ai văzut ca mi a 
făcut semn Vasile T<^ aa 
ies ? A. Iu nu-1 cunoști pe 
Top. Nu știu pe unde i, 
aa ]i-l prezint. M-a che
mat frate-miu la fdaiou. 
vrea bani... N-am de 
unda, să aștepte ptnă poi- 
miine. Ce zici da Sir di ac? 
întrebă el, a fost' groaav. 
nu m-u iertat. De 1 Pavai 
Cucu își luă logodnica dr 
braț: hai la bufet, ciocnim 
o bere. Pînă- la bufet, ae 
opri de cfieva ori: Să va 
fac cunoștință...

-**■ Tovarășei Gfeu. Io 
godnica mea.

— Tovarășul Cerneau 
șl logodnica...

— Tovarășul Popa și 
logodnica. „

Dintr-an vraf da, statistici aloc- 
aetaa — uie crezării /latoblahi, ale 
ftantavii la zero a onalfabriismului. 
sprisrilut tic.. Îmi place s-o aleg pa 
aaea&a. Numai in primiți dacema dș 
•uda Lriera, la Falhcarti s-a con- 
ser»i mai mult decit in seatritl dina- 
tnâe. kni abuse statistica uște. , £ 
nmjtte- aw de linte minte și su
ria 1 aorta sptatr toiul.

De atblo, de sats — de pe st-halele 
marelui coada nat fareaiter — sula- 
horri iîjia. fieiUia domina orașul. Se 
ruhcaea piatra trims oard deasupra 
f*- W nwnuafl : uun da pttfusa
dhi inritd acele de gira, in ghiocei 
da priiaM ars de pe rit oda Broscd- 
rihi nr. 4? Muncea de 30 de a/u. 
a«ec topii mari și rut .tiia o meserie, 
ni tea earte. Acam ducea ta gură 
ricrcni și răsufla din adine. Na mai 
pMei trai ca imritde. Iotă : acum da 
o mină de ajutor la năimea ornw- 
Iri pe masări marilor planuri ale 
pociarismulri. In 1950 inu^a caria. 
In 1952, — eleo la școala de 
ren lebnurieni a alina. Jn 1954. — 
era seȘui Mtramodernai sNi a nuși- 
nitor da la txmbiaalul foreriter. Pe 
mmd. începe să-și oonstrriascd a 
casă fiu tras camera și brie ea mo
zaic și fmaritd.

Orașul na mm « rabd mtunaftaa-

U. S*a ImaodoM (acesta-i turla- 
tal) en Combinatul foeedrer ...4 5-a 
aniversare a Jtepubluii*. imul dinAre 
rele mat impunătoare din tară. Coirr 
binatid ocupa 50 de hectare pe fasta 
moșie a Id Manea !/agi. Producția e 
metaaaaatd in proporția de 95 la satâ. 
Se fa betrd mobila si cia jaaturi de in- 
prumante mudiaid cure ajung In 
Franța, tn italia. In Germania, tn 
Argffdfna d Oriental apropiat.

Ce s-42 «a făcut ? S-au smtde tfin 
rddacini udțti'e doi .Împărăția ape
lor*. s-au irons la mueau ratboaiele 
arhaice de țesut, lingd buzduganele 
fratiiar Jderi — s-a depănat gogoașa 
de arputi a tehnicii noi: noua fila
tor d. cea mai modernă d/in taril (nu
mai mskdaha de (morospăia/e a ae- 
rotii e o uimi inireagil. la fel in$ta. 
fotul t/emiră). predate fire de in fi 
cinepd gaia albde (pentru prima 
oord ia nd), afd de cizmărie (ian 
IndL importată dea Polonia și Olan
da). fire pedru Jurtimuri (cumpă
rate induo din Italia) ji aprinde 
naatde arațuiai ca lumină finares^ 
cetdd.

Fa hcenii tși rididl dațe, ie con
struiesc Manei mandUpegii Ia aeri- 
r.dmea nadot întreprinderi. S-ua 
eonstruit a noud udnd eledrică, noi 
întreprinderi. L'n spital pentru copii 
ti d materdtde. Creșe șl școli.

In orașul de naftalină, de M și 
rrutșctde, au apărui materiile ndt — 
fierul și betonul. A fost — după M- 
rifitarea de pe treptele prațadu/ii — 
a doua teodiatie In tifgul boier ei ai 
Foilea.

Replici
„Zila ti«htiSI«. «IU lup, fala 

til Saab. Ia cmmt( ctlaaila. 
■■-«1 lâaaa aaUapăr. Sa «ila 
l« daal. ia tila la vala... @w pa 
aOVa luatită. Kittiila latr-aa 
piria Sa natal, «■ «adaa akaait 
lla ca aaiapla aa*.

— „Na ual pot I Na mJ jpnt 1 
fi aăvăn alttă, la aac «wal*.

Am ounoscut-o la Fălticeni. O 
cheamă Silaia Mit ocara, are 22 de 
ani. e specialistă la secția de ..carde 
fine* & filatură. Iși depășește tot
deauna pianul. Am uaaui-o lucrind. 
Fata de țara, ca mi ml albe și fru
moase. strangude ca niște suorici. 
Bunicii, — ciăcași mi se pare — 
pe moșia Cantacurinilor, — tirau 
dupd et inelele de fier care se uăd la 
muzeul orașului, și care spărgeau 
osul gleznei. Taică-su n-a avut nici
odată o (ămașd de schimb. Silvia Mi- 
tocara vine la lacra bdr-un numiou 
elegant, de stofă fina, cu bltmițd da 
jder. I s-a dat un apartament In
tr-unui din noile blocuri ale urinei. 
Ar Ce ni al odăilor cade pe ferestrele 
mari, ia care scapără noaptea lume- 
idle de neon ale filaturii, și pe bi
blioteca de citeaa sute de oolume. 
Lingă ,Jiaia Sants" e „Originea 
speciilor", lingă „Originea speciilor* 
e „Manualul inginerului textil*. Uri-
na i-a creai condiții sd urmeze liceul 
seral: — acum iși pregătește făcui- 
iatea prin corespondentă.

Ani cunoscut-o la Fălticeni.*

Fălticeni — perspectivi

„Mal MM iMpMi sl
aata. apea Mataa. La ««M, IBaă 
•• la «al «aOaaM i aahlao M- 
■ U m aUbt car. (a loc mi alaaa- 
«allca i <1 la acini ffhMec H 
Sillllor al «a ciila cmbI eali- 
Jalt : Clocala la lata. aaSa aa 
cafea uă dlatealâ Sal-Ft^sea Sta 
gavaclt*.

Urc pe faimoasa uhfd a Râdâșeni- 
hr. Las pe mina dreaptă casa lui 
Pavel Ciubotarul, de ilustră memorie. 
Casa Iri Sadoveanu e-n creștetul ah- 
ței. pe o culme. In față sini copacii 
ALnumtei Dunibrâri. in spate, de
parte. sfărimâturile de ape ale. Nadei 
Florikjf. De aid se văd bine Com
binând jd filaturi... Din vechiul PB1- 
titeni, păstrăm doar un pumn de 
miresme.

Urc cu gindul mai sus, pe o atknr 
de aer, ..dincolo, in fund". Văd lașul 
in soare, cm noua fabrică de antibio
tice. Mai spre ndauzi e giganticul 
laminor de la Roman, lată Bicazai, 
fabrica de relan de la Săvbiiytt, mai 
jos Combuvdal forestier de ia Va. 
dări, mai încolo Borzeșh'i, Gneștii... 
Oriunde te întorci, o piatră; o stea; 
an plămin ca respifație tare.

Citadelele vieții noi iau ai asad 
Fălticenii. Trimit un iureș de raze 
spre uhimeU cocioabe, spre utUmele 
lipsit, sare nliimu plictisiți.

Acesta sd fie „local unde na « 
Wrmtidt nimic"?

III* Purcaru
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lahia Iar In altă parte, Insktind asupra nece
sității Imperioase a dezvoltării culturii naționa
le. este de acord că „civilizația nu izgonește 
nici decum Ideile și moravurile naționale, ci 
numai le îmbunătățește spre binele nației în 
particular și a omenirii în general".

Realitatea «ste că Mihail Kogălniceanu ini
ția in paginile Daciei literare lupta tmpoiriva 
cosmopolitismului- împotriva boierimii decă
zute, străină de idealurile naționale, retrac
tară ideilor progresiste, fn niaj sus citatul stu
diu publicat In Dacia literară. Kogălniceanu 
înfierează cu vehemență marea boierime retro-

noastră* ore ,jue destule fapte erloce, fru* 
moașele noastre țări sint destui de mari, obi- 
ceinrHe noastre sint destul de pitorești și poe- 
tio, pentru ca să putem găsi ți la no] suje
turi de acrls, fără să avem pentru aceasta ne
voie sa ne împrumutăm de la alte nații".

Problema aceasta, a creării unei literaturi 
axate pe realitățile socialo și politice ale țării 
noastre, o nul dezbătuse Kogălnlceanu, 
1838- In Alăuta romlnească pg 23, unde 
coloana recenziilor avertiza cititorii că se 
ocupa numai de cărțile „In limba romlnă, 
scop romtaesc", „atlngătoare de țara șl nația 
noastră", „fiindcă numai clnd vom cunoaște

Prof. Fonice N. Gheorqha
Școala medie „Mihal Viteazul"

București

a

• I M

ki bM

Gta. flariț, 
da cârcă- 

pa «ara • 
tarii ta Itoaba ro- 

JUbtoa romlneasci fl 
. gi lltarafwi a lui 
Im literara, latent ta

«arai
tor pa da afli

Alecsandri, Odobescu^LA. Toma
în colecția

Problema prezentării literatnru
noastre in ediții destinate șco
larilor nu este nouă. Ea preocu

pă de mai mulțl ani de zile factorii de 
răspundere In acest sens — Ministe
rul tnoățăminiului și Culturii, edi
turile, școala, scriitorii, profesorii. 
Preocuparea aceasta este justificată, 
pentru că, dacă râmlne mereu vie 
problema raporturilor dintre carte și 
masele de cititori tn genere, cu atil 
mai vie și mai continuă trebuie să 
stea tn centrul atenției factorilor de 
cultură problema raporturilor dintre 
literatură șl cea mai gingașe cate
gorie de cititori — școlarii, tinere
lul.

Pe cit se știe, profesorul de lite
ratură este acela care caută să ja
loneze și să ușureze astfel, cu pri
ceperea și experiența sa, calea elevi
lor spre pătrunderea unei opere lite
rare. Profesorul de literatură est» 
primul ajulor al elevului In înțelege
rea unui text literar.

La indemlna elevului trebuie, Insd. 
sd stea, tn orice chip, opera literară 
respectivă. In munca sa cu elevii 
profesorul se sprijină nu numai pe 
pasiunea sa de lector, de pedagog, 
dar și direct pe opera scriitorului 
care trebuie să stea tn fața elevului 
tntr-o ediție accesibilă. Intr-o formă 
care trebuie să-i apropie de ea și in 
același timp să-l ușureze înțelege
rea. Căci la un moment dat, sau In 
anumite' situații, ajutorul profesoru
lui poale să lipsească elevilor — 
cum ar fl cazul celor da ia secțiile 
fără frecvență — șl alund, mai ales 
atunci, ei trebuie să găsească intr-o 
ediție potrivită lot ca le trebuie: fi 
textul operelor reprezentative și ele
mentele care să-i ajute la tnțelegercn 
sau la interpretarea acestor texte.

In acest sms. Editura liuarctultd 
s-a trudit In ultimii ani să găsească 
cele mal potrivite prezentări ale 
scriitorilor și operelor literare nece
sare procesului ăe tnvățămlnt. Bi
blioteca școlarului dovedește pe de
plin preocuparea 
zoioa cit 
problemă.

Din cele 
acum in . .
colecției, cercetlnd cu deosebire vo
lumele V. Alecsandri, Al. I. Odo- 
bescu și A. Toma, ne-am îngădui 
unele aprecieri pozitive, dar și unele 
rezerve. In primut rlnd, socotim 
că fragmentele incluse sint destul de 
bine alese. în conformitate cu pro
gramele analitice și cu nevoile de 
lectură ale elevilor. A’u lipsesc din 
aceste volume nici operele care con- 
stituiesc lectura „obligatorie^. nici 
cele prevăzute pentru lectura Jacul- 
tativiF. iar pe lingă acestea ele mai 
aduc In atenția elevului o seamă în
treagă de alte opere sau fragmente 
din opera acestor scriitori, aiit de 
necesare formării unei impresii de 
ansamblu asupra scriitorilor respec
tivi. Căci, dacă ar fi să reducem lec
tura elevilor numai ta ceea ce pre
vede programa de tnoățămint, ar în
semna să simplificăm și să sărăcim 
mult formația culturală a tinerelu
lui și să-i îngreunăm posibilitatea de 
a citi cil mai mult in timpul său dis
ponibil de dincolo de orele de curs. 
Ori, tocmai această nevoie a elevi
lor tinde să o împlinească colecția 
Biblioteca școlarului, care, alături de 
colecția Biblioteca pentru to(i. tină- 
rdă de E.S.P.L.A., constituie penlru 
ei un prețios auxiliar. Asta nu H- 
seamnâ. utsă, toiul pentru elev. Nu 
înseamnă că el nu poaie folosi și 
alte ediții mal cuprinzătoare, mai 
pretențioase, ale operei acestor scrii
tori. Ba, dimpotrivă, cu ații mai 
bine — actul de cultură se săvlr- 
șește mai întregit, mai susținui.

Așadar, volumele tipurile de Edi
tura tineretului in colecția Biblio
teca școlarului pun ia indemlna ele
vilor un material destul de bogat. 
Volumul V. Alecsandri: Poezii, re
prezintă o culegere întocmită pa 
baza ediției Vasile Alecsandri — Poe
zii, In două volume, îngrijită de 
G. C. Nicole seu. C. Căplescu, G. Ră- 
dulescu, apărută tn colecția Biblio
teca penlru loți tn 1958. Se găsesc 
aici cele mai alese poezii din ciclu- 
rite Doine, Lăcrămioare. Suvenire. 
Mâpgăritârelc, Pastduri. Varia, Le
gende, Ostașii noștri, apoi citeva

editurii de a rc- 
mai mulțumitor această

17 Iii I uri apărute piuă 
cadrul noului profil al

poezii din periodice și din postumele 
poetului.

Am fi socotit Insă necesar să nu 
lipsească din această culegere nici 
citeva poezii din ciclul Poezii po
porale, publicate In 1852 de Vasils 
Alecsandri, care slrtnge laolaltă floa
rea clntecelor băîrtnești (Miorița, 
Toma Alimoș, Mihu Copilul, Doica, 
și altele). Deși sint valori artistice 
ale poporului, aceste poezii, balade 
sau clnlece, aduc la lumină șl un as
pect al activității creatoarea a lui 
Vasile Alecsandri. Se știe că poetul 
nu le-a publicai așa cum le-a auzit 
ți cum le-a cules din gura poporului, 
ci a fast preocupai să pună cit mai 
meșteșugit tn valoare lumea lor de 
frumuseți nebănuite, ..Indreptlodti-fc" 
pe aloc urea, dindu-le „mlidiere", seu 
cum spune academicianul Perpessi- 
cius:^ „...cu simțul său de frumos, 
de măsura și de armonie, V. Alecsan
dri a netezit asperitățile, a deslvir- 
șit conturul, a șlefuit cărbunele ne- 
fosforos într-un diamant cu multe și 

. scinieietoare fețe, impuniridu-l admi
rației unanime" citat pe core, dealt
fel. ni-l oferă și prefața ediției.

Cit privește prefața .volumului, ea 
nu este semnată de 
nimeni: tot așa

■slau lucrurile și cu 
prefețele volumelor 
Odobescu și A. To- 
ma. După părerea 

.noastră procedeul 
prefețelor anonime 

. este contraindici, 
, inirucît Intr-o pre

față se fac afirma- 
dii, se exprimă pune- 
‘ ie de vedere, se in- 
Jerpretează sau se 
\anali2ea2d opera 
scriitorului, se trag 
concluzii și de a. 

f ceea ar fi pe deplin 
necesar să se știe 
cine face aceste 
consider ați uni, cine 
este autorul acestor 
interpretări sau con
cluzii șl aceasta, la 
urma urmei, in nu
mele unui elemen
tar simț de răspun
dere.

N-am vrea să 
considerăm, totuși, 
că prefața la uolu- 
nurl Poezii de V. 
Alecsandri nu este, 
In genere, ilustrati
vă — cu observa
ția că partea pri
vitoare la viața poe
tului este puțin 
haotica, prea sumară 
zâ o cale metodică, 
oare grabă este prezentată și poezia, 
prezentare care dovedește chiar unele 
tendințe de superficialitate. Conside
rațiile despre dramaturgie și proză, 
tot In prefața acestui volum (care 
cuprinde numai poezia) socotim că 
și-ar fi avui locul tn fruntea volu
melor respective (de teatru și de 
proză) care nădăjduim că vor apare 
Intr-un viitor apropiat. Același pro
cedeu se folosește și in editarea lui 
Al. I. Odobescu. tipărit In două vo
lume — primul, intitulat Pseudokî- 
nigetikos, avlnd prefața care privește 
întreaga operă a scriitorului, iar vo
lumul următor intitulai Mihnea Vodă 
cel rău, care cuprinde Scenele isto
rice și pagini alese din Articole ș! 
Studii, nu, este însoții de nici un fel 
de considerații asupra acestor opere. 
Ori, aceste volume nu au continuitate 
(ca volumele unui roman, bunăoară) 
și. pentru elevi ar fi mai util ca pre
fața să fie legată de textele din vo
lumul respectiv.

Cit privește volumul Clntuî vieții 
de A. Toma, ei cuprinde, de aseme
nea, poeziile cele mai reprezentative 
din cele două cicluri ale poetului 
(Clntul vieții. 1894—1940 șl Flăcări 
pe cuhni. 1941—1952), înfățișate și 
ele cronologic. Volumul este Intre-

i ' cu citevajșoezii din Cronica mo- 
menluluT,” apărute In foi volante sau 
tn presa ilegală și postumul Cintec 
tovlrășesc-

Te desprind cu adetărai de acest 
volum cu o idee de ansamblu asu
pra operei poetului. Autorul prefeței 
insă — tot necunoscut — nu stabi
lește destul de clar conexiunea din
tre poet și epoca sa, adică legătura 
dintre viața scriitorului și ambianța 
socială, polilică și culturală a vre
mii sale, nu-i fixează prea bine lo
cul In cadrul fenomenalul literar al 
epocii. Uneori se fac chiar rutele a- 
precierl grăbite (de exemplu se afir
mă că poetul A. Toata debutează In
tr-un moment cind ,Jn cfmpai litere
lor rofolnești" se polen vorbi de „în
ceputurile unei serioase crize" — ori. 
se știa că tocmai In acea perioadă 
Cașb^r. Stovid, Cnragiaie crea tncd 
I* r^iturilate creatoare). Apoi
A. Toma este unul dto prțeartorii 
realismului socialist tn liiartdnra 
mostră, încă din perioade dintre 
cele dauă războaie mandiaie, și a- 
poriul edu la d«2solâer«a iiietaistrii 
noastre In această etapă șl moi ales 
după 23 August 1944. este deosebit 
de valoros. Prefața este sttngace In 
pr>zpx.t.-:caa acestui aspect- Tot așa 
de puțin clară esle. prefața și olanei 
chid prezintă, In cadrul analizai unor 
poezii, legătura dintre conținutei lor

șl

Concursul „iubiți cartea“

Cercetarea, chiar șl sumare, a unei 
bibliografii cuprinzlnd lucrările bele
tristice apărute tn perioada care a 
urmat celei dinii] conferințe pe tara 
■ scriitorilor, din primăvara lui 1949. 
clnd s-a dezbătut problema însușiri) 
de către creatori a principiilor Iun. 
dementele ale realismului socialist, 
releva orientarea lot mal sigură a 
producției literare către realitatea vie. 
patetică, făurită de oamenii noi ai 
patriei, de clasa muncitoare In frun
te cu comuniștii. Operele dramatice 
care au văzut luminile rampei In anii 
1948—1951. opere care se adresau In. 
tr.un mod nemijlocit sutelor de mii 
de spectatori ce asistau la episoade

Această piesă figurează și In pro
grama analitică a ctascl a XI-o.
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DACIA LITERARA"
dea j uns istoria, obiceiurile, așezămînturtle pa* 
trial, atunoea vom păși să învățam și starea 
altor țări. Pentru acuma să cunoaștem mai 
înainte de toate pe noi înșuși". Era oare prin 
■ceasta Kogălniceanu refractar Ideii dc ctvi- 
llzațle. necesității circulație) valorilor, așa cum

L

eo-

120 ani de la 
apariția revistei

Limba si literatura
romina

nu urme--
Toi cu oare-

în școala

iu Încercat să acrediteze junimiștii șl mal ales 
leraiBltorlștli ?

Nicidecum. In studiul său „D. A. Demid off 
fn Banat, Valahlo Și Moldova", tocmai parcă 
spre a înlătura interpretările tendențioase, va 
arăta In introducere că „scrierile însă care 
vorbesc de noi, de Istoria noastră, deși com
puse ta alte limbi, se cuvin cu dreptate Ra
dei literare".,. „Pentru acum vom da cîteva 
fragmente din călătoria d. A. De ml do 11. Tn 
alt număr, vom publica ore Tunsul sau Tundza 

ce nl s-a trimis de către d. A. Donici, 
traducătorul Țiganilor lui Pușkin";

Reluind problema aproape două dece
nii mai tirziu, in 1868, Kogălniceanu va 
insista asupra acestei idei arllind că lite
ratura romlneasci trebuie să se adape 
ta tavosrele naționalității, adică ta isto
ria. Moravurile și obiceiurile țării noastre. 
„Insă precum in politică nu stntem pen
tru utopii, așa și ki literatură nu sîntem 
nici pentru pedantism, nici pentru șaria- 
tsaistn; Mntem pentru adevăratul pro
gres. Urîm confuziile babilonice, urim Ig
nora ațele $1 mediocritatea ascunse sub 
cuvinte răsunătoare, dar seci de simț. So
cotim că ne trebuie o literatură origina
lă, nobilă, națională, Însușită de a ne 
forma mtatea șl inima, o literatură de 
care ai ne putem făli și înaintea străini
lor". (Introducție la Steaua Dunării).

Prtacipiile susținute de Kogalnfceanu 
na erau ale unui naționalist, ale unui șo
vin, cum au încercat să le interpreteze 
unii istorici literari burghezi, ci ale unui 
patriot, ale unul om luminai.

Na poate f: considerat un naționalist 
scriitorul care In prefața Letopisețelor, 
ed. 1, XXXIII. 1848, spunea cu demnitate 
șl foarte «altă luciditate: ;,In mine veți 
găsi un Roraîn Insă niciodată pînă acolo, 
ca să caatribuiez Ia sporirea Romanoma- 
niei, adică manta de a ne numi Romani, 
o patimă care domnește astăzi în Tran
silvania șl 1a anii din scriitorii din Va-

gradă, care prlntr-unul din reprezentanții el 
„a zis odată într-o adunare strălucită: ,,Cind 
aș ști că In trupul meu este o singură pică
tură de 
scap de 
..Geniul 
mintal; 
ocrotire

O altă latură pozitivi a activității Dadei 
literare o constituie stabilirea dc către Mlhall 
Kogăinkeanu. In paginile sale, a fundamente
lor criticii literare obiective. Kogălnicestiu 
spunea că In Dacia literară „se va critica 
cartea, far nu persoana. Vrăjmaș] a arbitra
rului, nu vom fi arbitrari în judecățile noas
tre".

Necesitatea introducerii criticii literare și 
artistice ca mijloc elk ace de selectare a va
lorilor o teoretizează Mihail Kogălniceanu tot 
in paginile Daciei literare, unde dă una din
tre primele definiții cunoscute In literatura 
noastră, privind acest gen. remarcindu-l uti
litatea $1 dreptul de „încetățenite în litera
tură".

Misiunea criticii o mal sublinia scriitorul In 
1858 In Steaua Dunării clnd, privind retrospec
tiv situația din jurul anului 1840, reamintea 
că trebuia combătută ..Pacotlla de versuri fără 
poezie, de romane traduse șl de tratate ana- 
baptlsto-llngvlstlce" șl încurajate scrierile 
care dovedeau că ..literatura duhul unei 
nații".

Cu toală viața sa scurtă, revista a avut un 
rol da seamă in crearea unei literaturi orlgl> 
riale, militante. Indrumind-o pe un făgaș sănă
tos realist. Pe de altă parte, prin atitudinea 
înaintată critică a colaboratorilor săi. revlsfa 
contribuie la răsplndirca ideilor premergătoare 
revoluției de la 1843.

Multe dintre principiile 
cum ar fl orientarea spre 
din istoria poporului, ci o ta rea 
șl a aspirației spre libertate 
lare, au avut o Inriurire puternică asupra ma
rilor noștri scriitori clasiciE mî ne seu, Cara- 
giak, Creangă, Alecsandri, Hasdeu, Odobescu, 
Delavrancea etc-

Eliberarea socială a omului. Înnobilarea Iul 
spirituală, lichidarea analfabetismului, dări- 
marea oligarhiei trădătoare, cosmopolite. îm
potriva căreia se ridică Mlhall Kogălniceanu, 
nu puteau fl realizate, insă, decit de o orînduire 
în care puterea aă lie in miinilc poporului.

Al. Hanță

stage romtn. ml aș tăia brațu) ca să- 
dlnsa I! I" Kogălniceanu înțelegea că 
se află in toate națiile și In tot pa« 
arc trebuință numai de slobozenie. 
$1 prMejurl ca să se arate".

Dacici literare, 
folclor, inspirația 
frumuseților tării 
a maselor popu-
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de idei ți senlimtnie și mijloacele 
artistice de care se folosește poetul 
pentru a le exprima, duclnd analiza 
uneori la un simplu inventar tema- 
tico-ideologic. Această carență o od- 
desc și prefețele la Poeziile lui 
V. Alecsandri și. Intr-o oarecare mă
sură, prefața volumelor Al. 1. Odo- 
bescu. Nu se subliniază îndeajuns 
valoarea de adevărat maestru ai lim
bii noastre literare a lui Odobescu, 
așa cum a fost apreciat la vremea 
'lui de marele nostru Eminescu, fas
cinat de acel tot armonios pe care 
ll repre2inld îndeosebi Pseudokinige

* *<• *’ 
cilitorilar

p ei

eșle textele ar puleafl 
ți mai susținut. Astfel,mai bogat și mai susținut. Astfel, 

socotind că sugestiile noastre pot fi 
utile Editurii tineretului, așteptăm 
pe oiiior ediții din ce tn ce mai 
bune, atlt fn prezentarea clasicilor, 
dar mai ales tn prezentarea scriito
rilor noștri din perioada dintre cele 
două războaie mondiale, precum și o 
celor de după 23 August 1944, de 
care școalk are atUa neooie.

t

Două imagini ale satului în
Clnd £ Creasta! scrie to A^nWi 

dta copilărie, la Început că 
HuimleștivI «ra wia* veeblu 

răzățeac" ou Înseamnă ca avea 
și dreptate. Nu toaă pentru fap1 
tul că mal toedo îi dă pe humu- 
leștani „răzeși firi plMlafori". 
Dar întrebarea «e pune numaldeclt. 
Deposedați de pămtaturi, de cina a. 
nume ? Nicăieri In AmlaBrl nu se de
scriu scene de a ceai fel și boierimea 
nu e aici măcar pamenlU- Cind po- 
veslefi deapra Humuloști. un oriile 
putea vorbi, tn ae&ială privința, chiăi 
de „limite" In vizlMea realista a lui 
Creanai asupra satului. Nimic mai 
fals. 51 totași ce tal da răzeși vor fi 
fost humuleștenii povestitorului, de
vreme ce el — măcar o parte — fug 
de peste munți de frica „papistășiei" 
— adică a prigonirilor religioase. Ca 
lagrafia anulai 1820 dă, tn legă tară 
cu locuitorii satului Htanatești, infor
mații prețioase: „|ăd penMffandal- 
sHrli Neamț, loc da clap, chiverni
seala lor munca ca tniMie: ac hră- 
nesca fi pe alte moșii atellM mariad 
loc cu îndestulare; starea Ier prusii". 
Mini st irita Neamțutai, pomenită încă 
ta taliile documenta care ni a*au păs-

Amintiri din copilărie
trat, stipînea pimînfurile din jur, cu 
citeva veacuri înainte ca fugarii de 
peste munți să se fi așezat aici. Insă 
prigonirile raligioase din Transilva
nia, care au determinat aate întregi 
na-și la avutul și să treacă munții, 
au constituit, penlru tnlniatirile mol- 
domne șl munlene, o adevărată bine- 
cuvîntare.. Căci ele, apărînd ortodo
xismul șl logăduuidu-fa fugarilor să 
m așeze pe pământurile mlolstlrilor, 
«rmareaa, de fapt, să acapareze mină 
Ieftină de lucru. Multe fețe bisericești, 
îndeosebi călugărițe, aparțineau boie
rimi și e de la sine înțeles că nu 
puteau avea aplecare spre muncă. 
Este atlt de adevărat acest lucru Incit 
cer domnilor să le fotareaseă prin 
hrisov stăplnirea asupra băjenariior, 
astfel ca aceștia. In caz de nemulțu
mire, si nu mal poată părăsi pămln- 
tu] mtaăstkii. Monahia Agafia Balș, 
de pildă, obținuse un asemenea hri-

Mihall Davidofllu - CETATEA DE FOC
ale propriei tor lupte penlru transfer, 
marea patriei, confirmă revoluția tea. 
Irului romfnesc dfo acea epocă. Scri
itori cu reaume in alte sectoare ale 
creației literare și-au Îndreptat aten
ția spre teatru, conștiențl că de la 
Înălțimea scenei, adevărul, cuvlnful 
mobilizator, își vor alia și mal repede 
răsunet ta conștiințele oamenilor 
muncii. Acum au fost create piese 
dc o certă valoare, ca Pentru îcrîclrna 
poporului de Aurel Baranga șl N. Mo. 
raru. iarbă raa șl Recolta de our dc 
Aurel Baranga, Cumpăna ș! Vadul 
nou de Lucia Demetrius, Mineri! ș! 
Cetatea de foc de Mlhall “ 
Clasa muncitoare apărea 
minunată In eroismul el. 
tea ftentru valorile cele 
ale umanității.

Conflictul piesei Cetatea 
Inspiră dlnfro problemă 
vieții societății noastre din acea vre
me ; ciocnirea surda, ale cărei im
plicații atat deosebit de Interesanta, 
dintre idealul social precoolzat de 
muncitorii cu o înaltă conțlltață dc 
clasă șl resenfiinentele personale ak 
celor pentru care interesele soclefițll 
întregi nu «e precizaseră tacă a fl 
șl ale lor înșiși.

La Reșița, adevărată „cetate de 
foc" a țârii noastre, lupta oțelaritar 
care voiau să dea tinerel industrii 
socialiste oțel mai mult, de aaliiate 
superioară, auferă citeva eșecarl. Me. 
talul Incandescent e departe de a aa- 
ilsfacc Indicii tehnologici, căptușeala 
de șama cuploa retor m prăhuțeș 
te, au loc accidente grave «are pun 
In primejdie viața munci tarilor. In a. 
ceste împrejurări, oțelarii stat con
vinși că In uzină S-au strecurat unei, 
te ale bandiților 
din împrejurimi,

Davldogiu. 
pe scenă, 

In dragos- 
mal înalte

de foc «e 
majoră a

luceafărul

reiuglați In mua|ll 
care lac toi poalll- 
lul a.i saboteze pro
ducția turnal^r. 
Un tapt e algar: 
tonta fuMilzafl dc 
batrtnal Petru Ar- 
Joca. prim-malstru 
fuma! lei. e de 
proasta calitate; țiul

său, Pavel, nu șovăie ca, fn ședință 
de partid, să ceară punerea sub an
cheta a tatălui său pentru lămurirea 
misterului. Intervenția Iul Pavel răs
colește toate sentimentele bătrinokii: 
orgoiiul rănit se luptă co dragostea 
șl cu nitadrla paternă, șl, fn cele din 
urmă, tnvinge. Petru Arjoea, jignit, 
foi părăsește tovarășii, cerlnd pensi
onarea. Zadarnic încearcă Muntean, 
secretarul de partid, Aaron, vechiul 
prieten al lui Petru, Pavel șl Domi
nic, fiii Jurnalistului, să.i demonstre
ze că plecarea Iul echivalează cu o 
dezertare. Nici clnd furnalul la care 
a muncit ani fn șir amenință să se 
stingă pentru totdeauna, Petru Ar- 
joca uu pare decis aă se întoarcă. 
Dar e un muncitor vrednic și cinstit. 
El nu se lăsase Impresionat de lin
gușirile Inginerului Brebenar, ezecu. 
torul ordinelor bandei din Semenlc, 
decît pfnă In clipa fn care bănuiala 
că acesta ar li putut tl un dușman 
înrăit I se strecoară In inimă- Trezit 
la realitate, se ui 14 speriat In jurul 
său. văzfod limpede cum putea fl uti
lizat de vrăjmașii propriei sale feri- 
ciri. Și se întoarce să dea viață fur
nalului, convins că In felul acesta lo
vește și mai sigur fa banda de uci. 
gașl. Ezitarea de o clipă. pricinuită 
de amenințările legionarului Alee Jo- 
mănar care ll anunță că Dominic, os- 
fatec In munți, va fl ads fa momen
tul - .............
la 
hi 
va
Momentul e de o măreție reală. Pro
iectat pe fundalul luminos al cetății 
de foc. fumallstul se transformă In. 
tr.un simbol: Idealul întregii socle, 
till a Ieșit biruitor. Finalul. In cart 
Dominic, salvat din mflnile leglona. 
rilor, se întoarce In uzină au adaugă 
un plus In definirea mișcării drama
tice a piesei, ce u încheiase In mo. 
mentul sacrificiului conștient a! tată
lui său; el reprezintă. Insă, un coro
lar etic, sezunifidad victoria deslvlr-

ta care latll său ae va Inloarcn 
furnal, ac risipește. Petru Arjoea 
va sacrifica propriul copil, dar ou 
părăsi lupta împotriva ucigașilor.

șilă • curajului || a ceațtitajfl de 
clasă.

Conflictul pr lacteal m lutamaiai* 
pe confruntarea para ansa ti a trial, 
lurilor contradictorii ca cnnlncraaaă 
la formarea unei coașillața aal, de 
ostaș al luptai eleată Muncitoare. La 
definirea acestui coafllet cau tribul a 
analiza pslrataglef personalului cen
tral. Fetru Arjoea uu • decanat ta 
conformi ta ie ca o edMasi prestabili, 
tă. el aa ddiaașle ta cartul evulu. 
țiel dramatica • piesei, ta acțiune, ta 
mij focul cdoriațl munci lari. Kvaal. 
men tete vieții sale peraoaate ea am
plifică. a nt re ni nd interesul poateaat 
al celor din Jur. Petra Arjoea an • 
singur r accidentul Iul Pavel, primej
dia ta care te aflL Dominic start ta. 
reglatraie de tovarășii tal ea eveni
mente ale propriei tor vieți. Bl trioul 
fșl dă seama de orceata șl un mal 
shale singurătatea care I m păruse 
că 11 Înconjoară.

Dintre celelalte personaj o ale pic* 
scl (rslerfadn-ne deocamdall la mun
citorii cu adevărat devotați Maatafl- 
lor avtatate ale ciaul lor), figura tal 
Pavel Arjoea se detașeaaă ta cil» de
osebit. Aparent ruu șl aapru. abace, 
bit de probiueie de prudacțfe, el te 
ridici împotriva tatălui tău ta dfoa 
in care I te para că acesta • vtaevat 
de epatările fnthnpteate de lupta uri. 
Ilor de oțdarl al uztoal. Pavel au e, 
așadar, un om calm, au flegmatic. 
E tm pătimaș, ud tedrlgatllt de me
seria tui, de uzină, de viafa aouă 
care arma el te ridice pe temeilflo 
oțelul al turnat de el. Chiar 1a dfca 
ta care Iși pierde vederea, ta urma 
unul accident provocat de tab atari, el 
urmărește tocatdai mersul tarualeler, 
cu ajutorul mamei tale cart tl descrie 
culoarea lomului ca tu ridică din*mi
nereul Inclus. Ciad unsările acciden
talul se vindeci (e adevărat, cam 
prea brusc șl prea la momentul e- 
porlun, clnd priceperea lol ara soli
citată fo oțelărie), Pavel ae ta toarce

ta natal pentru ca, mnăr la umăr cu 
tatăl tău, >1 reînvie furnalul ucis.

Miileati, secretarul organizației de 
partid, a plin de dragoste pentru 
Moacă, penlru oameni, înzestrai cu 
mult tact, datorită căruia izbutește 
a!4 aducă din nou pe bătrinul Arjo. 
«a tal mijlocul aloc uU, aă descopere 
pe sabotori <1 aă dea întregii uzine 
al agale pe care vrăjmașii voiseră ii-1 
sugă. Alături de el. Marica, soția lui 
Pavel, dfrză fl feminină ta același 
ttanp. Adolf Klein, aparent inofensiv 
fi aperies ca un „Iepure roz", dar. In 
realitate, gata al se sacrifice pentru 
uzina lut, Dominic, lin ir, curajos, 
knpetMH, Ștefan Svoboda, zis Plșto, 
sportiv, îndrăgostit, resplrtnd In Jur 
numai opllai , completează galeria 
muudloellur con |! fanți de sarcina lor 
patriotică, de menirea lor superioară.

1h tabăra cealaltă, dușmanii. De la 
bestialul Alee Jemănar, pini la in. 
atașatul Llvlu Brebenar, toți sini le. 
gați da dofanănla lor veninoasă tm* 
paîrlva mtannatalor cuceriri ale po
porului, do dorința de a le distruge 
ca orice preț, stegari. Izolați, prinși 
fu cercai fierbinte al orii muncitori, 
lor, cam se strings treptat, prlnzln- 
du.l fi ntanlctadn.!. Istoria însăși le 
•ale dușman fl-l zdrobește.

Drama are, evident, unele slăbi, 
cinul do construcție; aaopra cltorva 
am facereat al atragem atenția In 
nodurile precedente. Allele, cum ar fi 
taaplkâblla salvare a lui Dominic, 
InsoflelMta aprofundare a episodului 
ramau 11c, a lini in teri plin de prospețl. 
me, al dragostei dintre Pișto șl Fio. 
rica, sau portretul Încă destul de pa
lid al Luciei Brebenar, țin șl ele de 
de ta CI secundare. Dar, judecată In 
ansamblu, Cetatea dc foc sa impune 
prin problematica el actuală, prin ide
ile generoase pe care le vehiculează, 
prin galeria de eroi prezentă 1n țe. 
sătura ai dramatică, ca o operă de 
dovărafă maturitate a dramaturgiei 
noastre.

Dan Grlqorascu

sav pentru Peîreâ Cîubotarîu. Acesta 
nu e altul decit bunicul povestitorului.

Este știut ci răzeșii au tost oameni 
cu mare dragoste pentru „ocinile" 
lor, pentru care aveau vechi docu
mente, întărite de cancelariile dom
nești. Insă eroii din Amintiri nici nu 
au cunoștință de așa ceva, iar Ștefan 
Ciubotariu, tatăl povestitorului, stă- 
pin încă pe a flșie de pămînt în afara 
salului, lasă țiganii să o lucreze Ni
căieri în Amintiri nu se dau scene cu 
Încâlciri de hotar, cu judecăți, etc., 
lapte de viață care constituie materia 
celor mai multe opere cu temă țără
nească din literatura noastră. In a- 
ceastă privință am putea vorbi chiar 
de o anume „Indiferență" a eroilor 
din Amintiri.

Insă humuleștenii „răzeși fără pă- 
mlnfuri" aveau sub ochi latifundiile 
mtnăstirii, la a căror împărțire aceș
tia nici nu se glndeau. Critica a vor
bii mult dc ireligiozitatea eroilor din 
Amintiri și nu numai din această 
operă a lui Creangă, dar ea nu se ex
plică numai prin corupția clerului. 
Același cler — și faptul aoesta cate și 
mai important — staplnea și pAmîn* 
tul la care humuleștenii puteau rlvni. 
ca unii ce erau foarte slrlmtorați. Ta
tăl povestitorului făcea reflecția: 
«că-ți intri biserica In casă de de
parte ce-l". Să observam că In Amin
tiri țăranii sint ireligioși, Iiind cu 
oarecare respect față de biserică nu
mai unele eroine. Bărbații se arată a 
fi ajuns mal repede la înțelegerea a- 
devăratelor raporturi dintre sat și bi
serică. Aceasta, prin latifundiile ne 
care le stăpinea, juca rolul moșie
rului.

Faptul că mlnăstirea nu a acceptat 
să lărgească dreptul țăranilor asupra 
pămintului, a avut consecințe extrem 
de Importante, care constau în modi
ficarea modului de viață aț humuleș- 
fenilor. Se explică de ce pe eroii din 
Amintiri, chiar țărani, tl caracterizea. 
ză o anume conduită. Documentul din 
182o ne informează, cum am văzut, 
că humuleștenii la acea dată nea- 
vlnd Joc cu îndestulare", plecau să 
se hrănească „pe alte moșii străine", 
Nlcăiri In Amintiri nu se face o ase
menea mențiune. Stolem cite va dece
nii mai tirziu $1 humuleștenii nime
riră o altă cale .să se hrănească". 
Anume ei practică meseriile, admira
bil descrise dc 1. Creangă. Asupra a- 
cestui lucru nu e de stăruit. Nu În
cape insă discuție că Humuleștiul este 
zugrăvit în unul din manualele de re
lativă prosperitate, poate singurul- 
Oricum In industria casnică sint ocu
pați deopotrivă și bărbații, care torc 
1n rînd ou femeile.

Meseriile asupra cărora critica a 
stăruit îndeajuns nu trebuie doar in* 
ventariate, cum adesea se face. Im
portant e să vedem ca participarea lor, 
în condițiile arătate, esle o consecin
ță nemijlocită a stimulării țărănimii. 
Cu alte cuvinte humuleștenii se înde
letnicesc cu ele nu de bună voie, ci 
de nevoie. Biserica își are și în asta 
partea sa. Ireligiozitatea eroilor se 
explică o dată mai mult.

Școala se arată a fi, ca și mese
riile, o cale de salvare. Asupra ei, ca 
și asupra pămlntuiui, a pus, Insă, stâ- 
plnife biserica, prefaci nd-o întrun
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privilegiu al ei. Dragostea de învăță
tură a unor eroi nu mai poate Ii 
privită ca dezinteresată, așa cum este 
adesea interpretată. Oșlobanu, popa, 
Își împingea fiul să învețe, pentru a 
se menjinc In rindul clerului, căruia 
I se plătea, cum spune unul din eroi, 
plnă și „dințfiritul". Ștefan a Petrei, 
In schimb, om cu mulțl copil, se zba
tea ca Ionici să învețe carte, crezlnd 
că așa își putea găsi un rost Tn viață. 
Poate că Ștefan a Petrei prevedea șl 
ruinarea meseriilor și Ionică trecut 
prin școală ar fi putut veni In ajuto
rul celor de acasă. Cuvintele lui $fc 
lan a Petrei, spuse în clipa clnd își 
privea băiatul ța Socola, sint, din a- 
cest punct de vedere, semnificative 
.Dar fiind el cel mai mare, norocul 
său ; irebule să căutăm a-l zburătăci, 
căci nu se știu zilele omului 1 Și 
poate vreodată să fie șl el sprijin 
pentru Iștiialaiți".

Dacă humuleștenii se salvară de la 
completa sărăcire, măcar pentru un 
timp, prin practicarea meseriilor 
dar cu resentimentul , ruinării

. celor meserii, se îndreptau spre 
școală, imaginea Broștenilor e cu 
lotul alta. Deosebirile decurg și 
din situarea geografică, salul 
fiind unul de munte. Mult mai im
portant este însă faptul că țăranii nu 
se arată a fi găsit o ieșire din sără
cie, fie și numai temporară- Casa Jri- 
nucăi era ..o cocioabă veche de birne, 
cu fereștilt cit palma, acoperită cu 
sclndurl, Îngrădită cu răztogl de 
brad". Puținele date care se dau în 
legătură cu locuitorii Broștenilor, 
contrastează puternic cu imaginea ce 
ne o formăm despre Humuleșfi. Cum 
se știe, bărbatul Irinucăl și tata lu
crau în munte la făcut cherestea. Co
mentariul povestitorului se cuvine 
Insă relranscris: ....doi oameni cu
doi boi la vreme de Iarnă, abia iși 
puteau scoate mămăliga. Ba la mulțl 
se Intimpla de veneau simbătă noapte 
cite cu un picior frlnt sau cu boii 
stildți $1 aceasta le era dștig pa 
deasupra*. Este de la sine înțeles că, 
fără uite, țăranii intrau ca pălmași. 
Avem aici toate elementele pentru ul
timul stadiu dinaintea sârăcirii com
plete a țărănimii.

Se va Ii gîndit povestitorul la toate 
acestea ? Fără Îndoială că da. Căci 
narînd In penultimul deceniu al vea
cului trecut, tntimplări petrecute îna
inte de 1856, clnd scria despre sta
rea „înfloritoare" a humuleșlenilor, 
Creangă avea dinainte șl imaginea a 
ceea ca a urmat decăderii toduslriet 
casnice. Qe aici și acele note senti
mentale din Amintiri fața de viața 
din trecut a satului. Chiar puține, in 
comparație cu alți scriitori, de disto
nează în cuprinsul acestei opere prin 
excelență realistă. Asupra lor critica 
s-a oprit fără Insă să le explice- Cil 
privește poziția povestitorului față de 
biserică, nu uităm ca. la (tata clnd 
iși scria Amintirile, conflictul cu au
toritățile edesiastice se Încheiase cu 
excluderea sa din cler. Ciaangă tnsă 
nu putea capitula și continua lupta 
împotriva hisericîi, în plan literar. A- 
minllrilc din copilărie sint, neîndoios, 
și operă polemică.

D. Vatamaniuc



1. „Clasul Dunării, 
al Oltului 
a-acalași..."

i trei ot€ libsge >
— Depinde b»c>r. ri
— Nu-ți spun. Vino ti vezi.

Nu vei regreta
Invitația neobișnuita tenta. Deși 

Jmi propusesem să-mi consacru fie* 
care zi, fiecare ceas al șederii mele 
tn tara prietena numai acelor ac ti 
vitifl care sfnt In măsura să-mi mă
rească In cei mal înalt grad cunoaș
terea mea deopre oamenii Ungariei 
noi. am acceptat — cum se opune — 
ea semnez un cec In alb. Rezultatul ? 
O plăcută surpriză pe care mă gră
besc să v-o istorisesc cti mijloacele 
reportajului.

Seară. Gonim cu mașina de peste 
o jumătate de ceas, pe o vreme ce
țoasă, urmăriți de luminile orașului. 
Locul unde ne oprim face parte 
dintr-un earlier muncitoresc din cir
cumscripția a 18 a a Budapestei și 
se numește Lorince. Un edificiu bă- 
trln —un lei de cinemalograf-teatru 
— cu 600 de locuri. Sala arhiplină. 
Steaguri romine li maghiare. De-a 
lungul cort mei de catifea, o lozincă 
pe limba lui Petoîi : „Trăiască prie
tenia maghiaro-romini". Holul des
tul de încăpător. Imbricat In panouri 
șl fotomontaje ce oferă imagini din 
R.P. Română. Zeci și zeci de munci
tori, de elevi, de femei casnice, 
funcționari, pensionari, se perinda 
prin fața fotografiilor expuse, fă* 
cind cunoștință cu Bicazul. cu lito* 
ra!u| însorit al Mării Negre, cu 
mările de griu ale Bărăganului în
frățit, cu siluetele impunătoare ale 
uzinelor construite In anii din urmă, 
cu noile edificii ale Bucureștiului — 
Intrun cuvint, oamenii acestui col
țișor a! Budapestei fac o imaginară 
călătorie în patria mea.

întreb ceva despre caracterul În
trunirii.

— O seară a prieteniei romlno- 
«naghiare, organizată de comitetul 
de circumscripție al Frontului 
Popular.

Un ansamblu al elevilor deschide 
festivitatea prin clteva clntece revo
luționare; pioneni oferă fa pbnl 
iarnă buchete minuscule de flori 
roșii {regret că nu le cunosc denj- 
mirea. Seamănă cu ftartte de ole
andru, ori slnt aievea) : o fată cu 
codite reciti poezia lui Ady „La 
Dunăre" din care foni stăruie tn minte 
versul ce Intr-o traducere aproxima
tivă o uni așa :

„Glasul Dunării. al Oftului 
a-sceli|l...“

Idee a poetică îmi revine ca un leit 
motiv. Cineva rostește o cuvlntare 
despre cele mai noi iztînzi ale con
structorilor socialismului din patria 
noastră — in industrie. In agricul
tură, In cultură. E ilustrată pe larg 
viața liberă șl înfloritoare pe care o 
duc minoritățile naționale din R.P R . 
care, egale In drepturi șl datorii, 
construiesc socialismul alături de po
porul romin. Numele tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej e subliniat de a- 
plauza entuziaste și indcltiegi.

In pauză, cei clțivi rom Ini pre- 
2eflți slnt înconjurați cu prietenie 
de oamenii cartierului'. întrebări: 
cum «Int utilate noile uzine; dt s a 
schimbat In ultimul timp Bucureș- 
tiul ; dacă vor continua și mai de
parte construcțiile de pe litoralul 
Marii Negre ; de ce echipament ai 
neiaie dacă vrei si petreci un con
cediu tn Carpați; cărei situația în
trecerii Intre siderurgiștii de la Hu
nedoara și Reșița... întrebări, între
bări, întrebări. Descifrezi ușor senti
mentul de sincera prietenie din inte
resul pe care 11 arată oamenii simpli 
ai Budapestei pentru realitățile noi 
din Romlnia socialistă. Răspunsurile 
noastre slnt completate de cele clteva 
filme documentare romineșîi care 
flint prezentate cu acast prilej.

Era seară ilrzie cind m-am întors 
pe insula Margareta și ceață și frig. 
Ianuarie era slab șl neputincios față 
de căldura spirituala care pusese 
stăplnire pe mine. Participasem la 
una din acele seri ale prieteniei 
care slnt foarte frecventate fn ora
șele și satele Ungariei noi. In min
tea și «ufletul meu revenea ritmic 
versul lui Ady;

rid. că o nouă construcție 
Ar Ltd*

Scoală elementară 
La otel ins

Imagini din Sztâllnvaros

Oltului

le «rferi

3. Libresso

I WtMMvB- 
tflfrflflga M

„Glasul Dunării, •• 
e-aeelaș1.„M

Iar sentimentul acesta 1 am 
tlșlt toi timpul cit am stat !■ țari 
vecina și prietenă.

ttodră Aa Rotad cm-W tta aresto p 
*amm tamuflito mânuita «toi Luata «d

-pz M i.-ja le refe trei < -♦

2. Semnificațiile 
unei aniversări

P oftai de pe marginea bulevar
delor au zece am; intisa tau- 
cuitai de pe zidurile cmeinr 

încă n-a avut riod ta fie nuflcata 
de vreme; cop iu aiscuti in iireșsl 
Îrimekx consta oct abia aa ajana 

a virsta ciad învață tabla toatatm.; 
arhiva orașului e fără istorie, iar ar
hivarul nu e de M otasnaitol Mfrl* 
nel uscățiv, cu cfaehe. arări ari W 
miaecule. d un bamlaadra care 
aduna inlliele documente care vor al
cătui la tunp biografia orajuî^..

Mă aflu la 70 de talcmetn de Bu
dapesta. spre Sod. in preajma Da 
nării, pe un loc nisipos onAe a ră
sărit ca dm pămlnt un gigant ta in
dustriei siderurgice maghiare, care 
în scurtă vreme și a lăorrt mnșfe- ■ 
de care are nevoie. Inălțlod totodată 
orașul modem. In care munaiorul 
naettaurgist găsește odtană. coadort. 
frumusețe, bunăstare, cultură. Ora
șul acesta se numește Sztaltavăros 
și este creația Intii-lui ciocina! 
maghiar.

Penim eă vizita mea la Srtălrn- 
vărm coincide cu afltvermrea a zece 
ani de la tofiiațires lta. Im: face 
plăcere să vă schițez na portret al 
orașului tlnăr.

Pe locul unde se înalță azi marele 
oraș industrial, creștea plnă nu de 
mult pipu-soiul. Clmpie* fără hotar, 
cu așezări mărunte, unde șl alcătui
rea unei sobe trecea drept o chesti
une de tehnică complicată. înainte, 
cit vedeai cu ochii, pe aid se întin
deau moșii boierești. el neștiința 
și promiscuitatea au lucrat ta voie 
decenii de-a rindul. Țarinii eria-iără 
pămlnt. Averea iar — brațele, plozii 
și căsuța învelita cu paie. Le-a kui 
dat așadar să cunoască fluznai 
coada sapei, umilința și teama zilei 
de mline. Singurul lucru luminos pe 
care l-au fixat In memorie, transa s 
din tată fn fiu de-a lungul generați
ilor. este amintirea despre un țăran 
îndrăzneț pe nume Szocan Mârtoa. 
fiu al acestor meleaguri, care clnd- 
va. demult, a condus o răscoală ță
răneasca împotriva stăplnilor fea- 
dali. Dar amintirea aceasta o țineau 
tăinuită țăranii cimpiei, pentru că 
■tăplnitorii de mai tirziu ai pămin- 
turilor — conții, moșierii șl grofii — 
aveau, pe Ungă glrbaciul vechilului 
și puterea prefectului, și flinta jan
darmului șl baioneta honvedutoi.

Dar puterea democrat-papul ară a 
regenerat biografia acestui loc, con
struind, sub privirile uimite ale ță
ranilor. o întreagă familie de fabrici 
adunate Intr-un mare combinat si
derurgic. iar pentru viitorii maeștri 
ai oțelului, un oraș luminos, care

«r.jciad peolra 
țara kc drag a*; eg 

tor'll d-a w> 
tai proletar, de a a>er **' *”
Uag arvri nta. riNbevafl ștae 
lasara fast i tas toetoarb 
sădersrrc ton Saca -nm 
dm Ubtoxde care fa 
priaăăn e de aMdratadrita f 
■ iamro. bobT d« 

im prKtaan frașesti. - «« 
Cflfc pna orașta cel Jtofc -e 

ru kietam Itm i 
■avara Im I960, 
arini de pustă Duaa 
vidat de sute și m>i de meșteri z:- 
dori și timp Lari și fierari și betjflij’.i, 
care a-au apucat cu sculele Iar friu-

mii și cane de aișterî dijS*' |

de capa — mA cog. *ă :acâ; uta opș 
Ia toata putomb azvîrtJax.

Acum, după zece am. toc ce a tort 
pesemne a* jna d ar «<4.*. v 5 
oci adula abstracta pe de calc, 
nle o eothOtJtoare reafetaie..

Artotaclura orașuaii e su&pK și 
■ooumentaa. Blocurile xarnetore^; 
ca ma: muîte etaje &lz>t disctise djpă 
o stoMririe amoaioosi. propie ora
șelor moderne. !■ care spațiile terii.

■ite. bulevardele ’argi. arhx 
tarile de flori, «oi

•cuarwi
rm. rlnjurile de flori, «ontai’ j e — aș 
pntea spafle — ■ Accesa tale -rfafec 
tamcâ. (Păcat că an xm-a lost dat 
aă vad orașul cri tiriar u anotiraflal 
florilor șt ta aabocilor coalcșșh de 
verdeața I. Sub certa de o txaaspa- 
reață Surprinzătoare. ora>wl șwsU 
WQBCitoreK înalțat lingă Du
nării are multă fuannor * ite. e fru
musețe nrataratathâ. discretă, 
aproape nobri. Deși orașul, cu 3i:fle 
lui de apartamente, a fpst construit 
fnk-un timp foarte sca-t de mlimle 
acelorași meșteri. <nb soprasegherza 
acrie rari ochi de ing ne*>. docta con
cepția aeclorflși protec". aflfr. muno- 
toaia. lablaflal arhitectonic na șl-aa 
gatat loc aid. Sărăede ae disting ana 
diversitate, pria ținuta proprie a

unjB 
ioCLT»

C-i»

tori Tr» 
ia de păpușa z 
să «floreaică de 

r i». r~v *ta a. Natahtavra e '■ 
« oas ia sxde 
w„*=l !.«• .- 
r ct»“* tastată?.

îZJkx’s.' -Be<a-

ia
• gravâcari 

pe are 
arie IOD de mogaziae.

Caftiră : Bană laa pe ■ 
teatru

torta».
dagogl._ta local
•b 6500 de eieaplare.' o ^naîâ de 
va ss?>. de ie le vizoare și 9 t»' c-aoe 
ic că< K cb caperțife li cu le ieriență 
de a Ftp <.t?L

Asasiență tDedKpU : 100 de sordid 
jl o oclidiflitJ- ea • ca Dac.laL- de 
1Ki> de*Îoc-tL A>taar. io ::=are e 
«a Inv'etaeoc Mo de cge de tr-sră 
■stairslA peotm ocrotirea MUTățîi 
■saeilanlar.

Cifre • Jir cifre. Oameaii tocoîta 
M ip trim. N-la timp. Nu - -au for
ma: flMBBrii propriilor tar cacerjn. 
Sinteza mai poate fi a»Seplc. Ei a? 
med de lacra. Orașul se ezb-ie 
caolimsa. lărgjtdu-fre departe, m 
posta. O padazr foarte Uaârâ. de 
zece adî. vinâtâ și dezgolita la 
vremea aceasta de Iarnă, desparte 
crișuf de CooiMnatal metalurgic 
a>fzat din otoNve de saoatate •• 
cițiva kikamtari depărtare. Pe cerul 
de o transpăreați albastzâ se proiec
tează «iueteie grase tar uzinelor, 
toflifiotod. MDagmea locul tu. dindu-î 
contastcnța șt grandoare. Furnalele 
înalte aruncă fum leneș tn văzduhul 
înghețat, povestind că în partea 
aceasta de țară cuptoarele .Martin 
ăroduc fără Intrtrapere, oalele cu 

fonti topită sa farifldl 
prin hala oțellriel In 
ritm regulat, In vreme 
ce pe calea ferată se a- 
propie trenuri cu cocs, 
iar pe Dunăre șlepuri 
pinfecoase aduc mine
reul lieroa In portul flu
vial, plnă sub macara
lele gigantice cu gll 
înalt, de girată

Ziua orașului indus
trial se desfășoară ci
clic, împărțită ta felii <fe 
rite opt are. La Imcart 
glas de sirenă. o trei
me dm muncitor* ora- 
ștaui Iți presau postări
le tte hm. diariad nai 
departe gigea toc a ape
ri tadustrială a CttMhî- 
■attaai. ha vrane ce 
tofe dtmi tresaii din 
traoc flori se odăinesc, 
lavață chrniv. ** joacă 
cu copan, schiază, an 
par și simplu se ptanbd 
pe sh-hzi. să vadîa am 
cade tataa zăpadă pe 
caseta albe ale orașu
lui nou.
. Muncflani. adevărata 
staotai ai acestui Ioc. 
■retn.se. ca ataafee Se
care resorat* a orașa- 
ta Iar. Ej ii ndcat

rafl a
< *»•

e vrei să fumezi ta tdini e 
țigară, sa petreci anei mi
nute in tovărășia unui prie

ten. aa parcurgi noutățile din pa- 
g.nile ziarului de seară abia ieșite 
din gura rotativelor, intră fn primul 
„espresso" care Iți pică In cale și 
spune

— Lry du plat 1
Ospătărița cochetă, cu ochi alba>- 

tr: m păr platinat (regula nu-i obli 
gatone) Iți va răspunde pnntr an 
zimbet disata. ca dapa un minut 
aa-ți așeze ifl față ceșcuța fierbinte, 
dm care se ridică abtwal îmbietor al 
cairir

Acesta ..espresso"-uri. alll de larg ' 
rasplfldlte In țara vecină, aa o tra
diție veche >i s-au fixat durabil in 
modal de viată maghiar. Slnt un soi 
de cafenele intime, in care persona
jul cel mai de teamă este automatul 
de oreparat cafea, ce cîntă in sur
dină. discTrt, mulțumindu-se si 
scoată locuri mai înalte și șuieră
tori numai cind fata cu bonetă m 
joacă cu manetele lui de ebonită, de 
parcă ar fi clapele unui ciodat in- 

itrumant muzical. Dar focul fetei 
nu-l de fel gratuit — la flecare șuie
rătură se umple cite o ceașca cu mi
raculoasa licoare a boabei de cafea.

O țuică de caise („bapckpâltnka"). 
un caviar rusesc, un pateu proaspăt, 
vrj o bere „girafa", sfnt articolele 
pe care 0 le oferă ..esprcs!so,,-ul a 
tunci cînd ești hotărît să rămli peste 
cele cinci sau zece minute obișnuite 
ale omului grăbit...

Dar nu mi-am propus nicidecum 
un crochiu despre cafenelele ma 
ghiare. ci mai degrabă o Consemnare 
a sentimentului de plăcută surpriza, 
pe care î-am împărtășit Intr-o zi de 
ianuarie friguros In orașu? 
Pees.

Intru Intr-o librărie. Intlr- 
zii m lata standurilor, răs
foind cărțile not. Vinzătoarea 
=5 invită cu amabilitate :

— Dacă aveți cinci mi
nute răgaz, vă rugăm să le 
petreceți ta „libresso' -ul 
nostru.

Nn înțeleg. \ iflzătoaren 
aaă aptă. arittadu-nu o a 
doua ine Apere a librăriei.

Curiozitatea mă îndeamnă 
să uitru O cafenea obișnui
tă. cu auioautul ei nirfvriat. 
-u mpăUrila platmatl și 
țura de came, cărora li se 
adaugă tavă, de data aceas
tă, un element cu lotto bou.

care am aflat tirziu
tact producții ale artițti- 
platani locali). Viiilafo- 

ru au ta fața 
lele 4 • 

na romane scoase de 
traseurile editurilor. Am wo- 
zația concretă că mă aria 
kitr-fl sala de lectură. '■U 
așez pe canapea. In tați 
unei mese minuscule. Fala 
cu ochi albaștri și păr pla
tinat mă servește cu cafea și 
buletmta ultimilor cărți a- 
parute. Deschide vitrina mer 
b<U dm perete și mă invită 
ta-Qîi aleg cartea preferată. 
Pina mă hotărăsc, puținele 
mele cunoștințe de latină mă 
ajută să descifrez cuvtntul 
rebus, cart este chiar nume
le acelui joc original; Li
bresso — adică liber-llfari- 
cate. plus espresso-pressa- 
c a lenea Aproximata : ca
fenea de lectură.

Se trezește In mine repor 
ferul. Responsabilul librăriei 
Imi oferă informații. Allu Cu 
„Libres»o"-ul din Pecs este 
deocamdată unic fn țară. A 
luat ființă in urma cu două- 
trei luni pe Ungă cea mai 
mare librărie difi localitate, 
cu scopul de a oieri omului 
de pe stradă plăcute ore de 
lectură, de a-i recomanda 
cele mai noi apariții, 
plastic :

— Libresso-ul, este 
tru noi un mijloc prin 
li ispitim pe cititor cu 
tca nouă, menită să-l tenteze, 
să-i trezească interesul, zice 
responsabilul O are in mlnu, 
o răsfoiește. II captiveazu 
citeva pagini citite în răs
timpul ch a băut o cafea, 
o experiență ? Să privim timp de o 
jumătate de ceas ce âc Intlmolă aici...

Din cei 28 de oameni opriți pentru 
citeva minute In fața unei calde ti 
a unei oasini de carte, 23 au trecut

Facem

ti !n încăperea librăriei să cumperi 
volumul care nu mai avea nevoie de 
nici o recomandare. El nu poate lipsi 
din biblioteca personală, iar lednra 
lui. începută de acum, nu poate ti.fn 
nici un chip Întrerupta. * «

Dar ..Lihresio'-a! din Pecs 0k- 
duiesle adesea intilniri intre cititori 
și scriitori, discuții de meșteșug in
tre scriitorii mai vtrstnici și ca ti
neri, schimburi de părecF între îu- 
tori și artiștii plastici despre ilustra 
(iile cărților, etc.

Mă interesează cine csle ingenio
sul și entuziastul care întreprinde o 

acțiune 
nală. || 
hilul librăriei e 
din localitate.

Pe cînd 
lean ?

folositoare și origi- 
fața mea. Reiponfa
unul dintre scriitorii

„Libresso" bucureș

atit de 
ani in

un

liter
Asislana In ultima vreme la a cm.- 

tinua înviorare a „mișcării lite
rare de amatori*', cum a început 

aj I <e spună. Reorganizate potrivit 
noului regulament de funcționare, ela
borat de către Ministerul lnvățămtn. 
talul și Culturii țl Uniunea Scriitori, 
tor, cercurile literare din țara noas
tră țl-au lărgit considerabil activii», 
tea. Ele slnt In prezent tot mai malt 
îndrumate «pre anumite obiective 
concrete: întocmirea unor programe 
pentru brigăzile artistice de agitație, 
ajutarea muncii culturale din între
prinderi, gospodării agricole colective, 
case de cultură. Au lost atrase nu
meroase elemente tinere talentate, cu 
reale perspective de dezvoltare. Nu- 
mal la recenta „Consfătuire a creato
rilor literari din regiunea Constanța**, 
convocată din InlțialKa Comlletetal 
Regional de Partid ți a Statului Popu
lar Regional, au participat un număr 
de peste 20Q de persoane ~ munci
tori. țărani muncitori, actlvițtl de 
partid ț| activiști ai organizațiilor ob
ștești, ingineri, febnlcieaf. tuBCțioaarl. 
profesori, elevi, militari etc- Tovară
șul Vasile Vllcu, prim-secrtlar al Co
mitetului Regional P.M.R. Constanța, 
care, de altfel, a condus lucrările co«- 
slălulrll. spunea P* buna dreptate In 
concluzii că o asemenea ..ședință de 
lucru", de o atare amploare, nu s ar 
ti puiuț ține cu 
ce ani fn urma, 
panțl Nu al fi 
meni dc Invitai 
scriitori pre zer ți 
cercurile lllerare. Desigur, 
vor ajunge poate, „consacrațl"

însemnări pe marginea unei consfătuiri

zece sau clncispreze. 
din lipsă dt parlici- 
avut prea tnulțl oa- 
Majorllalea ținerilor 
au crescut recent. In 

nu toți 
_____  ______ .'* Dar 

dacă dintre el ae vor Impune ți cițîva 
poeți, prozatori sau dramaturgi de 
aeamă. eforturile depuse acum vor II 
răsplătite-

Credem că o bună parte *liu experi
ența acestei consfătuiri interesează pe 
cititorii revitiel l.uceaflrul, mai ales 
tâ, aflt tn expunerea tovarășului An. 
Ion Nițcsiu. dt șl fn cadrul discu- 
țll'nr s-au ridicat probleme extrem 
dt Importante privind conținutul mun
cii cercurilor literare, sarckiile ime
diate. măsurile ce trebuie luata tn 
vederea lmbun;1tațlrll activității tar.

Ctmstalulrea a demonstrat clar că

numai o acțiune de masă, menita să 
atragă țl sa încurajeze cele mai ta
lentate ți capabile elemente din po
por. poale da rezultatele așteptate. 
»,1n regiune» noastră — arata lowa- 
rațul Anton Nlțescu. președintele Co
mitetului Executiv al Statului Popu
lar Regional, la expunerea ..Cu privire 
la problemele creația! Uitai re fn re. 
giunea Constanța", „există multe ele
mente talentate. Noi nu ne-ecn ocu
pat să le descoperim mb leom ne
glijat. Cercurile literare «Istente. cu 
exepțta «iar din Constanța. Tukea 
«I Cemasada, sînt Inactive. Mai slnt 
na Ioane cere nu au Încă organizate 
aceste cercuri. L'nele. deși eu exis
tat. cum este cercul literar ..Panait 
Cerne* din .Măcin. acum nu mal exis
tă... Ir sflrșit. trebuie făcut lotul ca 
să nu existe centru de raion sau co
mune mai tparl. unde slnt forte, fără 
cercuri lllerare". $1. târî îndoială, că 
In scurt timp. In regiunea Constanța 
ie va ajunge la a asemenea siluatle. 
Faptul că. direct, Cerni telul Regional 
de Partid șl Stalul Popular Regional 
au ținut să convoace această Inlllni- 
re. |n care s.au dezbălut problemele 
muncii literare, problemele îndrumării 
ți creșterii viitorilor scriitori, consti
tuie principala garanție tn acest sens. 
De altfel, expoziția „retrospectivă" 
„Condeie dobrogene 1966—1960", orga
nizată Intr-o spațioasa sală din oraș.

destul de clară 
au început să-l 
IMerare constan

oferă e imagine 
a avlntulul c« 
ia unele cercuri 
țene. a contribuției lor elective In pa. 
glnile ziarului Dohrogea nouă, in cele 
cinci culegeri locale de poezie țl pro
ză apărute. In coloanele unor revisit 
și ziare centrale. Desigur, pe margi
nea acestei expoziții slnt mulle lu
cruri de spus. E vorba tn primul rlnd 
de o Idee foarte originali, de a de
cupa din cadrul publicațiilor toi ce au 
publicat tinerii scriitori din Dobrogea 
Cele mal multe poezii, schițe, arllcole 
afișate slnt combative, agitatorice:

ta loate evidentele sllngacll. ele e- 
moțienează totuși. Există a notă de 
tinerețe ți entuziasm proprie tuturor 
pruducțiitar la car« na rciarim lată 
acum ți clteva cifre: slnt prezențl 
UI de autori cu 438 poezii. 71 navele, 
schițe, povestiri, IM de însemnări țl 
reportaje lllerare. M recenzii ți cZo- 
akl literare .. In loial I7t de „arti
cole" expuse Am vrut <9 vedem cum 
arată aceaslă „producție" publicisti
ca repartizata pe profesii : slnt 34* de 
ziariști din Couslanța ți alte locali- 
lăți. !• muncilor! și colectiviști, a În
vățători, ■ profesori. 2 1 tehnicieni-. 8 
elevi. 3 ofițeri, 12 funcționari, 2 in- 
{iaeri, 10 activiști culturali ț.a. E 

ine că se gtoesc reprezentat tn 
expoziție membri al principalelor 
cercuri lllerare din regiunea Con stan
ța. Era necesar Insa să se țină sea
ma de progresul realizai de liecare 
scriitor începător In parte, de cind 
a debutat țl plnă azi, prezenilndu-i.se 
ailfel vizitatorului txi tablou mai. ex
presiv al evoluției sale, daca acesta a 
evoluai. Cileva date biografice pri
vind virsta, studiile autorului, anul 
cind l-a apărut prima luerare, publi
cațiile la care a colaborat, ar fi lost 
utile.

Lasă de dorit ușurința cu care au 
fost selecționate lucrările-

Dintre „exponatele" mal atrăgă
toare, notam poeziile elevului Fall V. 
Petre, ale Sandei Ghines.Prisacaru, 
ale Aurorei Con (eseu țl ale lai Geor
ge Mlhaescu, schițele, povestirile țl 
nuvelele semnate de Marin 
bcscu. Șlcfln Clsmarb, Marin 
Nlcolae ț.a

Accentul principal s-a pus, 
drul consfătuirii, pe legătura 
rulul începător cu viața noastră so
cialistă Ruperea de realitate, plutirea 
<n condiția unei literaturi Iade, ino
fensive. conlecllonalâ după modele li
vrești. au fost considerat^ principalul 
pericol ce plndețte pe o perle din 
membrii cercurilor literare din reglu-

Poruin 
laneu-

In ca 
scriilo-

nea Canstanța. Nici «.au învățat bine 
ia versifice ori să construiască un 
subiect. ș| anii Henri din cercările li
terara se avlniă «a scrie renane, „po
ezii li lezat ice* de mare ..ținula'. In 
care se dezbat destinele omenirii, ale 
mor)ii ț< nemuririi. Ori. t firesc ca 
tentativa tor să dea greș, ca el să 
nu reușească si spent declt naivități, 
fticrurl puerile, Incredibile Noi consi
deram — s-a spus la constituire — că 
prozatorul ari pactul ucenic trebuie 
mai degrabă să învețe a scrie la școa
la realității zilnice, consemnlnd In In
formații. reportaje, foiletoane, artlco 
le pentru țlare. izbuzlle. bucuriile șl 
necazurile celor din jar. sentimente
le lor, descoperind frumosul In lap
te, nu In abstracțiuni. Numai urmă
rind alent pulsul realității tocialisle 
In permanenta transformare revolu
ționară, înveți să înțelegi sensul a 
ceea ce se numește actualitate, înveți 
aa til partink. M partktei din tot au- 
tlciul alaiuri de ceilalți oameni ai 
mujicii la epocalele victorii contempo
rane ale socialismului. ..Aici, tn mij
locul .vieții, se făuresc aripile talcn. 
tulul dumneavoastră" — men | ion a 1o- 
varațul vasile 
de încheiere.
Nlțescu arala 
trebuie să fie__
lene ale transformărilor ce st petrec 
In societatea nOaslra, $3 surprindă 
primele noul dlu conștiința oamenilor 
ți aa.1 înfățișeze In lumina cuvenită. 
A fi partinic țl actual. înseamnă a 
sluji țelurilor parlidului noslru, a in- 
(ățlța, de pe . pozițiile partidului cla
sei muncitoare, acele probleme ce Ira- 
mfnlă In cea mal fnallă măsură ma. 
cele

Tbvărășil care au luat cuvintul au 
subliniat că membrii cercurilor literare 
nu trebuie si aștepte numai ajolor țl 
încurajare de pretutindeni, d sa se 
consider^ yn puternic detașament de 
agitatori al' politicii partidului țl gu. • 
vernului noslru, să se considere os.

Vilcu In cuvintul sau 
Expunerea iov. Anton 
eă cercurile literare 
cric mal sensibile an

tați al frofltulal ideologic marxist.le
ninist. sâ lupte ci Iuțiși pentru pregă
tirea lor profesională. Numai ața. mc. 
nirea cercurilor literare poate fi la. 
țcleasl. Tovarășul Antoa Nlțescu cile 
cuvmlele lui Ilya Ehrenburg ; „Cir. 
file noastre slnt chemate să schimbe 
viața. Acest lucru tl poate face numai 
o artă adevărată, nu surogatele 
Marii noștri înaintași ne-au lăsat 
limbi de moarta si jnflăclrărn cu 
rifitul Inimile oamenilor. Pentru 
coaste nu este de ajuns să ai 
carnet de membru al L'niunîl Scriito
rilor. pentru nota trebuie să al inima 
Inii Aci rută, pentru asta trebuie să fii 
scriitor". Aceaata observație, extrem 
de prețioasă — cuprinsă șl la cuvin, 
tarea lovarățalul Vllea, Irebule reți
nută. E răsplndită printre cenacllțfl 
părerea că. actlvlnd In 
cerc literar, poți căpăta 
tlflcat de calificare In 
scriitor. După cum este 
născut, cercurile literare nu pot certi
fica lalentul niminul.

In cadrai consfâlulrii s.a Insistat 
mult asupra necesității relațiilor de 
principialitate In cercurile literare. 
Spiritul de laudă, t am litres recipro
că. ca țl critica negativistă, nu l>c 
declt sa Împiedice dezvoltarea lalen. 
tulul. Simțul măsurii, aprecierile o- 
biective, sobre, lipsesc Încă la unele 
cercuri literare din regiunea Constan, 
ța. cum ar fl Cercul literar „Filimon 
Strbut ți Cercul literar ..Panait Cer- 
na".

Aurora Conțeacu. Sanda Chinez.Pri. 
sacaru, Gheorghe Bica, George Mi- 
haescu. Marin Porumbescu au relevat 
rolul ce revine criticii literare In In 
drumarea celei mai tinere generații de 
scriitori, importanța staturilor ți ob 
serverilor competente, a documenta, 
rli In uzine, pe șantiere tn gospodă. 
rille agricole colective.

O altă problemă, legată de acilvi- 
latea cercurilor literare dki regiunea 
Constanța, ridicată la constatul! 
fost aceea a nivelului cultural r 
lisfăcător cu care vin ți pleacă 
cercurile literare unii din tineri 
Icni ați. In 11 In im ades aiitudini 
tractară fața de studiu, țața de

ei.
ru

cu.

un

cadrul unui 
repede cer- 
meserla de 

unanim cu-

din 
la. 
re

cul.

tară In general ; situaU pe poziții 
proletcultiste, străine formației acrli- 
1 ori lor reaJisl.soclalițtl, el mal cred 
că versificlnd lozinci ț| locuri comu- 
ne. nu pot |i criticați d« nimeni. Prin 
cele alirmale de la tribuna consta- 
luirii, lovarățul N. Ivancscu s.a fă. 
cui ecoul unei asemenea mentalități. 
El afirma că dacâ noi am fi țfaut 
seama de lecțiile de estetică, de loale 
amănuntele de măiestrie, n-am mai fi 
scria niciodală despre I Mai aau des. 
pre Malakovski. Mai trebuie oare spus 
că aspirația scrisului e Incompatibila 
cu incultura?

Paralel cu documentarea neconteni
tă. cu participarea susținută la ac. 
(lunile obștești, membrii cercurilor li
terare au datoria să-șl ridice nccon. 
tenii nivelul Ideologic ți Inleleclual. 
1«i planul de muncă pe anul ISMW, 
al Comisiei regionale pentru îndru
marea cercurilor literare, se prevăd 
n seamă de măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea muncii de documcn- 
lare țl pregătirea profesională a 
membrilor cercurilor literare din Do. 
brogea.

Trebuie înțeles taptul că lllcralura 
nu este copierea fidelă, fotografica 
a realității. Noi prețuim acele opere, 
scrise cu măiestrie șl talent, tn care 
se oglindesc cele mal importante pro
bleme ale contemporaneității. Forța 
lor consta In aceea că. In condițiile 
artei, se dezbat chestiuni arzătoare 
ale vieții. Dar lllcralura are un spe
cific al său. Dincolo de acest speci
fic. intenția ringuri nu valorează ni
mic. In ziarul Dobrogea nouă au a- 
părut ciieodalâ poezii țl schițe ki 
care se narează direct simple faple 
brute, Iară nici un orizont, tara nici 
o semnificație,

Mulți vorhilori au cerut apariția u. 
nel reviste literare la Constanța, ari 
cel puțin a unul supliment literar al 
ziarului Dobrog<'.‘ 
Nouă. Dacă la al 
căluirea 1<
pâriluri. nu se vor 
avea In 
criteriile < 
obiective, 
ce, prelutindeni ac

presa nua«lr;i, Șaccesî/1 a 

op I Irul sum I Efl câft

ceptalc In 
îndolctalc.

E îmbucurător r __ ________
loțl vorbitorii S-au referit la planuri
le lor lllerare, insă nu Irebuie uitat 
ca talentul mal înseamnă și iu un ca, 
cum tpoaea Gorki. Despre m uito-i 
supra manuscrisului el au pomeflR 
loarle puțin. Referitor la asia, to
varășul Vlku 11 sfătuia să nu iacă 
salturi de karl. cita vreme aripile 
talentului nu le slnt destul de putet- 
nice. Nu c bine, de asemenea, să 
izolăm creația literară a tinerilor scri
itori de restul literaturii noastre noU 
care a atins un stadiu superior da 
dezvoltare. Allminleri, ajungem sfeM 
facem numai Iluzii.

„Consfătuirea creatorilor lileNStl 
din regiunea Constanța" s.a iiichciXt 
cu un simpozion literar, in cadrul ci- 
rula au ellit, printre alții. Auroțt 
Con țese u, Pla Chlriac, Sanda Gbhiei’ 
Prisucaru, Taisia Pușcațu. Marin RR. 
runibescu. N. Motoc, Ștefan Clsmaiți. 
George Mihăescu. Petru Barîsov. 
Ion Drăgânescu, N. Nlculesctk Irinați 
Vartic, Al C. Aldea, Stanlsfev Pope» 
cu, Fati V. Petre. Vasile Terzea efc.

Multe din lipsurile semnalate lo ci« 
drul dezbaterilor de dimineață 
pulul observa și cu ocazia secator 
leduri. Scriitorii Ion Brad, Țjraian 
Coțovci. Pop Simian ți Minai Gavril 
au analizat cete tnai reprezentative, lu
crări, subliniind valoarea lor țl cri. 
lichid unele sllngacll.

Prin imparian|a ce i s-a acordai, 
prin seriozitatea cu care a fost pre. 
gătita, „Consfătuirea creatorilor lite
rari d<n regiuncM Constan la", conâtl- 
luie un exemplu de analiză a muncii 
cercurilor literare, a problemelor țe 
le ridică creația scriitorilor ta cep A lori.

Gh. Achitai

iuceararul
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trama >4 dteu <♦ te itatob In aer»* 
a/utc. t - iau ctrtitaj»ira ca •- 1 i >- 
afli In mijlocul unor interesanle frâ- 
mfntări sociale. Sub ochii d-tale se 
făurește satul nou, socialist. Fără în
doială că pregătirea politici Ic ajută 
sâ sezisezi noul care se dezvoltă In 
conștiința țăranului nostru muncitor. 
.Te sfătuim să urmărești cu atenție 
toate aceste fenomene. Vei. descoperi 
atunci aubsfaata dramatică a fiecă
rui fenomen. Noul Iși croiește drum 
intr-o continuă luptă cu vechiul pe 
care, In cele din urmă, II învinge. Ju
decind schița Ploile în lumina aces
tui adevăr, subiectul ei ne apare li
niar, lipsit de un conflict. Vorbind 
despre subiect, Gorki dă următoarea 
explicație : „Subiectul este... istoria 
creșterii și formării unui caracter oa
recare, a unui tip". Subiectul dezvă
luie sufletul, caracterul eroului, con
dițiile in care el intră in lupta. Ion, 
personajul principal al lucrării d-tale, 
aderă toarte ușor la inițiativa cu toiul 
nouă a organizației de bază din co. 
mună... Rezolvarea apare simplistă, 
neconvingătoare. Ar 11 lost .mult mai 
interesant dacă ai li In&rfcât, să 
zugrăvești un moment din lugla* dra
matica a-Ura oilor pentru salvdreâ re
coltei .amenințate ae ploi- *

Și încă una : schița te fltfiga,' 
o mare concentrare a subiectului, u . ....... . . .................
urmărire judicioasă a erg^uj, ^'4jbnuți de sănătate și învățătură. Una nu

lio tb a-ii*^ c-aaĂJY 
f taaal IHU, da? getșcș2 aitld <W 
nu te slrăduieșli să vezi lotul prin 
ochii, prin reacțiile și gîndhftiletMlix'

Așteptăm din partea d-ftte' 
crari. :

Lemnul crud al barăcii, ridicate 
numai cu o săptamină in urmă, 
amplilica asemeni unei uriașe 

cutii de rezonanță rumoarea sălii în
țesate de spectatori. Pe scena des
părțită de restul sălii prinlr-o cortină 
improvizată, zgomotul acesta răzba
tea de abia înăbușit.

In picioare, pe podiumul improvi
zat, tlnărul artist Iși acorda vioara. 
Fața culcată complet pe umărul sting 
av«a o expresie concentrată In tră
săturile prelungi dar pline de fer
mitate. Cu un gest scurt, abia percep
tibil ceru încă o dată tonul.

Teo Coveianu. acompaniatorul, un 
omuleț rotofei, cu părul rar. pieptă
nat lins pe o parle ca să acopere în
ceputurile vizibile ale cheliei, par
curse din nou. cu vădită plictiseală, 
claviatura pianului. Cu puține minu. 
te in urmă li spusese violonistului, 
pc un tot prețios, ca nu-i plăcea de 

"let atmosfera sălii-
Pe Radu Murnu. artist In plină 

maturizare a talentului, remarcat 
doar cu cițlva ani in urmă șl ajuns 
acum la mai pu|ln de 30 de ani ar
tist emerit, solist al Filarmonicii, 11 
iritau astfel de comportări ale acom
paniatorului. Totuși, grija protectoa
re șl respectuoasă în același timp a 
Iul Coveianu. desele citate din lucrări 
de muzicologie universal recunoscu
te — citate, enunțate majoritatea In 
limba ediției originale — $1 referiri
le la violoniști celebri pe care-i cu
noscuse in diferite ocazii, II impu
neau.

Pianistul acompaniator avea fa(ă 
de solist o afecțiune șl un atașa- 
ment interesat. Atașamentul plin de 
invidie al ratatului care pornise ală
turi de marii virtuoși, dar nu izhutl- 
se să depășească primele înălțimi. 11 
purta Insă de grijă sănătății șl suc
cesului lui Radu Murnu. cu intran
sigenta unul Impresar-intifniier. căci 
nu era de loc dispus să-șl riște mij
loacele de existență, tabieturile și 
comodltățile pe care I le asigura.

— Gata, pot ridica cortina ?
Chipul curios al pompierului de 

serviciu, promovat pentru această o- 
cazie specială cortlnler, apăru in des
chizătura din dreapta scenei Improvi
zate.

-- Lasă.î pe artiști in pace; maes
trul nu trebuie supărat cu asemenea 
fleacuri înainte de concert — se auzi 
din culise o șoaptă răstită. Am să-ți 
fac eu semn clnd să ridici cortina !

Capul pompierului dispăru și pe 
scenă iși făcu apariția un tinăr înalt, 
stingherit în mișcări de costumul nou 
pe care-l purta. Roșea parc! n-ar li 
venit să-și ofere ajutorul d să soli
cite cine știe ce favoare:

— Permitețl-ml să mă prezint: 
Costin, dirijorul corului șl orchestrei 
de amatori. Ml s-a spus să statf la 
dispoziția dumneavoastră pentru— 
pentru întorsul paginilor la partituri-

~ Incinlat de cunoștință ! răspun
se cu ceremonioasă Ironie Coveianu. 
Pe chip 1 se citea satisfacția antici
pată pentru împunsăturile răutăcioa
se pc care se pregătea să le ros
tească.

Radu insă nu privi In direcția lui. 
Se îndreptă spre timidul dirijor de 

■cor șl cu oarecare Intîrziere, insă 
ferm, energic, II strinse mina.

întrebă, stind cu spatele către Co
veianu care mima o adincă Jignire :

— Cred că putem începe, nu ?
Cosi In făcu semn pompierului, al 

.cărui cap apăruse din nuu la Intra
rea culisei din dreapta, șl trase de 
capătul sirmei care susținea cortina, 
cu mult mai multă vigoare decit era 
necesar.

Sute de ochi se ațintiră asupra ar
tiștilor. O furtună de aplauze Izbuc
ni in același moment.

Primul contact cu publicul acesta 
neobișnuit domină toate celelalte 
impresii ale linarului solist.

Se aflau, așa cum iși dăduse sea
ma încă de la Incejlut, in sala de 
mese a cantinei. Pe băncile nelustrui- 
te, înguste și lungi, oamenii stăteau 
atit de Inghesuițl, incil nici nu încă
peau umăr lingă umăr. Nu găseai loc 
□ici pe mesele aliniate dc-a lungul 
țterefîfor. Majoritatea muncitorilor 
veniseră cu nevestele și copiii mai 
măricel, purlind hainele de sărbă
toare. Cițlva, puțini la numit, eraa 
In salopete: poale veneau direct de 
la lucru.

AL. DRAGOMJR — Reșița.
Știut esle că dacă iei o bucală de 

gumă șl o Întinzi mai mult declt se 
cuvine, ea se subțiază, ca apoi să 
se rupăi Subiectul multor încercări In 
proză au o soartă asemănătoare bu
cății de gumă. Multi începători tu
lind fără milă subiectul, subțiindu-1 
și cîsipindu-i fără rost subslanța epi
că Odată tema aleasă, subiectul tre
buie elaborat cu grijă, cu' dlscernă- 
rnlnt De pildă, slut subiecte care nu 
suportă mai mult de cinci pagini, 
loiu^i, unii .Începători 11 Incarca cu 
zece și chiar cu douăzeci de pagini 
Încărcai cu pagini de prisos, subiec
tul dispare, devine neinteresant, obo
sitor pentru cititor. Din păcate, lu
crarea d-1ale intitulată simplist Po
vestire, suferă de această boală, fnva. 
ța de ia Caragiale și Cehov sâ intri 
de îndată in subiect, adică >n acțiune. 
Ferește-te de a șarja eroii atunci ciad 
tema și subiectul n-o cer. Ober-ins- 
pectorul Singhița — personajul prin
cipal — este prezentat caricatural. 
Singhița are „o sută patruzeci și opt 
de kilograme", celălalt brigadier esle 
„gras și umflat ca un butoi". La a- 
ceste amănunte caricaturale, se adau. 
gâ și altele. Sezisăm aici tendința de 
a prezenta schematic reprezentanții 
celor două clase In luptă: asupritorii 
grași și cu aceleași trasaturi hidoase 
de caracter; asupriții, dimpotrivă. Tre
buie să ne ferim de asemenea false 
tipizări.

O întrebare : In ce perioadă se des
fășoară acțiunea lucrării Povestire? 
Din manuscrisul d-tale nu rezultă a- 
cel fundal istoric, atit de necesar tra
tării unor teme luate djn lupte clasei 
muncitoare.

Așteplăin și afle lucrări ale d-tale.

SAVU IONICA -i Focșani.
In scrisoarea adresați redacției, ne 

ceri un răspuns precis din care să re
iasă clar: .....dacă e cazul să-mi mai 
pierd nopțile scriind ori e mai bine 
să nii văd de sănătate și de Învăța
turi'. lată răspunsul mu, mal cu- 

, nud. statul nostru : coftllnui ii acrii 
J bineînțeles daca simți nevoia tces- 

-dci activități) și, in același timp, vetl-

«trebuie sâ excludă pe cealaltă; scrisul 
și învățătura sint obligate de înseși 
legile literaturii sa mearga mina fn 
mină. Vei ajunge să scrii bine, dacă 

!«jia->oo< icmryet învăța bine.

Mănușa9
Mircea HERIVAN ȘOFERULUI

Desen de V. SAVONEA

Planul și aproape simultan și vioa
ra făcură să răsune acordurile repezi 
ale primei părți din ,,Sonata primă
verii" de Beethowen. Sunetele melo
dioase se revărsau in sală, amplifl- 
cindu-i dimensiunile, fădnd-o parcă 
mai inaltă, mai luminoasă.

Sfirșitul de toamnă, vestitor >1 u- 
nei Ierni friguroase, mal ales In va
lea aceasta despicată in semeț ia pie
zișă a munților, aducea de afară 
răbufniri inghețate de vînt, pe care 
căldura celor două sobe de tpci În
cinse la roșu de-abia Izbutea să le 
domolească pc o rază de cițlva me
tri In jur.

Limpezimea melodiei pe care arcu
șul a smulgea coardelor viorii te 
transpunea Insă cu luni de zile îna
inte, in prag de primăvară.„

Celor din sală cărora tusei le 
juca vreun renghi, fulgerați de privi
rile vecinilor, se roșeau pină-n vlr- 
ful urechilor șl a doua oară prefe
rau să se înăbușe decit să mai tul- 
bure tăcerea admirativă care unea 
intr-o singură familie sutele de as
cultători. Nu-i supăra nld fumul ine- 
căcios pe care cile o rafală mal tur
bată de vlnt II azvîrlea înapoi prin 
horn, imprăștlindu 1 In atmosfera să
lii. Din pricina unei stricăciuni la u- 
zlna elccjrlcă, sala rămase pentru ci
teva clipe In bernă. Pianul nici nu 
se mai auzi In acest răstimp, dar 
Murnu, ca șl cum n-ar ii observat 
nici o schimbare, continuă să cinte. 
Deși uimirea și emoția acestei in ti tri
plări pusese stă pin Ir pe aproape toți 
spectatorii, nu se auzi nici o șoap
tă. Doar ici colo cite un oftat slab 
de ușurare.

Acum.* In legătură cu „Gluma- du- 
mitale. Nu-ți cunoaștem vfrsta, nu 
știm care Iți este experiența de viața. 
Totuși, citindu-ți lucrarea, am ajuns 
la concluzia că posezi ceea ce noi 
In .literaturi numim „spirit de obser
vație-. că știi să sezkiezi „glumele" 
vieții, consecințele tragice ale unor 
Intimpfări. Trăsăturile acestea sint ab
solut necesare unui om cu anumite 
aptitudini pentru arta scîisului. Dar, 
alături de aceste constatări îmbucu
rătoare, desprindem și una mai puțin 
incfntătoare. Glndirea dumitale artis
tică nu este Încă destul de formată. 
Din această pricină nu poți Încă tur
na un fapt interesant din viață intr-o 
formă artistică emoționanta. Te iași 
ușor influențat de anumite schițe și 
nuvele schematice care, din păcate, 
mai apar In viața noastră literară. A 
pelazi la șabloane (chefui din casa 
Iul Mitache, crima ce se pune la cale, 
atragerea In aceasta afacere dubioa
să a unui om cîndva cinstit, umbra ce 
«iscultă la fereastra casei cu pricina, 
etc. etc ), care slăbesc mult din fort* 
epică a schiței.

Citește mult, fă ctt mai multe exer
ciții și studiază xu rabdare 1 eh mea 
literară. In special, caută sa ințeleg- 
unde se termina inir-un text interven
ția autorului < de unde începe mo
nologul interior al personajului.

DAN CHETA— elev. București In 
patru pagini și juma tu le de caiet dic
tando cit are schița Omuleții, dum
neata ai făcut o încercare temerară, 
dar bineînțeles nereușită, de a cu
prinde un subiect de roman, lata »ic 
pildă cum expediții la dleva rlndun 
un episod care ar fi naeatita! a des
criere pe malta pagini r „V enÎMaa cu 
tații de la Be<ia cu v«m trei săp- 
tamigi In urma. Ghtorgha tareaie 
pini alinei la o mici iritatei, dar 
patronul II dăduse afară. Era vremea 
..curbelor de sacrificiu*—

De ce nu încerci să scrii schițe iau 
mici povestiri inspirate dm ceea ce 
csmoști nemijlscit și anine dla viața 
elevilor da azi ?

BARBULFSCU IAVCU — Arad: 
„O povestire despre maț nulți pescari 
și o ucditl't dovedește un real talent 
de povestitor, are un stil ilmpada, firi 
intortochieri și digresiuni inutile; dar 
din păcate subiectul este total lip'it 
de interes. La un rămășag pe tema 
cine va prinde mai mult pește Intr-un

Acordurile largi ale naturii împli
nite. fecunde, așteptind rodnicia ve
rii. planau încet, clipe de-a rîndul, 
dominind tăcerea, plnă ce Izbucniră 
aplauzele.

— Continuăm cu „Momentul mu
zical" al Iul Schubert — ii spuse în
cet tânărul violonist iul Coveianu, In 
timp ce-șl aduna părul răvășit pe 
frunte

— Ce-a fost cu tine, Radule ? — 
II întrebă Coveianu in pauză. Prea 
te risipești fără rezervă in orice o 
cazie.

Aplauzelor, care urmară ultimelor 
acorduri ale melodiei, le mulțumi in- 
ciinlndu-se scurt, apoi Ieși repede 
către o mică încăpere din dreapta 
scenei. Acompaniatorul se luă după 
Murnu.

II prinse In brațe cu o mișcare de 
prefăcută afecțiune.

~~ Bine, măi băiatule, se poate să 
ai emoție ? Dar ce, ești la un «oncert 
de gală ? Scnslbiiiiatea artistului 
are două surori nedespărțite ; rațiu
nea șl tehnica interpretării. Altfel nu 
ne am deosebi cu nimic de un lăutar. 
Crede-mă, te frăminți lără nici un 
motiv real-

Radu se desprinse incet din îmbră
țișare. Un timp rămase cu privirea 
ațintită in vid.

— Groaznică senzație 1 — rosti 
greu, intr-un tirzlu.

— Să continuăm, așteaptă publicul 
— spuse Coveianu, cu un ton rece, 
oficial parcă, ignori nd izbucnirea îi* 
nărui ui artist. Reluindu-și locul in 
fața planului, acompaniatorul luă 
cu indiferență ctleva acorduri.

Primele măsuri ale romanței lui 

timp dat (de citeva ceasuri), unul 
dintre pescari clștigă pentru că folo
sește o undiță de a mare tehnicitate. 
Înzestrată cu un mic generator elec
tric care atrage peștii ca un magnet 
E prea puțin pentm o povestire. Cea
laltă schiță la care vă referiți (Stafii, 
le) nu merge.

ADRIAN ANDRON1U: Reportajul 
despre Olăneștî este o descriere exte
nuant de minuțioasă a vestitei noastre 
stațiuni balneo-climatice. Descrierea 
este făcută nu in genul unui repor
taj literar, ci In genul unui ghid pen
tru uzul turiștilor. Ne îngăduim nu
mai două citate In sprijinul afirmației 
noastre : „Mă aflu la inima localită
ții. O piață mică, asfaltată, Înconju
rată de clădiri modeme, in care aflu: 
„Librăria noastră". Oficiul poștal șa. 
In dreapta, ia umbra umedă a brazi
lor bătrlni se Întinde parcul; ta limp 
ce spre stingă urcă strada ce duce la 
izvoare".

...„Sub poala mantalai ce poartă 
fumul acesta de cetate, găsesc tui 
pod, la stingi căruia trepte largi co
boară spre cele dmtli izvoare: 7. 8, 
9. 10, II șt 12"._

S. VASILI U — Bwești. Dește» 
tarea Ilenei durează mult prea mult. 
La pagina 18 se product desuodămto
tul: Andrei și Dataitau se hat pentru 
dragostea lor. Președtalele gospodă
riei vrea sâ-i deepartâ. „Lasă-i, repetă 
ea cu toată ar diaree. Simți privirea 
r'ensa. scorraouiioare a președintelui 
aținlitâ asupra ei. dar am ac uită la 
el. Era bipnot'zati de încleștarea celor 
des, de suoetaf imundei al loviturilor 
și de imaginea itaMtanie ■ vnm 
obraz Inslngerat In icneați «tapa 
vaza pe Staaeta lingi oaitalpi ca o 
■tai ridimti deaa^ra Ini Dusrifru 
și groaza corn o aaptouaa I tăie p«- 
teren variei, s anini ai tariaăesu ca în
seamnă aenmla. Dar alu nu căzu ; 
se lăsă încet alături de cete două 
trupuri încleștate ji căau o altă 
mică care Si Împlinească des ținui"

Și dastnal at tmpltaegta: _Se m*. 
ți jar iavălaiti da «flvătala aceea răs- 
alllnart a cărei atarsâ •< Dumitra*.

Ne iBărehim taci care e mirsa aaai 
aaemeaaa craațtaui ?

D D. FURTUNA, la atfaih Bucu
rie. dovediți oarecare Indemtoare !■ 
construcție. Dar Ion Bnovie — de ce 
nu Popescu Durere sau Gheorghe Nes 
talgie — nu este ceea ce se cheamă 
un personaj, chiar daci sa o ai iți mc; 
un amănunt din biografia lui. E infă-

Glier mal aduseră Iacă umbre 
din asprimea Interpretării pre* 
cedeale rare insă se topiră trep
tat. redind me odieî inlreaga ei 
caiduri șl duioșie

Citeva din fetele așeute ia 
prima bancă nu așteptata sfir
șitul ovațiilor prelungi ale sălii. 
Ieșiră, apoi se întoarseră pur- 
tind vklorios un coș uriaș În
cărcat cu Hori de toamnă. Se 
codeau insă $1 se îmboldeau 
una pe cealaltă, să-i ofere Ho
rite artistului, Incit In cele din 
urmă, enervat, inginerul șei, un 
tinăr care nu precupețise nici 
un efort pentru a putea să or
ganizeze concertul, le lua coșul 
din miini și-l oieri singur Iul 
Murau. Vocea inginerului, atit 
de sigură atunci cind trăgea 
concluziile consfătuirilor de 
producție, lăsă să se ghicească 
o umbră de timiditate, sublinia
tă de oboseală, atunci cind pe 
lingă obișnuitele mulțumiri în
cercă o noua rugăminte :

— $tiți, sectorul nostru frun
taș, cel mai greu, sectorul 7, 
are tare mul ți ama (ori de muzi
că. N-au putut veni... A fost a- 
cura două zile o furtună cu a- 
valanșe In munți șl s-au între
rupt legăturile telefonice. M-am 
Întors cu mașina de acolo chiar 
Înainte de concert Acum a tre
cut... (Inginerul se încurcă șl 
lăsă fraza neterminatl). Clnd 
au aflat că siuteți aici mi-au 
cerut să vi transmit rugămin
tea să cinlați miine fi In fața 
lor. Sint băieți...

— Maestrul o obosH — II în
trerupse brusc Coveianu. Radu
le. nu uita ca duminică dimi
neața al concert cu Fi term oui- 
ca — i| avertiză grav pe tlnă- 
nil violonist, preinflmpinlnd 
posibilitatea unei acceptări. 
Apoi, din nou către inginerul 
șef: „V-aș ruga să ne dați dt 
mai curlnd o mașină pentru În
toarcere".

— Da, desigur — răspunse acesta 
dezorientat, sperind iucă In schim
barea hotărirll. Le-am spus băieților 
că e greu, dar el m-au rugat să fn- 
slst... In sflrșlt, dacă nu se poate, a- 
vețl concert duminici, atunci... — 
șl-î privi pe violonist deschis, In 
ochi.

Dar înainte ca acesta să poată 
răspunde, năvăli in culise un llăcău 
negricios, cu șapca înfundată peste 
părul răvășit. Scuz ir du-se neindemi- 
nallc, H trase pe Inginer de • parte 
șl-1 șopti ceva la ureche. Fără indo. 
ială o veste importantă căci chipul 
acestuia vădea o adincă preocupare. 
Mai întrebă odată:

— Ești sigur ?«.. Halal băieții
— Costine, — se Întoarse ingine

rul șef către dirijorul corului. Eu 
mă reped din nou pini la sectorul 7. 
Ingrijește-te fu de plecarea tovară
șilor. Să ia GAZ-ul meu. (Pe chip li 
trecu o umbră de Îngrijorare). 
Vorbește cu Mureșan, șoferul, șl ex
plică i care-l situația. Spune-î că eu 
plec cu motocicleta.

— Noroc, tovarăși, și încă odată 
vă mulțumesc, — iși luă rămas bun, 
sfrlnglnd mina artiștilor. Iși opri din 
nou căutătura albastră-cenușle a o- 
chiior in privirile lui Murnu. „Păcat 
că nu puteți să vă repezlțl pentru o 
zl plnă la al șaptelea— mare pă
cat...". Dispăru In grabă însoțit de 
tehnicianul negricios.

Timidul Costin rămase doar citeva 

țișat liniar, sarac sufletește și reac
țiile lui sint neveridice. Limbajul co
mun. Nici un pic de prospețime. Aș
teptăm al ne mai trimiți ceva, dar 
înainte de aceasta un sfat: glndește 
bice și apoi așează-te ia masa de 
acria.

DUMITRU CIUMBRUDEANU: Un 
lucru a limpede: ai umor. Dar crede- 
ue. „harnicii soboli ai pamtntului* me
rită mult mai multă atenție și dragos
te. la regimul nostru democrat popu
lar sint multi indivizi care trebuiesc 
satirizați. Dar de aici plnă la a gene
raliza e o distanță uriașă. Se Întreve
de că nu aceasta a fost fn intenția du
mitale. totuși, furat de pitoresc, ai 
căzut fn cealaltă latură. „Bătălia vir
tuoasă** pentru înființarea gospodăriei 
colective ar fi ciștigat fa proiunzime 
dacă o tratai cu ceva mai multă se
riozitate. Abuzezi de regionalisme. A- 
b uzezi de asemenea de cuvinte „in
ventate*.

singur
S. VASIL1U: Trimite nuvela loati. 

Nu putem hotărî asupri unui 
fragment

Mihut
Bucu-
Mihu 

Veronica

1. Tucheac; ing. Sicii an
— Oui; lulia Cbirițescu — 
reții; Gh. Miloș — Timișoara; 
21aie; 1. Țirlea — Turda; 
Birca — Sibiu; Dumtira Bravu; Cor
nel Rusu — Constanța; Aristide Lean- 
te — București; elev kt Horomnea 
Dragomir — Sibiu; loan Para* 
nici — lași, V. D. Andriescu — 
București; VI or el Cacoveanu — 
Cluj; .'tatd Qchescu — Călin; J. 
DuIom; Ene Sta acu — Bistrița; Emil 
Gavribu — Breasla — Craiova; 
Ghaorghi Gfctorghe — București; 
Const Blra — Galați; ton Teodorescu
— Orăpi: Ion Georgescu — Or. Sta. 
lin; Kahao Endre.

MAI TRÎMfTETl-

Radu Ciurezu — Timișoara; N Da* 
mm—Clmpukmg Moldova: Gn. Bog
dan; Ditumiti Ileana — Filiași; lo- 
nesca Traian Vifor — București; !*>□ 
Alexandra — Curcani — Oltenița; AL 
Cri stea — București; Ivan Alexandru 
— București; George Dfenescu — 
BucareșU; C. Bogdan — București; 
A. Kiriacu — București; lan Boon — 
Or. Stalin; Cornelia Ridul eseu — 
Ctaj; George Radu — București 
DEOCAMDATĂ NU.

L.

clipe după plecarea inginerului. Apoi 
se salvă ■urmărind alște scuze: 
^ȘofeniL. mașina^".

Se latearae Insă Înainte ca artiștii 
ai || terminai de itrlas partiturile, 
aauuțlad că mașina e gata de ple
care.

Afară li Izbi un vint rece, tăios. 
Seara lără lână era atit de intunc- 
ceaxl. Incit abia puteai desprinde pe 
faadtolai cerului colții negri ai piscu
rilor muateaae. Doar lumina tremu
rătoare a stelei polare *e Incumenta 
să înfrunte întunericul adine.

Mureșan, șoferul, conducea încet, 
ferind prin viraje scurte gropile dru
mului încă neasfxlfat In conurile de 
lumina ale farurilor, praful stirnitde 
mașini șl învolburat de vIntui care 
bătea din spate. Juca sarabande fan
tastice. Prelata învechita, cu ochiuri
le de celuloid desprinse, lăsa să pă
trundă in Interiorul GAZ-ului, aerul 
înghețat care se adăuga la mirosul 
greu al benzinei-

— Drflle de route — încercă să 
glumească cu vocea acrită Coveianu. 
O oră-două din asta șl ne putem 
continua drumul țntr.un vagon con
gelator. Nu se poate merge mal re 
pede ? — II întrebă pe șofer, accen- 
lulnd clănțănitul dinților.

Șoferul le Întinse prin întuneric un 
pachețel alb. „Luați o țigară*; încăl
zește'.

Văzlnd la lumina chibritului fețele 
înroșite de ger ale pasagerilor săi, 
surise Încurcat șl opri mașina :

— Nu mi-am dat scama că vH 
așa de frig.

Scoase pătura care învelea ban
cheta din față a mașinii șl le-o întin
se pe picioare. Apoi privirea Iul în- 
tllnl. îngrijorată, milnile în mănuși 
subțiri de piele ale Iul Murnu. 
— Dumneavoastră, tovarășe artist, 
n-avețl dreptul să căpătațl degeratnril 
Faceți bine și punețl-vă mănușile as
tea! Șl-i întinse o pereche de mănuși 
groase de lină cu un singur deget. 
Dumneata bagă milnile sub pătură ; 
ai mănuși mal groase, n-o sa Îngheți, 
11 stătut binevoi tar pe Coveianu.

Sub roți nu se mai simțiră de la o 
vreme hurducăturile neașteptate ale 
gropilor, ci fițiitul lin și uniform a! 
asfaltului. $oferu! începu să fluiere 
primele măsuri din Sonala primăve
rii. Melodia răsună uimitor de ce- 
rect, nuanțată cu sentiment Murnu 
simți din nou prin întuneric zlmbctul 
larg al șoferului.

— Grozav har aveți dumneavoas
tră. (II plăceau pare-se unele adjec
tive). Mi-a plăcut șl mie vioara dar 
n-am prea avut noroc de învățătură. 
Acum, de clnd a venit tovarășul Cos
tin, mă mulțumesc să cint și c-o 
ghitară, in orchestra șantierului.

De astă dată rise cu zgomot, plin 
de veselie.

O ultimă cotitură largă șl In fața 
mașinii drumul se bifurcă.

— la te uită — se miră șoferul 
încetinind din nou. Am uitat să vă 
întreb Încotro vă due. înapoi la gară, 
sau la sectorul 7 ? Parc-a șa spunea 
șeful clnd l-am adus: „Ar merita și 
băieții un concert". $i încă cum ar 
merita-..

Răscrucea se apropia văzlnd cu o- 
chll. |n față. îmbietor, drumul spre 
gară cu cohorlșurl line, la stingă 
drumul cu serpentine in unghi ascu
țit care se cățăra de-j lungul pere
telui de stincă.

— Spre sector — sună atunci gla
sul tinirului violonist-

Coveianu ațipise. Cind se trezi din 
nou hurducat prin gropi și află că 
urcau spre sector, se inchîse jignit 
Intr-o muțenie adinei.

Dar Murnu I se adresă de-abla a- 
tuncl dnd ajunseră In poarta barăcii 
mai mari a administrației sectorului. 
Vorbea destins, cu o vădită nota de 
ironie :

— Lichidez rezervele „momentului 
psihologic* domnule Coveianu. Daca 
dorești, pot cere Insă să te ducă 
chiar acum la gară. Cint Iară acom
paniator 1

NOTE DESPRE ■ r 
UN CERC LITERAR 
ORÂDEAN

u demult, din însărcinarea Co
misiei de îndrumare a cercu
rilor literare de pe Ungă Uni

unea Scriitorilor, am luai legătura 
ca cercul literar din Oradea.

Bâtrinul oraș negustoresc, cu piefe 
fl tarabe, cu bănci p dugbene pre
sărate Lnir-un alt Lipscani, s a năs
cut din nou. Un mic atelier de va
goane s-a prefăcut, in anii puterii popu
lare, in marea uzină de mașini-unet- 
te i(iirij:rea. Un att atelier de ln- 
căllâminte a deoerut o fabrică de 
export. Unde se intindeau terenuri 
goale, se ridică In ntmuhntor blocuri 
de o grație neobișnuită: unde era 
furnicarul iarmaroace lor. e azi o 
oastă piață ți un parc, dominate de 
monumentul sobru ți cald al ostașu
lui sooiattc. A rămas patina fere Bând 
ți barocă a multor străzi p clădiri 
— teatrul, sfatul, biblioteca etc. — au 
rămas In muzeu oestigiile miei dez- 
ooliate oimbzații dacice pe acest pă- 
mint. au rămas fixate, in amintirea 
profesorilor, revista Familia, unde a 
debutat Eminescu, și pe ziduri. Ră
cite comemorative ale cafenelei frec
ventate de Ady Endre: iar in toată 
această aglomerare de populație, 
pulsează o viață școlară vie. o viață 
teatrală animală, două ansambluri re
marcabile, un ziar regional, un tea
tru de păpuși In aeșnice căutări ale 
noulai. sere cu tot secretul și par fa 
mul țtoriloe orâdene și un cete ide- 
rar. pe Ungă Casa de creație popu
lară. care dezbate sâptâminal poeziile 
fi sdrițele memb/Uer săi fi adună 
materiale pentru o culegere...

Da. la culegere vream sd ajung. 
Talente, nu lipsesc. E clar. Muncitori, 
eietx, Inoitedtan', profesori, ziariști, 
activiști In organele de stat ip co
munică tn această culegere die ceva 
din expertența loc, In dteva sute de 
pagini, die mi au fost date spre lec
tură. Emoții legate de viața de 
școală, văzută de la catedră sau din 
bancă, versurile Învățătorului (Traian 
Oancea), încercări de redescoperire 
a Apusenilor (V. Spoială}, sensart 
a problemelor noi In colectivizare a 
agriculturii (Arfăgocul de Al. Sila- 
ghi, Bate, palma, frate de N. Cotoi), 
eoocarea Inilmplărilcr din armata 
veche, ca șl a actelor eroice In răz
boiul de eliberare (Gh. Moga), li
rice introspecții ale poeților foarte ti
neri, unii colaboratori ai Stelei (G. 
Grigurcu) sau ai Tribunei. Inllmplâri 
din viața sportivă a școlarilor (V. 
Clepea), schimbarea mentalității co
piilor in puțin prea lunga dar bine 
scrisa schiță a iui llie Giulai (Covri
gul), merituoase traduceri din cla
sicii maghiari (Aurel Pop). Dar 
fiindcă noua Comisie de îndrumare a 
cercurilor literare mi-a încredințat 
spre lectură materialul cercului pe 
care l-am cunoscut, nu mă voi măr
gini să fac numai complimente de ri
goare autorilor, ci mă vai strădui sâ 
le arăt ce au de făcut spre a putea 
publica in curlnd această culegere. 
Cu alte cuvinte, tmi voi împărtăși și 
impresiile de fecior. Cum am spus, 
există versuri și pagini de pr02ă pro

V. SPOIALĂ

A p u s e n i i
Adine sc cutremură Apusenii.
In trupul lor bătrin de piatră 

materia se deschide.
— Țîșnește materia vie 

aducind cu ea deodată 
Incârcate-n va go nete 
puteri adormite

din milenii Jn milenii.

Se cutremură Apusenii.., 
Puteri trezite 

se nasc In locul stinselor tăceri.
Și-n locul fumului de vreascuri 

din bordeiele de ieri, 
spre viitor 

fumega 
înalte furnale.

I
I

Paul DRUMARU 

Început de imn
Amintire, tll binevenită la mine, pioasă,
Puternică, plină de sensuri de jar.
Pădurea memoriei mele din nou te așteaptă, sfioasă,
S-o umpli cu razele acelui Brumar-

• I
$i iată, răsună-nceputul Istoriei contemporane
Din vorba Iul l.enin, din salva Aurorei, în noi,
Șl lată răsare fnttia lumină pe rana
Inimii omului de veacuri strivHă-n noroi.

Și ială se-nalță columna de pară-a Comune]
Pe-ntinderea tării și-n inimi, mereu.
Și-Octombrie roșu continuă slava să-și sune
In cintecul de-o potrivă al tău șl al meu.

Amintire, fii binevenită la mine, pioasă,
Dar sensul de Jar in adincu-mî trăiește neșters,
$1 pădurea memoriei mele se-ncl!nA sfioasa
Cind caut un strop die Jumina-I să-nchipui un vers.

Cei doi autori sint membri ai cercului literar 
Josif Vulcan'4 din Oradea

mițătoare, Interesante. Există și art 
mal interesant cadru in care ele au 
prins viață. Dar Intre acest cadru al 
orașului și regiunii și obiectivarea ia 
In literatură, este Încă o discrepanță. 
Nimeni n-ar putea avea pretenția ca 
primele lucrări ale membrilor unu: 
cerc — și aici e vorba de teci de 
autorii — sd fie sclipitoare ca de
butul Iul Eminescu sau emoționam? 
ca ale ailt de tinârului dispărut La- 
biș. Sini Insă deficiențe ale culegerii, 
oglindind Lnsdp munca cercului, in 
primai rlnd, o slabă cunoaștere a 
propriei regiuni, a propriului oraș 
Culegerea arădeană ar trebui să In 
cerce a reflecta configurația și 
schimbările din locurile natale, sâ fie 
mal bogată In send, și mai săracă in 
generalizări. Reportaje stnt mai pu
ține și acelea—unele—literaturizate, 
nu grele (Gițâ Dumitru: Simfonia 
Chiejdului): ele vorbesc mult despre 
sat, ceea ce rut e o tipsă, dar prea 
puține zugrăvesc orașul* sîrd doar 
citeva pagini despre oiafa din fabri
cile noi marl, care pe mine, ca oaspe 
de două zile, m au uimit. Cred că 
ziarul regional ar putea folosi regu
lat condeiele tinere, sprintene tocmai 
la reportaje. Ar fi In folosul ziarului 
ți al reporterilor, fntr-o vreme In 
care transformările se înfăptuiesc atit 
de rapid, un scriitor tinăr. In formare, 
trebuie sd înțeleagă adine acest 
fenomen, deci In primul rlnd să i cu
noască. Așa cum au pornit odată 
echipe de scriitori pe marile șantiere, 
așa poate și cercul literar trimite ti
neri poeți sau prozatori, să aducă. In 
cadrul culegerii, reportaje asupra 
uneia sau alteia din fabrici, momente 
din gospodăriile colective locale, cu 
problemele lor specifice. In acest caz. 
culegerea ra deveni mai bogată, mat 
realistă, iar tinerii vor cunoaște sec
toarele propriei realități f* se vor 
exersa sd le desene. In acest caz, ei 
iți vor da seama că nu trebuie pusă 
problema pubticării culegerii sub 
semnul ..frumosului local" ț „dacâ nu 
pot atinge nivelul republican de pu
blicare. mac ar să publice la nivel re
gional*. Desigur, culegerea e utilă. 
Dor dacă cercul literar Iși na Im- 
bogdți sumarul prin reportaje sau 
alte modalități de reflectare a realt- 
lății vii, atunci Iși va da seama im
plicit că frumosul nu e republican sau 
regional, ci unul singur, al literaturii 
noastre noi. Și sint convinsă că for 
țele regionale, îndrumate de forurile 
de partid fi stimulate de Casa de 
creație populară, vor da foarte curlnd 
la tipar o culegere compactă, densă, 
de valoare.

O altă problemă a cercului orâ- 
dean: ridicarea nivelului cultural, de 
cunoaștere a operelor contemporane 
de valoare: dedicarea unor ședințe 
analizei de cărți, romineșfi sau 
străine apărute in traducere romtnă t 
îndrumarea membrilor cercului de a 
învăța limbi străine, de a le folosi 
pentru leduri... Dar aceasta e o altă 
fațetă a muncii cercurilor, care me
rită o discuție aparte-,

Veronica Pcrumbacu (



PREZENTĂM REVISTA: Martin CARTER

Publlcjțla lunari 
cire de ciflvi 
ani încoace a* 

pare sub titlul Main 
stTeim (în traducere: 
„curentul principii"). 
*re n Istorie de Aproape 
o (uniitite de veac. 
De-a lungul acestei 
Istorii, revista șl-a 
scrțlmbal de multe ori 
titlu), lormdtu! șl pe- 
riodicltalea. insă n-a 
Incdtat niciodată să lie 
cr*M ce este și istăzi 
— o tribună curajoasă 
de luplă pentru pro
movarea Ideilor înain
tate. șl pentru apăra 
rea tradițiilor democra
tice șl progresiste ile 
poporului american. 
Primul el număr, apă
rut In decembrie 1911, 
gvM următorul subtit
lu, echivalent cu un 
întreg program: „Re
vistă lunară, devotată 
Intereselor poporului 
muncitor". Revista se 
numea pe atunci The 
Masses (Masele), șl 
sub acest titlu a conti
nuat să apară pini in 
1917. clnd ■ fost hiter- 
lisă de către autorități, 
din pricina campaniei 
antirăzboinice și anti- 
imper la liste pe care o 
susținuse In paginile 
sale. Reapărind curlnd 
după aceea sub titlul 
The Liberator (Elibe
ratorul). revista a sa
lutat Marea Revoluție 
Socialistă din Octom
brie. publici nd printre 
altele reportaje entuzi
aste ale lui John Reed, 
din care avea să se în
trupeze celebra lui 
carte Intitulată Zece 
zile care au zguduit 
lumea. Vreme de cl- 
țlva ani, Tbc Libera
tor a ținui sus steagul 
socialismului Intr-o 
Americă dominată de 
forțele celei 
reactiunl. 
atunci ca 
mijloace 
revista
după un timp apariția, 
pentru a reînvia cu 
rind, sub numele de 
New .Masses (Noile 
mase). Noua revistă a 
contribuit activ la mo- 
hilizareA conștiințelor 
din America. împotri
va pericolului cre.scind 
al fascismului, 
dintre redactorii 
Laboratoril ei au 
cipat direct la 
anii fascistă,
du se in nndunle bri
găzi] Abraham Lincoln 
care ■ combătut, «lă
turi de alte brigăzi in 
larnațlonale. in Spania. 
Arnold Reid. 
Ire redactorii 
a și murit pe 
le războiului 
Spania.

Revista a fost deo
sebit de activă in (im
pui celui de al doilea 
război mondial, mill- 
llnd pentru întărirea 
alianței a ntl-hitlerîste 
a marilor puteri $1 
pentru prietenia so- 
vielo-amerlcană. După 
terminarea războiului, 
revista a devenit o 
tribună a păcii, combă- 
tind primele slmptnme 
ale unei boli, care 
avea să primească in 
cirri nd numele de „răz
boi rece”.

In martie 1S48, New 
Masses a fuzionat cu 
publicația literară tri
mestrială Mainstream, 
devenind Masses & 
Mainstream In condl 
|ille terorii dezlănțuite 
de adepții „războiului 
rece", revista a conti
nuat lupta, atkmindu- 
șl cu curaj punctul de 
vedere asupra tuturor 
problemelor majore ale 
epocii noastre, 
înfierai, 
ve nția 
Coreea.
ludine
triva reînvierii milita, 
rismu'ui german.

Fiind silită să-și re
ducă numărul de pa
gini șl să-ai restringa 
aria de preocupări, re
vista apare, de ci|lva 
ani, sub titlul Main
stream Permanența 
acestei tribune in via
ța cultu li a Statelor 
Unite t$tt un fenomen 
îmbucurător, care se 
explică prin hotârirea 
și curajul In’e'erinali- 
lor progresiști a meri 
câni, credincioși nobi
lelor Idealuri ale păcii 
șl socialismului.

șl

mei negre
Lipsită, 

astăzi. de 
llnandare,

si-e încetat

MulȘI 
fi co* 
parti- 
lupta

lnrolin-

unul din- 
revistei, 
fronturi- 

civil din

Ea a 
a slid, inter 

americanii In 
șl a luat aii* 

hotărî ti im (in

foamei

:h«.

sintem pe partea voastră a

11-

o

Universitatea

așteptata.

*« »• dealuri acasă.

F« ci

te

» «a.

a<

Art Shleidi

iuceararul

>4

I Mt«>4 
etaR 

Mâlc. 
•!■««*•

■i« ca 
11*14*4 
aid Ia

«•1411 
tacullaritar cabaaitat aia

«111 Ce la
Socialii li
Sladlcatal

H orgailii

la •«

lai dogi ««reala 
■■a ca«e«tlnta.

E ■■ •■ Ca

aa-i organliaia ;a aiaa 
laigireta «irll fabrici 

Foraallera Creat Saal* 
■•■cilotlltw tarailleii. 

Ia rtada-l •• heileaaril
cal oare aa aic pallata 
Mlnlitlpl il d<- pi «cal 

ict» ipiljla-

boIcom tară apr tarar a. aallcl ta- 
«4-1 lel».e Caca aliată «r«e pi«h« 
«latatal. Nl« pracererai, alei picta 
« aaaa^’ea probă lalrataraa 
Traeara tlta»« clipi pila HaC Îmi

h«iM «o M-
Ca-

1 atari a Parltai a Caraaa 
a iihacali le pilei. î> 
t«M Hal al li iMparla 
la«a|a a ■aaerla Cap*

tra ..al aitaia*. 
i-a vaiet iatii 

Plciyne. A com 
• la «Jata ■ Sail

•pocal d« alai

"j A.F.L. — Fedctalia Aaaiicana a Muecii.

araai. la cl^a dad
1-1

*1 Arbuil dm latalafcla cam la ■« aatiaea .« 
trial «icatl*. lalorit la p,epatarea vast «epicla |1 
lacuri.

Poem prozaic 
pe o tema veche

Dacă esv fi
rftlaato

Daci an fi

•n«n

Dacă an fi

*•* • •• cop Hota 
enKhiler,

Mt al potopului, 
vdidehelei spra ml aiul 

pdmlntulul,

experțl ia planific arca

ie răcire

șl tablourilor ca «o lațrla 
s-ar sfirți. mb sta *«..-> • U

vin zare, in taxe to oops 
a țigărilor, toate taxele <

Atunci grijile noastre 
pe venit, in impozitul pe 
la vinzarea gazollnei sau 
cruță pe bogătași

Insă, devreme ce
face apel la sprijinul cutirai atepi ai «da crrdtek

bsae fi ca â ■ ta
putem
nici la ajutorul cutărui individ din Albany, ca sortau! pe 
dinți-

§1
rițla -

avem absolută nevoie de 7 006 de dotări peotm a ne fotei 
nici o centimă mai pufin.

Prieteni, dacă vet! citi cu plăcere malerialeie poblicate io acest 
formați-ne in singurul mod care cooteazâ io actoala etapă a aflotoi- 

Și anume, trimitefi-ne un cec. an mandat de plăti, sao • 
Bani) dumneavoastră ne vor ajuta în buni misuri si tocea ocoW ptmtrM 
cu citeva grăunțe de adevăr

lâdkrca d* câraaMi reala a tritae-
eilalal ddaiiaâ tiigwarui Puplaa- i
«iile, ropodlaia de dMItxL I ««o I
■ ai arătaaoa clădiră dla arWa I

fâpoiaiulul uaaatat lilba SI • raalral da I
■arta al atalauaBlul da dluctiMtaara raarata H
dia rogiaae. padurllaa da plai a Mlaaiaalp*- I
ului da Sad — ua cealiu ca rata pa I
Șluae de 1d plaâ la M de Mila. Aici a*« I
loc lareplairarei alapâiarllar albi — .iagurll J
ilagâtefl. Aici ara loc a legate. Juraților 
albi— «legării |tKi|l. Șl lai aici, pa tcMtlui 
acuia|lllor adute de albi, alai toad.Baați 
•ogrll 1. laehl.o.r. <a« la aoatle prla pa
iața. Iu local .reala, aa Hum latelor da leaae, 
• vgrul Mach Chirie. Parkat, care m. alapaaul raa- 
iIm ii uaal ■.■« balaave, . io.l Hagat ia p*l>~ 
vara Ir «cală da căita a baadâ da bollpaai Baacall. 
«ata-l lâplaara dla lochieoara, taloaiud rbaMa •«al
tului.

Era ii da f«dor.li efud om aoMi la tdcaiuaia- 
iar pa corida Mele irrbua.lulM aa loaoa aaa ioaia- 
aai.a «raa rută de eaataoi. — lamăan ta uâMa* 
a|h«alrl li .ecorălorl dta pataaila poAorMoe da •*■'■ 
argualaraai dla Poplarville «I dta aile drâaate. <M«a 
■Ml cui*raluri da clcuara |l da loag*. rftl.a *u- 
eralooi ailiaoi, cifiua epaall ai P.BJ.-aiul ai «*■■- 
aallil rurtaai cate uapla iritaualeia. Nanai mm 
albe I Siagurul aegtu cară ar ■ trebuii aă pe»
leal |l .«■■« la buia acuiatilur pa (oboim uaoa 
aeaaaill da „vial*. — «a afla Iu taudui ■■■■ to
tala*. Cadavrul lui du pu'ae ■ goaM dacii dtapa 
•c adora a apalod, laaă laala laaaa «octala daagua ui.

Va tuag.
ui Ha
■lae

la caaiMa C« MdawM alAaalta II n 
pa al a leal da plala decolor ala •• ^.«**1 da 
|1-«1 vepll. lecled Maa _■

Eall dla ăla, dia pariaa fiairld I 
pârei laclatal ciad l-aa .poa Ca .Ml 

aletit m ară condică. M. aaiaflno 
lea rpâali daapra Uaealed o P*

A 
«1 ■-• 
varteaoac. pa 
dai. dar lolă că • Idea, cw •• lai da

Picai c« d-al (••! ahd Iaci. Ti-dl 11 ■»•<• 
da riaf« circ •■• rlrla. ciad l*da llrll prl 
dorul «ila. L-aa Urli pla-alel. d«-a draplal 
iachildata. Ml i-a apui Ca dagrdl ala 
|«ra ca «a porc*.

Il plan, aă «arb.aacă daopra .lap*, par- 
C-ar 11 «orhli da.pra aahitlcald. Mal llrila 
aa aflai că a «aol dla klatarli caia t«l«ac 
la laiul irlboaalulal |l că ci«p«C>a dla ciad 
la ciad cava baai ca larii ««■ ca dalapai 
•paclal, rara aloca «atari ParlMalol Da- 
■acrii dla parlaa 
pădurii, dc plai.

Ab icăpal da 
baadac, labrăcat 
vară, ca o cravata Iiilarală la pil. El «• 4 
lacul ••■• lâ-l 
praiaa caa băul 
curaaala acu.

— Sper că ai
— ■!-• i«piii aaua i 
ue-iB depărtat palia. 
CI1 prlrail, llaaafal. alia câ-l a 
•acuiaii. |i a« dori aâ-|t apaa ca aad d.u- 
pra aa dac-ag «U că au-«l «al publica au- 
■ala la vreau Har. Sloi da alocări
41a Picațuae.

Ciad a rartlt „Picayaaa* •■ lafelaa de 
cu-l alit da pravaiâlar. Picațaaa •■!• 
lirfaaor dla aprcplare. ca aa alic Iacii eu- 
«Mcal pealia rariaaul rău dafâalal. Ziarul 
acarii. Picayuae llmaa. pehilcaaa lajutll 
pcoaelaaa la adreaa Iul Porkar |i a calat 
doi avacali aepil al tăi, trai lila laalatei 
Itatajaial. Dlilrlba ilarului «a luch.l. pa 
•ceri Iau ilalilra: ..... Daca Mark Parker «a
11 pâait «!••«•! da acvarii crlauă. aici ua 
lei da pedeaptă aa va puiaa 11 aacalMă p'«« 
aapri E.~alru acela «au arai, caia «ar 
curca aa-l acaală boaaa cwMâ*.

l-aa lâ|âduit •■aiul dla fkavuaa aă 
aa-l poaaauoac uuBila. Iar al a ur«ali — 
Llaiaful acaala a laal a aabuaia. • adevă
rată aahaala. Negrul ar li puial aâ Ha l«- 
decal rno cdvlae tl or It foci eoadaaaal 
la Maarla la »d legal. Fu riad aaa. capa lai. aatae 
lailarblalale...

O vaca plktiallă II lai rar up. • i
— Da. daa'la. ar ■ luat coodanaai. Sipur că da. 

Nunal că Sili «-ar li lac oi Curtai Soprană. Ar 
II aaulai Mdtla|a. U‘d'eâ aal a-avaa aici ud ciaral 
la jurta. il ulei n-avaaa da plod aă atapaa vrao- 
dala iMMili jurați.

Cal caia varbea ora aa leruUar la oâdiagl al- 
bailri. care «• lăcea ecoul aiaraldr dla Jarkoea : 
acaalaa puuaan lla«a|il la laaaaa Curți Supraw.

Am aitaplal aă placa laratarui ca aă iomIb 
larăil alagur eu Individul dla PIcayuM. l-aa lu- 
Irabai alaacl da ea-l alit da cuavtaa ci aoprul ar 
ii laal co.diMaal i

— PaMeia care-a doclarai că a laal vlalatâ aa 
prua ara alparâ că Parkar a laal apruaacul. SpuMa 
<ă ..aaaăaa* ca ai. dar că plaaal

— A declarat aaia aloacl ciad 
p«ll|1|1i. al-a ropH<al oaal dta 
laaă « algura. Zice că lelaptalla 
■alia lai, Și a crad. Nld aa jmal dia dialectal 
aoiUu au va di creiere aaul aogru Iwpotrlva 
((■•I «Iha.

O Mul vorbea 
cil «m eulaaai 
■ rdleală aaupr. 
a-aa ■•■lloaal 
pari aă-l irita, 
tăupuaaa i

II baijacora ic.

pin-ta hriu 
arat nician

In pămlnt, 
glas In dașarl,

d« narol a anului, 
grea

pe dușumeaua 
apa neagră șl 
■maior orbi, ca talaielo mirii.

rșui oamenilor și lungi o viața,

ta finiri prelungi
cai atare.
o ca un han rotund pe cer, 
da came, stratul do oase, a foamea 

cb-pi «parge de-o piatră pliscul, a foamea, 
oaie Marșul oamenilor șl lungă a viața,

pi criocan a «intui ca bate, 
inflptâ-n pâmint I

to elf* păsâti de marș 
*« v-»ai corăbii.

o chinui toartlui în amurg, cu bandaja 
do purpură, 

«a d« Jgc a amurgului lisigitâ ca praful, 
valanlgr imfuaiala câzlna pg nisipul 

iblrcM.

lengi ale nopții se mișc! Încolo șl-nceace, 
id coapsele unei femei
■eei întregi generații.

ta bei ta-ni orc și mar cu încetul, 
Mrbeși cad, osteniți, in somnul Ier,

sorilor se trăsese și suni din trlmhițl.

•ta Sa

(âpltaa
*l*ăit

porr-ur b dai ball 
■eil. N-an puiul 
••«bă cu dettauHI 
rare aatalaaată La 
lai Pachar. Am
Iacă tă bre lele graaea 
ralMei Iar cMMBUe. 
voiai de aaoMeaaa « 
lata Mal Mică, lipită 

cealalla: acuta Iu l Parkar. Și b-am gladii
ca Maărui tatata* da taBue ar II ocum fa viata, 
daci gluaia M ar S p«a Mlua pa ctaile •atllalul.

Pa la anlaaa «■ labei lado caiauaa. dat abia 
Mă uiMia dud la ■«•« da alaiuri «-au luatalat 
dui iotalvlul pe care-4 văiueaM la iribuaal.

— N-au aă caa"—iui pa bIb«uI. uiciudaiâ, apMa 
■oul diaira ui. uatMad taMr-e «bel. da caca-cali.

— Nu. ntctadoiă. adavari călăi alt.
AaruillbAa.l. Bi-aa dai oa«Ma că «reel „aa, al- 

ciadaiă*. ■• a ««chiua da 12 da aal — a lairaaga 
loiaria. Nici ua acigaa dia «laiul SdliilMlpI a-a 
luai pedapall «readală. pe dla (tiu. dia «lua d«d 
protodlalata Narau a diapui rairugeraa irupalav 
darala din «laiul tai Jellaraaa Divla. Ia ItU. Șl 
Ml-aa adua «Mtala da a erlMa răsară aepadaprlla, 
pa caia om aa.Mlal-u la lata locului ta aceaata 
rogiuom luaualiară. cu mu1|I ani ta ursă. VLcilMel. 
«Calai tragedii au laal ctaci .ladlcalUU albi, caia 
ladt ara loara oa .alvaia de la llaaaj pa ua tavate* 
negru. Ei an luai Baaac*a|i ta ulăfatal Rag.lavr. 
.Ițeai cu ci leva Mita Mai daparle de Puplafvllla. 
pa celălalt aal al Rialul Pettalat, un ara«ei 1n- 
«Mlrai cu lubrici de cberenlea, la caia luctcaxa 
li nuseiMl aaMenl dla Peplaivllle... I.teila «Cea
iul uagbce laiiMplărl încape ta H1P. adelă cu în
curcarea A.F.L.*|-eiul da a pătrundă In Sad. Cas 
alunei au Încăpui dulgherii 
citat 11 negri |l 
de cbarealea al 
bara Lasbat*.
«Hliat la A.F.L..

InluMte da bulig Vaataara etapa*,la ea
«iprlMo ..roadele«alele* pătam bom1o« «taLeală 
liniai ta. — de Sală m rapailarii prnae, locala 
«ImUI «vsa alaaaeiara din coliaă aa «cblMbă 
pita laraoc. ta cMpa cind laiotiterni Ban 
«Mirii paulru ca «oaliaM. DaaMUa Earkoo «- 
dicul tn cagui uanaler |i Ml-a op*M. apocioda 
■Ina I

— Slat bucuroaaâ ci ai vault. Vreau .ă 
■lat Blataă da lini mm. Era aa bălai da 
ti dMlept Dat a-a ««•■ pacte da aurea 
Mtailoaipl.

— Nici a a al . - - . — . . . m-»-
Fathar, a tuaill m Pbo. -mm ou »•••> a.
■taur Ml-a «pua : — Am 1o«1 calog eu al la Ke«ta 
pe II agă care •< I rural v rated Inculca. Invita taarta 
bina. Da* n-a avut aMUcal «i ierMtaa (Coala. L-au 
laal ta arMala.

MI-bm dat M4Ma ci pc I 
ocoale UMlaltei. Dar aa
Ml-a pevaoill la |iada-l. 
tl«a ctadva dorlala de a 
laminarea «lagtatal Militar

— NoMal că au eM d» 
d« a Invita o aewrla la
11 alia perla, au vela. Era «iagctaJ

M c«i cu sg ddțțgaptâ d««iim«, 
Un-g privi moarida lunii in zori- 

î pg cai carg-au auzii zângânitul flitului, 
«■ «ufi dg glas in dușdrt,

Mte to ambfâ.
O. lp-g anta marșul oamunilar fi lungi a riafa, 

ira dîibanțal

John SERGER

vremea

mea
.*• Jar din Cervignani (Italia)

In im ca cita ta mina, Mult așteptata, 
Nădăjduiește id «adă
Pa o mail da lemn 
Un vin de culoarea lunii.

In seara asta lumina, mult așteptata. 
Distruge orice calcul.
Distanța șl Timpul dispar, 
Dat încordarea dorinței tâffllne-

In seara asta lumina, mult așteptata, 
E găsită n slirțit.
Ca un pat Intr-o odaia dereticată. 
Pe-a cărei podea e o floare.

In seara asta lumina, mult așteptata,
Va spune cum In aceeași lumină
Au fast impușcațl niște oameni ce mi-ar ii fost 

dragi,
Cu dcrințala neîmplinita.

MarceOaa (CiJHoaaia] ca «â teapa Ca hailgaalj albi 
cari lec«psM<ă i-a aM«ala|«. Ajb vltllal alia cite- 
«a agasa*! tateallwt il aa aetli o iMpâiatatatoata 
Paie «oaMi aiopta Mat! larii lei Paria» Ca cWia 
laatcii. Ue («pcaiaeiael al aaiatiiâlilat a RoomIi- 
111 acaaaiă taiatafa. Ia timp c« etaa«f«l aatllal 
al aagrtaal ata tagrogai le g*«bă. Dar aagril Sla 
tapisai crart că rclalaraa a idavătală.

leita Hmr. aclgall cabla la Ilhar1.fi. Al U»-î«* 
liaia| tatagialrat ia «iatal Mlaataalpi ■ râaaa ea- 
paCapali, la lai ea eclalilla UT llafaja aelarlaai. 
AIII F.l.l.-otal. caia alia biaa ctaa «tal eci- 
|a«ll, a*ae talataca l« v1aâto«ra« Iar «all-eaM»etala, 
la Mtal lai Mack Chain Rarkcr « râaaa 1a all- 
Bill JeCacâloraliI Dala, a acaalil Slaclpal al Ittl 
■llho. tara a declarat raceal 1 Dici taaaaa *<•* 
lai. ar 11 toil radă ce alea, aachilalorU 1-ar H 
Irohtat ia-1 caeta proa daparia pa cel core 1-e răgit 
pa aagrs die lachlMata.

□ ar «11 Ia al capitol «| iragadlai lai Pahar la 
•a N icrla latre perMil ■1a|.io.ala| Irlhoaal.

Pagină tradusă și prezentată 
de PETRE SOLOMON

Ilhar1.fi


de 12 ini, 
petrece in

cu tati It Krajno. Pe 
ne-a ajuns o căruță șl 
urcat In ea. Cum mer- 
mi se părea ci ml due 
M-am dăruit visurilor,

5 ani după război, clnd 
urnalul Annei Frank a 

pătruns plnă In cele mal 
îndepărtate colțuri ale lumii 
fi tatr-un moment in care 
provocările neo-naziste au tre
zit a leuț ia. opiniei publi
ce rnendiaJe, un nou document 
zguduitor a pornit să taci în
conjurul pămintulul. Cu două 
■ăptămini i nainte ca Anna Frank 
să 11* scris prima pagină din jur
nalul) sla, Dawid Rabinowicz, in 
•Irsta de 14 ani. Ișl întrerupe 
firul însemnărilor tăcute timp 
de aproape trei ani, de la 21 
martie 1940 plnă la 1 iunie 1942. 
Martor al unor evenimente dra
matice și victimă a atrocităților 
fasciste. Dawld Ruhinowicz a lă
sat In cele cinci caiete școlare 
mărturia tragicei sale existente.

Nu Știm cum a decurs viața 
micului Dawld înainte de a-și 
;«teme glndurile pe paginile 
țurnalului ; presupunem doar că 
lăptărla dip satul Krajno na 
aducea familiei Ruhinowicz o 
existență lipsită de griji. Cotro
pirea Poloniei de către hitleriștl 
înrăutățește brusc situația fami
liei Rubinowicz și privează pe 
mulți oameni de elementarele lor 
drepturi ia libertate. Închiderea 
școlilor, ordinele prin care se In
terzicea evreilor să călătorească 
cu trenul sau In căruțe, perche
zițiile fi arestările ca urmare a 
anul răaboi odioa. stat receptate 
cu durere de copilul 
sensibil la tot ce te 
jarul ML

11 AUGUST !M0 
Orputat ox^«Jăaiei «ztZl

După masa a venit din Dale- 
azyce secretarul Consiliului bă- 
trlnilor evrei-, spunea că astăzi 
au căzut victimă 5 evrei. Jan
darmul a dat ordin să lie îngro
pat! Intr-o singură groapă in 
firopria lor curte .Erau : tatăl. 3 
ii ar fiica. In Kiclce, cad zilnic 

cîteva victime pentru ieșirea din 
cartierul evrecsc. In astfel de 
condiții oribile trec zilele și 
săptăminile pline de spaimă și 
de groază.

Nesiguranța In care trăiau oa
menii, teama de evacuările de
spre care începuse să se vor
bească Iau sflrșit In primăvara 
anului 1942, clnd nemții hoiărlră 
concentrarea evreilor din împre
jurimile orașului Klelce — In 
localitatea Bodzentyn. Astfel, In 
Bodzeotynui suprapopulat, fie
cărei familii l-a fost repartizată 
Încă o familie sau două scoase 
cu forfa din casele lor. La 12 
marile 1942, Dawid Rubinowicz. 
împreună cu părinții, cu fratele 
șl sora, părăsește casa părin
tească din Krajno și se stabi
lește ta casa unchiului său din 
Bodzentyn, atr. Kielecka nr. 13.

12 MARTIE 1942... Eu am 
plecat înainte, fără banderola. 
Clnd atn ieșit, n-am putut scoa
te nici un cuvtnt. așa mă durea 
inima. Ann mers vreo cinci kilo
metri In neștire, nu știu cum im 
putut merge atlt de repede. Că- 
ruja nu m-a putut ajunge plnă 
la sflrșilul drumului.

Cercul se stringea tot mal 
mult. Nimeni nu putea părăsi 
Bodzentynul fără Învoire.

La 28 aprilie 1942, Dawid Ru- 
Mnowfcz vede pentru ultima 
oară casa ia care |l-a petrecut 
anii copilăriei. închis in hotarele 
strimte ale Bodzentynului. lipsit 
de bucuriile copilăriei, încolțit de

r

prigoana sălbatecă ce m abătuse 
asupra evreilor, micul Dawid în
registrează acest fapt fără urmi 
de exaltare, ramlnind la modul 
sobru de relatare a evenimente
lor cotidiene. Fasciștii au schi
lodit pini șl amintirile copilului.

28 APRILIE. In zorii zilei am 
plecat 
drum,
ne-am 
geam, 
acaai. 
dar mi-am dat repede seama ca 
nu sint declt niște visuri de
șarte... Inlrind In casă, mi s-a 
părut atlt de necunoscută de 
parca n-am fi Jocuit niciodată 
aici... Am alergat cu multă plă
cere pe cărarea cunoscută. Din 
nou mi se părea că mă întorc 
acasă : acolo sint părinții, acolo 
sint toți; dar a trecut repede. 
M-am așezat Intr-adina Ia fe
reastră să mi pot aminti mai clar 
clipele petrecute aici. N-am ră
mas mult timp penlru că m a 
copleșit durerea șl a trebuit «ă 
ies din casă, să nu mă podi
dească plinsul.

Nu mult după aceea. Dawid 
Rubinowicz trece printre grea 
încercare. In goana după oa
meni pentru lagărele de muncă, 
poliția organizează arestări in 
masă. La 6 mal 1942. cate ares
tat fi tatăl lui Dawid șl trimis 
la Skarzoko. Dragostea copilu
lui pentru tatăl său, ascunsă 
undevp in adincul Inimii rănite 
de nedreptățile din jur. izbuc
nește acum cu toată forja.

G MAI 1942. După ce s-a mai 
liniștit puțin, au venit două ma
șini, una avea platformă In spa
te. Clnd le am văzut ți clnd 
m-am gîndit ca tata va fi trimis 
in altă parte, am ' început &a 
pliug îngrozitor... Fratele meu 
a venit sa la o căciulă călduroa
să, dar .na mai avut timp... 
maiinlle'a|unseseră fn piață. Am 
Izbucnit In hohote de pllns, iar 
clnd au ajuns aproape am stri
gat: „Tăticule, unde «*ș<1 să te 
inai vad o data". Și l-am văzut 
In ultima mașina, plinglnd, l-am 
urmărit plnă a dispărut după 
cotitura ; abia afund ra-a podi
dit un pbcs Ineotit de spasme 
și in uatil dt de mult 11 . 
besc. și ei pe nune, și abia 
atunci am văzut ca ceea ce am 
scris la I mai. că nu mă iu
bește, e o minciuna sfruntată.... 
Am pllns așa multă vreme, iar 
ciad Îmi aminteam fața iui plin- 
să, izbucneam In hohote. Ne-au 
luat lot ce am avut mai scump 
pe lume..;

Revolta legitimă a lui Dawid 
Rubinowicz Împotriva barbarii
lor săvlrșlte de fasciști, care 
străbate Întreg jurnalul, Izvo
răște din sensibilitatea copilului.

ascuțită la maximum ut sufe
rință. Condițiile create populației 
concentrate in Bodzentya na 
permiteau nici o manifestare de 
împotrivire, de aceea, unicul med 
de Tezistență frecvent era fuga 
din fața poliției șl jandarmilor. 
De multe ori Insă, foamea care 
lovise populația, impozitele șl 
amenzile mari duceai oamenii 
la disperare și-l arincaa ca 
pumnii goi Împotriva aelom ațe
lor p*ii|iștHoc fi jandarmilor.

14 MAI 1942... Stlnd ca 
meri, am auzit că poljia a in 
tr*t la «adbUI •*«•. pe armă • 
vwml poră-aers n w-a spau ca 
• • «wM iuc-x daiaa. paadra ca 
taMtewl Mi >taL»< •onmdal te 
«vnpAiu fMKM a
cw ră*vta rawer* «A «na
tA ddanl Tați w» iaapaarwt. 
dor » — aufwl tace năsuc •* I ea

* • Mtaf vM U • 4 <4
rxU A vcwt liwaRt peNpatei 
>> l-p dal it o parte, uadtu' It 
lovit |t tu mcroul aa at baAA 
S <u aproput lo<» *i aw »nri •*-< 
draperii, tu încăput »4 eteifr 
îngrozitor. Au «icul *ao1ar*al» 
tu venit la (ugi >l m iMawl 
♦A tragi de la distanta

I luma 1M1 a -ri IcttrU* 
pentru Dawid RuMnowwz lh»H 

o luni. copilul l»l Infim- 
kit Util awotU piM

noaptea tirzîu povestirile lui care 
jiu mal aveau sfirșlt". Atmos
fera fericită care domină însem
nările din ziua de 1 iunie 1942 
se întrerupe brusc Insă la amin
tirea unei tragice Intlmplări din 
ziua aceea :

Astăzi dimineața, două evrei
ce. mama și fiica, au ieșit In 
aaL Din nefericire, niște nem|i 
din Budki veneau Ia Bodzentyn 
după cartofi și .iu intiinit cu 
cele două evrei<«-. Clnd iau ză
rit pe nemți, inc-»js! «ă Isge, 
d-r ei le .-y lr as prius.
A- >5 *v :t
ir sat, primarii! s-a o-> - 
și i-;.' !«- r-j ujm padurr 

hnow^cat PolițL .
prxkl MAMA «0 W năMPtffă M 

-agr M g 4W
ML f* • f

Aci se knlrtrupe jurnalul 'ji 
Dawld Rubinowicz. Pe coperta 
celui de-al cincilea caiet se poate 
vedea însemnarea ,,D. Rubino- 
wiez, Bodzentyn, uJ. Kielecka 
nr. 13“. Poate că ziua fericită din 
1 iunie a Însemnat penlru Dawid 
și incețutul calvarului. Se știe 
doar că un timp a stat ascuns 
împreună cu latăl său In podul 
vecinei lor, Helena Waciuska, 
apoi urmele Iul sc pierd In 
grupul evreilor din Bodzentyn,

trimiși In septembrie 1942 In 
lagărul de la Maidanek. Acolo 
se presupune că a fost gazat și 
ars in anul 1943.

Probabil că, în graba cu care 
a plecat din casa unchiului său, 
Dawid și-a uitat însemnările 
care, clțlva ani tual tlrziu, au 
ajuns In posesia familiei Wal- 
czyk. La 1 octombrie 1957, în
vățătorul Wolczyk, in cadrul 
unei emisiuni la stafia locală de 
radio, face cunoscut locuitorilor 
dlu Bodaeatyn jurnalul Jmi Da
wid Ruhinowicz. Ecoul acestui 
document zguduitor nu depă
șește insă hotarele satului. Ab<a 
publicarea lui in revista polo
neză Twerczosc (Creația), nr. I 
din Ianuarie 1M0, de cltra Ma
na Jerodtawtaa. a stiMll inte
resul opiniei publice mondiale 
pentru mărturisirile .fratelui 
polonez al Annei Frank-.

Doi copii, crescu|i in lări șl In 
medii diferite, dar uniți prin 
sensibil Halea vibrantă față de 
nedreptate, au exprimat fiecare 
In felul lui aceeași tragedie.

Jurnalul lui Dawid vine să 
reamintească omenirii ca nimeni 
nu are dreptul să răpească co
pilăria miloanelor de prieteni 
ai Annei Frank șl al Iul Dawld 
Rubinowicz.

Ion Patricâ
Helena Wotayk difuzind, la stafia de radioficafe 

din Bodzerttițn, jurnalul lui Dawid Rubinowicz.

HUÎA BERULAVA

(U.LtimuL 
einiee.

ErotAii l' ni<Ml Sovie/ice Grigori 
Shuhhiu. arne a fatt an de «iu de că
tre jaicijti fi u Miurit eintind.

I

Cruucut stingher ueelo, In fimil nucuprini, 
Un Mi susținu boite pe crengile ușoare ; 
ți leșnete de frunze cu geamătul Iar elini 
Par a chema un fiole, un ajutor, din zare.

Prin iarba zdrențuita se tinguie a boare 
Și iace-n nemifeara. in iarbă, un soldat.,, 
Clnd rănile ca para if ard ne-ndurâtocra, 
Ce plaiuri deodată in rij I s-ou Fscat I

n
A tresărit.. Acolo, departe de dușmani, 
El vede văi-.. Și codri... Șl așezări natale...
Și Georgia lui scumpă., Șl tinerii luî ani...
Din depărtare totul îi iese iar In cale I

Se vede ține de-o șchioapă... Intiia zi - pcolaț, 
Și mama, -nduiașatâ, ce.l petrecea din poartă.,. 
Și ziua neuitata : carnetul - ca de jar —
De Comsomol, ce-n lumea atitor vise-l poartă I

Trac xBe, ani-.. Sint pagini da caria... Cita «iot | 
Alt ta|, ca niciodată dădea atonei in Moara.., 
Sa aizzoo un cintac sub laiul nalt și stint.» 
Și câ aude ciotul acela Iar li pare.

IH

A lost, eledva.. Deodată pieri a eațli undi — 
Căci sa Nrăic fasciftii spra al, ca umbra stranii | 
Și simte bărbăția cum inima I inundă
Clnd singur, fațâ-n față, sa vadă cu dușmanii.

Așa rănit fi palid, el tot se va scula
Cu-a ultimă-ncantore sâ-nfrunta moartea iacă ț 
Neclătinal de moarta, uiwisaiâ legea sa —
Cu arma îndreptată spre dufman a sâ moară I

... „Răspunde no degrabă I Nimic nu tăinui 1 
Arată alo voastre poliții I Do indat' I 
Și nu minți I Minciuna-i sfîrșrtul I Chiar aci — 
De moartea cea mai cruntă vei fi îmbrățișat l«,’i

Ramin noclâtinata frunzarele da tei.
Iar soarele in piclâ cununa și-o ascunde. 
In ana ierburi vinlul se-opri cu pașii grei i 
„Ca va răspunde al !... Ce va răspunde t...“

IV

A teiului foșnire in fum e-nâbuțitâ,..
O flacără ibucneșta spre boltă, ca de tinge I 
Sub tai stingher, acole n Crimeea însorită.
Pa rug dușman, flăcăul făptura și o va fringe,..

Dar ce sa-aude-n preajmă, câ dușmanul trasare I 
Nu a trecut prin flăcări șuierătorul vint.
Nici glasul Mării Negre din ceți, amenințind, - 
Ci suie paste tlâcâri a Gaargiei cin ta re I

Să tremure fasciștii I Din piatra, din pimint, 
Un cintec sa ridică, invApăiafâ lavă,
Zăgâzuind durerea, și moartea invingind... 
El tinereții noastre ii dâ avlnt și slavă.

A teiului foșnire in fum înăbușită - 
Și flacăra de purpur crescind, apoi scâzind .,
Sub tai stinqhe», acala-n Crimeea însorită, 
Nu cintul, doar făptura flăcăului s-a Irint I

V

...Prin stepele Crimeii vin iarăși rindunele 
Da peste Caucazul rămas In zări tăcut;
Vin iarăși rindunele in locuriie-acele
Unde • pentru Soviete - ostașul a căzut.

Sub vechiul toi ce-fi sună mlădițele in vint, 
Culeg cu pietate cenușa unui rug -
Cu ele o ridică pe boltă, - si a duc 
Departe peste creste, pe-al Gaorgiei pămint...

Traducere din limba gruzină
de FANNY DJINDJIHAȘViLI 

Adaptare poetică : MIHAI NEGULESCU

I-
F

„WE LIKE
FIDEL CASTRO!"

AfacfiuK'ri obișnuia sâ vorbească despre așa zisele ..crime utile“. 
El void oarecum să justifice prin, rațiunea de stat anumite acte care, tn 
mad obișnuit, repugnă moralei, bunului simț fi. in tot cazul, legii 
penale. Prin extensiune, crime „inutile^ deveneau acelea care, departe 
de a consolida pozifia „principelui", contribuiau sd-i sape prestigiul și, 
plnd la urmă, să-l compromită.

Ne desparte o jumătate de mileniu de fiarele renașterii italiene, 
din purtările cărora Machiavel concentrase esența omului tău politic 
ideal. Vremurile șl fața lumii sau schimbat, dor istoria ne-a oferit, pe
riodic, in diverse puncte ale 'globului, reproduceri de variată anver
gură ale „principelui". Ascensiunea lor meteorică fi lamentabilul lor 
sfirșit. amintind atlt de mult de eroii florentinului, lăsau să ee creadă 
că istoria se repetă. Istoria nu se repeta, dar strămoșul cavernelor se 
reincarna, prin nu se știe care miracol atavic. In persoana unor ,.duci“. 
„făhreri", „caudillas", „conducători" și alți „pogtavnlci": Am supra
viețuit majorității acestora dar. din păcate, mai stntem contemporani 
unor exemplare care tn peninsula iberică și fn sudul peninsulei coreene, 
In insula Taiwan sau in insula Haiti, In sudul Africii și tn sud-estul 
Asiei, se îndreaptă Încet dar sigur spre desnadămtniul întrevăzut cu 
precizie matematică.

Există Insă anumite forțe care încearcă să se opună mersului logic 
al Istoriei șl sd împiedice căderea iremediabilă a dictatorilor fasciști 
Ingropa/l tn mormanul crimelor lor inutile. Se știe prea bine cine, ia 
ora de față, furnizează baloanele de oxigen lui Franco sau Cian 
Kai-si. lui Trufii to sau Ll Sin Man. Fiecare dolar sau flecare armă 
trimisa potentatului amenințat Înseamnă cel puțin un aci dușmănos 
față de poporul respectiv. Și acest aci este cu ailt mal grav clnd e 
oarba de un dictator alungai, ca Batista, de pildă.

Asupra acestui din urmă caz merită să ne oprim cu deosebire. O 
mină de îndrăzneți, cu mijloace reduse dar ajutați de tntregul popor, 
au pus capăt dictaturii cubane șl au trecui la reforme sacial-economict 
considerabile. De atunci, periodic, plantațiile cubane sint incendiate de 
avioane a căror origine și pistă de decolare nu mai sint un secret pen
tru nimeni. Aceasta ca sd nu mai vorbim de ailtea atentate avortate 
sau de ultima explozie a unul vas cu muniții. Astfel de atacuri pirate
rești constituie și ele. la rlndul lor. niște „crima inutile', după cea mal 
ortodoxă logică machiavelică. $i aceasta din mat multe motive: in 
primul rlnd, nu vor reuși să compromită praducțla cubanâ de 2ahăr; 
In al doilea rlnd. nu vor putea slăbi pozițiile guvernului Castro; In 
al tfcilea rlnd, uor arunca oprobrtui asupra Iul Batista șl a susținăto
rilor săi nord-americanl șl, In s/lrșit, in al patrulea rină, vor întări 
epUdariiateq Ămericit latine cu noua democrație cubanâ.

Se cunoaște prea bine ecoul adine pe care revoluția cubanâ La trezit 
In America centrală și sudică. Exemplu și îndemn pentru popoarele 
care mal suferă jugul dictaturilor, guvernul Fidel Castro se bucură de 
aătziunea deschisă a măritor masț din țările In care acestea șl-au 
cucerit o Ubetiale relativă. „We like Fidel Csstro" (Ne place Fidel 
Cftstro) anun/au placardele cu care studenții argentinieni au primit 
recent pe președintele Eisenhower. Aluzia la vestitul slogan electoral 
„Wc llke Ike** (Ne place ike) ol partidului republican era vizibilă. In 
Uruguay, gazdele au fost și mai îndrăznețe iar poliția respectivă a 
recurs la pompieri și gU2S lacrimogene.

Problema care se pune este Insă de a ști dacă Departamentul de 
Stat sa ua decide. In cele din urmă, să tragă concluziile impuse de 
iHorle £ să-șl revizuiască sistemul. Pentru că. In definiția, nu este 
vorba numai de. Fidel Castro șl de revoluția cubanâ. Avem Inir-adevăt 
convingerea fermă, că. dacă n-au făcui uz de umorul studenților ar
gentinieni, maselor asiatice nu le lipsea 
recentei vizite a președintelui Eisenhower 
dun, We like Kim lr Sen. We like llo Cl

curajul tă afirme In timpul 
tn Asia, ,.\Ve like Mao Țze- 
Minh, We like...

M. Roșea

De paste douăzeci de ani Spania 
geme sub jugul franchist. De 
tot atlla vreme spaniolii suferi, 

In țara cunoscută odinioară ca „mama 
tuturor fructelor-, o mizerie ce nu-și 
are egal dedt In teroarea dezlănțuită 
de Direcția securității naționale („Se- 
guridad National"), poliția politkă a 
lui Franco, care deține In închisori 
ntil de antifasciști șl persecută 1n nu
mele „cruciadei- din Iulie 1938, pe 
toți cel care se opun regimului dic
tatorial.

Intr-o țară In care poporul nu-și 
poate astimpăra foamea, care poate 
fi soarta culturii, care pe vremuri a 
cunoscut o strălucită „epocă de auru?

Răsfoind presa spaniolă, precum 
șl numărul revistei La Nouvelle Cri
tique, închinat Spaniei, găsim răspuns 
la această întrebare. Desigur că un 
regim fascist nu-și propune drept 
sarcină să apere sau să răspindească 
cultura. Dimpotrivă, fe lingă înfome
tarea. teroarea, tortura șl crima, fo
losește fi incultura ca pe unul din 
lanțurile cu care regimul vrea să-și 
încătușeze supușii, Dt la celebra lo
zincă „Moarte inteligenței I**. rostită 
de generalul Franco în 1936, și de la 
părerea exprimată, doi ani mai tirzîu, 
de către marchizul de Lozoya („toate 
nenorocirile Spaniei vin de la Atupidz 
dorință de a-i învăța pe spanioli să 
citească"), nimic nu s-a schimbat In 
peninsula iberică. Dimpotrivă, cercu
rile conducătoare din Spania ffan- 
chistă duc o stăruitoare politică me
nită să Împiedice accesul la învăță
tură a unui număr cit mai mare de 
copil. Tena Artlgas, directorul Invă- 
țămlntulul elementar, declară că un 
milion de copil spanioli nu sint șco
larizați. Tot el declara In mal 1957, 
la Sevila, că In Spania există 4 mi
lioane de analfabeți. Iar ministrul 
educației, Jesus Rubio, declara încă 
din 1956 : „E nevoie de 1000 de fc^l* 
anual ca să fim to ritm cu creșterea 
demografică șl de peste 25.000 ca să 
acoperim deficitul 1“

Nu trebuie să uităm nici o cli|ti> că 
Spania este In mod oficial, un „stat 
catolic". Așa că — după cum sună

CULTURA în SPANIA
FRANCHISTA
dispozițiile oficiale — Invățîmlntul 
trebuie să „restabilească In școală 
sentimentul religios care a fost înlă
turat, invățămintul religiei $1 al Isto
riei sfinte fiind obligatorii**. Așadar, 
întregul invifămint nu urmărește alt
ceva declt să dea copiilor o forma
ție religioasă. Acestui program tre
buie să-l adăugăm firește și educația 
politică to spirit fascist.

In școlile medii. InvățămIntui nu 
se deosebește aproape cu nimic de cel 
elementar, religia fiind materia de 
bază a întregului program. Dacă ne 
aruncăm ochii șl asupra programului 
de educație civică, constatăm că el 
urmărește îndobitocirea categorică a 
copiilor. In „biografiile** pe care ie 
studiază aceștia, nu figurează declt 
cele ale sfinților sau ale fruntașilor 
mișcării falanglste, căzuți în llmpul 
războiului civil din 1936—38. (Goya, 
de pildă, nu figurează). La capitolul 
„morali civică", dki cadrul aceleiași 
materii, se spone la paragraful „pa
cea socială" că „muncitorii și condu
cătorii (expresia „patron" este siste
matic evitată), trebuie să se simlă 
satisfăcuțl de propria lor condiție, să 
se completeze și să se stimeze reci
proc ca părți ale uneia și aceleiași 
activități". Intr-un stat „național cor
poratist", cum se intitulează cel fran
chist „colaborarea" dintre clase csie 
urmărită cu multă tenacitate, deși 
grevele muncitorilor din centrele in
dustriale Și miniere nu arată că ea a 
putut fi vreodată realizată.

Chiar șl In universități religia csie 
obligatorie, iar nivelul cursurilor esle 
foarte scăzut, cea mai mare parte din
tre ele Hind predate de asistenți im

provizați, studenții neavind nici ma
nuale. La medicină, studenții iac mal 
mult teorie declt practică, disecții ■- 
proape de Joc, pentru că șl aici, ca In 
general in întregul lnvă|ămtnt. nu se 
predă un invățămint realist, științific, 
legat de viață, ci unul religios, mistic. 

Dar ccilalp spanioli, care nu mai 
frecventează școlile sau și-au termi
nat de mult studiile, ce hrană spi
rituală ișl pot oferi ?Pre$a este folo
sită ca un simplu instrument de pro
pagandă sau de diversiune. In coloa
nele majorității ziarelor (există 117 
cotidiene), se etalează aceleași lozinci 
propagandistice, aceleași articole nor
mative impuse de cenzuri, cronici 
mondene și reportaje „sentimentale", 
care urmăresc distragerea atenției ci
titorilor de la crudele rtalllățl șl 
crearea unei slări de abrutizare nece
sară pentru menținerea unul regim 
ca cel franchist. tn coloanele acestei 
prese nu pot răzbate preocupările po
porului spaniol, informațiile și artico
lele nu duc la cunoașterea reală a 
situației internaționale, a adevărului, 
căci cenzura nu ingâduie așa ceva.

Biserica, la rindul cl. continuă prin 
publicațiile sale (din 1943 periodice 
300 sint ale organizațiilor religioase) 
sa facă propaganda el religioasă. Ra
dioul, in întregime In mllnlle agenții
lor de publicitate, emite programe in. 
sipide, îmbinate cu informații șt dis
cursuri oficiale, prin care se proclamă 
„grandoarea regimului" șl binefacerile 
aduse populației.

Nici la cinematograf cetățeanul 
spaniol nu poate scăpa de acțiunea 
nefastă a propagandei fasciste. Pe 
lingă filmele pe care le prezintă, toate 

cele 4000 de cinematograle existente 
sint obligate să dea și actualitățile 
cinematografice spaniole (No Do), 
singurul Jurnal filmat autorizat.

Acest control al cenzurii, prin care 
regimul franchist urmărește să țină 
Ingenunchiat poporul spaniol șl să 
Înlăture orice act de nesupunere față 
de dodrina și „programul" franchist. 
se exercită și asupra tuturor tipăritu
rilor. Controlul merge atlt de departe. 
Incit pentru a consulta lucrările oare
cum clasice ale lui Azorln sau Plo 
Baroja la biblioteca universității, un 
student avea nevoie, pirtă In 1957, de 
o autorizație specială. Dacă regimul 
acesta s-a mai îndulcit puțin, In 
schimb controlul asupra tuturor căr
ților venite din străinătate continuă 
să se exercite cu aceeași severitate, 
cenzura refuzind primirea unor cărți 
ca acelea ale Iul Stendhal sau Des
cartes, considerate ca aducind „grave 
atingeri ordlnei publice".

Firește, cenzura este șl mal activă 
încă In cazul lucrărilor tipărite In 
țară, In această acțiune fiind foarte 
mult ajutată și de Opus dei (Cauza 
domnului), un fel de ordin fcudal- 
religtos modern. Ea a interzis nu nu
mai cărți de poezie sau romane, cl șl 
lucrări cu un vădit caracter științific, 
de fizică, chimie, medicină ele. Astfel, 
cartea lui Juan Marii Castele!, Note 
despre literatura spaniolă, a fost con
fiscată din librării, deși roate studiile 
pe care le confine apăruseră înainte 
in reviste. Cenzura știe de alflel să 
folosească multe și variate mijloace 
de a Înăbuși cuvintul liber al scrii
torilor. Dacă, de pildă, l-a acordat lui 
Gabriel Calaye dreptul dt a-șl tipări 
o plachetă de versuri Cantos Iberos, 

l-a limitat in schimb tirajul la 250 de 
exemplare, astfel că el a devenit 
aproape confidențial.

Acest tablou al situației culturii 
spaniole are totuși șl raza Iul de lu
mină, pc care o vedem In toate mani
festările care au avut loc tn ultimul 
timp ta Spania. Or leit au încercat 
cercurile conducătoare franchlsie să 
facă din oameni roboți, ei au început 
să se împotrivească acțiunilor de în
dobitocire pe care regimul le duce 
prin țoale mijloacele. Studenții, an 
de an, prin greve, manifestațiunl vio
lente sau larvare. încep să roadă stln- 
cile legilor franchlste. Ei au reușit 
astfel $ă obțină cu dtăva vreme In 
urmă ca posturile de conducere ale 
S.E.U. (sindicatul studenților, din 
care toți studenții trebuie să facă 
parte in mod obligatoriu) să tie atrl-. 
bulte studenților aleși, nu numiți, 
cum se Inllmpla plnă de curînd.

Alte dovezi ale acestei atitudini 
sint tot mai numeroase opere lite
rare, In special romane apărute In 
ultima vreme, In care „eticul irece 
înaintea esteticului". De asemenea 
cărțile care nu pot fi publicate In 
Spania, stat tipărite In alte țări șl 
ajung pe ascuns șl In miinile citito
rilor spanioli, avizi de a citi șl alt
ceva declt maculatura oficială. E ca
zul scriitorului Luis Goytixolo — re
cent arestai — care a publicat roma
nul „Burun" șl al Iul Jose Corrales 
Egea care a publicat „împrejurimile", 
in Franța.

Studenții arestați acum doi ani, In 
urma manilesațillor antifranchlste la 
care au participat, au găsit apărători 
in rlndurile unor scriitori cunoscuți, 
ba chiar șl in cele ale unor preoți.

Toate acestea ne fac să vedem că 
jugul obscurantismului a început să 
fie serios 2gilțiit șl să nutrim spe
ranța (care este a luturor span olilor 
șl In genere a tuturor oamenilor pro
gresiști din lume), că se apropie ziua 
In care Spania Ișl va regăsi nu nu
mai libertatea, cl șl nai posibilități de 
dezvoltare culturală.

Paul B. Marian
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