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Cintec pentru
M A I

G1CA iute;

Niciodată nu i-au putut desluși chipul.
Chipul lui era chipul mulțimii.
Nu-i cumpăraseră decit brațele, tendoanele in 

cordate la maximum, degetele cirlige ale poverii.
Miinile lui înrobite, care sâvîițisară cele șapte 

minuni ale lumii, miinile acestea purtau acum un 
steag.

Și albi de groază, ca plaslrcanele fracurilor de 
gală, in insomniile și cotoarele pe care ți le Irani* 
mi te au din generație in generație ca pe niște boli 
congenitale, il simțeau intrind prin ușile ferecate, 
prin ferestrele oblonite, pâtrumind prin pereții ta
pisați cu mătase ți piele de Cordova. Cu cele o 
mie ți una de fețe teribile ale răzbunării. Și dinda- 
râtul saleurilor unde aurul mai păstra inăbuțif phn- 
sul stins al capiilor care cereau piine, porunceau cu 
spume la gură să se tragă in stradă, să se tragă 
in el. In cel care purta steagul in fruntea mulțimii.

O, de cite ari n-au răsuflat ușurați «âzindu-l că
zut pe caldarim, inlâșurat in lamura sir.gelui său I 
Dar rinjetul le încremenea pe buze. Peste o clipă 
numai, el se ridica din nou întruchipat in cele o 
mie și una de fețe teribile ale răzbunării. El era ? 
Altul din mulțime f Niciodată nu i-au putut desluși 
chipul. Chipul lui era chipul mulțimii. Și de cite 
ari nu-i orbise steagul din miinile care nu mai «re
iau să robească. Steagul nicnind înainte, desfășu
rat deasupra mulțimii, ca purpura ce se lasă peste 
talazurile «uinde ale marii in preajma furtunii!...

Căci venea o primăvară care părea timpurie, 
prevestitoare de furtuni neasemuite. Primăvara in 
care Lenin a scris Tezele din Aprilie. Și steagul 
din miinile înrobite a luat foc, ca a armă necunos
cută, cumplită. Alunei, ceasul sorocit a bătut in 
salvele de pe Aurora și miracolul unei nașteri s-a 
produs pe scările Palatului de iarnă. Atunci s-a în
făptuit a opta șl totuși prima minune a lumii. A- 
lunci a apărut pe pămint a nouă ființa.

Omul cu arma a devenit omul liber. Vestea a 
zburat din meridian In meridian, omul liber □ întins 
miinile sale căutind miinile surori, miinile omenirii.

In geografia planetei s-au ivit semnele unor noi 
paralele.

Și in timp ce prin gestul simplu și firesc el mun
cii, omul liber se desăvirșea pe sine, devenind stâ- 
pinul său și ol naturii, fâurindu-și pe pămint feri- 
clreo după chipul și asemănarea visurilor sale, In 
timpul acesta ce n-au făcut ei? Și-au pus măștile 
ipocriziei, au stropii cu apă de trandafiri piețele 
inundate de singe, au dat drumul haitelor de 
copoi In gherocuri negre de ciocli. Au ctitorit tem
nițe. In nebuneasca lor disperate l-au născocit pe 
Hiller și l-au uns împărat pe fiul Dickei fierte. Au 
bintuit cu ciuma cămășilor brune Varșovia, Praga, 
Parisul, Oslo, Atena, Belgradul, au incendiat o- 
goarele omului liber. Și-au făcut idoli moderni din 
calupuri de nitroglicerină. Dar a venit primăvara 
Stalingradului. Și primăvara din anul victoriei. Pri
măvara eliberării popoarelor de fascism. Și primă
vara Chinei. Atunci ou intrat in ultima fază a pu
nicei. Intii au căzut In misticism ți au cumpărat 
cu cecuri in alb toate indulgențele papei, speri nd 
in minunea bombelor curate. Și-au început să facă 
spiritism pe lada de gunoi a istoriei și singura 
revelație a fost că aveau inăuntru un loc rezervat. 
Soarele de mai li s-a părut o adevărata caniculă. 
S-au refugiat ca pentru un weekend sinistru pe 
ghețarul războiului rece, cu bombele lor curate și 
murdare, cu rampele și trompele in care mai speră.

Ei, care niciodată nu i-au putut desluși chipul, 
chipul care se multiplica in insomniile și 
coșmarala lor in cele o mie și una de fețe teribile 
ale răzbunării, l-au cunoscut, in slîrșît!

Cu miinile lui, a lansat spre ghețarul războiului 
rece odată cu marile construcții ale socialismului 
primul spărgător de gheață atomic.

Pescărușul argintiu al Lunikului peste Marea Li
niștii. Și ziua de lucru de cinci ore.

I-au auzit și glasul, râsunind in mesajul lui Nî- 
chila Sergheevici Hrușciov. In această primăvară, 
care numără peste un miliard de oameni liberi, 
chipul său e una cu visul nostru.

TRA1ASCA 1 MAI,
ZIUA SOllMRir.MlI IMELSATIONALE .4 OAMENILOR MUNCII!

VIZITA POETULVI
A intrat pe ușă 

un tlnăr alios. Și-a 
spus numele. A ve
nit 
de 
de 
tru _ _____ ___
publice In revistele 
din Capitală șl, 
daca «e poate, pen
tru a-și fac« u:i 
drum in literatură. 
Sc vede bine că d 
trebuit «a lupte cu 
unele Împrejurări 
șl să ac învingă pc 
sint înainte dc a se hotărî 
bată la ușa mea. Cind ml-a in- 
lins caietul pe care pînă atunci 
11 purtase in huzunarul hainei, 
mi s-a pârul că mina lui Iremu- 
ră puțin. Se exprima Insa bine, 
limpede șl cofnplcl, ca un om 
care ți-a meditat Ideile și și-a 
pregătit demersul. In provincie 
a trăit destul 
ționar Intr-o 
lă. Darul și 
poetică n-au
S-a glndit că, la București, ar 
putea găsi pc cineva care sa 
clntarească Înzestrarea Iul și 
șl-l Indkc calle de a &e realiza. 
Ce fericit ar 
poet, scriitor 
una din cele 
vieții, aceea 
puteri asupra sufletelor 
nești. dc a le face să clnfe sub 
arcușul Iau ? Aspirația dc a te 
ev prima, de a limpezi clocotul 

ta covintc frumos rînduile, 
caâăt ți Irableloarc, este o soar
ta careu nu 1 le poți sustrage. 
TU.2-J pact crede că II este re- 
li.'.at* a astfel de soartă.

Răsfoiesc caetui scria ca slovă 
r-'ruaLâ. dar arwMamaaă și cl- 
1eap Mă oprenc La die nw vers, 
la cile o bucată întreagă, vreun 
sonet. Parcurg caletsl de la pri
ma la ultima Ini fila si mă lo

dlntr-un oraș 
provincie destul 
îndepărtai, pen 

a încerca eă

I scriitor 
compună ' 

folosește 
nobila

acad. TUDOR VIANU

de retras, ca func- 
admlntslrațic loca- 
Indelelnlcirea lui 
avut Inca martori.

fl să poală deveni 
cunoscut ! Nu este 

mal înalte ținte ale 
de a putea cfștiga 

ome-

la început, In 
ce poetul face 

să arda cu grabă 
țigara lui. Am In 
fața mea opera
unul începător in 
feligent șl talentat. 
Noul 
să 
suri ; 
limba 
destul de bogată : 
regiunea țarii de 

unde a venii a fixat Iii vocabu
larul său cuvinte mal rar Inlll- 
nite. dar expresive șl bine alese. 
Construcțiile Iul sint mlădioase, 
Incit tntr-o frază scurta poale 
introduce multe determinări, 
multe nuanțări ale glndirii. CintJ 
o poiana umeda dintr-o pădure, 
un parc tomnatic, cu oglinda 
fumeglnda a bazinelor lui. A:u 
mal citii așa ceva. Intr-un rind 
se apostrofează pe sine, pronun. 
țindu-și numele ți scoate un 

Alta dată a 
poalele unui

I s-a părut că 
Poetul a cilii 
unna închid 

coperta

nostalgic „hei 
văzut o sondă la 
deal $1 schelăria 1 
se pierde in a2ur. 
pc poeți. Pina la 
caidul șl-l netezesc 
lucie. Ma Inlorc către omul uitat 
o clipa, dar care parca mulțu
mit că nu trebuia să vorbească. 

Aflu dteva din împrejurările 
șl din ideile lui. A studiai ceva, 
dar nu și-a încheiat studiile. O 
școală mai înaltă dusă phiă la 
capăt pregătește pentru o carie
ra și cl nu dorește penlru sine 
n altă carieră dccit aceea a li
terelor. Se miră că ani vorbit de 
ledurile Iul. căci n-arc mai mul
te dcdl oricine. A citit pc poeții 
romini, pe Eminescu. pc Macc- 
donslci, pe Coșhuc șl Anghel, pe 
Topirccanu, pe Arghezi șl Be
niuc. dar a înțeles că tn poezie 
interesează originalitatea șl pre
ocuparea Iul a fost de a se sus
trage influențelor. Incit — lucru 

deși plăcerea Iul cea 
să citească pe

curios
mal mar« cale
poeți, se simte nevoit sa le eoni, 
bata Inrlurirea și sa Iaca a amu|i

ecourile lor. alunei cind se aplea
că să construiască sintezele lui. 
Se caula pe sine ? Negreșit că se 
caută. S-a gă&lt vreodată un 
scriitor, înainte dc a se căuta ? 
Deci privirile lui au fost mereu 
întoarse către sine, cu 
parea de a-și descifra 
enigmă, dc a sc pricepe, 
defini. Nu csle sigur că 
tit să tacă lucrul acesta 
cum șl, de aceea, caută 
va sa-l ajute, să-1 
pentru a ajunge sa 
mai bine. Cind va 
punct, este sigur că 
cu ecou puternic. Pasiunea ex
presiei o are dc pe acum : II mai 
trebuie să execute progresele 
holărltoare In direcția cunoaște
rii proprii.

Tin arul vorbește ca un om cu-

preocu- 
proprla 
dc a se 
a Izbu- 
plnâ a- 

pe clnc- 
Indrumeze 

se prlceap.1 
allnge «cest 
va da opere

cutlurale. Desigur, Rcbrcanu, 
Arghezi șl Sadoveanu au trăit 
numai ca scriitori, fn primul 
rînd ca scriitori, șl lnigfcjurarea 
nu s-a legat cu nici un neajuns 
penlru el. Dimpotrivă. întinde
rea șl bogăția operei lor se ex
plică șl prin faptul că I s-au pu
lul consacra In întregime. Astnzl, 
cind cercul cititorilor s-a extins 
atlt de mull, cind masele popu
lare cele mal largi au fost che
mate la viața culturii, scrisul 
literar a devenit o profesiune șl 
scriitorul I se poale dedica In 
întregime. Continui totuși «5 
cred că este folositor scriitoru
lui, cel puțin pentru începuturile 
Iul, însușirea temeinică șl exer
citarea unei profesiuni. Prlnlr-o 
profesiune le legi de viață, dn- 
btndeșli un punct dc observare 
asupra ci și tțj formezi deprin
deri de muncă, folositoare șl ac
tivității literare. Dacă au exis-

COLOCVIU CU TINERETUL
o

minte ; se rosleșle clar și exact, 
dar mi se parc ca nu a spus tot 
ce așteptam de la el. Nu sint un 
oracol și mă (cresc sa dau sta
luri, deoarece știu că numai 
concluziile experiențe] personale 
sint folositoare cuiva. Dar a ve
nit la mine și nu pol răinlne 
mut in fața lui. Va ll citit poate 
o fraza, un cuvinl pc care nu 
știam cui le adresam, dar le-a 
simțit ca pe o chezășie a Încre
derii. li «pun deci necunoscu
tului de pînă atunci că studiile 
cele mai departe împinse ml se 
par indispensabile pentru forma
ția unul scriitor. Eminescu a Inși 
un om foarte învățat. Am admi
rat toldcauna întinderea șl pre 
c 12ia cunoștințelor de limba, de 
Istorie, de folclor, de viața popu
lară ale lui Sadoveanu. Est« bine 
ca studiile să-l duca pe scriitor 
la o cariera. Ia o activitate bine 
conlurală inlr-unul din domeniile 
creației de bunuri materiale iau

se

lai scriitori care ou reușit, ră- 
rnlnind numai scriitori, pot fl a- 
ininllți și alții, pierduți prin boe
mă, prin lipsa legăturii cu viața, 
cu una din formele muncii care 
alcătuiesc conținuturile ci.

Cultura profesională ml
pare că trebuie să se însoțească 
cu cea literară, cu cea mal În
tinsă și mal adinei) dintre ele 
Mi-ar plăcea să-1 aniinlcsc akl 
pe prietenul meu Al. Philippidc, 
unul dintre scriitorii cei mal culți 
al generației melc, pc .M. Be
niuc. pc Pcrpcssicius. pe G. Că- 
lincscu. pe Alfred Margul-Sper- 
hcr. Toți aceștia sini adcvărațl 
erudlți, nu numai în literatura 
lor națională, dar fn mai multe 
lileraturi moderne sau clasice 
Cine cunoaște multe lucruri din 
literaturile lumii nu riscă nici 
decum să-și limiteze originalita 
tea. Te sufocă o singură intlu 
ența tiranică, dar te eliberează 
un orizont larg deschis, o vede

re ‘întinsă asupra culturii ome
nirii, Cine nu poate compara In
tre ele multe modele literare, 
riscă să alunece sub dominații 
unuia singur dintre ele. Se ri
dică deasupra lor numai cine, 
dispuntnd dc multe modele, șlle 
să le limiteze și să mărginească 
puterea lor asupra lui.

Desigur, originalitatea este 
pentru un artist rațiunea exis
tentei lui- La ce bun să scrii, 
dacă nu aduci un sunet nou, un 
mesaj personal, vigoarea unei 
forțe proprii In serviciul unei 
cauze comune. Vrei să-ți slu- 
lești pairii sau omenirea prin 
scrisul tău. dar n-o poți face bine 
declt Înmulțind cu o energie 
noua ți, deci, personală, numă
rul forțelor care luptă penlru 
cauza patriei sau omenirii. Imi
tatorii. epigonii, pastișorii. aca- 
demlștii, mlnuHorli formulelor 
consacrate șl uzate, alcătuiesc 
pulberea istoriei literare, ecouri
le pierdute tn văzduh. Este legi
timă deci aspirația spre origina
litate, dar este greșită și pri
mejdioasă metoda căutării ei 
prin concentrare asupra fondului 
tău, prin Întrebarea istovitoare 
adresată firii tale. Originalitatea 
este mai mult un punct de so
sire, declt unul de plecare. Tlnă- 
rul pornește, de obicei, de la un 
lond nebulos, dar activitatea I! 
limpezește, li dă formă $1 relief. 
Nu căuta deci originalitatea tn- 
1orclndu-1e Către tine, ci prolcc- 
Hndu-tc în afară, In multele 
lapte ale creației harnice, entu
ziaste șl devotate. Nu le închi
de In line și nu te Izola de lume. 
Imaginea poetului solitar a fost 
făurită de un romantism deca
dent. In turnul de fildeș nu lo
cuiește un om viu, cl o stranie 
ființii rituală, un palid muezin. 
Cum vrei sa te delinești dacă nu 
le miști, dacă nu intri intr-n re
țea de relații complexe, daca nu 
cobori In viață, dacă nu te 
lupți ? Cauți cumva o rețetă li
terară ? Nu există rețete litera
re. Există numai creație de arlă 
ca formă de viață. Nu-ți pol 
spune declt un singur lucru : 
trăiește ! Sc Intlmplă atitea lu
cruri însemnate, grele de viilor, 
in largul lumii, tn țara noastra. 
la parte ta toate aceste lucruri 
mari, fii omul timpului lău. In- 
|elege-1 șl deschfde-fe In fața lui 
cu inima largă și generoasă. Vel 
ii fericit și poate vel li creator.

Tyutfan
de frandajiti
Adesea mi sa para că nu mai aste mult. 
Ci pasul trace iarăși da ușă mai departe, 
Și, cum sa piarda-n ceață la alte părți, ascult 
Și mi sa pare cum că eu sini fără de moarte.

In viața-mi nu praa lungă văzui atitea cale, 
$î oameni mari și state căzind și dîspărind 
Și drumul ce sa-ncheagâ de la pămint la stele, 
Incit un drum la ceruri, cred, va veni curind.

Eu nu știu de oi ajunge să umblu personal
Ba căile celesta z buri nd în astronave :
Sint prea cuprins in treburi, ca o maduză-n val, 
Și-s cam trecui, vezi bine, mi-s oasele bolnave

Dar cind se va descinde pe Venus ori pe Marte,
Și ou am o dorința: sicriul să mî-l ia 
Să-l ducă pe-o planetă, cu resturile-mi moarte 
Și-acalo lac să i facâ-ntr-a groapă, undeva.

Aș prefera, desigur, pe Venus, căci iubirea 
Mai mult dacii războiul pa lume a iubii ;
Dar de «a fi pa Marte, să lie I Omenirea 
Ceva din asta totuși, poate, va dobindi.

Am să răsar pa Marte, tufan de trandafiri, 
lac unde-s trandafirii, s-or țese și iubiri.

POEZIA fRk
FAPTULUI DIVERS : ?
SI-A MICULUI NIMIC

Amicul meu, mtcburghczuL cutare, 
duce nostalgia 2iarelor de odinioa
ră. Si nu a întregului cuprins din 
ziare cl numai a rubricii fapte di- 
verse ți a însemnărilor despre mi. 
cile nimicuri. Cind factorul poștal 
Li aducea foaia tipărită, adică dis- 
dedimineață, amicul meu o desfă
cea și-o așeza pe masă ca apoi, 
paralel ca sorbirea cafelei (cu lap
te) sa citească noutățile : cine sa 
mai aruncat de Ta etajul 7, cine s-a 
aruncat In Dîmbovița. ce e cu pa- 
chrteig funebre Și... care mireasă a 
fugii cu un oinzâtor de cereale toc
mai in toiul nunții.

Cu stufoasa lui psihologie mic- 
burgheză, amicul meu nu-și dă sea
ma că Șl asti2i poate găsi In presă 
fapte diverse. — șl încă mult mai 
multe și mai importante. Firește ca 
nu de factura celor de odinioară. 
La Bicaz și In Dobragta, In Capi
tală și In micul că
tun din Vrancea. 
s-au petrecut o su
medenie de fapte di
verse șt toate auten
tice (Ziarele de odi
nioară aveau o fan
tezie care o intre- 
< ca pe-a vinâtori- 
Iar) ți toate de 
srantd. Un fost pa.»- 
tur a cnbarit iu 
Bicaz >i-a devenit 
inovator. E, orice 
s-ar spune, un lupt 
divers, de îndată cn 
mu/ți al/i păstori .iu devenit in
ventatori. Căci ce este faptul 
divers dacă nu intimpiarca de
venită obișnuită și la ordinea zilei. 
Dar amicul meu o știe pe-a iul șl-a 
lina morțiș, fără să asculte păre
rile altora. Dar ceea ce-l întărită 
pe amicul cutare este că literatura 
de astăzi ocolește faptul divers și 
micul nimic, nefructificindu-le ma
rile sarcini de ..energie artistică" 
(folosesc limbajul interlocutorului).

— Franța, dom*le, nu lasă să-i 
scape printre degete poezia faptu
lui divers. Poetul de pe Sena s-a 
specializai In acest domeniu fecund. 
De cf nu faceți ți val așa ceva ?

— Dar. In definitiv, explică-te! 
Ce înțelegi dumneata prin fapt 
divers ? Că — văd eu — avem 
opinii diferite.

— Am să-ți răspund C-un exem
plu. Deunăzi plimbindu-ma prin 
Cișmigiu ani văzut un pensionat 
care aducea de mtncare lebedelor. 
Paznicul parcului tml spunea că 
Jacg acest gest emoționant de doi 
ani. E un fapt divers.

— Ce-ar fi sa scriu o „Inscripție 
pe un cuțit" ? E o poezie a micului 
nimic.

TRIBUNA 

SCRIITORULUI 

T î N Â R

— Exact î Scrie I
— E tlrziu. A scris Arghezi. — 

fi Intre hotarele patriei.
Amicul a redevenit monosilabic.
— Mda. Dar sint in definitiv, tint 

două cazuri. O singură pereche, 
aidoma mănușilor Îmblănite.
- De acord 1 Dar am să.ți isto. 

risesc ceva :
Unui țăran rus l-au luat chiabu

rii vaca, l-au scchestrat-o deși era 
oropsit și avea o singură vită in 
iesle. Atunci țăranul a scris o jalbă 
Iul Lentn. iar Lenin a dat ordin te
legrafic Sovietului sătesc r 
Se i ie restituie voce I 
Și deți-m] o dare de seamâ.
“Aida. E o poezie, cine a 

scris-o ?
— IsahovskL Dar astea sini fapte 

diverse. Am șl mici nimicuri.
O tranșee, o sobd 

fum
Llicrimeazi râșl. 

na-n văp^l.
Dar armorilca-ini 

clnlâ acum
Dopre zlmbetul 

ochilor tâi.

Deti tranțeea, soba, 
rășină, rtrmrmica... 
E o poezie d» 
Surkov.

Păi, bine, 
bine ’ Dar poeții 
noștri ?

— 5 ptxțli noștri I
Al răbdare! in Egipt, Victor 

Tulbure a cunoscut un feiah care 
știa un cuvlnt din lexicul limbii 
ruse: harașo. Adică știa că va fi 
bine. Că ca fl pace In lume. Că 
Uniunea Sovietică e pavăza liber
tății și-a păcii. L un fapt divers. 
Mai departe. A. Toma scria despta 
un miner care a sa leal abatajul ; 
fapt divers. Dan Deșliu, despre 
minerii de la Maramureș, care 
an dat lumină și glorie socia
lismului: obișnuite și contempora
ne fapte diverse. Te-aș putea copleși 
cu alte zeci de citate. Un lucru 
vreau reții insă: astăzi, faptul 
divers din literatură nu mai e arun
carea de la etajul opt. nici pache
tele funebre eu oameni cioplrțiți. 
nici alte asemenea bizarerii. Fapt 
divers e faptul că (iartă-mi calam
burul) țăranii colectiviști țin ședin
ță ca niște cugetători (oezi poezia 
lui Mlltu Dragomir). că micuța Bo- 
roș demască chiaburii salutul (vezi 
VarS fierbinte de Victor Tulbure), 
că Pa șea Gavrilă. de la Bicaz. a 
ajuns celebru In toată țara (vezi 
poezia lui Mihai Beniuc) etc., etc. 
lată obișnuitele, alit de obișnuitele 
noastre fapte diverse.

Al vrea probabil și ceva despre 
poezia așa21selor mici nimicuri. Mă 
rogi Un mic nimic e și secunda, 
infima clipă din ceasornic. Dar ea 
poate aduce mărfuri și economii de 
milioane. E adevărat că odlnioatd 
micile nimicuri erau inspăimlntă- 
loare. In timpul teraarei antones- 
ciene, taclmul suna înfiorător pa 
masă (citește dumneata pOC2ia Ma. 
rid Banuș), Iar. după incendierea 
salului ceh Lldicc au mal rămas, 
dacă l-ai citit pe Eugen Jebeleanu 
(dar dumneata ești un incult) nu
mai aceste ..mici nimicuri^.

lată micile nimicuri care vizează 
viața dg odinioară. $i o vizează 
amar de dureros.

Mistria caldă de atiia muncă, 
Creionul «re s-a Infierbintat 
si clipa scurtă cu văpaie lungă 
și becul șl neonul care-a luminat, 
și veștile care sosesc fn pilcuri 
despre un nou vestit inovator, — 
aceste mici dar foarte mari 

nimicuri 
slnf bucuria noastră-a tuturor.

— Mda I Cined autorul ?
— Eu. Sint versuri făcule ad-hoc 

pentru a-ți limpezi noțiunile. Nu 
mal avem nimicuri mici — na mai 
avem fapte diverse de ușoară sen. 
zație. Nici nu avem trebulnfâ da 
așa ceva. Amănuntul, pg care nn 
te știa dg ce-l numești . mic nimic”, 
— e un fragment hotâritor al ma
relui ansamblu al construirii socia
lismului. Șurubul, domnul meu e 
un Ce necesar al noilor mașini elcc. 
ironice, iar clipa victorioasă a o 
componență a nemuririi. Spunemi, 
deci, sint mid aceste nimicuri? 
Faptul divers a devenit Istoric, de- 
finltorlu pentru epocă. Eftlmie 
Croitoru a salvat un pod de la ex- 
plozle pentru ca armatele elibera, 
ioare să ajungă mai repede la Ber
lin. In Franța Ray monde Dlen a 
oprit trenul morțli pentru ca arma- 
meniul să ajungă mai tlrziu tn co
lonii. Silvestru, minerul a salvat 
abatajul pentru ca minerii sd afun. 
gă Cu un infim fragment de timp 
mat repedg in socialism, pe cind 
algerianca Djamila Buhired 4. tn- 
tlrziat cu o clipă holărltoare ajun
gerea trupelor metropolei tntr.un 
oraș. Sint faptele contemporane ale 
comuniștilor. Dar ce sâ.ți mai ex. 
pilc eu dumitale unuia care e un 
anacronic fapt divers și un mic 
nimic al zilelor noastre.

Atitl
Al. Andrițoiu



PROFILURI
LITERARE

Tînăra generație 
de scriitori

C Iți va cunoMUți mi.au reproșai că am întrerupt teri* de 
profiluri literare publicate anul trecut fn „Luceafărul" șl 
oare, cu toate cuaururlle Iar, ar fi avut meritul ii aduc4 

In discuție particularitatea drumului de creație a! catArta sau 
catârul scriitor tlnăr. In plus, specia de prolii ori portret ar 
Imboglțl modalitAțle curente ale criticii literare.

Intru cit re via ta „Luceafărul** ticul daelea de a.nai cere
ai reiau rubrica, — ajutat, bl neta felea și de aiți confrați, tineri 
critici, — mă simt obligat si încep prinfr.o lămurire sau justi
ficare.

Rațiunea elementară a acestor preocupări o constituie existența 
nod puternice generații de tineri scriitori. Aoest termen de ge
nerație unii H folosesc cu timiditate, ||indu-lc teamă ci înseamnă 
separarea de cel vfrslnkl șl reeditarea tezei burgheze a luptei 
Intre generații. Dar temerea nu e«te justificată. Nu se vorbește 
oare, referitor la Uniunea Sovietică, despre generația Iul Pavel 
Corceaghln ori Oleg Coșervoi ? Noțiunea de generație este de
terminată obiectiv de acele împrejurări soda!.istorice care, 
obllgfnd tineretul sl facă față unor comandamente specifice ale 
prezentului, li conicei o particularitate, un mod propriu de a fi. 
Generația noastră, de exemplu, $Ua format profilul moral șl ide
ologic sub directa îndrumare a Partidului, actlvlnd tu cadrul 
Uniunii Tineretului Muncitor șl înscriind In istoria el, acte ca 
munca voluntară pe șantierele Bumbești.LJvtzenl, Salva-Vlșeu, 
Agnlls Botorca ori, de dată mai recentă. Ozana-Cracău. etc. 
Aceste evenimente fac parte din biografia noastră șl nu pot să 
nu dea naștere unor trăsături comune de generație Aș mai 
adăoga ceva. Noi stntera tntlla generație cars a crescut și și-a 
dezvoltat personalitatea o dată cu creșterea șl co întărirea 
orlndulrll socialiste din țara noastră. Revoluția culturală a dat 
posibilități de adimare multiplelor talente din masele largi ale 
poporului, condamnate altă dată aă piară In anonimat. De aici 
greutatea specifică pc care a are. bunăoară, tinerelul. In litera
tura contemporani.

Tlnira generație actuală se deosebește, desigur, de tinerele 
generații din trecut. In I9M, revista Viața Lilerată instituia o 
rubrică „De vorbi cu tlnăre generație", pornind de la următoa
re» premiză formulată categoric tn articolul redacțional: „Con. 
fllote între generația «tlnără» șl cea «bătrtni» au fost de etnd 
lumea si vor II mereu**. De fapt prăn tlnăra generație, In trecut, 
se Înțelegea adesea tineretul intelectual burghez, acel tineret 
snob, cu disprețul său barbar față de cultură și înaintași, eu 
practicarea frenetică a celor mal descreierate forme ale decaden. 
tlsmulul moral șl artistic. In ancheta pomenită, cineva Iși deli. 
nea plastic generația din care făcea parte ca o generație care 
nu poate nld măcar să ae sinucidă. E de prisos să mal spunem 
că nu acești filistini neurastenlzațl constituiau adevărata gene, 
rație tfnără a țării, ci uteciștlj care înfruntau cu dlrzenle moar
tea pentru fericire» maselor muncitoare : Vasile Roaltă, Fllimon 
Slrfau, Hala Lifșlț.

Pentru a spune lucrurilor pe nume, despre generație, fn ade
văratul înțeles al cuvlntulul, nu se poate vorbi dectt In orfndu. 
irea noastră. Numai la noi te realizează o unitate de țel a tutu
ror tinerilor șl din colahorarea lor pentru rezolvarea probleme, 
lor timpului, se zămtalește o fizionomie de generație, lată pentru 
ce In condițiile noastre teza burgheză a luptei Intre generații șl 
care era considerată ca o lege biologică, este de.a dreptul ab. 
■ urdă, tineretul nostru împărtășind un Ideal unic cu vlrstnlcil, 
alături de care comunică intim șl Indestructibil cu revoluția 
clasei muncitoare.

Particularitatea modului In care trăiesc șl sini educați tinerii 
din țara noastră Iși pune pecetea asupra nivelului activității 
Iar din oricare domeniu al vieții contemporane. Vreți un exem
plu din creația literară ? Să ne oprim asupra caracterului pe 
carc-l au tn literatura actuală debuturile. Străinul lui Titus 
Popov Ici poale fi considerat ca prima sa carte, deoarece nu pun 
la numărătoare schițele scrise împreună cu Franclsc Munteanu ; 
adaog: M-em făcut băiat marc de Nkuță TAnase, Cuscrii de 
Alecu Ivan Ghilla, Lep^a de Franclsc Munteanu, Asm Nucului 
de Remus Luca, volumul de versuri al Iul Alexandru Andrlțoiu,
In țara moților se face ziuă, ori al Iul Aurel Rău Mesteacănul,
piesa lui Al. Mlrodan Ziariștii, Bariera de Teodor Mazilu, 
Ningea tn Bărăgan de Fănuș Neagu etc., cărți prin care „debu.
tanțlP* au pătruns de la început in rtndurlle scriitorilor cunos-
cuțl. (Lista poate li mult lărgită, Mihal Gătiți, care Iși propu. 
sese clndva In Contemporanul aă fie exhaustiv a trebuit st ada
oge însemnărilor Inițiale încă un articol Ințeaat numai cu 
aume). Desigur cate vorba aici de treapta da maturizare pe 
care a atin«-o creația literară dia țara losstră. Dar explicația 
□ u este suficientă. Trebuie neapărat aă ținem seama da justa ori
entare a talentelor tinere, de faptul că Partidul a atras eu grijă 
atenția totdeauna clnd a existat pericolul unor tendințe nocive, 
antirealiste, fn creația lor, tndrepttndu.l către ceea ce constituie 
izvorul viu al adevăratei arie, legătura cu contemporaneitatea.

Mal trebuie oare aă demonstram că tocmai pentru că tinerii 
noștri scriitori au lost crescuți In spiritul dragostei pentru 
umanitate, că au fost ajutați să-și deschidă larg sufletele către 
viața șl năzuințele oamenilor almpll, că au fost Invățațl să în
drăgească moștenire» Înaintașilor deși însuși spiritul aaM rea 
litâți ti obligă să fie inovatori, ei au reușit aă îmbogățească 
literatura contemporană cu apere remarcabile, aă se realizau ca 
oameni și ca artiști ?

Țoale acestea nu ne îndreptățesc Insă aă avem o privire Iadul, 
gentă asupra slăbiciunilor muncii noastre. Aș spune că, dim
potrivă, slnt chemate exigențele cele mal mari datorită aderării 
noastre — ca vtrstă șl Ideal — la tlnăra generație actuală, 
adică, mal explicit, această aderare ne obligă să ținem paiul cu 
tineretul nostru constructor al socialismului. Discultnd de pe 
această platformă nu pot să nu ne apară evidenta lacunele ari 
greșelile din activitatea tinerilor scriitori. Tinerii muncitori din 
uzine șl fabrici etait rațlonalizatori, inovatori, etc.. In goapodl. 
rille colective, gospodării de stat. S.M.T.-uri, tinerii figurează 
ca fruntași In muncă, activiștii organizației noastre oferă atltaa 
modele de comportament utemist, etc. Am folosit noi toate lor. 
jele noastre creatoare pentru a scrie cărțile care slnt atlt de aș. 
te plate despre actualitate, care aă zugrăveaacă fn Imagini zgu. 
duhoare marile prefaceri social.umane din realitatea coelempo. 
rană, Intr-un cuvint sIntern noi, din toate punctele de vedere, 
la înălțimea generației noastre? Tovarășul Gheorghiu*DeJ. In 
cuvlntarea țlnulă In fața organizației de partid din regiunea 
Cluj, arăta că tn opera unor scriitori exista o slaba reflectare a 
construcției socialiste, a eroilor acestei construcții,oamenii ampli 
ai patriei noastre Aceste! critici nu 1 se pot sustrage nici tinerii 
cu attt mal mult, cu ctt ei nu cunosc altă epocă, dedt a construc
ției socialismului, care i-a tarmat ca tineri scriitori. Unii 11nert se 
izolează încă într-un cerc îngust și desuet de probleme, Incit 
dacă ar trebui să le fixezi generația din care fac parte ar trebui 
să te referi ia cele depășite de vreme, anacronice. In cărțile 
altora, eroii — datorită necunoașterii vieții ori nelnsușirli mă
iestriei literare — sărăcesc Imaginea contemporanilor, carnete- 
rlzată prin atita colorit și bogăție spirituală.

Aceste defecte trebuie să le dezvăluim cu toată sinceritatea șl 
fără menajamente,

Dar astfel ajungem la natura profilului literar. O cronică, In 
accepția obișnuită, poate să releve netmpiinirile unul volum, 
lâclnd doar trimiteri la drumul general de creație al autorului. 
Rămlne Insă puțin discutat profilul general al creatorului, evo
luția sa, acele procese din laboratorul său de creație care pro. 
voacă operelor fisuri de conținut ori de formă. (Mai ales că 
tinerii scriitori se produc mal puțin tn cărți șl mal mult In pa
ginile ziarelor și revistelor). Cu această operație se Indeletnl. 
ceșfe studiul amplu, dar Intr-o analiză prea revărsata care 
încarcă uneori trăsăturile distinctive șl tn sflrșit, cu a anumită 
morgă cerută de rigorile speciei. Dimpotrivă, profilul literar 
beneficiază de toate calitățile articolului scurt, tonul degajai, 
sprinten, privirea rapidă asupra întregii creații, coagularea ob. 
serv ații loc In jurul citorva trăsături dominante ale personalită
ților ele. Intră In discuție, așadar, șl persoana autorului cu 
particularitățile sale de temperament, de structură psihologică 
ș.a. Astfel de referiri ae mai Intlmplă aă fie privite cu auspl. 
ciunt șl echivalate, fără dlscernămlnt, cu exercițiile Impresio
niste. Să ne înțelegem Insă: tocmai critica marxist.leninistă 
care depășește unilateralitatea tuturor metodelor critice din 
trecut are posibilitatea să explice armonios și tn toată diversi
tatea de nuanțe, personalitatea unui artist. Această operație, In 
cazul de față, e cu atlt mai utilă, cu ctt măcar ctteva dintre ta- 
lentele tinere vor deveni mline figuri de prim rang ale literaturii 
noastre. Șl cînd pot fi înțelese trăsăturile Interioare ale fizio
nomiei lor dacă nu In această perioadă clnd se transformă cri
salida In fluture, clnd diamantul nu e ajuns la strălucirea sa 
Inan&lizabllă, clnd mai păstrează rezidurj de cărbune ? in defi
nitiv, prin aceasta nu facem declt să schițăm o cronică a tinerel 
generații de scriitori, cu elanurile împlinite total ori parțial, cu 
neîncetatele eforturi către crearea marilor cărți bIb prezentului, 
lată chemarea pe care vreau s.o adresez susținătorilor acestei 
rubrici: să oglindească veridic modul In care tinerii scriitori Iși 
însușesc Înaltele trăsături ale generației for care participă cu 
atita abnegație și eroism la construirea ncll lumi socialiste.

Al. Oprea
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Alături de alțl tineri scriitori, 
cu mai multă sau mal puți
nă experiență. Toma George 

Maiorescu s-a arătat a ti unul din 
cel mal zeloși șl activi susțlnăior) al 
Înnoirilor poetice. Căci, nu o dată, 
tînărul poet sa străduit, în succinte 
note critice, in dezbateri sau In dl* 
verse intervenții polemice, să con
vingă* pe cel care I se păreau încă 
neconvinși, de această necesitate im
perioasă. Căutările creatoare consti
tuie, fără Îndoială, o nevoie obiecti
vă, organică, pentru orice creator 
dornic să îmbogățească posibilitățile 
de expresie ale literaturii noastre 
noi. Fără înnoiri, fără laovațțț struc
turale. realismul socialist este de 
neconceput. De aceea, atitudinile în
chistate. tradiționaliste, refractare 
progresului șl Inovației artistice, ni 
se par dăunătoare Șl incompatibile 
cu metoda de creație a literaturii ac
tuale. menită să oglindească variat 
șl profund realitățile vieții noastre, 
cum incompatibile șl dăunătoare nl 
se par exercițiile teribiliste șl snobe, 
executate, la nomele modernității ar
tei. numai de dragul de a atinge c 
banală originalitate

Căutătorii unei eter! originalități 
exterioare care nn Izvorăște din mo
dal original de a oglindi realitatea 
socialistă „devin — așa cum arăta 
tovarășul Gfaeorghe Gbeorghln-DeJ 
In cuvântarea sa de la Conferința or
ganizației regionale de partid Clnj 
— 1n mod inevitabil sterpi la acti
vitatea lor creatoare: el pot stlrnl 
admirația ieftină a dtorva snobi, 
dar poporul — acela căruia trebuie 
să 1 se adreseze orice aperi creau» 
re. îl re^inge*1* (Sdntela, 17 mar
tie 1960). Din păcate. 1a vemrfle 
unora din cel care agiți mereu cas
tan eiele Inovației nn se tace simți» 
tâ o Înnoire de conținut a Imaginii 
șl nld măcar înnoiri prozodice esen
țiale, căci, de pildă, fringerea nere 
gulată a versurilor — fără a fl ce
rută de o mișcare psihică adecvată 
— imprăștlcrea haotică pe hlrtle a 
cuvintelor, lipsa de punctuație, cân
tarea ostentativi a amănuntului pro
zaic care ar reda, chipurile, proape 
țlmea seniațlel, șl altele de aceeași 
surprinzătoare .-originalitate", tint 
noi cum e nou un caftan întors pen
tru a dona oară.

Snobismul șl anarhia prozodică

ell Infernale efectuată in trecut de 
mineri, In plntecul întunecat al pâ- 
mintalul, cu mijloace tehnice rudi
mentare și străvechi, atmosfera de 
apăsare amară, Îndurerata speranță 
a exploatați lor. grevele șl luptele cu 
patronii găsesc expresie artistică Șl 
rezonanțe lirice autentice In poezii 
ca Aici- oamenii, A venit peste deal, 
Mămăliga e bună, din ciclul intitu
lat Inima muntelui. Scrise In versuri 
libere, nestrunite de ritm șl rimă, 
poeziile acestea — Inspirate din via
ța din trecut a minerilor — Izbutesc 
Intr-o bună măsură să închege In 
plasma lor imagini adevărate, cu o 
reală forță emotivă. In ciuda unor 
neglijabile carențe. Bazată pe anta 
ții selective, formlnd flecare cite 
nn vers exprimat Intro propozițfune 
de sine stătătoare, poezia Aici, oa
menii se împlinește într-o imagine

le poezii de uu fior liric autentic șl 
■tărulnd exclusiv șl excesiv asupra 
unor notații tehnice, nn libutaște >h 
depășească valoarea artistică a unor 
Însemnări pentru un oarecare repor
taj ritmat. Ar trebui citată In acest 
sens bucata, obositor de lungă. Inti
tulată Căutătorii, temerarii, închi
nată geologilor, lată numai un frag
ment ;

Temerar șl senin, descifrează
ca intr-o carie, 

vlrsta straturilor
-— netezite ca oglinda de meșteri 

vechi 
sau stir ie cate, răni oarbe.

de explozii — 
zdrobește cu ciocanul clte-o piatră, 
o flrfmă Intre degete.
șl pornește- Iar. mal departe,

TOMA GEORGE MAIORESCU

Rilmuri contemporane
llhm-alb, ort de dte or! se Ivește 
ceasta, al ae pare cel puțin o tristă 
șl eaervaMă pierdere de vreme, 
dacă na chiar • in cercare de esca
motate a problemelor centrale, ca
racteristice Uteratarll noastre reallst- 
aoc lai trie.

De fapt, disentitle esăetlee. In ab
stract. fir* referiri concrete la ope
ra de artă, sfat Ineficace, asemăn]n- 
da-se ca a ridicolă vlnătoare de 
ambre. De aceea, e Indicat aă le 
partial mal ales atunci clnd crea
torii ae ofer* lncrtri care ridică 
prin esența lor atari probleme.

Recentul voiam al tîninilui poet 
Toma George Malareaca, Ritmuri 
contemporane, prin entitățile și scă
derile lai, oferi na prilej nimerit 
criticei literare da a discuta pe viu 
anele chestiuni teoretic», ea rapor
tai dlatre venal atesta clasic șl 
verral llbero-alb. dintre tradiție șl

unitară, peste care stăruie o atmos
feră plină de tragism :
Aici, oamenii nu mureau In pat

niciodată.
Aici oamenii nu mureau niciodată 

singuri.

II îngropa muntele In galeriile sale. 
11 lipeau de pereți exploziile.
11 ardeau de vil gazele.
Trupurile lor sfărimate ae amestecau 

cu pulberea cărbunelui.
Trupurile lor erau ușoare

ca șl cenușa 
Alei, oamenii nu mureau niciodată 

singuri.

Imagini sugestive li Inspiră poe
tului șl ura Împotriva fascismului 
Intr-o poezie parțial Izbutită cum ■ 
Amintiri înslngerate. Puterea de re
zistență a popoarelor împotriva cri
melor fasciste e înfățișată original șl 
plastic :

CRONICA LITERARĂ de l. D. Bâlan

nu înseamnă noutate sau Inovație la 
spiritul contemporaneității, um tra- 
dlția sănătoasă nu Înseamnă numai- 
declt stih cu rimă bogată și ritm tă
răgănat, pe care se leagănă imagini 
patriarhale șl moțăle pe picioare de 
troheu un molcom vers pășunlsL 
Clnd vorbim despre tradiție șl ino
vație (din picate din unele texte 
critice se vede ci adeseori se înțe
lege prin aceasta din urmă tot 
modernlm). prima condiție ce se 
Impune este aceea de a le discuta 
ca niște noțiuni istorice, privite din 
momentul actual de dezvoltare so
cială șl cnltnralL Altfel aeeaată dis
cuție, sșMțlnatf ca disperată zădăr
nicie de dțlva ml na Mari ai venalul

Inavnțle, prahleoM atil de desbăiata 
nltădntă, din pătata la eaa mal amre 
măaari. In ahetraeL

latr-e ptarhriă de vermal, ea a 
1ufl|imre grafted ntanuistlv origina
li. tinâral poet ahardamti. la .«rit
muri «xitemporaoe*. leant — vo
lumul ar fl dștisal mnM rinei aces
tea ar fl fost abardme mal mfaataa- 
țta] la ..imagini aonbamporane" — 
care slat car ac Ierta ties poeziei noas
tre noi. Sfera tearatică a valoaanlul 
e variată șl cuprinzătoare. Unele din 
poeziile Insamaie slnt teme șt emo- 
țiomude, altele slaba șl rieadreptul

Nu poți opri inima unui popor 
cum nu poate fi oprit 
cu amenințarea gurilor de tun 
soarele 
al răsară cu flecare auroră. 
Cum nu poți opri «â cadă rouă 
in flecare dimineață.

De multa ori T. G. Maiorescu are 
■lațul notațiilor aparent prozaice, 
care acumulate pe a idea artistici, 
tacă Imagini Izbutite, creaxă o at
mosfera poetici, specifics, așa cum 
k Intlmplă In poezia Retrospectivă 
In tinerețe, din păcate tot numai 
parțtal realizau (șl «ea arăta mal 
jos da caț. Exageriad loaa praf 
deal, tiaăral pura Iși vhttaiveste ane

cu o busolă In mllni și-o lopată 
spre inima pămintulul...

$i-așa, geologul tot înaintează șl 
poetul după el Botează, curmlndu-1 
cititorului orice emoție reală.

Alteori, fugind de proză poezia 
decolează de pe terenul senzațiilor 
directe, al notațiilor Imediate șl ■« 
umflă lntr-un retorism desuet. In
tr-un bombastlclsm apos, care di
luează sas chiar îneacă In cavalca
dele lui emoția postlcă. Degajarea 
malakovsklană — pe care o vizează 
tlnăral poet — nu e autentică, ră- 
mlnlnd o simpla animă factice, ex
travagantă șl cam Incoherent^ ;

Rațiunea noastră
îmbrăcată In mantia de foc 

a rachetei 
accelerată de viteza celor 
11.000 metri pe secundă 
s i rupt
—• Istoriei supremă Silvestră — 
de gravitate terestră.

Prieteni I
Nu vă pierdeți timpul 

cu teoreme sclerozate 
șl false probleme.

Nu-1 vreme I
Ca să nu cădeți In anacronism 
stadlațl sinteza epocii:

as tronau ti că
4- 

comunlan I

Poetului nu-1 șade bine, firește, 
si fie prea modest, dar e dator să 
păstrate simțul mfaurlt chiar In ino
vație, căci, altfel, teme scumpe tu
turor ajung a fl bagatelizate.

Și e cel puțin ciudat că un poet 
care scrie versuri sincere, spontane 
șl înaripate ea acestea prin care face 
elogia] puterii creatoare a onilul 
soviete :

Allniațl-vă, vise, din negura 
anilor

șl dați onorul 1
Cel mal îndrăzneț dintre voi.
cel mal nobl] vis 
șl-a luat zborul I
Irupție de geniu șl lavă.
Cutezătorilor, muncitorilor, 
chlmiștllor. atomlștllor, 
șl visătorilor, slavă!

In alte poezii, dlntr-o greșită Înțele
gere a originalității șl a Inovației, 
care aduce de fapt a snobism, scrie 
versuri teribiliste, cu iotul lipsite de 
modestie, simplitate șl mal ales de 
poezie. Exemplele citate, credem că 
slnt elocvente, ca să nu mal lungim 
articolul cu altele.

Marea Îngrămădire de nume pro
prii, de termeni tehnici, geografici 
șl științifici (Qalliel, Giordano Bru
no, UIuk-Bek. antlmaterla. protoni, 
neutroni, Taj-Mahatarl. Regh!stane, 
Enlwetok etc.), sporește șl ea Im
presia de grandilocvență șl bomhas- 
tlelsm.

O slăbiciune aproape generală a 
prezentului volum ni se pare a ti 
lungimea excesivă a poeziilor, clei 
In orice formă prozodică ar fl scrisă 
poezia se cere a fl concentrată, den
să, nu pentru că o încorsetează stro
fa. ritmn] șl rima ci pentru c ex
presia se cade să acopere dialectic 
conținutul. Or. In unele poezii ale 
lui T. G. Maiorescu simți, la un mo
ment dat. că emoția sau 1deea poe
tică s a terminat șl poetul continuă 
să scrie fără ritm șl fără rimă, dar 
șl fără poezie.

Unde e Inspirația partinică șl pul
sează floral vieții reale, indiferent 
dacă se scrie tn vers clasic cu ritm 
șl rimă cau In ven liber alb, există 
și poezie, și unde nu, poți sa scrii 
In glossă sau panțum șl tot euvlnte 
searbede rămln. Flecare poet scrie, 
desigur. In formele care convin mal 
mult naturii talentului său ; ceea 
ce 1 cere cititorul, cărata trebuie >â 
1 ae adreseze, este să nu-1 dea proză 
In loc de poezie. Șl uneori goana 
după versul liber duce la această 
situație, lată o poezie Intitulata Dlr
zenle pe oare o transcriem fără mei 
o Intervenție 1n proză :

„In amurguri, pe potecile munți
lor, la granițe se Intone de la mun
cile lor călări pe catlrt bărbați șl fe
mei. La granițe, bărbați șl femei că
lări pe catiri poartă legate de șeaua 
de lemn unelte de muncă. Și alături 
de cazmalele șl sapele lor. puști. 
N-am Intllnit In amurguri pe pote
cile munților, la granițe soldați. 
Căci flecare alhanez e un grănicer-.

S a zis clndva că Pe Ungă plo
pii făta soț. datorită simplității el, 
poate fl transpusă în proză. N-am 
văzut Insă pe nimeni realizlnd așa 
ceva, fiindcă In simplitatea emines
ciană e un fior liric, o sensibili laie 
șl o melodie care ae refuză prozei. 
La Eminescu. fotul e clădit organic 
șl pentru a clădi altceva trebuie «ă 
fie dărlmat vechiul edificiu. In poe
zia citată de noi nu dărtml nimic |i 
obții proză, fiindcă proză a fort da 
la început.

Așadar formele prozodice n-au În
sușiri virtuale, cum nu au nici de
fecte virtuale. Volumul Inegal ca 
realizare, scris de Toma George Ma
iorescu. credem Că Ilustrează pe de
plin acest adevăr.
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Aurel Btranga: 
TEATRU 
vol. I ți II

Desigur că litcata dinlft 
pititlt In cotam
necesita o anaUzd mtau- 
poaxâ. dxtxhală. Dtaareet 
mu oom paloa raataaa acrxt 
lucru intr-un cadra atlt de 
rftirtnx, eotn tnctrca xd 
setata* doar tutelt trâsâ- 
tari taaațtaia ala drama, 
lărgiri tai Aural Baranga. 
Ca ea Ce trebuia relevat de 
la început, exta varietatea 
tematied. Piețele Lui A. 
Baeanga tmbrafi^eaiâ as
pecte multiple ale rcalifd(ii 
tociabtfe ; Iarbă rea. Re
colta de aur. Mielul tur. 
bat. In afară de aceasta, 
A. Baranga a evocat fn 
piesele sale lupta eroică a 
comunifUlor ta anii negri 
ai sfâplnirli burghero-mo- 
fiercfti ți ai dominației 
fascismului (Anii negri, ta 
colaborare cu N. Moraru, 
Arcul de Triumf). Prin ga
leria amplă de personaje 
pe care a creată, A. Ba. 
ranga aduce tn literatura 
noastră dramatică o tipolo
gie variată. Personajele 
sini diferențiate ți au. de 
cala mai matte ori. o indi
vidualitate precis contura
tă. Scriitorul e atent la 
viața sufletească a eroilor, 
găsește mobilările interiori, 
re care le determină acțiu
nile ți le sugerează dis- 
creț, cu inteligență artiști, 
că. Vom aminti clteua din- 
ira personaje. Mthai Buz
nea, din Anii negri, asta 
un erou comunist care 
luptă fn Hegatituie. Ei frA 
fruntă cu curaj primejdiile 
luptei torturile de ia Sigu. 
ranfă_ durerea pierderii fiu
lui iubii (pe care călăii îl 
ucid In închisoare). Nimic 
nu poale fringe dlreenia 
arestul luptător pentru fe- 
ricirea poporului. Fermita
tea. curajul eroic. încrede
rea In partidul comunist, 
in victoria cauzei mărețe, 
(devenită ți cauza lui per
sonală. telul vieții sale) 
sini trăsături ale jizlono. 
miei morale a Iul Buznea. 
Nimbul eroismului, care În
conjoară personajul, nu-1 
schematizează. Autorii (Ba
ranga ți Moraru) au relie, 
fat omenescul eroului co
munist.

In Recolta d® aur —> 
piesă axată pe problema 
transformării socialiste a 
satului — asistăm ta creț, 
ferea morală a lui lacob. 
bătrînui ptețedinte de co
lectivă. In focul luptei eu 
chiaburii, el găsește mij
loacele cele mai potrivite 
peniru a fa învinge rezis
tența. Mthai — ginerele 
său — parcurge .drumul 
spinos al înțelegerii*' ade. 
vărului. Ruperea sa de 
grupul chiaburilor — cu 
care intrase tn clrdășie — 
apare precis motivată. 11 
credem — fn final — de. 
oarece ne-atn convins pe 
parcursul piesei, că — în

acea noapte de nard — 
cortțiunța lui daolna lad- 
dd. ia plasă, acțiunea e 
punctată ca nota de amor 
(susjmute de cuplurile 
Dada Vanghelina-Zohoria 
ți TUsucă Gherghina). Fața 
de dușmanii vieții noi. ea. 
lira e folosită cm votupia- 
te. infierlndu-i. autorul 
simte fi nevoia id rida cu 
hohote de aceste epave 
umana. Piesele anterioara 
Mielului turbat ff anunțai 
pe autorul celei maț bune 
comedii satirice actuale. In
ventivitatea ucenică, spon. 
taneitatea replicii, umorul, 
verva satirică Ifi găsesc o 
împlinire fericită tn Mielul 
turbat, ta oare autorul com. 
bate cu btverfunare biro. 
cratismuL Spiridon Blseri. 
cd. cunoscutul protagonist 
al mielului, este un vigu
ros personaj de comedie. 
El domină acțiunea, are un 
umor propriu, sănătos, cate 
derivă organic din firea sa 
vioaie — Spiridon Biserică 
se răfuiește zdravăn cu bi- 
rocrații cu lichelele înrăi
te care - frinează ovlntul 
înnoitor al muncitorilor. 
Spiridon Biserică este un 
modei de ,j>ersonaj pozi- 
fîo- ta comedie.

A. Baranga este un scrii
tor pasionat. Acțiunile pie
selor sale au ritm susținut, 
succesiunea episoadelor e 
vie. plină de mlțcara. 
Scriitorul dovedeție că po
sedă simțul măsurii ceea 
ce are drept consecință 
gradația justă a acțiunii, 
desfășurarea ei ingenioasă. 
Ni se pare Insă că, uneori, 
dramaturgul sa precipită. 
Ața credem că se petrec 
lucrurile In finalul Mielului 
turbat și al Rețete! Ferici
rii, unde se simte interven
ția — Intr-o anumită mă. 
mtă — arbitrară a autoru
lui. El aglomerează detalii 
ți explicații, fără fă pregă
tească suficient ultima că
dere a cortinei. Finalul Mie
lului turbat a cunoscut 
mai multa variante. Nl m 
pare lasd că nici plnă a- 
Ctun auioruț nu a găsii 
cea mai justă rezolvare a 
iui. Desigur că inventivita
tea scenică a lui Baranga. 
da care aminteam mai sus, 
il va ajuta să ajungă ta o 
soluție potrivită.

. De asemenea. în Rețeta 
ferklrli. transformarea lui 
Marin — din final ~ apare 
neconvingătoare. insufici
ent demonstrată. De altfel 
— asupra acestei piese nu 
vom mai stărui, deoarece 
erorile ei au fost mențio
nate ia momentul potrivit.

Dramaturgul Iți ..aude* 
clar personajele vorbind. 
De aici decurge firescul 
dialogurilor înlănțuirea lor 
logică. In ceea ce ne pri
vește. credem că darurile 
scriitoricești ale lui Baron, 
ga stnt multiple; el scrie 
(șt reușește t) atlt In dra
mă, cil ți in comedie (e 
adevărat, are puternice fn- 
clinajii comice fi satirice).

Aurel Baranga este m vi
guros creator de viață In 
apare ea străbate patosul 
epocii noastre, pătrund oa. 
meni ai acestei epoci. 
problemele cure-i frdmlnld. 
Aceste calități asigură ce
lor mai multe din piesele 
M Baranga trăinicia țl 
durabilitatea.

M1HA1 BOTEZ

Gica luteș:
CEI DE LA CRISA NT A

Romanul pentru copii 
Cei de la Ctiaanta repre
zintă o bogată relatare a 
unor fapta caracteristice 
transformărilor de după O 
August. faptt tare nu de
vin nici momente de ana
liză profundă dar nici fan
tezii searbdde. puerile. Cu 
procedeele literaturii pen
tru copii. Gica luteș tra
tează schimbările petrecute 
in satul romlnesc contam, 
poran. Cel de la Crlaanta 
s-ar maf putea tnscrle fi 
In literatura de aventuri 
pentru copii, tn sensul pe 
care il dăm azi , noțiunii 
de aventură. Cele două 
personaje principale, copiii 
Mihălucă ți Benani Breb 
trăiesc șl el inerentele pe
ripeții ale virstel eu hoină
reli, cu acțium captivante. 
Insă aceste aventuri itai 
legate de condițiile sotia- 
la In care părinții și un
chii tor Iși duc existența, 
dependenfi la început de 
conacul boieresc.

Cartea este o revizuire fn 
spiritul adevărului a acelei 
literaturi din trecut In care 
se idealizau relațiile dintre 
stăplni ți slugi ți in care 
copiii argaților creșteau 
din milostivirea vreunei 
doamne sau domn carita
bil. Lucă Breb ți Benani 
se trezesc la viață tn toiul 
luptei părinților lor ca stă- 
pinii. Nenea Tomeca, me
canicul de pe moșie se 
uneffe cu țăranii din Pri- 
săcani, Zăvorită și Sălcafa. 
ajutlndu-i la împărțirea 
moșiei lui Puiu Popov; mă
tușa Olimpia strings lucru
rile din casa boierului eu 
sentimentul că slnt ale ei. 
Lui Mihălucă ti moare 
mama și rămtne fără nici 
un căpătli. Unii bătrlnl 
mai cred că boierul Cristu 
Crisanta este milos ți 11 
Infiâză. Insă acesta este o 
ciumă, un zgripțuroi ca fi 
Puiu Popov, care n-ar pu
tea face un bine omului. 
Destinul copilului nu se 
curmă prin moartea ma. 
mei: el se unește cu desti
nul Omului nou. Crește îm
preună cu Benoni, are fn 
învățător nn părinte, iar In 
colegii săi adevărați frați. 
Lucă Breb e In embrion

Aci insă, a contă din gre
șeală ta alt tren cart se 
pune in mișcare șl băiatul 
<ta pomenește țp Brăila, fn 
speranța de a i ieși tn caia 
la Btriad. Nunu la tren 
după tren și ajunge la lași, 
orașul unda locuiește atlt 
el, dt ți Vioi. Necunoscfn- 
du-i nici numele de familie, 
nici strada. încearcă s-o 
descopere, ajutai de istețul 
%du prieten. Țtru. Acesta 
Insă afla adresa abia ciad, 
plictisit de așteptări zadar
nice, Nunu a plecat la țară 
să^i petreacă restul vacan
ței la bunici.

Intre timp, facem cunoș
tință cu „Clubul Vrăbiol-

țl prin succesiunea ta ftaifl. 
dadi prin necesitatea intrl- 
secă a acțiunii. Bunăoară, 
capitolele, care privesc fuga 
și care ar părea să albă u 
importanță hotdrltaare In 
desfășurarea ulterioară a 
acțiunii, nu se Inlăntulesc 
ți nu devin cauză a celor 
Intimplate după aceea.

Dacă figurile episodice de 
profesori slnt lipsita de In
dividualizare Iar inslrucia- 
rul Negrea nu depășeșie 
cadrul convenționalului, 
avem In schimb cUeoa fi
guri interesante da copii ca: 
Nunu Tt'u, Mihu. Rosei. 
Vira.

C. Anton e preocupat de

considerate cu o Indulgență 
exagorală. De altfel. întreg 
coieciioui de elevi și edu
catori are reacții timorate 
In faba diverselor abateri, 
Copiuot la lipsește violenfa 
pătimașe a vizetei, far a- 
duifli se dau la o parte cu 
pasivitate. Aceasta scade In 
unele momente atlt din m- 
toarsa educativă a cărții 
dt fi din dramatismul flL

Trebuie să încheiem pre- 
cizlnd că. In ciuda nelmpli- 
nirilor. cartea lui C, Anton 
ne dovedește că autorul ei 
are calltdfl reale de scrii- 
tor pentru copii. O mal 
mare profunzime șl îndrăz
neală. o mai curajoasă pa-

autoarea 
descrieri 
hibride.

omuf de mline, crescut In 
climatul vieții libere. In 
ansamblul de fapte al edr- 
fu. ,.'omanul" lat Lucă 

Breb are Intlietate fiind nn 
adevărat simbol ai formă- 
rit unui om ca o nouă 
structură morală. Copita! 
nu este un regăsit ți un 
readus la liman, ci un om 
care do la început intră pe 
un nou. legat prin
ctafd de societatea de azi. 
Cei de la Crisanta nu sini 
aițta robin sonieni izolați, 
ci un colectiv da muncă 
unii prin aceleași idealuri. 
Copiii cresc In clntecul 

in apropierea un. 
chinhd Tomeca și a mais
trului Baroni, iubind mun
ca.

Tonul de povestire e prea 
simplist uneori, 
alunednd sprș 
naconvingăioare.
Tomoca. fierarul, munci to
rul care ar trebui să fi? tn 
fruntea luptei țăranilor Im- 
potriva boierului, t un tip 
prea placid. Dăunează ima
ginii realiste ți cumințenia 
fierarului ți a Olimpiei, 
care pa'că na au curajul 
să ridice fruntea tn fața 
boierului, așieptlnd pe ci
neva din afară care id-1 
înlăture. Ca sd devină stă
plni, si inșiți trebuie să 4- 
lunge pe falsul stăptn. 
Chiar ți scenele cu relata
rea întoarcerii lui Emi Han 
Crisanta au a notă de po- 
lițienism factice, prea cău
tat și neconcingitor care 
nu spun nimic in plus față 
de ceea ce știm despre Mt. 
hălucă Breb. Căci scena 1» 
care copilul părăsește casa 
bănuind ci măiașa sa ar 
fi încercat să-t rupă crava
ta de pionier. socotind 
acest fapt un sacrilegiu de 
neiertat, e hotărttoare. sub
liniind conduita morală a 
omului de mline.

MARIN BUCUR

C. Anton:
SERI ALBASTRE
C. Anton alega pentru 

eroii 3di o otrxid ingrată 
șl anume rnomeniul cind 
copilul — In virtutea unei 
schimbări firești — se simtă 
descumpănit da propria 
transformare sufletească ți 
fizică.

Firul principal al acțiunii 
se leagă de dragostea sfi
oasă, pa oara pionierul 
Nunu Albine} o simte pen
tru mica iui tovarășă de 
tabără, Vica. Aliniată, ca
pricioasă. lipsită de curajul 
răspunderii, fetița nu ara 
tăria sd suporte critica me
ritata In urma unei abateri 
da la disciplină și pleacă, 
pe ascuns. din tabără 
Nunu. surprinztndu i fuga, 
o urmează la gară eu gin- 
dul de a a aduce înapoi.

O seamă 
de cuvinte 
■■MsauMaiMMMurauaiwuiaiMSBMaiaaMaMuiaaamMamMaaumiiMHaMiiHaaiiatinaMiiMiJ

lor", asociația de băieți, că
reia șeful său Rosei U im
primă un caracter golănesc. 
Cel mai buni dintre ,,vr|. 
bta!" încep să se desprindă 
de grup, nemaigăsind far. 
mec In ocsst foc depășii 
pentru ei.

Nunu se tntoarce la lăți 
in ajunul începerii cursori- 
loe. Școlile cm devenit 
mixta șl el va fi coleg eu 
Vica. Altermsnfde de indi
ferență ți de amabilitate 
Mieresantă olt fetiței U ză
păcesc cu totul Convins că 
s-a făcut de rușine tn ochii 
ei. deoarece a adormit ia 
un concert, caută s-o oco
lească. ba mai mult, te au- 
to-lnvinulește in plin deta
șament de un act huliganic 
săvieșlt de colegul său Ro 
sei. Lucrurile te împacă 
plnă ia urmă, prin strata
gema instrucioeului Negrea 
care-i așează in aceeași 
bancă. Cel doi copil sfir- 
țese prin a te împrieteni, 
mușcă zilnic împreună din- 
tr^o pară zemoasă șl schim 
bă cuvinte duioase după 
balul pionierilor.

Cu aceasta te sflrșește 
volumul / oî romanului.

Autorul dă dovadă de 
vervă narativă. Desfășura, 
rea numeroaselor peripeții 
e, tn bună măsură, atrăgă
toare pentru cl lit orii școlari, 
tn ciuda faptului câ C. An
ton nu stăplnește îndestul 
arta construcției romanului 
Episoadele stnt legate In
tre ele. mal mult prin pre
zența acelorași personalii

o înfățișa stările sufletești 
ale Începutului adolescenței 
tn care mici incidente ea. 
pălă țn mintea copilului 
proporții nebănuite. In care 
pentru a-ți acoperi stingă- 
ciile sâDtrțețte greșeli mai 
marl, in care mobilitatea 
lăuntrică ti facș să alter
neze dragostea cu ostilita
tea. gingășia ou duritatea. 
Autorul cunoaște aceste 
stări, dar credem că uneori 
Costncha Anton s-a oprit la 
suprafața investigației psi
hologice. De aceea cititorul 
nu poale reface totdeauna 
complicatul proces stdittese 
expediat de autor ți consi
deră anumite manifestări 
ala eroilor ca lipsite dc lo
gici. De pildă, clnd Nunu 
se auto-acuză pe nedrept de 
a fi băgat șobolani tn pupi- 
trul Vicdl. deși U știe pe 
adevăratul vinovat, motiva
rea simplistă a faptului său 
(ea să nu lie luat drept pi- 
ritor) nu mulțumește. Au
torul ar fi putui — prin- 
tr-un sondai mai adtnc — 
sd descopere tn dragostea 
umilită a bălețandrului o 
explicație mai originală și 
mal dramatică a gestului 
său.

C. Anton are meeitui de 
a fi ocolit împărțirea prea 
arbitrară a copiilor tn 
..buni* ți „răi". Par* Insă 
sâ fl alunecai in exoasul 
contrariu. Privirea Iul neu
tralizează prea mult calită
țile și defectele. Trăsăturile 
destul de gtave de egoist* 
și lașitate ale Vicăi sini

tr unde re tn universul copi
lăriei vor da, fără tn :ala, 
rezui"tte frum.mse.

LETIȚIA PAPU

PROBLEMELE 
PROZEI Șl POEZIEI 

PENTRU COPII

In zilele de 25. 26 șl 
27 aprilie a avut loc in 
sala S R S.C. plenara 
lărgită a Uniunii 
Scriltoriior din Repu
blica Populară Roml- 
nă in legătură cn 
„Problemele prozei și 
poeziei pentru copii-. 
Referatele au lost pre
zentate de scriitorii: 
Vladimir Colin șl Ion 
Brad Pe marginea 
referatelor *-au pur
tat ample discuții la 
care au participat 
scriitori, critici lite
rari. redactori, acti
viști pt tărimul pe
dagogiei etc.

In numărul nostru 
viitor vom reveni cu o 
amplă dare de seamă 
asupra acestei deose
bit de Importante dez
bateri.



Povastir* de FĂNUȘ NEAGU

Moroganli cinau la o masa încheiat! din ci
teva idndurl, sub salclmul din partea de 
sus a ogrăzii, de unde se vede întreg că
tunul Găgulești, format din vreo douăzeci 

de case, înșirate de-a lungul unei singure ullțl, 
situat la depărtare de trei kilometri de comuna 
Bozia, într-un cot al Că lină fulul ui — ccl mal mic 
rlu din Bărăgan, un fel de tranșee surpată pe fun
dul căreia se prelinge un fir de apa coclita, irlfan 
se așezase în lacul de cinste, avi nd Înaintea ochi
lor casa de cărămidă, cu balcon, scări de piatră șl 
bordură de ciment de jur împrejurul temeliei. Iar 
femeile, Taslca șl fiica ei din prima căsătorie, Ma
rla. semănlnd leit, ca puii leșiți dintr-un ou cu 
două gălbenușe — mărunțele, vioaie, eu nasul iu- 
mef — ședeau, una la stingă, cealaltă la dreapta 
capului familiei. Ceaunul de lapte fiert era pus 
pe niște pirostrii, la Indemlna mamei. Ea turna In 
strachina fiecăruia, după poftă.

Dar în seara aceea de iulie, liniștită, cu cerul 
străveziu. Trlfan Morogan n-avea chef de mlnca- 
re. Sorbise o carafa de rachiu. îmbucase după ea 
o felie de pline, pc urmă nu mal vru să guste 
nimic. Scund, gras, cu pieptul plin, ca de cumă
tră, Ișl re2ema.se obrazul In pumn șj asculta ruta 
Papa Lean, vecinul lor — poreclit așa din ziua 
el nd certlndu-se cu preotul, a părăsit slujba de 
dascăl la biserica din Bozia șl a rfrlgat eă se lea
pădă șl de credința In care s-a născut șl trece la 
catolicism — 11 lua peste picior pe Grlgore Jan
te a care pe vremuri avusese In cătun băcănie șl 
dăduse faliment.

Papa Leon, lungit pe prispă, clnla cu voce spar
tă, să-l audă toată lumea :

La Jantea, în prăvălie 
Jucau șoarecli-n călclie. 
Anlcuța, la tejghea, 
Să-ți dea restul nu avea.

— l?l bate Joc, ticălosul, grăi Morogan care na-1 
putea suferi pe vecin din pricina llmbuțlei. Făcu 
o pauză, apoi vorbi din nou, cu glas sumbru, vrin- 
du-se piaza rea a celuilalt : Riclie tu mult In ce
nușă șl lasă, dacă n-ai să tc ftlgi odatâ să le 
ustvre la măruntaie...

Femeile bâgaseră de scamă că nu e In apele 
lui. că fierbe de gloduri negre, și-1 lăsau In pace. 
Ce se lot im plase ? Ziua, la vremea prinzulul, ciad 
soarele se risipește Intr-n puzderie orbitoare pe 
acoperișurile de tablă șl In geamuri. Toma Haan 
din Bozia venise la moara din Maralota, In Mor»-. 
Jț*n. care e administrator acolo, șl-i gpuacsa fir* 
înconjur :

— Trlfane, o să trebuiască s-o dai pe Marla 
după Luș ai meu. l-a venit băiatului vremea să-l 
Însor șl-l place fata. Eu am fost prieten hun cn 
fratc-tu Tănase pe care i-au mlocat lupii asta Iar
nă, dumnezeu sâ-1 Ierte. Am invlrtlt cn el nn pic 
de negustorie cu vin. Tănase era om cu tinge rece, 
curajos, am dșiigat ceva parale noi doi. Dar avea 
o dambla. Cum apuca la băutură începea sâ-șl 
laude neamurile. Mal ales pe tine te sălta în ce
ruri. .A ce lovitură a dat neică Trlfan la viața 
Iul !" Vreau să-ți spun că știa cum al ieșit dla 
armată, Înainte de război și cum }l-ai făcut casa 
din Găgulești și pe-aia din Bralla. Erai plutonier 
la casieria regimentului șl. la zi iutii, tu mergeai 
să ridici solda pentru droaia de căpușe de la voi. 
Aia de la divizie, ca să nu-șl tocească buricele 
deștelor cu număratul, făcuseră o socoteală. Dom
nule, unitatea cutare are atițla Inși care mănlncă 
leafă de la stat, la să vedem noi cit atlrna asta pe 
dntarul de farmacie, în hlrtll de cite cinci sate de 
lei nou nouțe, abia scoase din bancă. Atlrna un kU 
și trei sferturi. Sau două. După caz. Iți dădea 
așadar teancul, semnal de primire, și la verificare 
găseai că iese țanc pe țanc. Inir-o zi ie-a înhățat 
norocul de chică. S-au zăpăcit ăia șl țl-au aruncat 
un kll mal mult declt treboia. Al simțit el-ți în
gheață Inima, pe urma te-al făcut vlnâl la obraz 
ca cineva care zace de brincă. Se loviri* pa mi ri
tul cu line. Dar ai tăcut. Ai înfundat in geantă tot 
bănetul, ai chemHl soldatul care te aștepta cu birja 
și mină la comandantul garnizoanei. Ala se Iragea 
șl el de prin părțile noastre. — Domnule colonel, 
uite așa șl pe dincolo, invață-mă ce să fac. că se 
răstoarne lumea pcMe mine 1 — Stal liniștit, Mo- 
rogane, nu călca in străchini, aș leap ta și-om vedea 
ce-a fi. Au Irecui cîieva zile. La divizie, un amărit 
de suhlocolcncnt cam nu beltac ochi! ia vreme, șl-a 
găurit țeasta c-un glonte, paguba au Irecut-o in 
circa lui. Iar vulpoiul hăt rin te-a jumulit, ca pe 
un prost, de jumătate din gologani șl, ca nu camva 
să te la gura pe dinainte, mai tlrziu, a aranjat să 
fll trecut in rezervi.

Acuma. Trlfanc. asta s-a uitat, e chatie veche, 
lu al slujba ta. aici la moară, de unde scoți noap
tea porumb șl-I ascunzi în groapa de bucate a Iul 
Grlgore Jantea. nevasta șl fata lucrează In gos
podăria colectivă, sănătos să fll, că mal mult nu-ți 
trebuie nimic. De-o pildă, casa din Brăila. Ce fo
loase tragi de pe urma el ? Păgubești. Cn chiria 
abia ajungi să acoperi Impozitele. De-ala. zic. dâ-o 
tinerilor cu acte. Măriei și lui Lnș, să se mate In 
ea și să le pomenească toată viața, că uite ce om 
a fost lata. Da. Și miine dimineața să ram li In 
Găgulești, Viu cu flăcăul lă fixăm data nunții șl 
>ă hem aldamașul.

Amlntlndu-șl de Toma Hanu, cum pătrunsese In 
biroul Iul, înalt, roșcovan, cu pălăria de pai de 
orez data pe ceafă, în mină ca un bici Împodobit 
cu canaf roșu șl de vorbele-i rostite încet, răspi
cat, In timp ce ochii cenușii, ascunși sub spnnce- 
nele groase. 11 fugeau în toate părțile, rizătorl, Mo. 
rogan nn-ș| putea stăplnl mintă șl-l blestema pe 
frate-su Tănase, căci numai el, secătura. 11 băga
se n belea. ,.BIne măcar că l-a luat dracu !“ Toma 
Hanu II înfricoșase șl-l impresionase totodată. 
„Asta se pricepe să-l strings pe om in clește. II 
suge vlaga ca « lipitoare șl nici nu clipește. Pot 
«ă jur ea ticălosul a șl arm nit mobilă pe potriva 
casei mele din Brăila. Merge la sigur".

Le văzu pe femei că încă nu Isprăviseră cu mln- 
calul și cășună pe ele.

— Aveți de gînd să leorpălțl plnă la miezul 
nopții ? le întrebă. Ia stringeji blidele $1 ducețl-le 
de-alcl.

— Acușica, raapunse Taslca surprinsa. Hal. 
drăguța mamei, scoală, o îndemnă Ia rindu-i pe 
Marin, că n-am așternut paturile șl tat-tu i obosit, 
săracul. Arz-o focul de treabă, nu-l mai dai de 
capăt pină Intri în pămînt.

Marla se ridică, în tăcere șl începu să adune, cu 
mișcări repezi, tot ce se găsea pe masă. Tulpanul 
legat la ceafă, il alunecase pe creștet șl. In lamina 
crudă a lampII puse pe fundul unei putini, alături 
de salcîm, părul el negru, buclat, avea o lucire în
tunecată, stinsă, ca păcura veche. In ochii albaștri, 
deschiși, jucau firave reflexe aurii. La optsprezece 
ani avea trup subțire de sălhăDciane mica, obiș
nuită, să zburde în voie șl sini cit pumnul. Doar 
in dreptul șoldurilor, rochia, decolorată de prea 
multă purtare, se strimta, arătlnd că fala e 
coaptă pentru dragoste.

„Iaca, își zise Morogan cu dușmănie, cine se va 
lafui In averea mea. De haram a fost, pe apa Slm- 
bctel se duce. Eb, mama ta de viață ‘.

Clinele sebeuna in lanț. Stâpîuul 11 zvlrli o bu
cată de mămăligă : — na de ici șl taci ’

— Tasică, o chemă el, după aceea pe nevastă-sa. 
dă-te mal aproape să-ți spun o vorbă. Astăzi, aazi 
tu. am avut pețitori. Toma Hanu din Bozia o cere 
pe Marla pentru Luș al Iul. Eu, să știi, am bătut 
palma, că-mi place băiatul. Ca dotă II dau fetii 
cata din Brăila. Milne Tonu vine cu flăcău] să 
facem logodna, așa că aveți grijă să vă sculați de 
dimineața, să frlngeți g;tul la două găini.

— Val de mine! rosti femela adanlnda-șj mll- 
nlle sub bărbie, intr-un ge-st de uimire șl bucurie. 
De ce nu ne-al spus mai din vreme?!... Amețita, 
se lăsa pe bancă. Zîmbea șl zlmbetul 11 întinerea 
obrazul încrețit de durere șl de vreme. Vaxăzlcă, 
șopti ea, o să fiu soacră mare. Am apucat s-o tră
iesc șl p-asta.

— Dar mie nu ml-e drag de Luș, mamă, o în
fruntă Maria șl n-o să mă mărit cu el.

Taslca se sperie de izbucnirea fetei. Se suci spre 
ea șl începu s-o mustre:

— Draga mea, cum poți să vorbești așa ! Trl
fan șl cu mine îți vrem numai binele. Fii cuminte, 
o povățul ea. $1 de ce zici că nu țl-e drag Luș ? 
o întrehă. La balul csre s-a dat în duminica paști
lor la Bozia, al jucat numai ca el. ȚI a dat atunci 
o groază dc Ilustrate șl iu le-ai Înșirat in toată 
casa, ce pereți.

— Nu, mamă, nu, se IndlrJ! fata — și Taslca 
simți că-1 singeră Inlra?. Nu vreau să-l Iau. Nu am 
nimic cu el.

& ÎLUAft OLAPJU

la
nu

Bralia, cam 
vTel. De ce.

Horla Moh- 
pllns. Pe el

lai 
de

partid Inde

Trtfaa Horea 
fl drarhto cere] 
poete eă a-ar fl 
xaața fetei, căci era prima aart clad ll lețea dla 
cavlat. Se ridică ta picioare, ars de mtale șl, ta- 
UțlBd-o de umeri, o imoaree spre eL

— De ce au vrei Marte ? se aazi glasal tal.
înăbușit |a loc să-mi săruți mina că te scot de ta 
coada sapei, dla lat șl prăfârafe șl te trimit to 
oraș să au mal fll cu rapăn pe picioare, să le ții 
toata ziua lu pantofi șl dnd te oescalțl. seara, aâ 
veri ct-s albe ca lehada, la faci pe do«_Tu nn ești 
a mea. Marte. <t ea Iți dau casa * “
n-al «âzut niciodată, șl tu zici că 
Marie ?

— M-nm jurat sâ-l fiu nefastă 
rennu. răspunse fata. Ineclndu-ve 
I] iubesc.

Horla Mohreanu era instructor
Bozia.

— A, se dumiri Morogan, avta el șl-l dădu dru
mul din mîlnl. (Taslca Ișl 1ra«e șl ea palma de pe 
gură ; crezuse tot tlmpal că bărbat-su ncum-acum 
se va porni *1-1 drabănească fetei pumni cu ne
miluita șl se ghemulse asupra el ltuhșl să împie
dice țipătul ce i se ivircoleo ia piept). L-al schim
bat pe Lnș ca Mohreanu ?! Fă nine șl Intoarce-ți 
ochii către cel dinții. De jurămlnt te dezleg eu, pe 
mine aă cadă picatul. Înțelegi, pe mine ! M acum 
mergi la culcare. Bagă de seamă însă, urmă el, ca 
glaanl sec. amenințător, dacă miine te pane dracu 
șl cricneștl. mătur ograda cu tine. Să nn te rogi 
de milă pe armă, că, vezi, țl-am spus din timp să-țl 
bagi mințile In cap Asta e.

Mar la tăcu șl se depertă. tremuri nd. spre podul 
de fin clădit deasupra grajdului, unde dormea, 
vara.

Luna plină. Ieșită la despicatara dletr-ua nor. In- 
valuta |n lumlaa-1 blinda, ușor Înnegurată, Întreg 

pămlatul. Namai cilțll din fnSoarele de In splnzu- 
rnte pe slrma legata latre porumbar și staulul oi
lor, sticleau fosforescent ca niște țincușe de os.

Trlfan Morogan șeza o vreme In loc, privind 
încruntat, la clmpie. apoi scoase o țigară, o aprin
se șl porni spre poarta.

— Mă dac plnă la Jantea. II spuse Taslchil. am 
puțină treabă ea eL Mă la torc îndată.

ieși In dram la dreptul podului de lemn de peslc 
Calmițal, cu arcade la amîndouă Intrările și coti 
spre Jantea pe dupj zăvoiul de sălcii. Se ducea 
să-| spână ca. In zori, să încarce porumbul ascuns 
I» gro*P« de bucate și sâ plece cu el la tlrg.

*
Podul de fin al Moraganllor, unde urcase Marta 

șl se lungise îmbrăcată pe pătura așternuta la clțiva 
pași de scară, e înalt incit poți sta In picioare In 
el. Pe tlmpal verii, scindările care formează pe
retele din față slnt date joa și în locul lor se pune 
o plasă de slrmă, ca ochiuri potrivite ca mărime, 
ca acelea de la căștile de porumhel, așa ca vln- 
tu] pătrunde In toată vala In maldărele de Iarbă șl 
lucernă îngrămădite la păstrare. Citeva tufe de 
pelin, smulse cu rădăcini șl virile pe dapă grinzi, 
împrăștiau un miros amărui deosebit dc cel dul
ceag și ușor — mal mult o părere — al florii dc 
fin.

Bagă 
il-gliește ogrs spre clmple al
line malcă-sa ea vlaaoteali țse-rfwl 
șl să se strecoare, fără prtaneHH *■ 

lai făcuse de ellava ari 
vreme. Dragostea tor IneepMi Intr-a 

' mata 
șl brigada din Găgaleștî a gospodăriei

Măriei mi-i era gfadnl 
Harta Mahreun sâ se vadj 
șanțul care 
aștepta să term 
ea sâ coboare 
local lntllnlrll. așa cum 
!■ »lt) 
slmHtâ «fia luna Iunie. Cazaseră ploi mari 
sâptăml 
colective cu sediul In Bozia ieșire să dârlme dtile 
de gria, încinse de umezeală. Cete de dte 
oameni — la aceea a Manei re alipire șl Horla 
Mohreanu, venit să dea o mină de ajutor — libe
rau șl loan snopii așezat] Io cruce șl-l rlndalan 
roata In jur, cu spicele In soare. Celor de dedeoaht 
le desfăeean legăturile șl-l răsfoiau cu o izbitură 
de picior, data dibaci, pentru ca valurile de do
goare care copleșeau iar aerul, ailrnlnd ca o ceață 
moartă, să stlrpească mucegaiul ce atacase palul. 
De la fund țlșnea uneori dte-an șoarece, pripășit 
la căldură. La vederea Iul. Marla slobozea un țipăt 
și sărea in llluri, speriată.

— Grozav ce ți-e frică de șoareci I zise Mohrea- 
nu. Șl el Ișl pierd mințile fugind de dumneata 
să nu-l pocnești cu secera In cap.

— Val. făcu fata, dac-aș nimeri cu mina Intr-un 
colb de-al Jar aș leșina îndată și pe armă, de știr
bă. a-aș mai mlnca o săptamină.

— Cuiburi n-am văzut Se pare ea nu s-an pră
sit mulțl pe-aicl. Șl, ca să se convingă de adevăr, 
răvăși ea bocancul local aude fusese claia — pă- 
mlnt chel, miriște putredă, ca rare fire de mohor 
opărite. Na. cuiburi n-au fost, repetă el. Cel puțin 
aici n-au fost.

— Du mi talc, întrebă fata mirată, nu țl-e teamă 
de el ?

— Na. răspame Mohreanu. De loc Clnd eram 
mic șl-al mei bateau porumbul, prindeam cit pu
team de malțl, 11 Inhâmam la an cărucior la care

se afla o pipași a 
soru-mî șl-l minam poc 
nind din bici, cu har
malaie mare. La urma 
II zdrobeam ca cioma
gul. Da1 de ce mă pri
vești așa ?

— Mă crucesc cit de 
iaalt ai crescut. Cred 
că ea nu țl ajung nici 
la umăr. De-ala nu țl e 
teama de 
înalt.

— El.

șoareci, că ești

asta-l 1 rise el. 
Poftim alături să 
măsurăm. Na ești 
atlt dc mică.

— N-are 
oricine că 
spun eu.

Aproape 
mlntulră treaba Oame
nii adunară balendrele 
șl grăbiră spre cătun să 
se laie și să se prime
nească. Maria, ostenită, 
râmase mal pe urmă. 
Sub un corcoduș, în 
marginea lanului de 
floarea soarelui In care 
zumzălau albinele, se 
opri să-șl tragă de pe 
brațe mîneclle de lină, 
desprinse de la o fla
nelă veche, pe care le 
Îmbrăcase ca să M a- 
pere de zgîrieturl. Di
mineața, clnd plecase 
de acasă, malcă-sa 1 le 
Însăilase de rochie și 
nu izbutea acum să

ne 
chiar

roai. 
e așa

Vede 
cum

de prlnz

rupă ața.
— Stal, hU le mal chinul, spuse Mohreanu, că-l 

viu cu de bac.
Se aplecă șl tăie ața cu dinții
— Uf 1 răsuflă ea ușurată, la sfîrșit. mlșclnd de 

citeva ori brațele subțiri, bronzate. Parcă le-am 
scos din cuptor.

Deasupra lor, In ramurile corcodușului, ugula o 
porumbiță sălbatică.

— Spune, 11 ceru Mohreanu. dlsearfi vți ta țoc 
în Bozia ?

Marla se mohnrl.
— Nă mă lasă de-acasa, că m-aș duce zburlnd.
— Păcat. Dac al veni, ml-ar place să Joc cu 

line, Marla.
— Și mie eu tine.., Horla, grăi fala, tristă.
Pe Marla, apropierea de omul acesta, înalt, tlnăr 

— Mohreanu avea douăzeci șl șapte de ani — pu- 
lernlc, fălcos, cu veșmintele mirosind a ploaie șl 
a grfti. o tulbura. II risipea glndurlle.

— Horla, vorbi ea îndrăzneață — șl el se Inflo- 
ră — dacă vrei să mă vezi dlseară, vino la răchl- 
Hle din fundul ogrăzii noastre.

Mohreanu avu o clipă de descumpănire, apoi o 
cuprinse in brațe $1-1 căută gura. Buzele el erau 
sărate de Arșiță.

Clnd o slobozi, Marla 11 privi în ochi, tăcuiâ, 
apoi, tot >n tăcere. îșl atlrnă secera pe umăr și o 
porni spre cătun. Iar Horla apucă drumul In sus, 
spre Bozia.

In ped troznl o grindă șl fata tresar;. Se făcuse

a e de por
te. Iar tata ^M- 

d|n BrUto. Și asta a 
șl hahale de pHan II 

zgn^ira pieptul Ce mă fac. Harta, ce mă fac ? 
kzbocnl fata neszaplaltâ șt ne atins de el. dige
rată. ogleptln< ca o explozie de lăcoaale nefl- 
raMC*. lotlpărlLa la ochi șl pe chip, izbăvirea 
care nranal de la el pălea sa vină.

Mohreaaa 11 trecu polona peste obraji, ca aă-i 
rvMe toertmlle șl o dezailerda, răvășlndu-l pârul. 
In ttanp ce o boare de viat dinspre Câbaățai clă
ti* buraienile cimplel. In xâvotai de plopi pira
midali țipă straain o bafnlță. an fulger vlnât 
rvtent pe bolU, In depărtare și Maria auzi vocea 
tal — ta numai a mea al să fii Maria — șl o lu
mină albă, odlhnlloare, II coborî In suflet.

— Du mă de-alcl. Horla. du mă unde vrei Iu.
— Nu. se împotrivi Mohreanu, acum na. Intll 

să merg să vorbesc ca nea Trlfan. Lumea nu în
țelege multe. Merle, șl ea nu trebuie să-i dau de

— Dar tata nu-l vrea declt pe Luș pentru mine. 
Numai pe el. Șl miine Luș vine să facem logodna.

— Atunci o să mă duc la Toma Hanu, Ia Bo
zia. șl n-o să mal vină miine nlcl-un Luș.

Maria se desprinse de la pieptul lat șl se nșeză 
In Iarbă, alături de cărare. Deasupra el. cerul era 
negru și înflorit. „Parcă-I un lan de raplță', se 
glndi fata.

Mohreanu aduse haina șl l-o puse pe umeri. 
Horla, șopti ea, lucbizlnd ochii, fă-mă nevasta 

ta, aici.
Bărbatul ava o tresărire ctadatâ In tot trupul. 
— Vreau să fia nevasta ta, repetă Marla...

Tlrziu, către miezul nopții, se despărțiră. Marla 
îl urmări cum se depărtează In noapte, pe bicicle
tă. pe drumul dinspre Bozia, șl clnd negura albă
strie 11 înghiți cu total, ae întoarse în podul ca fin.

„Doamne, ie glndi ea, dac-ar ști tata ce-am stat 
să fac. ml-ar Întinde pielea pe băț și m-ar închide 
la fnndal pămlntulul".

Luna ajunsese deasupra salclmllor din ograda și 
privea In pod pe sub streașină deschisă. Marta, 
obosită, ae raci cu fața spre stllpli care susțla 
creasta acoperișului. Frlnghll, sirme adunate ca
iac. două clrllge de scos gălețile înecate la fintină, 
capete de carele pe jumătate putrede, o legătură 
de zăbale șl de chei ruginite șl tot solul de alte 
flecuri aiîrnau de culele bătute la trupul lemnelor 
acelora groase, Jupuite de coajă.

,, Pent re ce-or fi adunat toate astea aici*' se În
trebă fata... Dedesubt In grajd se auzea ronțăit de 
șoareci. Dar Marja adormise șl a-avea cum iă-i 
mal fie frică.

*
Marto se trezi tlrziu a doua zl, tocmai către 

□rlnzul cel mic. șl o găsi pe malcă-sa. care se scu
lase odată ca steaua zorilor, la bucătărie. Râzula 
cn cuțitul, ghemuită pe prag, tigaia de aramă în 
core copsese plăcintă. Pe plită, Intr o tingire, sfl- 
rila în untură șl ulei — grăsimile amestecate fră
gezesc carnea — o găină despicată In două. Taslca 
pregătise și o oală cu clorhă, dreasă cu leuștean 
verde. Făcuse totul singură. Morogan, vâzînd cit e 
de înglodată, voise s-o strige pe Marla, dar ea 11 
oprise.

— Odată se logodește omul în vlaiâ. Las-o să 
doarmă plnă se satură. Poate că bărSat-su n-are 
s-o țle pe palme.

— Ești proastă de dai in gropi, l-a răspuns Mo
rogan. Dac-o fi din alea de cart știu eu. ne logo
dește și de zece ori. Tu n-al fost de două ori mi
reasă ?
“ S-o ferească dumnezeu 

mine.
Maria se spălă pe ochi la 

să mănlnce. „Ce mal de bacate", se mira ea șl 
la glndul că toate erau degeaba, că Toma Hanu 
șl Luș n-au sa mal vluă — știe el Horla cum să le 
vorbească, sl-l facă să priceapă că nu se poate alt
fel — pufni In rls. Rldea așa cam rlzl clnd l-al 
pregătit cuiva o păcăleală șl ăla. neștiutor șl tont, 
vine Întins să cadă în ea.

Taslca se veseli șl ea. „Drăguța mea, o lăudă, 
știam eu că supărarea de-aseară nu i declt o 
toana".

să pățească și ea ca

fintină și se Întoarse

Afară se auziră pași grei, IndesaU șl îndată după 
aceea Morogan se ivi In prag, mic, bort os. leoarcă 
de nădușalâ.

— Afurisitul ăsta de soare, bombăni, almlcește 
total. Nu mal e chip de trăit, ia foc lumea. A, 
schimbă el vorba, dlnd ca ochii de Marla, te-al 
sculat ? Du-te-n casă șl te piaptănă șl la-țl altă 
rochie. Ca ala de pe tine, clumpavă, ești mal 
goală ca o paparudă.

— Dacă-ți place matale să ma vezi gătită, mă 
duc. zise fata.

— Îmi place, nu-ml place, fă ce-ți spun ! II strl- 
gă ta-sa din urmă, mlnios.

Fata dispăru In casă șl Morogan Ieși la poarta 
să se uite pe drumul către Bozia, pe întinderea că
ruia, pale de vint. Iscate prin cine știe ce minune, 
ridicau clrllonțl de praf, i se păruse c a deslușit 
In depărtare huruit de căruță. Nu se înșela. Peste 
puțin apăru, la cotitnra cea mai apropiată. Intre 
balurile de borceag. căruța lai Toma Hanu. paria
tă la trap de an cal Intre halube.

„Vine pezevenghiui. nu șl-a rupt gltul. II bles
temă Morogan, șl se duuuce dracului căscioara 
mea, se duce“.

Trase zăvorul de ta poarta mare $1-1 slrlgă Ta- 
tichii aă încuie clinele in grajd că sosește drăgu
țul de Luș șl s-ar putea să-1 hărtancască nădragii.

Marla II auzi din casă șl sări la fereastră, toc
mai clnd Toma intra In ogradă $1 le saluta pe gaz
de. fluiurlnd pălăria de pal de orez. Un junghi o 
fulgeră prin t’mple șl se prăbuși pe pal, bocind.

încradințată că Horla, după ee-șl tăcuse poftele etl 
ea. o părăsise, o lăsase Iul Luș.

intre timp, cel de joi desb&mară calul, |] legară 
la conavflț ș| re str1n-«era la vorbă In Jurul mesei 
de sub saktai. Luș ita mal de-o parte, ia capătul 
laviței șl se uita Io toate pArțlle. așteptlud s-apară 
de uadeva Marla. N-avea declt nouăsprezece ani. 
dar re vadea in el samloța de volute, cad de 
pe-aeam era aproape cit ta-su. Avea umeri vin joși 
șl brațe la gL Buza de sos, crudă, neîmplinită 
iacă, lâa să se vadă un șir de dinți albi șl mici. 
Parul bălai, căziada-1 pe frunte. 11 da un aer ștren
găresc și-l făcea oleacă mai prietenoși ochii suri, 
atari, al a agi ți.

— Ce cauți. Luș, iată. H îagbloldl Toma, clipind 
boțește qpre ceilalți. Pe clne-aștepțl to poate că 
atei na-l acasă.

— Da, ma, răspunse Marogau, btijocorltor, e 
dopa caii. Joaca tontoroiul lntr-un picior acolo. 
Scaieți-o șl strigați-o cum e clntecal ăla al co
piilor : bill, hlti perambd. vino-ncoace, la pureci 
— șl să vedeți cam vine.

— Trîfaue. strigă Taslca, mustrătoare.
— Ce-I ? făcu el. Crezi că ae supără oaspeții ? 

Na, al n-al ta grijă de asta. Hai, du-te de-o chea
mă pe fată și puneți masa că mi-e foame de crăp.

Maria teși afară Imbricată c-o rochie nouă, de 
crepdeșlu. Palida, cu ochii umflațl dc plins (mai
ci aa era Îngroziți de cum o găsise și nu mal în
țelegea simte din ce re Intlmpla cu dlnsa; doar 
mai adinei ari umplere casa cu rlsul ei). Sc apro
pie șl dădu buni ziua, mlngilndu-și șirul de măr- 
aele — boblțe albe și roșii, mici, prinse pe trei 
fire de nytou care se Inchelan Intr-un fel dc bro$a 
aurita. Toana Hanu se ridici șl-o sărulă țocăit pe 
frunte strîgînd : sâ-ml trăiești, noră, să-mi crești 
nepoții (Dar îa gind o înjura virtos. Ehe, lighi
oană prefăcuta, ce-al să joci tu pe sirmă la mloe. 
L-ai pas pe Mohreanu să ma scoale în crucea 
noplh eă să te las Iu pace, că numai ca el vrei 
sx te măriți. „O las. cum să nu, e bucățica du- 
mllale. l-am zis ; m-ar bale dumnezeu dac-aș In
unde mina sa fix) rup de la gurâ“. Da' uite că 
tot o sa le lan șl ăluia n-o sâ-I dea mina să facă 
tămbălâu alei). Iar Laș 11 strinse mina, roșu de 
emoție șl-i făcu loc alături. Ia vreme ce Taslca 
lugrimâdea pe masă buretele pe care le pregă
tire Ca băutură. Trlfan Morogan scosese din beci 
o oală cu țuică, mare cit blrdălașul în care se 
mulg vacile.

— Oho. făca Toma Hanu, dlnd o ceașcă pc gît, 
e tare a dracului — șl plescăl din limbă. Să știi 
ca nu plecăm repede de aici.

Ca să scape dc o grijă, Toma Hanu 11 anunță 
dintru Început pe Morogan!, că. In ce privește 
nunta, el e de părere o-o tacă la toamnă, după cu
lesul viilor, dar că Maria trebuie să se mute 1a el, 
la Bozia. Începi nd de duminică. Bagă actele la 
Sfatul popular ca Laș șl se mută.

— E blnq așa. aprobă Morogan cărula-1 era 
totuna, acum clnd Intrase In horă. Îmi convine.

— Tritane, ae auzi deodată vocea lai Papa Leon, 
la garda! din fandai ogrăzii, ce e acolo la voi, mă? 
Curge, văd, rachial ca apa pe Călmățul.

— Păi tu ce crezi s! fie, rise Toma Hanu, dacă 
ea am tată mare și el flăcău, hal ?!

— Bairam, xlae Papa Leon.
— El da. șl ce-țl pasă țle ? strigă Morogan, mî- 

nlos, zvlrllnd milnlle înainte, așa cum faci cînd 
vrej u alungi găinile venite să riclie lingă ușa 
caret Mă-njurl In fleearc zi In gura mare, că țl-aș 
fl luat tocul ăsta pe de pomană, și-acum hop, te 
legi la vorbă cu mine. Du-te și lasă-ne-u pace 1

— la te uită 1 se cruci Papa Leon. Păi tu nu 
■a Injari pe mine ?! Ba bine că na ! Dar eu slnt 
mai deștept, Morogane, ala te arde pe tine, că eu 
totdeauna mă scol cu noapte a-n cap șl ți-o Iau 
Înainte. Chestie de timp, încheie el și se depărtă.

Alde Hana, socotind ca lucrurile m aranjaseră 
cum e bine, se așezară cu temei pe chefuit. La 
mlncare se îndesau șl nu prea, în schimb băutură 
o zvlntau.

— Asta nu-l țuică — li dădea Toma cu gura, e 
lacrimă de amantă. Să mă trăsnească dacă mint.

Morogan sta, ca de obicei. 1n capul mesei șl câta 
la ei cu dușmănie. „Prăpădesc totul, ca guzganii, 
ticăloșii. Pesemne că pe la cl pe-acasă papă mai 
mult răbdări prăjite". Pe urmă nu se mal glndi la 
nimic. Începu șl el să înfulece, rliplnd bucăți mari 
din plăcinta făcută cu multa briază Marla nu 
gusta nimic, dar nici bărbații șl nici maică-sa nu 
se sinchiseau de asta. Ișl ziceau că așa sini mire- 
sele, mofturoase.

Tirzîu, clnd umbra salcimulul Incepn să se 
scurteze. Trlfan Morogan l| făcu semn ncvestl-s| 
s-o la pc fată șl să plece amindotta In casa, să nu 
le mai fatalle muștele acolo degeaba. Tasicn crezu 
că omul el vrea să înceapă toemeala cu socrul ăl 
mare, să vadă ce-l d! băiatului, ce trece la numele 
lai, $1-1 lăsă singuri.

Dar Morogan nu se gîndca la așa ceva. Știa că 
Toma Hanu se zbate să apuce, nu să dea. Alia 
avea el In cap. O luase puțin la ureche Și vroia 
să-l clnte Laș, care șl el se cherchelise. („Barem 
cu atlt să mă plăterecâ"). Cit despre Toma Hanu, 
ca toate că dace la băutură ca un bivol, era cuc 
șl altă pasăre, cum se spune, dar nu se cunoștea 
asia pe fața Iul. Cel puțin nici fl-su $1 nici Mo
rogan nu bănuiau cft-i dări mat.

— Zi-1 ceva de Inimă rea. ginerlca. Da să nu 
arii. Zl-1 încet. Of. cum m-ați bușit voi. Cu parul, 
cu malul In moalele capului.

Luș nu se lăsă rugai, începu mimaldecil legă- 
nladu-se, un clatec care-l plăcea Iul.

...Că tu mi-al fost lume, hoață. 
M! vorbeai de bine-n față. 
Dar dimineața, la șosea, 
lm| făceai discuția...

latre timp, Toma Hanu, nducindu-șl aminte că 
zărise. Intr-o vie, aproape de Găgaleștl, o femele 
cu care ae avusese el bine, cindva, se sculase de 
la masă $1 ieșise in clmpie.

— Tată, stal liniștit, mă, 1! strigă halatul din 
armă.

Dar Toma nu se opri.
— Tată, 11 chemă din nou flăcăul.
— Zlt 1 răspunse de data aceasta Toma. Șl re

peta : zlt I
Peste clieva minute, Morogan, care il băgase 

pe Luș în bucătărie, să se culce, șl se urcase In 
balcon uade adie vlniul, văzu că soarele-1 copleșise 
pe Toma Hanu. Ajunsese pe o movilă cu iarba 
porcului și cimbru șl se lungise pe creasta cl. „E 
beat, se glndi Morogan. He-he, lacrima amantei*'. 
Aazi In odaia alăturată pe careva dintre femei 
suspinind șl trecu să se uite pe geam ta ele.

— Hei, strigă el, ce-l cu voi ? Cereți oslndă, 
văd eu.

Femeile amuțiră și Morogan se întoarse pc lo
cul de adineauri. Movila pe care dormea Toma 
Hanu luase foc. Iarba porcului se aprinsese de la 
soare (asta o știa bine Morogan, căci de-atltea or! 
li fusese dat să vadă. vara, asemenea hitlmplârl, 
aici In cîmpie) $1 ardea, sllrnltă de-un fir dc vlnt. 
Fumul el Inccăclos suia în colaci albi spre vlrf. 
Încotro întorcea vlniul flacăra gălbuie. Bucuria 11 
nane] pe Morogan, căci cunoștea că fumul de iar
ba porcului e ca otrava $1 că cel de cimhru te 
amețește.

— Sfinte soare, murmură el. arzi, sfinte soare! 
Se ruga pentru casa lui din Brăila.
— AJută-mă, sfinte soare!
li veni In minte că de pe pod se vede totul mal 

bine șl atonei cobori In ogradă șl Ieși In drum. 
Zările flerbeau In apa morțllor. Iar scăpărarea 
aceea fantastică 11 da patere șl liniște. Spaima de 
Toma, de cele ce știa Toma. se făcea scrum, odată 
ca Iarba porcului. In flacăra care, ațlțată de vlnt. 
sărea din spic In spic.

Dar clnd ajunse sas șl încăleca pe grilaj, încre
meni. Printre lanurile de porumb, sc apropiau de 
movilă doi oameni. 11 cunoscu . unul era Papa 
Leon. celalalt Horla Mohreanu. Papa Leon, dobi
tocul bălrin. se tlrlse plnă la Bozia ca să-l vesteas
că pe instructor că Toma Hanu a venit In pețit. 
„Of. câpățlnă seacă, se ocări Morogan. n-am vrut 
să-l chem la un pahar de rachiu. Acum ar fi zăcut 
gemlnd. pe prispa Iul".

Mohreanu $1 Papa Leon văzură focul $1 pe Toma 
Hanu. dormind întins pe borta. In dogoarea Iul, 
$1 o rup seră la fugă tntr-acnlo. Flacăra se întinsese, 
acoperea întreaga movilă. Pălăria de pai de orez, 
rostogolita Ia picioarele omului cufundat intr-un 
somn besmetic, se mistuia șl ea Încet.

De pe pod, Trlfan Morogan se uita buimac 1r 
Mohreanu care fșl smulsese haina din spate șl 
înăbușea focul cu ea, mergi nd dc-abușelen. Pap® 
Leon, desculț, juca pe tufele dc cimhru

— Joacă pcntni că vin rusaliile, strigă Moro. 
gan rlzînd. si începu șl el să țopiile

Dar rubinie fuseseră dc mult Trlfan Moro/an 
înnebunise.
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Avangardalucru,

Mina se pricepe la scăderi I 
La arltmetieâ - premiul intii I

Mal cu seama scade 1 
Șapte, in ion de ii. 
Șase cind asfinți.
Unul râmine și cade.

de ii, 
Iernai.

In nonuaeele de 
NICULAE STOIAN

Club aici am clădit, magazii, 
Fin in luncâ la vite-am cosit. 
Primul «ers tot aici II ivii
In al spicelor lin șopatft

prag 
Comsomol.

tiu - 
fost dat;

In rominește de 
ROMULUS VULPESCU

JACK GRAHAM 
(muncitor — Australia)

E aici al țaptelaa miner, 
împietrit în llnișii profunde,
Cu moartea, venită nu se știa de unda, 
La câpâtii.

Totu-aicea nespus ml-i de drag : 
Către șcaalâ, drumeagul domol, 
Ocolind al bisericii 
Și ducindu-mâ spre

lată cimpul in care
Far sâ-mi drămui puterite-neam. 
lată banca-ntra sâlcite vani, 
Unde-odatâ iubHa-nlilnecm.

Al recoltelor mejlar, sâ 
Tot aici, in colhoz, mi-a 
Cu-a mea muncă, cu ceea ce scriu. 
Voi sluji îndrăgitul meu sat.

FOTIS ANGOULES 
(pescar — pârtiei pani 

la Rezistența anlijasastă — 
Grecia)

Nimeni daci nu mâ poate lipsi 
De al meu neschimbat obicei ; 
Sâ mâ scol tot In ieri! 
Fină seara muncind eu

comunistă

Versuri ale
muncitorilor

Cinci ani 
de la moartea lui 
GEORGE ENESCU

A. PECIALNOV
(colhoznic — U.R.S.S.)

") Poezia este scrisă in 1957, cu prite- 
ful anei grece generate a minerilor as» 
turieni. Greva a luat naștere In semn 
de protest împotriva condițiilor exte
nuante de muncă In mina capitalistă, 
dotată cu un utilaj învechit ce punea 
In permanentă primejdie viața munci
torilor^

In lumea suferinței rn-cm născut 
Si plinea-am hâmlelat-« din durere ] 
In bamâ am trudit de U.ncepte. 
Din vlaga mea, died altera putere. 
Dar soarele pe cos va rfadn 
Și, temnița iurpind din temelia, 
In urma avangarda! voei păși 
Cu arii de muncitori asemeni arie.

Așa a (ost
Râzbaiu-i tilhâria cea dte Mtutâ : 
Slâpinii var si scoate-cnori din sinpe.
Dar glasul PAcii-n «eoc de «aac oa-l curmă 
Nici chinuri și nici vortiote aM^a.
Vom fringe fi aăbtale d căsana 
Iar frații noștri liberi er eă fie ;
Clădind e lume mm 
Cu mii de OMnertorî

Tovarășilor
care nu s«au
întors Jin luptă

pâttățelela «abatajelor.

înainta da gloria.
Soarele a strălucii deasupra stepei 
A topii zâpezile
Iar inimile oamenilor, 
Fierbinți, au nlcnit in lumină.

Apoi,
Moartea l-a luat pe Tar 
Iar apoi,
Staiingradul a deschis 

Porțile uriațe-ala lumii.

ovate < ■

JOSE LEON DELESTAI 
(minez asturian — Spania)

Șapte mineri

Desen de F. CALAFETEANU

Șapte-n zori placase. 
S-au Inters doar șase. 
Unda e al șaptelea miner I 
Șapte umbre zorii au zărit. 
Șase numai, lungul asfințit. 
Unde 0 al șaptelea minor V 
Șapte soții
Le-au dat șapte sâ rut uri, tăcut. 
Acuma, sub cer,
- Lăstun fârâ cuib - zboară stingher 
Al șaptelea sărut.
Unde o al șaptelea miner I 
Din raft s-au luat șapte lămpațe
- Șapte licurici in umbra uriașă - 
Dacâ sint numai șase-n drligul de fier 
Unda o al șaptelea miner î
In «ari - șapte voci,
Ca șapte perforatoare scormonind In roci 
Seara - șase tăceri,
Ca șase lacrimi solemne. 
Unde e al șaptelea miner I 
Unde e al șaptelea miner I

N-ai învățat niciodată că mina 
aritmetică, haina I

Fină tirziu
Pe tabla ei, neagra ca una da școală, 
Minerii scriu
Cu tibișinil lâmpașelor 
Și fac socoteală. 
Dar ea adunâ și scade 
In

Peste zâ păzite curate,
O dira din al «astru singe 
Va prinde drumul tă ne-a rate,
Chiar daca noaptea-n jur sa strings.

Pe dramul nostru-i însemnate 
Urmele «oastre-ntingerate.

In rominește de 
TAȘCU GHEORGHIU

tn concepția artistică a lui George 
Enescu, funciar legată de aspirațiile 
poporului ți umanității. muzica st 
înfrățește In mod firesc cu arta fca- 
ubdului, cum singur o mărturisește 
tn discursul de recepție la Academia 
Pomină (22 mai. 1933) :

vPcezi* și muzica, euvlntul și ia. 
nul, au mer» mlnă-n mini, adesea 
con topi odu-ee. corrțtatindu-ee.

Cuvfntul arunci lumini vie asu
pra sentimentelor descriiodu-le, pre- 
ciztadu-le-n chip plastic. Grație cu
vin tu lui, glndirea k poale formula. 
Muzica revărslndu^se-n adlncimile 
sufletului pătrunde, misterioasă, tn 
cele mai tăcute taioe ale simțirii. 
Din knbinarea curtatului șî-e mu
zicii a-au născut și ce vor naște 
opere nemuritoare".

Această conștiință l-a făcui pe 
compozitor să fie un prețuitor deli
berat al folclorului rominesc Ca fi 
al poeziei lui Vasiie Alecsandri șl a 
lut Emnescu. E upor de înțeles ini- 
patina Iul George Enescu din 1915. 
pentru ridicarea unei statal a lui 
Eminescu in București. Spre sfirfitul 
oiefii lui Eminescu, Geor
ge Enescu. copil, concer
tase la Botoșani — fi a- 
mtnlim că tot atunci In 
ziarul boioșenean Curierul 
romln. condus de Sdpio- 
ne Bădescu, prietenul poe
tul in, a apărut prima cri
tică muzicală asupra co- 
pilului-mnune. Enescu Iți 
apropiase in programul 
din 1915, dintre scriitori, 
pe Deia»rancea fl pe Vic
tor Eftîmiu, pe actrițele 
Marioara Ventura fi A- 
gepsina Macri, precum ți 
ți pe dțioa remarcabili inierprefi im 
strumentali:

PALATUL ATENEULUI
Slmbătă 31 Ianuarie 1015 

ara fi seara

FESTIVALUL EMINESCU 

organizat ta vederea st ringer ii fon
durilor pentru ridicarea unei statui 
mirelui poet romfn Mihail Eminescu

PROGRAMA
1) G. Enescu, Sonata 1 pentru 

vioara șl pian
La vioară : Mircea Bir san
La piae 1 George Enaacu — Prima 

audiție
f) Datauraneea. Cetind pe

laMMv
3) Fr. Krtuier, Caprice viennois 
La vioară: Mircea Binau
La pian: Jean Altecscbn
4) Ceiiud dia Emnaocu:
Maria Vmdara, Agepman Mmtî i 

Câte
5) Factor £jtaa«: Cobre dm o- 

perele soia: Rapaneu
Rulează tdrrari Emnaacu — Vero

nica Micta tăcut la Pans de casa 
Pafhe-treres (1500 ruj

la ar ara fi luni. George Enact u, 
dmpnd Orchestra simfonici a Mi- 
msternlta Instrucțiunii, dăduse ia 
București ți alte concerte pentru 
atingerea fondărilor necesare COn~ 
strmru anei orgi la Ateneu, pentru 
JCmcaa Roșie' p pentru ^Asouația 
atariraid roadntT.

DatoriM coasatucărU too. Hie. 
Mustr, colaborator științific al in- 
stiiai^ai de istoria artei de pe lingă 
Academia R-P-R. ți suiui dintre cei 
otoi aiaftadâpt oenatetarj ai operei 
compozitoruim. <mem putința să îm
părtășim peMadai alitar c uni n tar ea 
pe care Linia Rebreana a rostd-o 
la Bucureții la ziua de 11 decem
brie 1931, cind s-a sărbătorii împli
nirea ebntei de 50 de ani a ltd 
George Enescu i

..Statern recunoscători d a-a oie
rii aer ii tarii or romi oi prilejul să se 
asociere la omagierea lui George 
Enescu.

Liviu Re bre arta 
despre

GEORGE ENESCU
Sărbătorirea se face cind Enescu 

Impltaeșio 50 de ani. Dacă n-ar li 
spus cei din intimitatea lui, desi
gur că nici noi și nici admiratorii 
de aici și de pe tot globul, n am fi 
bănuit că Enescu a ajuns cincante- 
nar. Pentru uoi Enescu a rămas 
fără virată, maestru ideal mai pre
sus de trecerea anilor. II ascultăm 
azi, ca și ieri, ca și mftae. — ace
lași vrăjitor iucomparabil, același 
pasionat al armoniei, aceiași entu- 
îJitet al creației, același răscolitor 
și alinător de suflete...

Pe deasupra all tor daruri, Enescu 
a primit și pe acel al maturității 
eterne. E datul rezervat celor pu
țini dintre toți oamenii Înzestrați. 
Imensa majoritate a artiștilor de 
toate lefurile trăiește din actualitate 
și pentru actualitate. Activitatea 
noastră omenească, operele noastre 
de artă, cunosc îndeobște o curbă 
ta a scena ia ne. cu o culminare și 
apes cu un inevitabil declin. Gear, 
ge Enescu c dintre cei puțini aleși 
dintre aleșL După o ascensiune ra- 
Mă. * r Ama» pe culme, aua ; pe 
Itagă ei, ș« mai alea pe sub el, trec 
modele și capriciile, trec gri biții și 
neisprăviții. Pe el ou-l abnge nimic. 
E actual azi. cum a lost ieri, cum 
va li inline. Cei 50 de ani ai lui nu 
Însemnează declt un număr de or
dine. Arta lui e deasupra numere
lor de ani. El se Întruchipează In 
creații care slides zi numerele și 
anii, care ie ridică peste hotare și 
se împrăștie pe lot cuprinsul plane
tei noastre ca o merinde vie pentru 
toate sufletele însetate de frumos.

Gloria lui Enescu tnaă e fi cea 
mai curată fiindcă este numai glorie 
și arii, fără nici un adaos. Noi am 
avut și avem artiști remarcabili 
care au creat opere strălucite și 
care au pus temeliile unei culturi 
naționale romtoești, care mai pe 
urmă au înălțat această riniră cul
turi, la nivelul ei, desigur respecta
bil, de azi, și care îndreptățesc toate 
speranțele pentru viitor. Dar trebuie 
să recunoaștem, chiar Intr-o ocazie 
solemnă, că tot ce s-a creat In do
meniul acesta, a lost ploi azi oare
cum pentru consumul intern, căci

bofitribuția noastră le tsr 
laurul de civilizația al 
omenirii c încă o muzici 
a viitorului

Pentru oreatigiul Romk 
nici tn lumei Enescu este 
astfel mal prețios declt 
toate combinațiile politice, 
declt toate băncile fi in-« 
dustriile noastre atlt de 
răsfățate, declt tot expor' 
(nl de cereale și petrol șl 
mai știu eu ce...

George Enescu reprezintă în fața 
lumii sufletul romlnesc în tot ce are 
el mai curat și mai înălțător. De 
aceea el e și cel mai strălucit am» 
basador al nostru, pentru că el ori
unde se arată, cucerește ce e mai 
scump ta lume: sufletele. Sute de mii 
de oameni de pe suprafața pămtatu- 
lui care iubesc pe Enescu nu se poate 
să nu cuprindă în aceeași iubire și 
poporul și țara care a dăruit lumii pe 
Enescu...

Pe un asemenea artist țara nu-1 
poate r&apUU niciodată Îndeajuns. 
Omagiile ce i se aduc dnd împli
nește cincizeci de ani, orictt ar li 
de bogate, nu vor compensa declt 
într-o infimă mfcură recunoștința 
nemărginită pe care i-o datorează 
toată suflarea romtaeaecă.

Pentru nai Gearpe Enescu mai este 
osebit șl un ideal de eonștitaciantate 
artistică și de mîndrie profesională, 
este și creatorul excepțional care și-a 
pus toate năzuințele numai In slujba 
artei, cu convingerea nezdruncinată 
că servind arta servește mei bine in
teresul cel mane ii etern al gloriei 
romtaeștj.

Totuși, în ceasul dnd recunoștința 
pentru George Enescu se manifestă 
atlt de elocvent, noi, scriitori] romînL 
trebuie să ne mulțumim cu rolul ce- 
nușeresei din poveste. Noi sfntem atlt 
de săraci că nu l putem face nici un 
dar tocmai tai George Enescu, marele 
meșter căruia I se cuvin toate daruri
le. Nouă nv ne-a râma* aă-i oierwn 
decit inimile noastre calde tn care, 
însă, palpită toată iubirea și admi
rația pentru activitatea lui prodigi
oasă, pentru persoana lua radiatoare 
de bunătate și înțelegere, pentru o- 
pera și gloria lui nemuritoare".

In prețuirea lui Lieia Re brea nu a 
o apoteoză a mesajului de artă pe 
oare Enescu l-a înscris cu belșug de 
izbindiri in istoria culturii uniuer* 
sale. $i4 consemnăm ca o conirlbu* 
fie de mare prestigiu acum, dnd la 
5 mai 1960 se Împlinesc cinci ani de 
la încetarea din viață a oompozito* 
rului ..Rapsodiilor romf/ie".

Auquctin Z. N. Pop

>• «ei

i zilele pregătitoare ale revoluflel ce avea «ă 
duie întreaga lume, Vladimir llicl Lenln — In 
.urile unuia care nu e de fată — dădea clteva 
tații din care rezulta necesitatea ca tineretul 
idtoresc. umăr la umăr cu muncitorii din Garda 
le, cu marinarii și soldați! să participe In tot 
I și la toate operațiunile Importante. încrederea 
Lenln în tineret era la tel de mare ca și dra
ci îi grija pe care l-a purlat-o In toate Impre- 
rile. Educat in spiritul dragostei fața de patrie 
jpor, in spiritul atașamentului neclintit față de 
a revoluției șl a proletariatului Internațional, 
lirllul respectului și al dragostei lață de mancă, 
un cuvinl In spiritul educației comuniste, sub 
ura biruitoare a leninismului — tinerelul merii 
prietene s-a călit în tocul revoluției și parli- 

astăzl. acoperit de glorie, la construirea că
soiului. Splendidul efort, crake luptă șl muncă 
u făurirea acestei unice societăți drepte șl 
te, cuprinde In sine, organic, ideea primăverii, 
ierefli, a optimismului neîngrădit. Construcția 
ită desfășurată in numele celor mai nobile 
iri umane, cu atlt mai mult nu poate fi străină 
tulul șl țelurilor sale. Există atei o fuziune 
ti. esențială, internă. Noul nu este tinerețe, 
re, avint ? Com so mo Iul. această floare a tine- 
I sovietic — creație leninistă — împodobește 
na tinereții întregii lumi. Exemplul strălucit 
uncă, cinste și abnegație ce ni-l oieri este 
atul efortului stăruitor și permanent depus In 
■tea nouă pentru modelarea lipului nou de om, 
:inta faptului ci tineretul sub conducerea șl 
narea partidului comunist, sorbind neîncetat 
M veșnic vie a învățăturii marxist-leniniste, 
irmal un ideal suprem de viață, avlnd mereu 
le în față menirea activității sale înălțătoare, 
spunea : „...Avem... lot dreptul să ne mln-
- și ne mindrim — că nouă ne-a revenit Ie
de A ÎNCEPE construirea statului sovietic.de 
EPE astfel o nouă epocă in istoria mondială, 
dominației unei clase NOI. care In toate firile 
iste este asuprită șl care pretutindeni pășește 
viață nouă, spre victoria asupra burgheziei, 

ictatura proletariatului, spre izbăvirea ome- 
e robia capitalului și de războaiele imperia- 

Cuvirilele Iul Lentn au pătruns adine in 
ița tinerelului. $i. conștient șl mlndru de 
■ a începui să facă, ca șl de ceea ce face, 
îl leninist — cot la col cu cel maturi — și-a 

conștiința fericiri] sale. Cîștigul este Imens.

CONȘTIINȚA FERICITA
$1 el se realizează pretutindeni acolo unde concep
ția despre lume a proletariatului, filozofia marxist- 
leninlstă, pătrunde in conștiințe $1 ie revoluționează.

Tineretul a năzuit timp îndelungat după a con
știință fericită. Uneori, căutarea I s-a părut o ade
vărată ingă după himere. îmi amintesc de ub pasa] 
din Mama lui Gorki: „Cei tineri stăteau prin câr
ciumi sau făceau petreceri cind la un prieten, dnd 
la altul; cintau din armonică niște cintece urile, 
murdare, beau, dansau, înjurau și bîrleau. Istoviți 
de muncă, oamenii se lmbătau repede, și în pieptul 
lor zvlcnea o ațițare neînțeleasa șl bolnavă, care 
cerea să iasă la lumină. Se legau de toate întim- 
plăxile care puteau să le astimpere neliniștea. Apoi, 
pentru un fleac se aruncau unul asupra altuia, cu 
sălbăticie șl cu ura. Se Încingeau încăierări sfnge
ros se care se închei au cu schilodiri grozave și 
uneori chiar cu omoruri". Condițiile inumane ale 
exploatării nu puteau să nu-șl pună pecetea asupra 
unanimității membrilor ei, pe care, prin inegalitatea d 
revoltătoare, II lovea nemilos. Dezumanizarea, în
străinarea de colectiv, efecte ale exploatării omului 
de către om, au fost strălucit analizate de Marx. 
Formj a obiectivării de sine, istoricește determinată, 
proprie societăților antagoniste. înstrăinarea dusese 
la ceea ce Hegel numea ..conștiința nenorocită". 
Faptul că producătorul direct nu-și mai aparține 
sie însuși, că obiectivarea in condițiile exploatării 
li apare In (apt ca o pierdere de sine, ca o autone- 
gare, ca o servitute constrlngătoare — constituie 
însuși sensul tragic al existenței umane in capita
lism. In asemenea condiții nu numai tinerii, dar 
mai ales el. puteau ușor să cadă pradă degradării, 
dezumanizării Tinerețea lor lie că se Istovea prin 
muncă grea șî hrană proastă, fie că, abrutizată, 
lipsita de un ideal, Iți revărsa energia — așa cum 
scria Gorki — In cintece murdare, beție și înjură
turi. Poate II ceva mal tragic decit o tinerețe des* 
trămată, denaturată, lipsită de perspectivă șl de 
idealuri ? Adevărata tinerețe, prin deftalțe, exclude 
inactivitatea, secătuirea, moleșeala, pasivitatea. Atri
butele ei sint altele I Tinerețe - dinamism, energie, 

fierbere, tensiune, incandescență. Tocmai de aceea, 
nu se poate imagina ceva mal trist ș| dezolant declt 
o tinerele fără tinerețe, decit o tinerețe aidoma ol ri
melor pilpllri ale unei lllcări ce se stinge.

în climatul „conștiinței nenorocite”, ideologia bur
gheză contemporani reacționară găsește teren priel
nic- Mal ales pentru tineret influențele slut nelaste. 
Relatările despre gangsterismul și crimele abooii- 
nablle săvîrșlte de tineri, sau chiar minori căzufi 
pradă „educației" ce II se face, au devenit frecvente 
pentru paginile de senzație ale cotidienelor capita
liste. Evident, faptele nu fac altceva declt să pana 
in lumină șl valoarea (sau non valoarea) pe care 
o are concepția despre lume ce călăuzește pașii fie
cărui om. Explicabile prin rădăcini de clasă șl gno
seologice, dar prin aceasta nu mal puțin nocive, 
printre teoriile filozofice burgheze contemporane sint 
unele care au „descoperit" prezența tragicului 1» 
Însăși „structura eternă a existenței". Ideile existen
țialiste provoacă «tulburări adinei acolo unde «e in
filtrează. Pentru S. Kierkegaard, disperarea e • 
..categorie a spiritului suspendată pe eternitate”, 
omniprezentă chiar șl in „cel mal frumos șl mai 
adorabil lucru" (Hloaofui «iu exclude nkl tinerețea)} 
disperarea nu e o excepție, din contra, e regula — 
zice obscurul filozof și teolog danez a cirul actuală 
deshumare teoretică Încercată de filosofii reacționari 
din apus nu este accidentală. Pe urmele Iul Kierke
gaard. In zilele noastre, o pleiadă întreagă de filo
zofi se consacră obsesiv speculațiilor filozofice in 
jurul categoriei de existență Interpretată sui generis. 
Mai mult, existențialismul a depășit marginile pro- 
priu-zise aie filozofiei, devenind una dintre orien
tările importante ale Întregii culturi burgheze con
temporane. In literatura unul Joyce, Glde, Malnaux. 
ș.a. — anxietatea și neantul au doblndlt Importanța 
unor coordonate fundamentale ale existenței umane, 
iar trăirea In jurul acestora s-a transformat intr-o 
stranie savurare. Intr-o frenetică beție dyonisiacă. 
O filozofie pentru care eșecul devine o condiție per
manentă a existentei, pentru care existența este o 
curs! de la neant la neant, iar activitatea funda

mentală a existenței este nimicirea („das Sein ni- 
chief") nu poate duce dedt la secătuirea. Ia des
puierea de orice virtuți, la mortificarea conștiinței 
pe care a Invadat-o. Miasmele anei asemenea gln- 
dki descompuse sint iremediabil și pe de-a-ntregul 
străine șl osiile vieții autentice, conținutului ei, 
activități) creatoare. Atributele viziunii apocaliptice, 
condamnarea definitivă plină de o sadică voluptate, 
proprii glndkil existențialiste. îngemănate cu fer
menții irațional iști, iceptki, mistki. reacționari ale 
■fitor șl atltor alte „isme" ce bintaie in ideologia 
burgheză cofltuMporMil - reprezintă tot atitla lac 
tori cplrltaell care, acționlnd (n sensul determinat 
de condlțlHe materiale ale societății capitaliste, sint 
meniți tă contribuie „substanțial" la mistificarea 
conștiinței, le formarea „conștiinței nenorocite", la 
desfigurarea personalității umane, la dezumani* 
aarea el.

Nn e întristătoare făliți ferea unor tineri din țările 
capitaliste care, anb Influența celor mal reacționare 
și nefaste Idei, dezorientați șl vflguițl. In lipsa ori
cărui ideal major de viață, ce iroucc in orizontal 
ingnet pl*ă l* sufocară, caprini tatre pahtful cu 
wicky șl fifoml de groază? Dacă ne-aa referi cu exclu
sivitate numai la acest cai al tinerilor pe care — folo
sind una din expresiile lai Rousseau — societatea 
i-a corupt, a suficient pentru a putea sezisa pe de
plin imensa importanță pe care a avut-o și o are 
singura concepție șlilnțllica despre lume, filozofia 
proletar ia tu Ini revoluționar, marxiim-leninltmul. E 
limpede acum semnificația adinei a „conștiinței fe
ricite", valoarea incomensurabilă a învățăturii lut 
Marx. Engels și Lenln care, luminlnd drumul de 
luptă al proletariatului, a arătat totodată singura 
cale de abolire a oricărei înstrăinări umane, a ori
cărei „conștiințe nenorocite". Umanistă în sensul ccl 
mal înalt ai cuvlntulul. pornind de I* recunoașterea 
posibilităților nelimitate de cunoaștere Șl transfor
mare a lumii, descoperind legile generale obiecllve 
de dezvoltare ale naturii, societății șl gindlrii, aceas
tă filozofie a adus omenirii nu numai cel mal va
loros mesaj ci și metoda de eliberare practică de 

sub povara exploatării șl de apăsarea tuturor for
melor suprastructurale care servesc Ia permanenti
zarea unei orlnduiri sociale nedrepte. Marxlam-le- 
nlnismul a demonstrat teoretic că desființarea rela
țiilor capitaliste, dezumanizatoare, deschide calea 
dezvoltării multilaterale, universale a personalității 
■mane, că odală cu socialismul va începe proprlu- 
zis Istoria oamenilor ca oameni. Practica revoluțio
nară a tăcut ca socialismul aă devină o realitate, 
dlnd o confirmare strălucită tezelor marxiste. Rea
litatea aociellsfă a deschis cimp nelimitat de dez
voltare personalității umane prin eliberarea omului 
de sub acțiunea mutilantă a Înstrăinării- ființei sale 
In capitalism .Prin întreaga sa activitate teoretici 
șl practică, prin întreaga sa viață exemplară închi
nată cu generozitate omenirii, Lenin a adus o con
tribuție uriașă ia formarea de facto a conștiinței fe
ricite a celor care odinioară, abia o visau. „Nepoții 
noștri — spunea Lenin încă In 1819 — vor privi ca 
o ciudățenie documentele șl ■monumentele epocii re
gimului capitalist... Pini in prezent se vorbea ca 
despre un basm, de&pre ceea ce vor vedea copiii 
noștri; acum, Insă, tovarăși, vedeți limpede că edi
ficiul societății socialiste, a cărui temelie am pus-o 
noi. nu este o utopie. Cu și mai multă rivnă vor 
construi acest edificiu copiii noștri". Pentru tinerii 
crescuți in epoca leninistă, recunoștința pentru ma
rele dascăl este cu atlt mal mare cu cit, datorită 
revoluției, nici n-au mal avut cind si guste din fruc
tul amar al „conștiinței nenorocite".

Procesul formării a ceea ce am numit „conștiința 
fericită* nu s-a sfirșlt. Ei continuă in adincime și 
In extensiune eu o torță mereu sporită. Socialismul 
a devenit un sistem mondial, în care este cuprinsă 
șl țara noastră. Altoită pe cuceririle revoluționare 
tot mai cuprinzătoare ale socialismului, crește și In 
grădina noastră floarea „conștiinței fericite".

Conștiința fericita, Izvorltă din modul nostru so
cialist de existență presupune, ca o trăsătură Inalie
nabilă. neobosita vigilență — de tip leninist — lață 
de orice Încercare menită să o submineze. Pe acest 
drum, larg deschis In patria noastră de Perlid. 
milioane de tineri cunosc din ce în ce mal profund 
această conștiință fericită, conștiința participării la 
construirea socialismului.

Dumitru Ghlșa

sovietic.de
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A FI MODERN Trei schițe de anti iauiiah

tradifiednovafie a fost in toate apm ^e Pun’» prebla^^ 
cheie ale dezooltdrH artei și literaturii. Ce ta vice arfirdtata «mai. j~niW 
pornețta âa *a exptrimța rzlstmiă, linztaa M a fm*agd|MKd
Fe proprie AceaaH tendință lamfloa/e. spMtoicd uamapi, ama tota'.eacd ta 
rinaurile începătorilor poeții, romuarir-j-. .-tno-iat-iirgj M tata

/aed de le primele încercări, fiecare
de expftmare artistică. Aț vrea ad fae ctieva uPacrrapu m aramM rin ~- pe 
ba.-a corespondenței pe care o primim In re^nefv. n MaaMto^ raa
tnllmpUloare. cu unii dintre prietenii rsdriai ăe fadă, nu m uauw 
foarte mulțl. dintre pleacă de ta formă ta c^raua f
deci exterioare. Or. dapd earn se țbe, 'a^l ta end — ca p ta ta
viața tăcută — este Înainte de rotor o dheahVLe de a
Foarte bine, dar In ce scopf Doar forma ta atee vte a Mtiwr a.ih 
bici un arhitect nu se re apuca sd proiteieae aa adl|oa tari mOMu, 
preaiubit destinația Poetul pe care na-1 mei lacna i-mh
aibă de spus Ceva Cu totul aparte, să știe tini ce .—p-r^-ț am- _ame 

rietogur, a/i conținut nou se t*a exprima ta jtoaw bi^m
această idee perfect legien, aa trebuie interpretopă -iznralr estaU • m 
gamd de nuanțe. De pfttU, dixuftnd despre poezie, unit tnțeieg prea ăau 
ffW<f/|ted/ra atmeturit versutui. După ndepțit MMlto taăra. n^tai
ritmat reprezintă orthite forme. In timp ce turnpectarep iegtJar tonoodk 
aa pare un indiciu sigur al modernității.

In primul tînd. forma poetică înseamnă ceza m =11 va. mrg datli Otata 
de picioare. Ionica accentelor, construcția xlrajicd etc. Prin ar war. ar fi 
surd să afirmi: eu scriu un vers liber, deci am o fora^ modered — pe ■ 
dumneata foloseții endecasilabul, deci ești adoptai fn—iclo~ pcn-meOr • 
drept, asemenea afirmații enorme au fost făcute aa de arena care-pmau.^^ a 
nostru, ci intr-o ședință la Uniunea Scrdtoriior, La coleg — au-< mm ..mm 
numele — afirma Că poeții din trecut au scris ta aera rimat to ramat earn
ed așa poruncea gustul... exploatatorilor 1 Ca aba entente. atexmto-A.. «■■ .a 
caracter de clasă, iar noi. eliberați de exploatare fi de jar mele • tarttae 
să ne orientăm In masă spre versul libero-elhrr

Evident, aici este vorba de oulgarizări proietcuioite i. mu mm m . 
Clnd discutăm despre forma poetică, trebuie să avem ta radnar atamarar 

diverse, de la vocabular fi sintaxă pină ia stmctarn taapfitaA.
Revenind ia teza noastră de bază — caracterul modera M apăra *- • 4 

inclusiv forma modernă, este determinat de apartenențe netădabd h m^- 
poraneHaie. Orice ..noutăți* tehnice ar folosi aa strtder. ba absențe - ^r 
originale, rod al observațiilor sale asupra urriftățb taupafad uda — opta* 
respectivă ca fi lipsită de caracter novator

De-a dreptul tirania mi se pare atiindiaen — ev.dent -j -s. . — a
unor tineri poeți, mai mult sau mei puțin-. Incepăsari. cere ar am .'-.U-s.-k 
fn jurul propriei persoane ca pisoiul după virful raoh. rna tfdcrlad cd ocao or 
fi cea mai modernă poziție cu putință. De remorcat că mafooMdee product» 
lor de acest gen sini croiie din fraze prozaice. Inabilele ia repnmdă ta chip 
de versuri.

Individualismul, preocuparea de sine, slot trăeămri coractarisbce amatad 
din trecutul îndepărtat. Venind dinspre caverne spre marile bulevarde cn ătaam 
fluorescente, se luminează conștuața socială a iadicidatai — recta, artoutabd. 
Cu atlt mai puternic este acest fenomen le socieiaten noastră toaibdă. unde 
prăpastia intre ins fi colectivitate a foto derjuațati. aude eeapsl rbopendom 
sociale devine tot mai acul, de la o zi ie alia, nade dissanța intre al mea m 
al nostru, intre cu fi noi se apropie treptat de zero.

Adevărat, mai vezi cile un lattrziat care-fi Închipuie că nai ne «mm ataem 
după el. că vom confunda bucuriile noastre contemporane re aptaaarilr to ■*- 
lancoliile Iul. particulare, exprimate in forme vetuste tocă dia ndacnri 
pot convinge asemenea bizarerii moderniste^ Ele vor tenta, eventual, pe clfieu 
naioa'. o ăucafd de vreme. Vâzind tnsd ce sterpe sa dovedesc ta prmctaoi 
pseudo-inovațiile de acest fel, tinerii cu pricina sa vor convinge că dn^el cer
cetărilor creatoare nu poate merge decit ta toc|d. ta mijlocul aotoaima 
temporane.

A fi modern Înseamnă, tn primul rind, a exprima tn opere te concep 
activitatea și aspirațiile celei mai înaintate forțe sociale a fimpatm tda ctaM 
muncitoare, avangarda poporului liber.

Dan Dațliu
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Dec ep t i e

Poeziile le-a recitat bine. Aplaudat, 
Kovacs îndoi numai piciorul zdra
văn.' Ca an singur genunchi indo- 
pdrtafc părea carafiioa «i liota îl 
rtotaa la rampă. Am așteptat Vo
im s*d, ascalt -M e U flaat 
Cm3 aia'convinsaaeni că reepoasiăi- 
tol n-a aai trera 1-a ia program. Ko- 
ws apăra pe sceaă șchiopătJad 
agat și țiahad flaatal itrtns ta alai. 
Avea la ochi aceaato <■ B-
Mtaeafa. cfad I imiltaseM. Ml ac 
părea <dî de data asta cfatl mal tra- 
anoa ca ia repetiție. Fața lai. Malța- 
mită. itralacta ia tamîaa rtlleeloare- 
lor. Dar deadată. la lacal știut, flau- 
tal «coase saamlal sec. Degetul ri
ad aa reușea U apese clapa dorită. 
Kavtas m w QU Mtaidat de 
spectaharh care, rtziod. înțepară vă 
..-Unde, letal melodii și. la tfaapce 
pe iraale II toceau ctteva broboane 
de sudoare, ftaatul răsuni calm, mc-
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Aau ato»>dat iadetaug. apoi ra-atn 
daa iotre cwlîse ss-f Idiclt. Părea 
lorexta ■■ zimbet de vinovăție II 
>acre|ea fața iar ochii parcă-mi ce
reau iertare. Ifl Masa ca Insistentă 
dogelui ta legii
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— Merc bune Mera I
— Cam ie dai ?
— Itoic Mare bune. AMfej mai 

ml La Joi-- Le iei ?
Ornai privește lung merele rnQii. 

apm m ntoarte fața spre strada cu 
trataanke pustiite de căldura 
amezii.

b-vollti. se așează lingă vinzătoa* 
re. ac treapta de jos a unei case. 
BtSDiră grea ca după o mare casnă. 
Femeia tl privește bănuitoare. Fa|a 
■•-■uăui e osoasa, năpădită de o bar- 
h_ teaoasa. Ochii adinei. încercănați. 
Dia capul gol. dogorit de soare, o 
«idașeolă fierbinte li șiroiește P« 
Ifu a ie. Deacalț, aproape In zdrențe, 
pare un om de rind scăpătat.

— De unde ești omule ?
— De departe I
— Aha- Mere. Mereee I

După ce-ji strigă încă o dată mar- 
la. lemiaidade a se jeli strfinutaii

— Ol, șf ■stenului ăsta de răzi 
M - Așa lame nu s-a mai pomenit. 
Mari la caai to nu te ajută nimeni. 
S3 ștfl că vina Hpoca1ipsul,*( c-așa 
scria la

Omul

rlr 
a IpBă

AUREL GAGIU

Partidului
Aș fi rămas prin cefuri fi fumuri 
Cu pașii Incitați In drumuri. 
Prin piscurile ostenite de stele 
Ar fi înghețai chemările mele — 
Zbor alb. lunecare străină. 
Incurcată-n fișii de lurmnă.

Ari flutur ca un steag pe eeăe, 
Timpul imi dnfă adine tn mistrie 
Și se dâltuie lumea și mă dittui to f ■ 
Din zimbet imi fao curcubeu 
Peste dimineți, peste schele 
Proptite in zările grele.

GH. VUNVULEA

Zidărița
Și-n ciniul ce urcă pe clipa ce sine 
Lumina la arde. întoarsă din mine 
Și-n fiece pas da silabă. Partid. 
Făcliile-fi ard și drumu-l deschid.

Chemarea
primăverii
Să uirtd. sd oind din ncu
Sărutul adine al luminii
Spre trupul adormit ai pdmMului .

PUpușile copilăriți 
aveau rochile 
și iunie 
roții.
Zidărifa 
clnlâ, 
calci nd roșiile câitunito. 
ca nișle păpuși
In așternut odihnitor de titular
Schela 
e un ieagHn uriaș 
inundai 
de apele luminii 
șrale clntecului. 
Păpușile ei roții 
adorm cuminți.
In somnul lor 
zidârl ta 
simte zvtcnind 
zidul, 
care crește imens 
In scurgerea clipelor.

ION LEONTE

Chemare
către de record

(In Orașul Victoria)

4 J

■MtoM

Intr-o zi

primăvară

GH ANDREI

C MARA

U umor a 
Amm»m.

călfL
nu admită. Privește merele 
wKd In sec- Inghițitu- 

r- mia după alta, dl nd uf 
Mtaallu de saturație. De 

dmai zi'.e n-a ma- mfneat. In stomac 
■■“te e răsnelfr de cuțit. Ochii I se 
împăienjenesc. De-ar putea cere po
mană. A încercat- Nu poale. Vorbele 
i se opr«e î> Strangulate. Nu-1 
învățat să cerșească. 0 viață în
treagă a^anuncit Da azi dimineață 
umbla amețit, pe străzile văduvite 
de umbră. Trotuarul încins li frige 
tălpile. Acolo unde altădată iși 
simțea stomacul, i| chinuie un gol- 
La fiecare pas așteaptă sa cadă-. A 
zărit femeia cu mere. S-a așezai lin* 
ga ua 
dă 
ca așează cu .
pițigâindu-și glasul, strigă din nou : 

— Mereee i Apoi aruncă căutături 
piezișe bărbatului:

— Ce vînt to-a adus maică ? Ai 
li fugit de De front- Amu fa- mulți 
din ăștia.

Omul tace. Scutură doav din cap 
privind lacom merele coapte. Încear
că să le numere. Greșește anume nu
mărătoarea, ca s-o poată lua de la 
capăt.

Puținii trecători nu zăbovesc In 
fața mărfii întinse. Doar soarele îți 
întețește săgețile fierbinți. Așteptare 
seacă. Femeia oftează Indreptindu-și 
basmaua pe frunte. Cu o mișcare 
înceată, străinul se apropie de coș. 
Un gînd 11 încearcă ca o străfulge
rare. Să fure unul. Un singur măr- 
Gîndul II fuvăluie. 11 părăsește Insa 
în aeeeail clipă. Nu putea stărui. Nu 
palea prinde rădăcini in mintea sa. 
Nu. pentru -nimic nu ar putea sâ o 
facă. Dar o moleșealâ caldă 11 cu
prinde ca înaintea unul somn adine. 
Strada se clatină. Casele sdnteie 
orbilor. Fără judecată, întinde mica 
spre coș și-n clipa următoare prin 
buzunar simte tăria plăcută a măru
lui furat

Abia acum iemeia-1 privește drent 
In față. Se bate cu palma peste 
gură, chihotind a mirare i

—• Sfinte Arhanghel el Domneata. 
nu cumva ești domnul Pavel ? Da. 
Da. domnul învățător din Puțuri. 
Țin minle Ai venit la mine și 

dau băiatul ]a

Poate ii va da un mâr Nu-i 
Nu i a ghicit dorința In timp 

grijă merele femeia, 
'lașul, strică

Să vina și culorile, culorile
Sâ crească-n zimbetul trecătorilor 
(Prietenii mei fără nume)

ADRIAN PAUNESCU Aceasta
mi-a spus-o DOREL STANESCU

Par mid dbt turte fi schele.

GH. ANDREI

Eroului din
Tatra

Sd oină si Inserările, de argint fof • 
BbUite peste săruturi
Și veghea lunii, lumi un copil

1

Vignete de T1A PELjZ

creion roșa 
Ideal m steag roșu, 
dat ae creion galben 

Ș. as- am Ideal an steag roșp cu galben.
Trdn ga-a dai un creion albastru 
Și eu om lead an steag roțu-galben-a**'--*' 
Tdtur raw dor audte culori.
Al.t de matte iacii ea am spas 
CA pat face ca eie toate drapeleb 
TdLa a a. mint, aa-u iuta Im brațe 
$t an-a spas că om h r 
Za. ca pnetanl Ui
Pd xto lobi to ceti înfrăți toate steagurile.

Tu ai rOrnas taft gloanțe de tea 
Și~a spas că mai departe să-ii h 
Pe el crescută densă to MMta lir- 
& aminlirea-n ftle & poartă treat

Copilăria
și focul
Pricesc uneori fldcărUe ațitaie. 
Ca tiiste liane de lumină și ois, 
Impietindu-și spirala si'ișiatân 
Bolțile arse ale cuptoarelor siderur.

Da, ți mă glndesc. mai ales, 
Cd existâ Inlte cei care slnitm și 
Care-am fost — otr st ele locului.

De parcă'locul ar fi un copac 
Cu frunze de aur ori o usâ 
Deschisă spre soare și uitată aș

Amintire de care niciodată
M-adt putut sâ mă lepăd, 
Flăcările horeau copilăriei, fantast

Rămineam agâfafi de umbrele albi 
Ale reflect oarelor, ca după gratiile 
Unei cu$ti suspendate tn noapte.

Și nu știam că atunci, la flăcări. 
Se pirguiau necoapte, fructele amare 
Ale minier.
Ale miniei de a nu rdmine niciodată uftQufi...

Țin minte 
m ai certat să-mi 
școală. Thii. Sfinte, că rău ai mai 
ajuns

Inva|ăioruJ se /asucește neliniștit. 
Amărăciune* care 1! înăbușe II face 
să uite, pentru o clipă, de foame. Ar 
vrea săi explice ce a-a petrecut cu 
el. Cum s-a întors de pe front șl nu 
l-au mai primit la școală. Dar tace. 
De rușine, singele i se îngrămădește 
in obrali. Se întreabă și 
năucit :

— Am furat 1
Femeia-| mai privește 

merită, apoi caută să-l 
văicărind u-se:

— Ce să i iaci, do'n ______  ..
Iaca Și eu. ce crezi, o biată precu
peață. Pe lingă toate pacostele mi 
s-a îmbolnăvit și băiatul de friguri. 
Trâsni-ia-i doamne...

învățătorului li vine o poftă nebu
na să fugă, dar o greutate ca de 
plumb n apasă umerii. Fata i se 
scorojește. Ar vrea să pună mărul la 
loc. dar nu mai poate. Nu mai are 
puteri nicj să gîndească. Simte doar 
o usturime in tot corpul

0 cucoană se oprește in fața lor. 
li vede doar vfriul pantofului de ca
tifea bătind nerăbdător asfaltul.

— Cit ceri pe mere ? Învățătorul 
mai deslușește zgomotul îndepărtat 
al unui cintar, apoi vorbe tăioase:

— Mincinoaso! Ai vrut să 
șeii. Nu |e mai iau.

Mașinal, ca împins de-un resort, 
omul bagă mina fn buzunar, scoate 
mirul, II așează In coș și vlăguit 
pleacă lmp!eticindu-se.

Descumpănită, precupeața tl pri
vește cu ochii holbați de mirare, apoi 
strigă ca dm gură de șarpe :

— Hofule I Plesni-țj-ar matele ! 
Aj văzut coniță ? Doamne, de-o ca- 
dea odată „pocalipsul ăla' Și știți 
cine-i? Pavel I Învățătorul din Pu
țuri.

Cucoana se încruntă și-și 
buzele scîrbită :

— Un bolșevic I
Femeia ia banii, li numără 

loarc, apot o la la fuga, citind 
prin străzile pustii, un om 
cu voce sugrumată':

— Do'n învățător! Do'n învăță
tor...

recunoaște

ineă nedti' 
liniștească,

invâ’âtor ?!

mă în-

țuguie

glndi- 
a Dric. 
S'rigă
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IOAN ȘASE ORE

Tn dimineața aceea, directorul în
treprinderii ne aștepta la ușa sec
ției. l-am dai binețe și ne-am stre
curat spre vestiare. Parca ne era 
un pic ciudă că venise cu noaptea 
In cap. aă ne controleze dacă in
trăm ta timp în lucru. Doar ne cu
noștea și șlta că la noi nu se în- 
timplau întlrzieri de la program. 
Ne-am dezbrăcat în pripă și fără să 
șlim cum s-a înlîmplat, îo loc să 
treceai la treburile noastre, ne-am 
apropiat de director. Părea grav și 
gînditor. Totuși, ochii îl trădau. Par
că deslușeam în ei o nuanță de 
bucurie abia aMpfnită.

— Tovarăși, zise el șî voeea-j tre
mura ușor. Inceplnd din ziua de I 
martie 1560, vom intre în regimul 
de muncă redus la 6 ore. Deci 1n- 
cepînd de miine, vom lucra 6 ore pe 
zi, în loc de 8. Eu vâ felicit din 
toată inhna și vă 
muncă I

Nd «îrinse apoi 
șl Rccni grăbit la 
am rămas în pragul secției, urmă- 

pînă ce dispă- 
După o vreme.

spre tovarășii 
se mișcase ni- 

în hala de lucru 
dacă ai fi în-

doresc spor la

rnJinik, ne 2îmbl 
treburile lui. Noi

rindsi-1 cu privirile, 
ru in spatele porții, 
mi-am întors capul 
mei de muncă. Nu 
meni din locul lui ți 
era aHta liniște, câ 
ch Is ochii cîteva clipe, ai fl jurat 
că nu se află nimeni prin apropie
re. Spre mirarea mea, pe felele lor 
nu am descoperit nici o urmă de 
surpriză, ci doar o tăsătura vie și 
puternică de bucurie, care țișnea din 
jocul ochilor strălucitori ți din muș
chii obrajilor destinși în zîmbete 
largi.

Unul cile unul, oamenii se des
prinsuri din prag ți se îndreptară 
spte locurile lor de muncă. Pe mine, 
m-au trezit strigătele lui nenea A- 
drian, șeful meu dc echipă.

— Hei, mal Zamfire 1 Ce naiba ! 
Ai înlemnit acolo In pragul eșu ?

M-am In lor 3 și m-am uitat la el 
cu eiudi. Fața Iul devenise din nee 
rece și posaci, așa cum o știam 
totdeauna. Și In limp ce apriadeem 
locurile la injectoare. nil giadeam 
amârît... Oare a sa trebuie anunțați 
o veste c« asta ? îmi era cludi ?l 
pe director- Eu aș fi organizat o 
serbare. L’n cadru festiv, in care aș 
fi vorbit muncitorilor din loafi în
treprinderea despre reducerea order 
de munci la secția de abrazive. Aș 
fi vrut sa se vorbească și despre no* 
și despre succesele noastre In pro- 
ducerea pastelor de șlefuit și tostraît 
metale. Mal eram supărat și pe to
varășii mei din secție Văzusem doar 
destul de bine bucuria săpată pe 
chipurile lor, Iar acum, abia la o ju
mătate de ceas, parcă ți ni ta seri de 
vestea primită.

Lîngă mine, nenea Adrian ameale- 
ca de 2or prafurile abrazive cu gră
simile, In cazanul de aramă. Am pai 
șî eu mina pe lopata de lemn ți am 
Început să arnestec In cazan, alături 
de ei. Lucram absent ți firi trage
re de Inimă.

Adrian se uită mai atent ta nine, 
mă înghionti prietenește cu coada 
lopeții șl mă întrebă :

— Ce-i Zamfire ? Parcă n-ai Ini
mă |a lucru, azi.

— N-am nene Adrian, i-arn spas 
eu burzuluit.

— Ai vre-o au păr are?
Am pus lopata de o parte jl l-am 

spus tot ce mă rodea, dinfr-o răsu
flare. Omul ml privi an timp și 
zise nimic. Apucă lopata, mai Invir- 
ti cu ea în cazan de parcă mi tăia
se, apoi l$l privi mlinîle noduroase 
și in sfârșit. Îmi făcu semn cm ochiul, 
să privesc spre cazanul echipei lui 
Persianov. Acesta. In pidaare, mes
teca in cazan. Mușchii mari și ra

tuail II ^cao mb ptelaa brațelor. 
Saija era oe terminate șl oaaenii 
- i ecb pa tai rt pregăteau să acos
ta larmele peatev turnarea pastei.

M-as> întors dac nou aora Adrian ți 
ra orbii lai aa tilit o urmă de mus
trare. Am loțeies Intr-o di pi. Ecbi- 
pa /j Perâancur ne-o luaae înainte. 
M-am repezit la Injector și l-am 
mărit puterea de foc, apoi am trecui 
la cazan. Cotegm mei de echipă mă 
priviri xlisMod. Mă trezisem și eu. 
Din pricina mea. nmlsaea in urmi 
celeilatte echipe, cu mre-o douăzeci 
de minate. Mă aimteam vinovat Am 
început u tear la kaată. cu fndlrji- 

m verboa uitneni. Rar 
coniaezile scorte ale 
de echipă, fiiadea fie- 
țtia ce are de lăcut 

ne-a Întrecut

re. Ia secție i 
se awatea ți 
cotor dai aefi 
care La ani

La prima |ărjiu
eribtaa eetaltii. ai zece minute. La 
ultima perjă. 4oor <■ patra minute, 
dar au arata aotiv de amărăciune. 
TcnaoHaem planai pe ziua aceea, 
mai devrerae ea aproape ub ceas.

Ne-ara așezat ai funia dte o ți
gară. Eram obosiți ți mulțumiți de 
treaba noastră. Adrian mă ghionti eu 
antal.

— §i zii. ața. Ești necăjit pe toa
tă lamei. Zamfire

Ana ridicai da umasi. iar ef 
toată -

— Așa cum a lost, a fost 
Țte ți-or fi plăcut • serbare eu

eon-

bine. 
_ , vor

be rație fi iramoase, daa^re Mi. E 
adteviMif ci gi vorbete «nt bane, 
dar faptele parai varbeac mai altfel, 
mai pipiibiL

— Vam vrut si fim liudati. 
Adrian. Am rraî doar ai te știe 
cam tnaorita noi. i-am rispam eu

— Te cad. mii băiatule. Dar si 
nn-d înehtovf ci mim aata de man
ei tari care sinlem noi, triira chiar

ața. Cl nu ne țîle nimeni. Doar al 
văzut, din vedtea pe care am pri
mit-o, că Partidul noitru ne cunoaș
te destul de bine și bucuriile, și ne
cazurile I

— Așa-f, nene Adrian, dar oricum 
fata de o masară ca aceasta pe care 
a luat-o Partidul ca aă ne îmbună
tățească și mie șl demitale condiții
le de muncă, trebuie mai multă sen
sibilitate, o înțelegere mal adîncă. 
Vestea se putea aduce Intr-un cadru 
mai sărbătoresc $1 apoi, parcă nu 
s-a glndit nimeni să aducă Partidu
lui un cuvînt de mulțumire.

Adrian zlmbl tntil înveselit, 
veseli-i dispăru treptat ca un 
bune care se stinge

— Asculta Zamfire, 
Cind aveam anii tăi, 
stăpîn. Omul nu era 
nid mal bun decit alfi atăpîni. Uneo
ri. mă batea din nimic. Așa era 
obiceiul dc atunci. Staoînul Ișl 
scărpina slugile, ca să-l știe de stă- 
pîn. Mă sculam dimineața la patru. 
Aș mai fi țnllrziat în căldura așter
nutului, eă-i dulce somnul spre ziuă, 
dar nu era chip. Mă culcam pe la 
miezul nopții. De multe ori ador- 
maam cu dumicatul in gura lîngă 
strachina cu mîncare, de trudit ce 
eram. Mă Întreba pe mine atunci 
cineva cit muncesc? Ași Nu se po
menea despre așa ceva. De fapt nici 
eu nu mă întrebam. Nu-mi trecea 
prin minte. Azi dimineață cind n«-a 
anunțat tovarășul director că de 
miine vom lucra șase ore. mi-am 
amintit de truda mea din trecui. Mi 
a-a pus un nod în git șl mi-a venii 
si pllng. Iar tu spui că eu și ceilalți 
nu awm sensibilitate șl putere de 
înțelegere. Ce știi tu măi băiete? 
Iu a< găsit multe lucruri de-a gata, 
fiindcă ești Unăr ți n-ai apucat mai 
nimic din timpurile vechi. Dacă n-al 
gustat mămăliga. Ii greu să spui cil 
Ii de bun cozonacul.

Cit despre mulțumire față de Par
tid. al văzut cum a-a lucrat azi. $1 
iii sigur că ptaă la sfințitul lunii, 
vom ajunge să facem planul de fi 
ore în șase ore. Acesta va li răs
punsul nostru de mulțumire.

GHEORGHE
RUJA

Biohorlti d«
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VICTOR
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d m armat sfatul lui Fila bnci 
ZI la sftrșital lunii am cerut 

tovarășului Tenczler. șeful 
sectorului, să-mi Inoredin/eze un loc 
de muncă. La începui mi-a fost tea
mă că nn voi reuși. Lingă mine nu 
mai era Fila baci care să-ml spună: 

— Vezi Victore, mhne trebuie In- 
cețxită atacarea I La ai 8-tea grant 
din suitor e semnul de unde începe 
preabaiajal I Maștmie trebuiesc revi
zuitei 9au/a de probă trebuia făcută 
de 5 metri, fiindcă în ori lampa de 
slgaranțd a mirosit metanul, etc. De 
acum hiainte toate acestea cădeau 
tn grija mea ți cea mai mică greșea
lă pe Bagă cd m-ar fi făcut de ruși
na in vector, ptdea periclita bu
nul mers al procesului de produc
ția, putea periclita viața celor 10 
oameni ți a locului de muncă ce 
mi-a fost Încredințat 
Ceea ce am tnvâțai 
Insă, In brigada con
dusă de comunistul 
Fila baci, care timp de 
3 decenii a trăit două 
vieți, una In mină ți 
tina la suprafață, mi-a 
foM de mare ajutor- 
La început a fost mai 
greu. In prima tună 
graficul de producție 
dtn sector arăta că 
brigada pe care o con
duce elevul lui Fila 

baci na se situează 
de frunte. Doar 17% 
comparație cu depășirile medii anuale 
de pesle 50% obținute alături de 
Fila baci, cele 17 procente cu care 
am depășii planul ta prima lună de 
existență a brigăzii, n-au fost un me
rit deosebit pentru mine. Doi dintre 
ortacii mei ati părăsit brigada. Au 
plecai la altele mai bune care depă
șeau planat eu ăO—50%. Dar. acesta 
a fost doar începutul, A doua luni 
graficul din sectorul IV al minei Pe
trila, n-a mai arătat 17% ci 26«- 
Fila baci armd'ea munca noastră, 
felul tn care conduc brigada. Intr-o 
zl cind am iești din mină. In timp te 
făceam baie, Fila baci rtmbind m"a 
spus:

— Văd cd începe sd meargă mai 
bine treaba la aoi. in fiecare lână 
urcă tot mal sus săgeata graficului. 
Dacă nu o ard fi de acum înainte să 
nu spui la nimeni cd ai învățat rrvne- 
rîiul la cărbuni tn brigada mea. 
Vreau să na mă faci de rușine. A- 
cest Îndemn pentru munca mea de 
nou șef de brigadă, nu l-am uitat- 
Inceptnd din a treia land bngada 
noastră a început să se situeze prin
tre brigăzile fruntașe din sectorul 
IV al minei Petrila.

Atunci cind o brigadă capătă ao 
renume bun, oamenii ulra£‘ 6a- 
vor să intre ta brigadă, sd se califice 
sau să-și ridice calificarea. Așa s-a 
Inllmplat și ca brigada noastră. Prin
tre primii care au venit la noi a fost 
ajutorul miner Vasile Pop. care la- 
crase plnă atunci intr-o brigadă mat 
slabă. De ta început, el și-a dai toată 
silință- In scurt timp, conștiinciozita
tea sa a fost remarcată fi dată ca 
exemplu In toate trei schimburi ale 
brigăzii

Practic, această creștere a gradului 
Său de calificare sa manifestat prin 
oariîciparea intensă la conducerea 
lucrărilor ta frontul de laoru. Cel mat 
de preț lucru p» care l-a făcut bn- 
păzii, a fost acela cd a dai atenție 
lucrărilor care se petrec In timpul șu
tului A Învățat sd plaseze găurile 
ta front, sd minuioxâ mașina de per-

să-l conduc.

forat iot așa de bine ta ți un miner. 
Adeseori tind na reușea sd efect ut se 
vreo operație mai grea, cerea ajuta- 
rut caii ficat al minerului sda. Am a- 
a stat de multe ori etnd ajutorul mi
ner Pop cerea indicații practice asu
pra 
am 
tra a face legătura at 
imediat superior (adică de ta 
ioniul XII cu orizontul XI). a 
rut minerului sd-l arate la fața 
cui ut cum se așeaza teopanele, 
se ține direcția suitorului, pe ce bază 
sa ațuns ca suitorul sd fie atacai pe 
coperișui straiului. Cu alt prdej am 
văzut cd a cerut să fie aptei la 
stringer ea armăturilor In pene, în 
ața fei tv.it Orice pufcăiură tă nu te 
deplaseze de la load In ove au fosl 
montate. O armătură deplasată de 
pușcâîură nu numai că dd an aspect 
destui de urit lucrării (respectiv ga
leriei sau chiar abatajului) dar In ul
timă instanță se produce o slăbire a

anumitor operații. Astfel, cind 
atacat un suitor pe straiul 5 pen- 

orizontul 
on- 
ce- 
lo- 

cnm

Pop Ion. Dacă a văzui că frontul 
pocnește, m desprind bulgari de căr
buni care pal să provoace scadente, 
s-a apucat ta grabă ți a făcut an ție- 
cuiaj zdravăn.

— If al Acum team opr.t — yfa 
zis ei Presiunea a fost oorifâ « ori
ce eoentuai occident emted. Trebuia 
totuși sd Ina'.nteze din nou la sas. 
Dar cum ? lată ce l-a frărmnlai de 
dala acnasia pe minerul nostru. Un 
schimb întreg sa necăjit săi dea de 
capăt dor n-a reușit Cind am venit ta 
sut. am găsit tn frent ștecutepd său. 
dar. n-am găsit înaintarea. I-a fast 
rupne sd recunoască Am văzut nat 
cu toții câ ocoieste sd răspundă care 
este cauza neraalizdrii plamdui ta 
schimbul Ademârat l-am aflai
imetkat ce am ațums ta suztee -a fața 
iacului.

— Cme a făcut țiacalaiul? am în
trebat.

— Eu. răspunse el.
— Se vede cd ori ai uitat, ari na 

știi sd foci

DIN ÎNSEMNĂRILE
UNUI MINER

apoi 
car-

printre cei» 
depășire. In

luceafărul

Intregului sistem 'de suținere a lacră- 
rii respective.

In brigadă s-a introdus procedeul 
de a arăta mănătorului cum și ca 
are de făcut, fi numai după aceea d 
se cuta executarea unei lucrări, A- 
cest procedeu foarte eficace nu a 
fost o inițiativă proprie a b'igâzu 
noaste ci a fast buușil de noi de la 
brigada lui Fila baci.

La noi tn brigadă a mai cerut M 
fie primit un Pop. O bună parte de 
timp el a îndeplinit funcția de măsu
rător de gaze (gazaior. cum li spun 
minerii). In timpul controalelor efec
tuate la locui nostra de muncă, i s-a 
trezit interesul față de munca noas
tră. De multe ori, după ce termina de 
caitrolai puterea de emanațte a ga
zelor la cele dteva abataje și pregă
tiri. pe care le avea In primire, se în
torcea la local de mancă al brigăzii 
și ne spunea cd dorește să muncească 
Intr-o brigadă. L-am sfătuit sd se la^fl 
de măsurat gazele. Om sănătos, tt- 
năr și cu experiență In muncă, da ce 
sd find un loc In care putea fot așa 
de bine îndeplini funcția lui 
ner mat virstnic, mai slab, a Cărui 
putere de muncă a scăzut.

Minerul Pop Ion a cerut sectoru
lui eliberarea din funcția de gazelor 
și trecerea sa la sectorul IV, direct la 
brigadă. L-am primit ca bucurie, iar 
experiența sa ne-a fost adesea de 
folos. Doi tineri nou venifi au fost 
dați In grija sa. Pentru calificarea 
lor a depus mult interes, lucru pen- 
tra care brigada tn consfătuirile de 
producție la felicitai.

In acea vreme executam suiioral 
amintit pe strata! 5. Cu cit înaintam 
In sas presiunea provocată de ema
națiile de ga2C fi de locul gol ce I 
făceam pentru armături creștea me
reu. Pentru a evita orice accidente, 
sau vreun ,jrruc“, ceea ce ar fi dus 
la închiderea localul de muncă, am 
hotărît sd înaintăm cu șteadaj (Dan- 
dajarea taoanulai în suitor). Dacă n» 
aveai experiență în executarea sui
torilor ca ștecaiaj. problema devenea 
aproape de nerezotvat.

Toi tavanul este acoperit de ban
daje și tu ca miner trebuie să înain
tezi (să tai mereu tn sus) fără să 
desfaci fteculajul, ceea ce ți-ar pri
mejdui chiar viața. Și lotuși trebuie 
sd Înaintezi. Dar cum? Inlr-o ase
menea situație s-a găsit și minerul

an mi-

un șt ecu la j.
—- Pe ande ați tăiat 

noi, ia arald-ne-
— h'umai In părți 

om tăiat.
— Metrii, dragul 

nostru, se măsoară tn 
sus, nu In părți. Ați 
făcui goluri de poma
nă, acum trebuie si ie 
astupăm. Asta-l toată 
opera voastră.

Pop n-a mai zis 
nimic, a lăsai capul 
bi jos. Se simțea sine-1 

val că a frînat executarea suitorului. 
Dar nu din rea voință ci din nepri
cepere, din tipsi de calificare supe- 
riovă.

Am scos țteculaju! din front In fațtt 
lui După ce am pus un nandrug din 
coperiș fină In culcuș numai tn locui 
unde golul era avansat mai tare, 
ne am apucat de îndreptai pereții la
terali marea In sus.

Lecția practică a avut efect. După 
ce a năzat cum se executa înaintarea 
cu ștecuiaf tn suiter, mi-a promis sd 
școală In următoarele zile tot ce a 
pierdut. După dteoa zile schimbul său 
a recuperai pierderea de plan,

eă povestesc In efieva rtnduri 
despre doi tineri pe care i-am califi
cat In brigadă.

Pe unul 11 cheamă Stroe Vasile și 
pe celălalt Hugeanu Laurențiu. Stroa 
Va sile a fost lăcătuș de mină iar Ha- 
geana Laarențiu agricultor dintr-un 
sat din apropierea orașului moldo
vean Roman. Ambii au îndrăgii mun
ca de miner. De la bun început i-am 
învățat cum se numesc sculele an 
care lacraazd ți ta ce folosește fieca
re. Peste puțin timp au deprins la 
care operdția minieră este necesar 
picai (ciocanal pneumatic), dirgul, 
lațul de pantă etc.

I-am îndrumai să se întreacă Intre 
ei și acolo ande na pot găsi sîngvi 
răspuns la întrebările lor, să vină la 
mine. Am observat că Îndeosebi Siroe 
înclina spre armare, iar Lavenția 
spre perforarea găurilor și tăierea ca 
picat. AAi-a folosii această observația 
din două motive. Pe de o parte țtiam 
la ce invars să repartizez pe fieca
re. iar pe de altă parte U puteam sti
mula.

— Vezi, Siroe. ce bine a plasat In 
front gatra Laurențiu. ea an adevă
rat miner. ta poți face daca ai 
voință.

— Dă-mi sd încerc. Ce, Laarenția 
H mai deștept decit mine? răspundea 
el.

^i ambiționai ae apuca de 
cum să perforeze ți cum să 
găurile.

Altă dată fi siimulam pe
ția. — Trebuie să urmezi ca Siroe I 
Uite ce bine s-a închis dintele de ta 
grindă ca cel de la șteamp.

Întrecerea dintre ei a dat rod.
De Stroe m-am ocupai mai mult ți

învățat 
plaseze

Laaren-

iml zise 
munceam 
nici mai MX,

tnk-o dimineață 
noiembrie, mă gist aia pe ulițele 
Hițtitutal ți arhaicului oră șal bănă
țean Clacova, 
bătrin oțelar 
limp In urmă 
depănate de . _
Matei Slubnyi. o mulțime de lucruri 
privitoare la neuitatul siîu datcil de 
pe vremuri, Cozel Mlhai. Omul care 
Iți făcuse veacul printre cuptoarele 
de toc, plecase să-ți petreacă bătrt- 
nețea în liniștea patriarhali a unal 
mărginaș orășel bănățean.

Ml s-au povestit multe In ultima 
vreme despre hAtrlnul 
cindva unul din cel 
mal buni oțelari pe 
care l.a avut Reșița. 
$1 dintre toate m-a 
impresionat îndeosebi 
respectul pe care 1-1 
poartă ți acum oamenii 
care l-au cunoscut.

La Ciacova. căsuța 
bătrinulul otelar e pi
liți undeva pe o stra
dă mărginașă. M-atn 
oprii clteva clipe pe 
banca de 1a poartă. In- 
cerclnd 
pui pe 
limpezi 
comod ____ _ .....
lalănglle turmelor ce le întorc agata 
dc la păscut.

Moș Cozel nu e nici înalt, așa cum 
mi-am închipuit că trebuie 1A fie nn 
oțelar vesfll, șl nici grav, cum ml 
l-au prezentat cei care II cunoscuaerl. 
E un batrln mărunt, cu obrajii roșii 
ți cu ochii neobițnult de hlinzL Daar 
vorha șl mlțcărlle-i sint iuți, repezite, 
cum rar ' 
de ani.

Cind a 
pentru el 
cova, nu 
curie că 
uitat, hătrlnul m-a traa după el In 
camera marc șl a scos dlntr-ui sertar 
un teanc de hlrlii și (olografii. Nu 
m-s lăsat plnă nu m-am uitat prin 
fiecare. Ara găsit latre eta diplome

in căutarea celui mai 
al Reșljel. Cb puțin 
aflasem din amintirile 
pfim-malstrul lupilor

care ■ lost

alei fndîrjiraa la dla nou lumea 
In cap. A ramai pe ioc, lupiladu-sa 
din (reu cu puținul pe care l-l putea*, 
oieri viața. A sorbit pini la fund <’■« 
cupa am at* i a exploatării,! dar dobnifl 
nu s-a Itoat. A cuuaeeât aici, de-a 
lungul anllfr. *u aprlna
In sufletul Iul natofC «Oi. pentru o 
hătrîncțe Itolțlllâ. de griji. Oi
gindal raeitei la ct-te «• « ■ - A
el s-a Încleștat șLe» -r • ■ *
țugui de i|rlar, i» '''
cinda-l pa foaie lefele. Nimic din 
ceea ee știa nn ținea închis penira 
sine, cl era gala să tălmăcească 
toiul, oricui vroia șă-f asculte.

Era prin anul 1033. La echipa tul 
a fost adus ca ajutor un tlnăr Înalt, 
spătos, cu Înfățișare deschis! șl tu 
ochi vioi, prietenos. II chema Mafii, 
Stubnya Prîm-fapiioFul Caael l-a ia- 
drăgll de la început, găsind In viața

■nul seasta 
ani rit 
dul la 
dată.

După toilf V ■ • '
de tel cind I t 
zel. tni-B || 
țească Dlift
- Orfc 

1r-acola 
se scuza 
mă duș

A doua zi ia pornise de aus o ploaia 
măruntă și deasă, ce învăluia ca o 
pieli furnalele șl «oștirile oțeUrlet. 
Cerul, sub povara straielor turnurii, 
âe locovoiase. adine, iiubuflndu-se ,a- 
psaape. cu cm te le dialurilnr din lu
mi or>^« » f ' j
' K «i asemenea vtome parcei 
împreună cu

I.

Trei generații

si ral-l tnchi* 
hm rin In serile 

și potolite de 
șl as cu Kind cum picura rar

vară, așezat

lolilnești la un am de 73

auzit cl am bătut 
drumul de la Reșița 
l-a venit ai creadă, 
vechii sil ortaci nu

«peciei 
la Cla- 
De bu-

I- au

de oțelari

mai seoer. Ca tea n-a fost numai firea 
rid prea zburdalnici dar și faptul ci 
ta ftagp ce Laurențiu urma după anda- 
ad. de trei ori pe sâptâminâ. cursurile 
teoretice, St/oe le neglija. De aceea 
feți de Stroe am fast mult mai exi- 
goni, mai ales ta perioada cind am 
stabilit sd se prezmie ta fața comisiei 
de examinare și Încadrare. E adevă
rat. amândoi mi-au făcut cinste. Au 
reușii at bine la examen. După ce 
Stroe a primii Încadrarea de ajutor

A 
a Pi

miner, s-a scUmbal foarte mult, 
început să pricească mai serios 
buțiUe sale In brigadă

O altă condiție care < sloi ta 
lor ia perioada de adtfica'e « 
fetasma timpuriei hber

Ambu venana des aond la nene. 
Irtvtnie de a-rm onA a^oafini. te 
puneam In mtnâ tkferde manna’.e de 
spedabtaie. Astfel Stroe a citii d-n 
Minerul în abataj iar Laoreuți« a în
vățat din îndrumătorul mineruku.

încetai ca încetul Intre noi s-n ta- 
chegat pe Ungă relațiile de m:incj « 
o prietenie adevărată, fapt ce a contri
buit din prin la calificarea lor. Ridi
carea calificării loc de aluna a de
venit o datorie prietenească.

Cind timpul a venit sâ ne de spur- 
fim. brigada a avut toată nădejdea in 
Stroe; el tși continuă cu drag mese
ria de miner tn călit ale de șef de 
schimb Intr-o brigadă fruntașă dm 
sectoral 11 ai minei Peirda.

împreună cu Laurențiu am pus te
melia noii brigăzi, $i ta noua briga
dă, Laurertția se pregătea cu ftegum- 
ță să-fi ridice calificarea. L-am aju
tat cu plăcere. De aceea aproape zil
nic, pe lingă cele ce învăța ia școală, 
primea un instructaj suplimentar

Ce cuprindea instructajul supli
mentar? Iniii Laurențiu a fost in
struit să organizeze practic munca 
Irttr.un schimb, li permiteam In repe
tate rlndari să conducă schimbul fără 
amestecul meu. Interveneam numai 
în cazul cind vreo greșeală de a sa 
putea periclita realizarea planului sau 
s ar fi putut produce un accident. La 

a 
muncit. Treptat, plnă la examenul de 
miner șef de schimb. Laurențiu s-a 
obișnui! sâ conducă un schimb In bri
gadă. Examenul l-a trecut cu califica
tivul uFoarte bine* fi a primit diplo
ma de miner, iar brigada i-a încredin
țat un schimb să-l conducă.

Astfel brigada a avut două bucurii- 
una că a reușit sd crească doi mnen 
noi. și a doua că propriii ei mineri 
conduc brigada spre realizare de na 
succese.

Azi, Laurențiu este un miner har
nic și priceput, înconjurai de stima 
celor ca care lacrează. Are in planul 
de viitvr dorința vie de a ajuta pe al
ții sd devină mineri. Insigna de .^li
ner fruntaș" primită de mai multe ori 
este pentra noi a dovadă cd Lauren- 
fia aa reuși.

fast

sjîrșitul șutului ti spuneam cum

de fruntaș priinile tn anii 1047—IM8. 
acte de pensia șl sctiaorl de ta oțelari 
ți furnallțd. Bătrînul le păstra pe 
Iulie cu mulil grijă, ca pe niște 
documenle de mare preț.

Intr-o zi din primăvara anului 
1012. pe cind se găsea ca ajutor fo- 
plfor la Bohumln tn Cehia, a desco
perit pe o țină de cale ferată o In
scripție pe care n-o mai văzuse pini 
atunci. A cercetat-o mat din aproape. 
Pe țin! era seri» t Reșița 18to. Pentru 
tinărul Cozel inscripția a rămas multă 
vreme o taină pe care n-a patul-o 
dezlega A întrebat fi pe unii și pe 
alții, dar nimeni nu fila nimic. Abia 
pe la începutul verii, un bătrin 
m«șt«r zidar i-a povestit ceva vag 
despre o localitate situată undeva pe 
aproape de «Irbf. Lai Cozel nu l-a 
trebuit mai mnIL $i-a luat dmaga 
la spinare, a mai trecut a dată »S-ți 
ImbratteeM «murite «t «1 le lase 
bruma de dțHf ageaitUI. a«ai ■ 
pornit către Rafita cea tadepflrtatl. 
Pe la sflnMut tai Iulie, te amil 1012. 
ostenii, rv buzunarele goale |l ca 
speranțele împuținate, a poposit In 
orășelul plin de luna ți funingine de 
pe malul Blrtavei...

Nkl la Rețița nu i-a mers mal bine 
ca tnalnt* Patronii de aici nu erau 
cu nimic mal buni ți mai omenoțl 
decit cei din Cehia ți dia Sllaaia. 
Nn mai că llnlrnl Cozel n-a mal avut 
de data aceasta nid îndrăzneala ți

puncte asemănă ta are 
__ Stubnya, ca fl el. a
crescut fără părinți și tot așa a lost 
nevoii 11 te la la trial A cu viața. 
Pe amfndoi l-a atras mirajul oțelului 
ți toi In aceeași măsură amlndol na- 
dAjdulau la Împlinirea anei alte vieți, 
ia care >1 nu mal fie patroni șl grija 
zilei de miine șl tu caro munca oțc- 
fatnlui (I se desfășoare liberi, pre- 
tnllă la adevărata el valoare...

Șl anii >u trecut unu! după alini. 
Matei Stubnya a crescut sub ochii 
bitrfnnlul. ajuuglnd pe aceeași 
treapta ca el: prim-topilor. Nici 
pentru el oțelul nu maj avea îaine, 
ți aceasta datorită dascălului săs 
Intru meștețug. Cozel.

Nădejdile lor m aprintescri din ca 
in ca mal puternice pentru ca Intr-o 
bună zl să le vadă Împlinite.

Prim-tapitorul Cozel Mihai, trecut 
de mult peste M de ani, a fost prin
tre puținii din generația ti care a 
continuat să r amină pe baricada 
cuptoarelor. Fostul său ucenic de pe 
vremuri. Matei Stubnjia, ajunsese co
munist din 1045 șl apoi ca maistru la 
cuptoare a pășit cu curaj tn linia 
Intli « bătăliei, pentru mal mult oțel 
|l mal multă fontă.

Abla In anul 1M8. la 8? de ani, 
vestitul oțelar Cozel Mlhai a con
simțit ■£ lase altora mal tineri în
treaga grijă a cuptoarelor. A plecat 
In perioada cind in echipa lui înce
puse să se afirma un flăcău îndesat 
și neastimpărai, pe nume Bălan 
Florea, venit la Reșița tocmai din 
Inima Olteniei. De unda era «A știa 
pe atunci moț Cozel că nu mai de
parte decit peste cițlva ani, cind se 
va Inlilnl din nou cu vechil săi sie vi, 
comuniștii Matei Sinhnya șl Bălan 
Florea, 11 va găsi pe unul 
maistru la cuptoare. Iar pe 
prim-iopitar fruntaș?

★
După ce ml-a povestit cele de msl 

sus, bătrlaul ațafar' a rămas pe glo
duri, cu ochii pîerduțl cine știe unde. 
Insă n-a ullat să adauge:

— Săpiămtnl de zile după ce am 
părăsit OfelArfa, nu mt am putut găsi 
odihnă. Era destul să văd de departe 
coșurile, sau sM mă tntllnesc cu 
careva dintre oțelari, ca să simt cum 
lierhe totul In mine. Am lost nevoit 
să plec cit mai departe de Reșița, 
sl mă pot potoli și să-mi văd in 
nițte de bătrlnețe. Dar ți așa 
ra-apucl uneori un dor, de mi 
fringe inima. Și-altinci îmi vine 
las totul baltă țl ii mă întorc acolo 
latre ortacii mei de odinioară.

Am tăcut Iarăși ■ vreme amlndol. 
la ttai|tea adîflcă ce ne împresura 
■ ■ se a*>2eau decit bătăliile rare, re
gulate. ale pendule! de la ceasul cei 
vechi, agățat pe un perete al odăii. 
De afară răzbatea la răstimpuri plnă 
la noi cintatul unul cocoș, Iar din o- 
daia de alături se auzeau cînd șl dud 
izbiturile cratițelor In care bătrina 
Eva, soția lui Cozel, pregătea prin
sul. Pacea șl tihna acestei căsuțe se 
Împăcau atlt de puțin cu frămfniarea 
bătrinulul din la|a mea, Incit n-am 
putut să nu mă uit cu respect la

tinlrulu! multe 
cu ale Iul. $1

prim- 
celălalt

ca 
11- 

tot
se 
si

i
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In dorința de a ajuta cu 
tori în uzine și fabrici, 
noastră a luat hotarîrea

Manifestație
E orice stradă ian spre cer crescut- 
Pădure de drapele se-nalțâ pesle caso 
Purtind albastra haiti, ca pa-un scut, 
Cu-nvăpăioto brațe de mita se, 
In ziua-n care timpul a uitat 
Si și mai măsoare dastrămarea-n clipe. 
Un omenesc ocean nemăsurat 
Spre cer iți detfișcarâ uralele - aripe, 
$i ele-n zbor lovind sonor in zări 
Se ntorc multiplicate in sibrațîi, 
Ca la ale Partidului chemări 
Râspunsurile-acestel generații.

Aici, cu toți* ui,a* tie noi... 
Ni-s frunțile moi drepte, mai înalta 
Privirea arde-n aprigul șuvoi, - 
Neon pe alba frunți de bele «arde, 
Și înțeleg ca n-am putut cindva 
Prin umilința denumită viața... 
Sus in tribună liniam nai - și azi 
Cai din tribună mergi cm noi prin piață... 
Atunci salutul meu, peste oraș, 
Cu alte mii de mii și-adună zborul.
Mai clar desprind din zgomotul de pași 
Care străbat prin piață, viitorul I

E ziua-n care timpul a uitat
Să-ți mai măsoare destrăma rea-n clipe 
Un omenesc ocean nemăsurat
Spre cer iși desfășoară uralele - aripe, 
Și eio-n ibor lovind sonar in zid 
Se-ntorc multiplicata in vibrații, 
Ca la ale Partidului chemări 
Răjpunsurile-aeeiteî generații.
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șl mai mare eficiență pe începătorii în ale scrisului, muneî- 
pe șantiere, in gospodării agricole de stat și colective, redacția 
de a acorda un spațiu mai larg lucrărilor lor care-și propun să 

oglindească artistic transformările revoluționare care au loc în societatea vremii noastre-
Nimic nu mărturisește mai limpede uriașul avînt spre cultură al oamenilor muncii din 

țara noastră, decit marele număr de manuscrise și scrisori pe care-1 primim zilnic și in care 
impresionează entuziasmul cn care ei încearcă să zugrăvească ieflomenele noi, să surprindă 
nașterea șl maturizarea unei morale șl a unei conștiințe sociale, caracteristice revoluției socia- 
liste-

Sintem încredințați că apariția celor mai realizate dintre aceste lucrări, în paginile revis
tei noastre, li va îndemna să persevereze in munca de perfecționare a mijloacelor lor scriitori
cești, să observe și să înțeleagă realitatea înconjurătoare, pentru a reda toată complexitatea și 
toată frumusețea eroului care înfăptuiește revoluția socialistă.

Publicăm in această pagină lucrările tovarășilor:
Dan Ion, Cooperativa de produse chimice Dealul Spirei; 
Gheorghe Ruja, Uzinele Tudor Vladimirescu; 
Victor Dele^nu. miner, Petrila;
losif Naghiu — fabrica Stela.

moș Cozel pe drumul 
ce duce spre ațdârie. 
Cit de emoționat a fost 
vechiul oțelar In cli
pele acelea. Nu pot 
uita nici acum uimirea 
ce l-a cuprins atunci 
cind a văzut hala cea 
nouă, hală pe care el 
nu o știa, impresionat 
peste măsură, a cătat 
îndelung la cuptoarele 
masive înșirate sus pe 
platou șl la macara
lele uriașe caro pur
tau cu atita ușurință 
oale de marimea unei 

oase, plina cu oțel topit. Io fața aces
tei priveliști neașteptate, bălrtaul a-a 
apropiat de mine și m-a apucat de 
braț. Am simțit atunci cum mina care 
a cuprins-a ps a mea, tremura ușor.

— Mă uit ți parcă nu-mi vine să 
cred, a exclamat el Intr-un ttrzlu. 
Nu raai cunosc nimic din ce a fost 
ți doar aproape cincizeci de ani am 
lucrat In oțelârle zi cu zl. Cind dum
nezeu s-au putut petrece toate minu
nile astea ?

— Ceea ce vezi aici, moț Cozel, s 
încă prea puțin pe Ungă toate cita 
s-au schimbat In fără în anii aceștia, 
am căutat eu să-l explic bălrinulul.

— Nu, a lăcut e1 cu oarecare as
prime. Nimic nu poate fi mai măreț 
decit schimbarea asia pe care mintea 
mea de abia o poate cuprinde. Numai 
cine a trăit ca și mine o viață în
treaga In fotla oțefărie. poate să-șl 
dea seama de acest adevăr.

N-am țtlut ce să-l răspund bătrlnu- 
lui șl nkl el n-a mai stal ti lungea
scă vorba. Am simțit deodalâ că mă 
trage dup! el către scara care urca 
pe platou.

— Hal, hal mal Iute, că nu mal am 
pic de răbdare. Abia aștept să-l 
vad pe Slubnya șl pe ceilalți, sl alto 
cum dracu se descurcă cu uriașii 
ăștia.

Cu o sprinteneală pe care nu i-aș 
II bănult-o, moș 
vre-o treizeci de 
Nid n-a apucat 
hlne pe platou șl 
ciocnească cu un .... , .
ce Irecea grăbit de la un cuptor la 
cclAlalt. O clipă s-au oprit In luc 
amlndol ți s-au măsurat cu ochlf. ca 
apoi sA se repeadă unul la celălalt 
șl să se ia tn brațe.

Mă uitam 1a ei cu cită bucurie Ișf 
vorbeau ți cum se țineau de mijloc 
ca doi copii și ml-a parul nespus de 
bine că tocmai mie ml-a fost dat să 
liu martorul unei astfel de Inttlnlrl. 
Din vorbă In vorbă bfilrînul Cozel 
și-a adus aminte șl de olteanul acela 
scund ți neastlmpărat care venise In 
echipa Iul prin vaza anului IM7.

— A, de Balan e vorba ? I-a între
bat Slubnya eu voioșie. Ulfe-I colea 
la cuptorul trei. E prim-lopilof șl cl 
de cîțlva ani șl pot spune că nu se 
găsesc astăzi mulțl să-l Inlreacă.

Ața s-a făcut că tn dimineața aceea 
de noiembrie, reprezentanții celor 
irel generații de oțelari din Reșița: 
Cozel Mlhai, Stubnya Matei și Bălan 
Florea s-au tntllnlt din nou, după 
mal bine de unsprezece ani. Numai 
câ de dala aceasta. Intllnirea înr a 
avut'toc letr-o oțel Arie nouă, moder
na. construită în anii puterii popu
lare, Iar oamenii nu mal erau nici 
ti cel din 1M8.

♦
Moț Cozel nu se mal sătura să pri

vească noile cuptoare ale otelAricL 
Le-a dat nu știu cile tircoale, a pi
păit cu mflnlle !u{ 
ce le Imprejmulau 
fiunat multă vreme 
ce se deschideau șl 
gure. Dintre foaie 
cel mai mult ușurința cu care lucra» 
oțelaril. Ceasuri Întregi a stal uitfn- 
du se la ei, urmărindu-le fiecare 
mișcare. $1 cu cit i-a privii mai mult, 
cu atlt mai limpede i-au revenit lei 
minte loți anii acela lungi șl chlnulți 
pelrecuți sub plrjotul focului.

— Blestemate zile am mal trăit șl 
noi în alte vremuri, măi Mati, S-a 
întors Intr-un tirzlu bătrlnul către 
Sluhnya. glndindu-se la toate aces
tea. Iți mal aduci aminte de con
ducta aceea de gazogen de la cupto
rul cinci ? Dacă nu m-ațl li tras voi 
la timp, mă năpădea gazul $1 acolo 
fml putrezeau ciolanele.

— Cum să nu-mi aduc aminte, Co- 
zel-baci, a răspuns Stubnya cu voce 
ceva mal moale decit cea obișnuit!. 
Am traa atunci o sperietură sară cu 
moartea. Nu lețiseși tncă afară șl 
gazul a ți pornit de-alungul țevii. 
Am crezut că nu mal apuc să te vid 
niciodată la lumina zilei. Dar de 
oala aceea cu fantă, care a scăpat 
din maaafa lingi cuptorul dumltale. 
Iți mal amin teșii 9 Era cit p-aci să 
vă prăpădească pe toți din echipă.

— Cum să nu-mi amintesc, încu
viință repede bătrlnul. Doar atunci 
ml s-a prăpădit singurul costam hun 
de balna, pa cafe II aveam. II agăța- 
sem colea în latura cuptorului. Cit 
te-al șterge la ochi, n-a mal rămas 
nimic din ei. Ehei, măi copii, s-a în
tors apoi moț Coiel către . topitorii 
tineri ca făcuseră roată In jur, ce 
știți vol cum a fost Înainte munca dc 
oțelar. O adevărată ocnă. Nu aveam 
la fndemlnă alt aparat decit ochii. 
Cu el ne chinuiam să dezlegăm toată 
taina oțelului. $1 greu, tare greu ■ 
mai torst.

După aceste vorbe, hătrînul oțelar 
n-a mal zis nimic multă vreme, mul- 
țumlndu-se să urmărească ta tăcere 
cum se rotesc macaralele pe platan, 
Incărcînd cuptoarele. Topitorii s-au 
Împrăștiat pe rlnd la locurile tar. 
Doar eu cu BSIan șl cu Stubnya am 
mai rămas alături de Cozel.

O
l-a fost dai fn ziua aceea bălrlnu- 

lul oțelar tă vadă cum la a simplă 
apăsare pe un bulon se deschid șl 
se închid ușile cuptorului; cum te 
înregistrează pe o bandă tempera
tura șl in general cum se desfășoară 
Întregul proces 

oțelului.
După ee le-a 

puiuț răbda să 
învățăceilor săi __ __________
treharc care încă de dimineață 
stătea pe inimă :

— Dar voi, voi cu ce fapte vă puteți 
l.tada > Erin ee știfl să vă arălafl 
recunoștința penfru toate acestea ?

Stubnya a schimbat alune] o pri
viră cu Bălan, făclndu-1 acestuia cu 
ochiul, apof l-a Invitat pe bătrin la 
colțul roșu ai secției.

— lală. Coze| baci, șl laptele noas
tre, i-a zis el bătrinulul, aratlndu-f 
un drapel roșu pe care scria cu lllerr 
cusute cu fir de aur: „Fruntaș p 
țară tn ramura o(el“.

Moș Cozel a cilit cu atenție cuv 
lele de pe panou, a mal cătat Inc 
dat! către drapelul cel roșu, după 
fi-a întors cu fața îmbujorată d< 
curie către Bălan ș| Stubnya.

— Ferice de voi că ați apu< 
trăiți asemenea zile.

Ne-am despărțit cu greu d 
nul oțelar și am privii ta i 
pini l-am pierdui din veder 
vagoanele din hală. $1 poa 
fi luptat încă multă vrem- 
rlle de rău, dacă un lerar 
răbufnit pe platou, nu tv 
la preocupările obișnuite 
zea șarja de la cuptorul

Cozel a urcat cele 
trepte ale «ciril. 

Insa tă pășească 
era cit pe-acl sA se 
om înalt și apălm 
’ ' ‘ 1 i

11! luc

nenumăratele ievi 
pereții ți s-a ml- 
de uțlle cele mari 
se închideau sin- 

1nsă, i-a plăcut 
lucra»

complex de topire a

aflat pe toate, n-a 
nu pună ortacilor șl 
de odinioară, o ta- 

I II
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De vorbă (prin corespondență) cu

I.A.Efremov ura
științifico-fantastică

Numele tut Ivan Anto- 
novici Efremov asta bint 
cunoscut de publicul nos
tru cititor, încă din pci. 
mil ani de după eUbrrare, 
efnd a apărut In trcdueora 
cămine oscă volumul Rota 
vinturilor, In care erau cu
prinse clteoa dintre cete 
mal reușite povestiri ala li
teraturii științifico fantas
tice ale epocii noastre, 
tmblnlnd în mod fericit 
munca migăloasă de cer
cetare științifică și fante
zia poetică, Efremov a 
creai a nouă viată acestui 
gen literar ații de iubit 
de tinerel. Geolog, mari
nar. palecyiMoq, geograf, 
explorator și ftiozof, Efre- 
moo știa să adune in ima
gini de neuitat preăziu- 
nea științifică fi roman
tismul reooiuționar pro
priu omului sovietic, fie 
că ne descrie călătorii in 
îndepărtatele mări ale su
dului. ca ln Atolul Fa- 
kaofo. fie că reînvie epoci 
dispărute de milenii, ca !• 
La Hotarul Okxuntn>ei. 
fia că aniidpeand cu Mii 
de ani viitorul. ca in Ne
buloasa din Andromeda.

Fiecare povestire ton ro
man confute ipoteze În
drăznețe. prevestind uneori 
uimitor de exact descope
riri neașteptate. care con
firmă. ți dat: fac cu axa 
mul valoroase pagetitit 
sale. Astfel. In Craters! ca 
diamante, scrisă In Î9S4. ei 
a emis ipoteze că is Um
unna Sovietică se vor 
diamante In fundal unor 
cratere, ca In Afnca da 
sud. După ctțiva am. u« 
geolog a pas pe mean 
scriitorului un— puma da 
diamante găsite ta fundm 
unor cruțare dat lacului * 
Ce satisfacția m» mare 
poate acea un seriaor ai 
genului F'UiiMha fa ■ ■«■- 
tie? In AaaaramMtsia an 
poamt'ue Cortoti astrale. 
Efcremkw emite tdirmtgia 
od. In urată cu mdtoaae 
da ani. ființe cugetătoare 
din alte planeta aa tazalM 
pdmXnral Mn putem sta
bili oare o strinsd legă
tură Intre această rizrâac 
Jirarard — terceiM Aa Al* 
lele unor țttiate nalt de 
diferite ea palmatningut 
ți astronomia — ți mo
le ca recentă a p"7. M.M-

Agrest 7 Ultimul roman ai 
tiu EJremoc. Nebuloasa 
din Andromeda, a cucerit 
mase mari de cititori 
prin îndrăzneala concep
ției ți forța artistică cu 
care este adusă in fata 
noastră bnogmea unei 
lumi de peste mii de ani. 
eind poezia ți știința sa 
contopesc intr-o vtZiune 
grandioasă asupra ms/ver- 
suini. IRc------ rd a fam
petit nor. tide-o aani-aa 
redusă. In colecția ..Po
vestiri >tan<t!KO-la.Tta* 
t«r rf «m«m» w «aati 
in insregtme ia Etoan 
imoraltam. PnPlacdan, c-s. 
truat. aa frd&W an~* 
dus pCnă acum ta rom - 
•oțte).

tare dSJsaeil aațui .. 
iantid £xan>tarL lt—~- ■ - 
m-toutairke. sr-aia arf'r. 
iar tai LA. Efrtmoe. r» 
gtata f ati « «tapmuta la 
o’-eva întrupări ta 9rgu- 
^ud cu acest irfc» aT?

mai cu seamă stimularea 
interesului peruru ffti/i/d 
drain din ce In ce mai 
Importante. Șl care altă 
literatură poate să se o- 
cupe da acest domeniu, ta 
afara literaturii țtiințiflco- 
țantiutice 7

— Care atnt căita de 
urmat peoliu <a scriitor!! 
acestui ger «1 folcseascl 
bs plin asekala real «ra
ita socialist ?

— Datai părerea «aa. 
acrMarW de tiSeraturd țti- 
*14*0-fantastică irebme

omului da știință, ta cu
rent cu toate descoperirile 
recente ale științei fi chiar 
cu ipotezele. De fapt, nu
mai dezvoltlnd In imagi
nația sa posibilității* abia 
enunțate sau deabla Intre- 
tării* ale noilor căi ale 
științei scriitorul poate sd 
creeze opere care tâ pri
cească cu adevărat in 
viitor

— Poate un scriitor si 
se bazeze exclusiv (au în 
nes mai mare parte) pe 
Kierta Imaginației sale 

1 ii cunoască In pro-

Un interrfu pentru cititorii Luceafărului

I. A. EFRfMOV

Aslronova „Taatra" ibtulvd pna apaU11* «■■** 
«Irl Hil vela expediției ta tarta da auacba a -»• 
„ațele de hei'. Cohering p« au dmlr» ptaae««i« 
etalat, echipaj al daacopanâ doeâ aaticaave. aaa W ••- 
trâ. ..Vela*, «i nea ■•caeoaealâ. veaitl arakaka ca 
au leali laaiata dialx-a alia «aUiM. E>-lupaiBt „TaaM ' 
10*. diau.a aefle de iatiaplătl. el da pa
_Vela* eu foai aialciLi 4e «a aai da . «eAoa' aocw- 
loaceu. citi aa aepaacat* dadt ■ keta« aa»W e* 
hat", dMpăriad la etice taa2 da Vmmu. A>a«aa«^e- 
toatea Nixa aeta qtav râailâ, dat ecMpaje* teavn « 
aâ captatele ateva ..«■<->•'- r.-ac«*
. «teici d« fier'. Taaha' ee laapa ad pa țtan^-. 
Aid aa IncataCâ leaaimarva .MdMatac'.

Ca răsuflarva tătatl. Erg Noor irniărra mișcările 
Iscusițllor ta bora nț i. Mulțimea de aparate amintea 
postul de comandă al unei astronave; vastitatea 
spațioasei $111 cu largi ferestre slnelii te făcea Insă 
sa Inlilurl îndată orice asemănare.

In centrul încăperii, pe o masă metalică, se alia 
o cameră construită din plăci groase de ruloliacit. 
un material prin care puteau pătrunde afli na iele 
infcaroșli. cit și ceJe vizibde. Un păienjeniș de <*’• 
și liră învăluia ziwlțul caleata al rezerv «rad ai de 
apă, in care se găsaau cele două meduze negre cap. 
turate pc planeta Stelei de fler.

Stind ta pktaare. drept șl «eciinlrt. cu bra|ui ri 
nit prin* tacă in eșarfă. Eon Tal atonena de de
parte cum se rotea încet tamburul Inreglstratmului. 
Deasupra sprintenelor groase Șl negre, fruntea I ae 
brobonise de sudoare.

Erg Noor Hi trecu vuiul limbii peste bue
— Ntauc Iu cei cinci ani de druta u-a mal ră

mas acolo decit praf ș! pulbere, făcu astrMaulul cu 
a voce răgușii!

— Ar li cit se poale de trista pentru Niza șl pen
tru mine, răspunse biologul. Va fi nevoie, probabil, 
de ani șl ani de cercetări pe dibuite, pini să se de- 
termine natura leziunii.

— Mal crezi că organele ucigătoare ala meduze
lor și ale „crucU*1 steit identice ?

— Nu sint singurul de această părere: o împăr
tășesc și Grim Șar șl ceilalți. La început, tăceam 
insă cele mai surprinzătoare presupuneri. Im! în

chipuisem o vreme că arătarea cea neagră in formă 
de cruce nu-și avea origina pe acea planetă.

— Dacă Iți mai amintești, și eu spuneam același 
lucru. Mi se părea ea aceasti făptură provenea de pe 
astronava discoldaiă șl că o păzea. Totuși, la drept 
vorbind, de ce ar li apărată din afară o cetate 
inexpugnabili ? Încercarea noastră de ■ pătrunde 

In spiralodisc a dovedit absurditatea unei astfel de 
presupuneri.

— Am crezut că această cruce este un automat pus 
de gardă lingă astronavă.

— Exact! Dar acum, firește, am renunțat la 
această ipoteză. întunecata cruce este o ființă vie. 
generată de acea lume a beznei. Acești monștri Io- 
cuiesc ftră Îndoială In cuprinsul văii. Dușmanul 
nostru a venit dinspre „poarta- aflată intre știrici. 
Meduzele, mai ușoare și mai mobile, populează pla
toul pe car« am coborlt. Legătura dinlre cruce Și 
spiralodisc este cu fotul lnflmplătoare: dispoziti
vele noastre de protecție atinseseră pur $1 simplu 
acest sector depărtat al clmpiel care rămăsese me
reu In umbra uriașei astronave necunoscute.

— $1 dumneata crezi că există o asemănare ln. 
tre organele ucigătoare ale „crucii” $1 ale meduze
lor ?

— Da I Aceste animale care trăiesc In condiții 
identice trebuie să albă organe limitare. Steaua de

MIHAI NEGULESCU

Coloana 
primăverii

Cu orice primâvara cinlâm Iubirea Iar ; 
Dar amintiri, din ruguri, in suflat ard amar. 
Știm șl-altă primăvară... nu inltareau speranțe... 
Din brațele iubitei ne piăxâloam sub gloanțe- * 
Uitam și înflorirea, și liniștea, și jacul...
In lagăre cernite ne cununam cu tacul...
Dar a venit și ceasul de Mai, cind am învins - 
Și cind sudoarea, rece, pe frunți ni s-a prelins. 
Știam că alte flăcări, s-o-neîngâ, nu mai sint. 
Că Inflori-vor iarăși bujorii pe pâmint...
De-afunci, In primăvară, cintind iubirea iar, 
Tăceri și solitudini ne-mbie in zadar;
Zadarnic bucuria măruntă ne-ar da ghes - 
In calea ei cu pîlne și sare n-am să ies ;
Eu știu numai oceanul acestei bucurii 
Ce leagănă pămintul pe valurile-i vii...

— Ce caa>£>- ’juaii • â 
a W «i •ocoi

famăaa rmoartrita concre
ta a*a științei >

— Răspunsul te ajld. în 
aorte, in răsptmsad ta -T- 
taedtarre precedmxd. Dtn 
cei* aritmie reiese ca evi
dență cd acritiorui aa ta 
ponta hirta «ornai pe pna- 
gbmțfa aa Pentru laemr-

fantastic pentru a rinrfne 
viabil pi dupA ce datele 
științifica conținute in el 
au fost depute i

— întrebarea este mult 
mai complicata dec ii pare. 
Romanul poate irâi mult, 
dacă ideile. caractere
le. visurile personalelor 
vor fi ța nivelul ctitorilor 
de mline. Un bun txertC- 
plu este inlet Verne.

In alt caz. romanul tră
iește dacă in ei tint ex
puse considerații umaniste 
fuste, ta casa ce privește 
structura societății. ți 
idei utopice legate de oa
meni minunați, inzr> frați 
cn irăsâlurde vii ale nou- 
iad. Exemplu: H.G. Veils 
Șl. Ln xfirfil. romanul 
poate să JTnvfe-. *d ca
pete o sonoritate moder
nă. dură dezvoltarea fti- 
tnței ca rehm unele ima
gini ce păreau dispărute, 
șterse din concepțt le 
lemporane. Ața ..■.nv*"* 
uneori răcite țtitnțifxe din 
romanei* bai ladtn \tmr 
aaa Frita. ams ale ttiter 
aeriiloei da ia Incrpetul 
secolului nostru. D.n po
cale. tnvserfu de-.ioe co
respunde foarte rar ar 
urni* cetonei «U persona- 
teior mmsmzim o ast'cl 
Opera na pnme p tasta»- 
raid ln intre^me

— Care abat ci**-.-n a- 
cestao ^a janfcra? dr 
d»v ?

— Iferbert « Tc^j.

■« te
Mlha Draqomir

aspectul împlinitor si nici atitudinea 
autoritari a unul cori leu al ffiintel. 
Erg Noor iți aminti de Ren Boz, a 
cirul in! Ați șire da bliețaș timid con
trasta <u sclipitoarea-! Inteligent!.

— Tiiați sudura capacului I coman-* 
di Grim Șar.

0 mini mecanici desprinse stratul 
dur de emaliu. Uri si deplaseze ca
pacul cel greu. La supape fură adap
tate taburi cu un amestec de Raze. Lin 
puternic proiector de raze Infrarosii 
in loc ui a steaua de tier.

— Temperatura... gravita ți a— pre 
siaaea_ utarația electrici,... citea a- 
sistentul indicațiile aparatelor.

DupA o jumitate de ari. Grim Șar 
ae întoarse spre astrona«|i.

— Si treceau in sala de odihni. Nu 
putem prevedea moarului iu care a- 
ceste capsule vor reveni la viata. Daci 
Lou are dreptate, se va Intimpla iu 
canad. asistenții ae vot anunța.

luiiiiuiui de Cartați Nervopi la se se 
coaMrait departe de tutu lecuita, la 
■ arginta uaei stepe declarat! ■ona- 
■ent al «aiurii. In acest sMrpit de vâ
ri. pâatainl era uscat, iar viatul fa
nta cu «n lepaet ciudat pttrua^ud 
prin terestrele larg deacMne odăii cu 
arvuna «uMvi a ierburilor arse di soare.

Instalai) ■ loiolii comode, cei trei 
ctfcrtatari tacnau. privind pe lerna- 
ixi*. pata wrfnrile copac iar flatarapi. 
aend Incans care iremra Io zpra. Dia 
căod ta cM. ocM 11 se inrtedrsn de 
ohaaenta: dar ațtentareo era cu nalt 
pna «Knrdati p^zu ca vftuani sa 
pnaU <ipL De nodal onesta, marfa 
aa le-a «ctacat prea ■■!* ribdarea. 
Du*h urni palia de tra urne, ecranul de 
tegOsara dhuli se tata oui. AsHicntul 
de serescns irf stapitana ai gnm eaur 
î*a-

— Cmm »n
» «tapA. tetam m pi test ta ta

la . i . •« rispiadi un mim

voraTuț de ap! clzuse In Inferiorul camera) <fr rtP 
lolucit. Sclipirea cunoscut! a fulgerelor cafenii șl 
tentaculele unui monstru negru se arătară la mar
ginea recipientului. Jivina țișnl brusc șl, așlernind 
un vă] de întuneric peste Întreaga Încăpere izo!an
ti, se izbi de tavan. MII de steluțe cafenii șiroirl 
pe corpul meduzei care se bolti de parcă ar fl fost 
izbită de o pală de aer și cu tentaculele-! strinso 
mănunchi se propti de podeaua camerei. Din rezer
vor se Ivi ce! de-al doilea monstru, hid! năluci da 
spaimă cu mișcări repezi șl tăcute. Aici Insă, îndă
rătul perețlkr rezistențl al sălii de experiențe. In 
mijlocul unor instrumente telecomandate, acesțe 
plăsmuiri ale planetei întunecate erau neputincioase. 

Aparatele măsurau, fotografiau, elaborau, trasau 
curbe complicate, descotnpunind structura monștri
lor în indici fizici, chimici șl biologici. Inteligența 
omului sintetiza toate aceste date, pentru a dezvă
lui misterul oribilelor creaturi și a le supune.

Cu fiece or! care trecea, Erg Noor era tot mal 
Încredințat de vie lor ie.

Eon Ta! devenea din ce In ce mal vesel; Grim 
Șar și tinerii Iul asistenți erau și ei cuprinși de o 
mare însuflețire.

In cele din urmă, savantul se apropie da Erg 
Noor :

— Paji pleca in slirșit... cu inima ușoară. Noi 
răminem aici pină ia sllrșllul experienței. Ml-e tea- 
ml «1 conectez lumina obișnuită: meduzele negre 
nu se pot adăposti de «a ca pe planeta lor. Or, 
ele trebuie să ue răspundă la lot ce vrem să allăm.

— $i veți reuși ?
— Peste trei patru zile, cercetările noastre vor 

f! dnac la oapăL.. cel puțin peniru nivelul nostru da 
canașlink- Putem Insă chiar de pe acum să ne ima
ginata acțiunea dispozitivului paralizant.

— Și s-e tratați pe Niza... pe Eoo ?
— Da !
Abia acuta simți Erg Noor cit de mare fusese 

povara care-l apăsase din ziua aceea fatală... Fu
sese zi ari noapte ? Ce Importanță mai avea acum 1 
O Ireaebcă bucurie crescu tel inima acestui om în
totdeauna afit de rezervat Cu gren Iși Inlrină do- 
rtaia aboard! de a-1 prinde ln brațe pe micul Grim 
Șar. de a-l statura șl a-l arunca la aer. Uimit de 
aceste idei extravagante, se liniști pini la urmă 
și-și regăsi obișnuita i reținere.

— Ce mult o să contribuie studiile dumneavoa-i 
stră ta lupta împotriva meduzelor și a crucilor ln- 
tr.o vitoare expediție.

— Desigur. Acum II vom cunoaște pe dușman. 
Dar va mai fi oare întreprins! o expediție In lumea 
aceea a gravitației strivitoare și a tenebrelor?

— Fără nici o îndoială 1

Era ta Începutul unei frumoase zile de toamnă 
«eptesfrlonală.

Erg Noor umbla fără grabă, desculț, prin iarba 
moale, ln fața lui, sub streașină pădurii, pe zidul 
verde al cedrilor, se prefirau arțarii desfrunziți — 
aidoma unor trunchiuri de fum. In rezervația de 
aici, unde omul lăsase priveliștii IntreagaU sălbă
ticie. un farmec nespus răspîndea hățișul de ierburi 
înalte, eu mireazma lor bogată $1 can trad i clor ie, 
Iute șl desfătătoare.

fier este

f 4»

far fa zadarnici. Savantul m Inc

puuaălnr — «le aieMac ta Nna 

luata lutaea I de merd ! De a*- 
fd aceasta eutastituie dovada e 
scufia ta fi aapreaa noastră aa 
dejde !

— Există o năde jde ? se în
vioră deodată Erg Noor.

— Desigur. Privește-aid. și 
biologul arătă linia dreaptă tra
sată de lurtgiairator. Elucteoxiî 
sensibili- intra duși ta capcaaa ca 
meduze. «■ arat! tataie. 9 Mu«i 

tetebrcăteara pha! a t«aflai lor 
cura n-avun sa A>tiarikdaapn
ud una reutrvurului- Straiul țnr 

teeter al rectoienleior ali«ea ta
re Idusilt ta expedlțV caamlre 
este Uri i^riaM de Mpdtntas 
nu m «aapară cu upard aototri 
scatandri tantogici. A^-li auriu 
te că aceeași crace care a para- 
tteal-u ue Naaa dumatate ma Șl-a 
tăcui uid nu rin. UHrawnetol 
jmuai tf-u straMtal acntandrwl 
de înaltă prutecțM. ți-a biruit 
vuința. dai dexarcalurile-i uci
gătoare au rktaas Hră razuttaL 
Iu sebianb. au strilpans scafan
drul Niiei, dopa <« tanduarle 
l-an slrăspauas pe al Meu.

— Așadar. tacArcătara da tal
gere sftroidalt sau de ceva ase
mănător ar trebui aă se mai afle 
și acum in rezervor. Totuși apa
ratele nu marchează nimic._

— Tocmai aceasta mă șl tac* 
să sper. Meduzele nu s-au des
compus, a*au...

— Am tațelea. S-an inchli fair nu lei de cuconi.
— Da. O asemenea adaptare esle răapteidit! prin

tre organismele vii, nevoite al suporte periodic fe
nomene neprielnice existenței for. cum ar fi lungile 
nopți glaciale de pe planeta cea neagră și mspăi- 
mintătoareic-i uragane de „dimineață** sau de „sea
ră**. Cum Insă aceste perioade alternează desta| de 
rapid, sint convins că meduzele se pot închișii foar
te iute șl tot atil <ta iute pot ieși din această stare, 
ln acest caz. Ie vom putea face lesne să-și recapete 
facultățita ucigătoare.

— Reconstlluînd temperatura, atmosfera, lumina 
și celelalte condiții ale planete! întunecate ?

— Da. Totul a fost calculat și pregătit. In curind 
va veni și Grim $ar. Vom introduce In rezervor un 
amestec de neon, oxigen și azot la <9 presiune de 
trei atmosfere. Dar mal Infil să na convingem...

Eon Tal ținu o scurtă consfătuire cu cei doi asis-

Cind fluviile păcii străbat meridiane 
Văd bluia salopetei înlocuind vestoane...
Cu mina, ce de schija na-a test insingarată, 
Vom sugruma In bombe gheena blestemată... 
Atunci va fi in lume intiia primăvară 
Pe care generații, in șir, o adăstara - 
Dar numai veacul nostru, cu sputnicii,-n asur 
li ridică vrăjitul coralelor contur
De bucurii și pace... Contemporan cu ele, 
Simt seva Iar cum bece prin trunchiul țârii mele ; 
Cu fiecare faptă, cu fiecare gind, 
Râibate spro-mplinire acest mănos pâmint.
In stinca ce a eră o despărțea de aha 
Noi — vad spre primăvară ne-am desfăcut cu dalia | 
Iar mina, oțetită de cind deschise pragul,
Mereu, ne-nduplecată, va ști să poarte steagul 1 
In Mai, uniți sub flamuri de tînără văpaie, 
In noi ofilea creste și zări se întretaie.
Simțind in fiecare din ale o chemare, 
Coloana primăverii in veci biruitoare 
Pe strâii, pe bulevarde, cum trece maiestuoasă, 
Un prieten bun adună din fiecare casă. 
Și-n fiecare poartă - o soață, a iubită, 
Iși flutură năframa in soare limpeiitâ, 
Spunindu-ne, tăcuta, cu ochii : cale bună... 
Privirile acestea in inimi ni se-adună ;
Și parcâ-atunci, alături de timpla noastră sint 
Cosițele lor negre, prin vint alunecind ;
Și in coloană umeri de nea parcă-au trecui 
Cu nai sâ-mpartâ drumul mereu, ca pe-un sărut...

apăru a suprafață concavă, acoperită cu un depozit 
grun jos, care reflecta stab razele lâapiî: era pere
tele rezervorului. Oglinda se tavirlaa Jiu Eon Tal 
rupse tăcerea :

— Nu se prea vede mare lucra cu 
tor X.- izolația ede pr«a puternică, 
recurgem la un sistem mal complex.

Rotmdu-se ateneu, oglinda reflectă
enlului, unde se găseau două nwgildețe cu supra
fața fibroasă șl poroasă. Ai fi spus dl 
trude ale unui arbore de pline, recent 
se loc ț tana tori.

— Branșați fclevitofonal pe vectorul 
Șar, spuse unui asistent biologul.

De îndată ce se convinse că presupunerile 
lalți eraa întemeiate, savantul veni in grabă 
borator. Cu ochii mijiți, nu din miopie, ci din sim
plă deprindere, examtaă aparatele pregătite. N-avea

ajutorul raze 
Va trebui «I

fundul recipi

stat marile 
abținut de

Iul Grfm

cd or
ia ta

Așteptarea
și exataiaă aparatele, itrAdni«da-se să-fi dea soana 
c« laaiM le scăpata din vedere.

— E*le nevoie de tatnacric I m A«xi ataadatl vo
cea dară a tai Erg Noor.

Eon Tal tresări:
— Cum de aa palat dta! Dumneata, Grim Șar, 

n-al fost ln Steaaa de fier. Eu lasă.
— Jatazefele polizaloerv! rosti In lac de răspuns 

savanta!.
Lamtaa se st ase. Laboralord «a mal era luminai 

decit de lămpile «paratelor. Aaieleațli trasară per. 
delde înaintea Mesei da oaaaodâ, și totul se cu
fundă ta întuneric. Doar âci cale, abia *e Mai ză
reau, clipind, panelele luminoase ale indicatoare
lor.

Lin suflu de pe planeta cea neagră răbufni In 
obrazul astranauțllor. trezindu-le ln minte lospll- 

mintătoarele și pasionantele zile de luptă.
CWeva minate se scurseră In tăcere. Nu se au- 

2e*n decit mișcările pradenle ale Ini Eon Tal care 
regla ecranul de raze talraroșli, prevăzut cu nn fil
tru polarizant.

Un foșnet slab, o lovitură surdă : capacul rezer*

H tăie drumul. Erg Noor 
cobori pe o potecă. Vălu- 
relele apei străvezii, slră* 
bătute de soare, păreau o 
plasă de aur tremurind 
peste pietrișul pestriț din 
adine. Fărime de mușchi 
sau de alge pluteau arun- 
clnd pe fund fugare um
bre albăstrii. Pe malul ce
lălalt. se plecau In vint 
mari clopoței violeți. Aro
ma pajiște! umede șl a 
roșiilor trude de toamnă 
parca sa tăgăduiască o* 
inului bucuria muncii, căci 
fiecare mal păstra intr-un 
ungher al sulletMhi!, ceva 
din plugarul vechimii. » 

Un grangur de un gal
ben aprins se așeză pe o 
cracă Și scoase un flute*, 
rat Ironic și trufaș.

Deasupra cedrilor, tăriile erau argintate de cirușl 
Intr-aripați. Erg Noor se afundă in penumbra Pă
durii, In care plutea o mireasmă amăruie, de cedri 
șl de rășină. Iși șterse fruntea nădușită. In preajma 
clinicii da neurologie se afla un crlng, declarat mo^ 
aument al naturii; Erg Noor II străbătu curind, ie
șind ta un drum. Apele riulul umpleau o cascadă 
de bazine din sticlă lăptoasă. Bărbați șl femei, în 
costume de baie, ieșiră de după o cotitură șl se 
repeziră pe drumul cu marginile smălțate de flori 
multicolore. Probabil că in această zi de toamnă 
apa era destul de rece, dar tinerii plonjară glumind 
și riztad, șl coboriră cascada înot.

Erg Noor zlmbi fără să vrea la vederea acestei 
cele voioase : erau 
vreunei ferme din 
odihnă...

Nidodală planeta 
de frumoasă acestui
parte din viață Intr-o strimtă astronavă. Inima Iul 
era plină de o imensă recunoștință laț! de oamenii 
și de natura pămintească, față de lot ce contribuise 
la salvarea Nliei, navigaioarea lui cu păr roșcat. 
Ea venise astăzi să-l inlimplne în grădina clinicii t 
După o consfătuire cu medicii, hotărlseră să plece 
amfndoi la u<i sanatoriu din zona polară. Niza șl-a 
redoblndit pe deplin sănătatea, de cum 1 se inlă- 
1 urase paralizia prin suprimarea presistentel inhi
biții a cortextului. produsă de descărcarea tenta
culelor crucii negre. Nu-I mai riminea decit să-și 
recupereze energia pierdută In urma lungului somn 
cataleptic.„ Niza vie î 1 sănătoasă I Erg Noor nu se 
pate* glndl ta aceasta lără să Iresară de bucurie.

muncitorii vreunei 
Împrejurimi, care

uzine sau 
profitau de

natali nu i se mal 
om care-și trăise cea mal mare

păruse otll

in romineșfe de 
TATIANA BERINDEI 
șl ADRIAN ROGOZ

GHEORGHE TOMOZEI

De cînd 
a început 

pacea
Pacea plutește peste castani 
din clipa cind, 
intr-al stepelor vad, 
in urmă cu suta da ani, 
zidari bărboși, din pâmint, 
au ridicat un oraș 
pa care l-au numit mal tirziu Stalingrad...

Pacea a început, cu adevărat, din clipa 
in care, in lagârui morții, rană a humil, 
înconjurat da lanțul slrmei ghimpata, prelung, 
in fața călăilor lumii, 
s-a născut un prunc.„

Pacea a inceput din clipa fn care 
un soldat, cu amindouâ miinile retezata, 
a dictat, pentru mama4 departe, a scrisoare i

„Să nu mai plîngl, măicuța mea bătrină, 
Vezi, plinsul nu a cunoscut la ruși.
Cine ți-a spus că nu mai am o mină I 
Trimite-mi a pereche de mănuși...**

Pacea a inceput din casa părăsită, In care 
lotul era pustiu, și numai intr-un colț da grădină, 
un ostaș sovietic a găsit
și l-a strins în căușul căștii, patra pui do găină... 
Bulgarii de aur inviau liniștea, ferecată in gheață, 
cum invie întunericul, scăpărată, scinteia 
și piuiau, cerindu-și fârima de viață...

Desigur, pacea s-a născut in clipa aceea...

ION TIRIEA

Diminețile 
păcii

Ele strălucesc mereu, chiar mahorite de sint, 
In grădinile zorilor înfloresc speranțele.
In grădinile zorilor iedera da aur cresc pe cer, 
}i-un alai de păsări e vara lor.

Diminețile au șaua - lacrimile fericirii.
Vara ele se umplu de tractoare și de țărani 
cu pălăriile pline de lumina, 
iar in orașe, - de strigatul viguros al sirenelor. 
Frumoși tint oamenii 
care trec pe străzi și pe drumuri, 
care urcă pe schela sau ies in cîmp 
asemeni unei revărsări a mișcării.
Frumoși arborii, munții Inalți pină-n senin, 
riurile cu valuri de argint, ca fluturii.
Anii se trezesc in fiecare dimineață, rizind, 
și anotimpurile sint o ramurâ-ncârcatâ cu alte

frumuseți, 
in care veșnic năzuiesc spre lumină 
mugurii noi.
Ele strălucesc mereu.
cu a prospețime
ca a string ere de mină
a inc red arii.



PROGRAMA DE LITERATURĂ

Limba si literatura 
romină 
in scoală

LITERATURA ROMINĂ IN SECOLUL AL
XX-LEA •)

3 ere slptftmliud — 96 «n uari

Uteraîura rornlnA intre cele doub războaie mon
diale — 4 are.

E cum nu poala mai bine
venită discuția asupra liie
ralurii in școală inițială de

Luceafărul. a cărei pildă a fost 
apoi larg urmată de alta reviste. 
Cadrele didactica — îndeosebi a- 
cele din învățămlntul mediu —
trebuia sd contribuia cu atit de
prețioasa lor experiență pentru a 
arăta in mod concret calea cea 
mai bună pe care trebuie mers tn 
acest domeniu. Relatarea consfă
tuirii Luceafărului de la Craiova ți 
Ploejti a arătat ca interesante su
gestii pot oferi aceste cadre didac
tice fi, in consecință, ce Ouemnot 
sprijin se poale afla In ele pentru 
a rezolva cu Line această pro
blemă.

LITERATURA ROMINĂ
ÎN ȘCOALĂ-0 PROBLEMĂ 
MAI AMPLĂ Șl MAI 

COMPLEXĂ
Conf. unlv. G. G NICOLESCU

Dacă imi este îngăduit să fac 
eîtcva sugestii tn accaiid privință, 
prefer să renunț la orice conside
rații preliminarii. Primul lucru ce 
mi se pare necesar aici este sim
plificarea manualelor ți a progra
melor. S-a spus ți La recentele con
sfătuiri, iar «i care am avut în 
mină manualele de clasa a Vlll-a 
ți a IX-a (vechi) ne-am pulul da 
seama ușor că ele de pățesc capaci
tatea de înțelegere ți reținere de 
care sint capabili- elevii de vîrsta 
respectivă ți cu îngrămădesc un 
număr exagerat dc dale. In ce 
privește primul aspect, competenți 
sint. firețle, specialiștii în pedago
gie. cărora le revine să constate ți 
dacă tn ansamblu programele la 
toate materiile dintr-un an nu «int 
prea încărcate în raport cu vtrsta 
și timpul elevilor. In ce privește 
cel da ai doilea aspect, profesorii 
de romină știu eă s-a ajuns pe 
alocuri la unele exagerări. Dintre 
acestea se observă faptul că în 
unele toruri s-a făcut din studierea 
literaturii ramine în școală o ma
terie la fit de prozaică ți de ba- 

"Țîtiă pc memorie ea geologia sau 
dimiia anorganică. deți ea ar tre
bui sd comli/uie pentru elevi un 
curs da inițiere fn arta de a des
coperi singuri frumusețea ți sensul 
unei apere literare, tn arta de a 
descoperi viața însăți ți rostul ei. 
Ceea ce e absolut necesar în școală 
e o studiere a literaturii romlne 
care să nu abdice nici un moment 
dc la interpretarea ei științifică. O- 
bițnuind pc elev — la nivelul cu
noștințelor ți posibilităților sale — 
sâ surprindă necontenit ecoul dez
voltării istorice tn suprastructură, 
studiul liieralurii trebuie să pună 
accentul pe adincirea concretă a 
operelor literare așezate în condi
țiile istorice care le-au produs, cu 
frumusețile ți sensurile lor pro
funde, neuitlnd mai eu seamă că 
arta este o formă specifică de cu
noaștere a lumii și depunind stră
duința ca elevii să sc familiarizeze 
cu sczitarca acestui specific.

Simplificarea, Insă, nu înseamnă 
simplism. Aș zice că ea arc nevoia 
incă mai mult de o deplină limpe
zire, de o deplină precizare a pro
blemelor litigioase. Indiscutabil 
sint încă numeroase curentele, 
scriitorii ți operele din istoria 
noastră literară pc care incă nu 
le am abordat iau nu le-am abor
dat în toa/d amploarea ți aditici- 
mca lor sau, in sfirțit. dacă le-am 
abordat, n-am ajuns la soluții sa
tisfăcătoare, la soluții caro să rea
lizeze un consens în jurul lor. E 
suficient să na gindim la sim ho
lism, la poporanism, la naturalism, 
la decadentismul dintre cele două 
războaie mondiale, la raportul din
tre naturalism ți realism tn diverse 
opere literare, la raportul dintre 
realism și nerealism sau antirea
lism In opera unor scriitori ca 
Maccdonshi ți altele. Nu putem 
pretinde profesorilor da literatură 
romină să învețe Pe elevii lor lu
cruri uneori foarte complicata cu 
atit mai puțin tn formele cele mai 
dare ți mai accesibile — cum tre
buie s-o facă, dacă acesta lucruri 
nu au fost în prealabil deplin lă
murite. S-a vorbit, de pildă, de 
nenumărate ori, pe bună dreptate, 
ca de un lucru regretabil, dc lipsa 
unui manual de literatură romină 
pentru clasa a Xi-a. care id cu
prindă materia dc la 1900 plnă 
azi. Manualul acesta este in elabo
rare, dar int Ir zic. O primă formă 
n lui a tost considerată cu dai 
ani în urmă ncsatisfăcătoare. Ni
meni nu contestă dificultatea re
zolvării problemelor din această 
perioadă, dar ceea ce n-a putut 
încă face un grup respectabil de 
critici, istoriei ți teoreticieni lite
rari din cei mai considerați ai nnț- 
Lri care au elaborat manualul de a- 
cum dai ani. cerem totuși de zece 
ani să facă bine, clar ți simplu, 
fiecare profesor tn parte, singur, 
departe da o bund bibliotecă. 
Este nedrept ți este mai eu 
seamă neraalist Și a da la 
sine înțeles că marea majoritate a 
acestor profesori — liră si vreau 
să micșorez cu nimic valoarea lor

— vor reuși mai puțin bine declt 
colectivul amintit mai sus. laid 
de ce un manual mai slab, insă 
bine oriental ideologic, discutat 
larg apoi de cei care l-au fo
losit ți de al|i specialiști, poate de
veni o bună temelie pentru unul 
satisfăcător, lată de ce, pe de altă 
parte, monografiile de istoria lite
rară serioase și numeroase, menite 
să contribuie la clarificarea etltor 
probleme încă litigioase din dez
voltarea literaturii noastre. sint nu 
numai stllpii do susținere fără de 
care nu se poate a unei buna is
torii a liieralurii noastre, dar și ai 
studiului acesteia tn școală.

N-aș vrea nici un moment să se 
considere că subaprecia valoarea 
ți posibilitățile cadrelor didactice 
de literatură din lnvd|dmîntul me
diu. Dimpotrivă, sini convins eă, 
după cum tn trecut din rindurile 
lor i-au recrutat, în ciuda marilor 
greutăți eu care aveau de luptat 
pe atunci, istorici literari ți profe
sori universitari de literatură valo
rați — a suficient sd-l amintim pe 
Ibrăileanu — astăzi, cu atit mai 
mult. în noile condiții create de 
partidul clasei muncitoare, ei slm 
chemați să aducă o contribuția im
portantă ta rezolvarea multor pro
bleme ale literaturii noastre ți in 
primul find la elaborarea unor 
bune manuale de școală. Acestea 
mai cu seamă nu pat ți nu trebuia 
sâ se facă fără cL

Dar nu e mai puțin adevărat că 
nu trebuie sâ trecem cu vederea 
condițiile concrete tn care oamenii 
aceștia sint puți să lucreze. Mă gin- 
dese in primul rtnd că ei au foarte 
puține studii monografice ți nici o 
istorie a literaturii noastre amplă, 
științifică, din care să învețe, cu 
ajutorul cărora sd-ți adlnceascd 
mereu cunoștințele. Știu bina că 
nici monografiile, nici istorie lite
raturii noastre nu te pot impro
viza, eă începuturi s-au făcut pe 
drumul construirii lor. Dar sa pune 
problema daci tuturor dascălilor 
da romină de pc întreg cuprinsul 
țării noastre acrite materiale care 
apar le sini accesibile. Mărturisesc 
că nu cunosc exact situa|ia, dar o 
foarte firesc ea în bibliotecile ali
tor școli medii noi înființate tn 
anii din urmă să nu existe absolut 
luate lucrările necesare pregătirii 
continue ți ținerii la curent a unui 
profetor de literaturi. Studierea 
situației tuturor acestor biblioteci 
pirtă la cele mai mărunte fi per
fecta punere la punct a utilării lor 
cu cărți ți eu principalele reviste 
curente este tina din cheile însem
nate care vor deschide drumul 
spre Îmbunătățirea predării litera
turii ramine In /coala medie, spre 
ridicarea reală a nivelului absol
venților școlilor medii ți, prin a- 
ceasta. implicit ți al eandidaților, 
al studenților tnvâ|umîntuliii supe
rior. al culturii noastre de mlinc.

Aici se ridică ți o altă problemă. 
Dupd 19 Id, studiul literaturii în 
țara noastră a intrat tntr-o nouă 
etapă. Nc-am dat scama, nu mult 
dupd 23 August, eă o sumă din 
instrumentele noastre de lucru, din 
izvoarele noastre de informație, 
din monografiile cu care ne ajutam, 
din istoriile literare care ne că
lăuzeau sint, în întregime sau tn 
parte, greșite, oferind date neoom- 
plete, interpretări tendențioase, ca
racterizări ale operelor și scriitori
lor necorrspunzâtoare, semnificații 
trecute cu vederea sau trucate, 
procesul tn ansamblul său ncțliin- 
țifie reconstituit ți mai cu seamă 
aproape total ignorată ath de 
strlnsa interdependență dintre lite
ratură ți viata socială, b'ără să se 
renunțe la absolut (ol ce se fă
cuse in trecut, pe baza Invdfdiurii 
marxist-leniniste trebuia toiul re
examinat critic, trebuia construită 
adevărata istorie a literaturii noas
tre. lată, între altele, de ce a fost 
nevoie ca in cei cinci ani dc stu
diu din facultate consacrați litera
turii romlne să se parcurgă întrea
ga literatură romină, tnlrucit vii
torul profesor sau cercetător nu 
oufea să «e mai ajute la început 
leclt cu foarte puțina lucrări cu a- 
levârat științifice asupra unor 
•poci sau scriitori.

Dar din acest fapt, care a jucat 
un rol pozitiv important In studie
rea just orientată a literaturii 
noastre In acești ani, a izvarh ți 
un dezavantaj. Pentru a cuprinde 
întreaga materie tn numărul de

ora da curs al celor cinci ani ds 
studiu, s-a a/uns cd unu scriitori 
au fost predoți Intr-un număr da 
ora foarte mic, uneori egal sau mai 
mie numărului de ore ce le sin: a- 
fectale în tnvdțămîntul mediu. Ce 
poate rezulta de aid P In mod fi
resc. imposibilitatea unei mai muri 
adlnciri a materiei, imposibilitatea 
unei serioase exegeze a conținutu
lui ți expresiei, exegeză cere să fio 
inițiatoare In cazul concret ți cA- 
lăuză In general pentru sludenți, 
impasibilitate de a cuprinde cu 
egală atenție toate capitolele crea
ției unui scriitor, ca pentru nifts 
viitori profesori ce vor trebui să 
știe mult mai mull dectt vor tre
bui să spună viitorilor lor elevi. Da
ci la aceasta adăugăm ei studenți
lor nu le râmine întotdeauna timp si 
parcurgă tn întregime bibliogra
fiile, că bibliografiile acestea sint 
uneori alcătuita In funcția da 
timpul studenților, deci incompleta 
ți. In sfirțil, d sint cazuri tn care 
sludenfii deveniți profesori nu au 
adesea răgazul care să le ingdduie 
recitirea eirțdar ind^ate de biblio
grafia din facultate, arirta altora 
care sd o completeze sau ținerea ta 
Curent cu operele literare ți stu
diile ce apar, se poată înțelege da 
ea predarea literaturii romiim în 
țeoala medie devină uneori meca- 
aied. seacă ți chiar schematici.

lată da ce problema numărul 
unu râmine totuși alcătuirea de s<^ 
riaase studii monografice asupra 
scriitorilor, curentelor, revistelar, 
operator etc. din literatura noastră, 
menite a tu da toata datele — 
uneia încă necunoscute sau nevalo- 
rificate — ți a na duca la ceia mei 
științifice aprecieri asupra fiecărui 
fenomen. Elaborarea acestor mo
nografii. mai degrabă alegerea 
titlurilor ți stabilirea ordinei im
portanței lor, firește nu poale fi 
lăsată nici la voia Inllmplării, nici 
a preferințelor subiective indivi
duale. Ea trebuie sd se realizeze 
pe baza unui plan întocmit în 
urma unei consfătuiri a specialițli- 
lar noștri tn istoric literari care va 
seria subiectele tn ordinea urgenței 
iar, ținlnd seama dc nevoia de a 
lămuri capitolele cele mai pu|in cer- 
cetate ți de a constitui tot
deodată stllpii de boltă ai tratatu
lui dc istoria literaturii romine.

S-ar putea adaoge încă ceva 
foarte util : o revină, de preferință 
lunară, cam cu fizionomia revistei 
Limba roniînă, dedicată însă pro
blemelor de istorie literară ți celor 
ale studiului literaturii In școală — 
ața cum sint cela sovietica de acest 
gen -- Iu care se var putea pu
blica documente ți date noi, in
terpretări noi da fapta ți studii nai 
teoretice, informații generala din 
literatura de specialitate romină, 
sovietică ți din alte țâri, bibliogra
fia curentă, etc. O asemenea re
vistă va putea fi o excelentă că
lăuză, un excelent mijloc de a țină 
profesorii da literatură la curent 
cu dezbaterile cele mai actuala ale 
specialității Iar, dc a le susține ac
tivitatea didactică ți de a stimula 
munca Iar creatoare In domeniul 
elaborării de manuale. In cel al 
cercetării științifice propriu zise 
sau In acela al unui rodnic schimb 
dc experiență.

Cu aceste numeroase monografii, 
CU tratatul dc istoria literaturii 
noastre In rafturile bibliotecilor ți 
pe mesele de lucru, cu revista pe 
care a propunem, aducind necon
tenit ultimele noutăți, ultimul cu
vin t al țtiinței în domeniul nostru, 
întreaga pregătire sc va îmbună
tăți. iar cursurile universitare îți 
vor putea schimba cumva Struc
tura, puțind cerceta ceva mai a- 
dinc mari scriitori ți ceia mai în
semnate fenomene, devenind tn 
felul acesta mult mai utile viito
rilor profesori ce le vor urmări 
l’ârd îndoială, la toate acestea sint 
bică multe de adăugat, mai eu sca
mă multa precizări concrete dc 
lăcut, asupra cărora poate voi mai 
reveni, dar aș fi bucuros daci prin 
ceia spuse voi fi izbutit sd suge
rez deocamdată ceea ee mi sa part 
esențial : eă problema studierii li
teraturii romlne In școală este nu
mai un aspect din problema stu
dierii literaturii romlne în ansam
blul ei, că orice soluții care nu 
•■or ține seama ți da acest lucru nu 
vor fi eficiente deck poale IomI 
ți trecător.

Cadrai Idartc al epeell.
Criza gr ac rail a eapItallMaJaL
Ecosrile Marii Revelații Socialise din Octom

brie. Creeterm o^earli ■■■dtarețti la Romiola. 
lafllațarea PMlldcIaj CemoaM RobIb (1921).

Cast! iama ți deavaliarea rraUcaMiul la lite
raturi. Dezioltana la «LUați. Hteratwri ți artă 
a marilor tradiții riemarr^kr ți rralWe dio se- 
eelai precedeaL

Reviaae ca caracter prngredd : Viața ramineaa- 
câ. laaemwl Hterare ele.

Dezvoltarea MleratarU.
Rolul P.C.R. la arieaiarea tteratmril. Lupta 

Ideologiei desUforata de P.C.R. pentru o litera
turi pași ia ikajha pralmartatalBl.

PnbUcațil aramr aub ladramarea P.C.R. : 
„Cultura proletari (1998), .Veac nou* . ..Bluze 
albastre' (1932). ^Cav Intui Bber * (1933). „Era 
nouă * (1936), „Reporter .

Caatrlbația acrUlarilor legați de claia munci
toare «I ciLMudțl de arișcaren revoluționară, Ia 
crearea unei nai IMeratari.

Încurajarea fl riapladlrea de cMre claaele ex
ploatatoare a ldealagiei faaeMe. Promovarea unei 
literaturi ea eaaținai mistic, ebscarantist, $ovln. 
reacționar. AatektoalMnl fl misuclsmul in litera
turii „GlAdireaexpresie a descompunerii șl de- 
geoerirlj ealiarU fl anei horgheae.

Decadența MeraturU fl artei burgheze. Aspecte 
ale decadentism ului la Hteratari (expresionism, 
Impresionism, dadaism, taprarealkm etc.). Trisi- 
turUe litenfiaril deendeste „moderniste". Eugen 
Lovlnexcn, reprezentant ai criticii imp real onlste, 
sprijinitor al Uterataril „moderniste .

Lupta eeoneevesti a P.C.R. Împotriva ideolo
giei tanc iste — principala! dafin ai poporului 
fl a] eailorll sale nnțkaaale ; — lupta Împotriva 
carențelor decadente. Apărarea de către P.C.R. a 
tradițiilor progresiste ale Uterataril, mobilizarea 
tuturor scriitorilor legați de paper, Împotriva fas
cismului. a Ideologiei fi a Uterntnril promovate 
de aco&ta.

Mișcarea MerarL

Mlhall Sadoveanu — 8 are
(1880)

Viața. iDcepctnrUe literare ; orientarea re a listă. 
Colaborator la revista Viața remlaeaacă fl însem
nări literare.

Bogăția operelor fi varietatea temelor scriito
rului io perioada dintre cele dnaă războaie. Ca
racterul democratic șl patriotic al operei sale.

Opera.
Marile teme ale scriitorii]ni.
Satul și țăranul In opera iul M. Sadoveanu.
Cumplita exploatare sl mizerie a țfadnimil In 

trecut (Bcrdelenil, Păcat boieresc). Ura >1 răzvră
tirea țărănimii muncitoare Împătriri asaprliarilor 
(Hoțul, Ion Rusa Ungureanul.

Județ al sărmanilor (analiză Hterară).
Dreapta răzbunare a țăranalnl exploatat fi bat

jocorit de boieri. Semnificația povestiriL Perso
najele. Dramatisnui acținniL

Bogăția sufletească a ooulr; din popor tn opera 
lui M. Sadoveanu (Crisma Ini Mog Precn. Cluie- 
cul amintirii).

Baltagul (analiză literară).
Setea de dreptate fl caraderal din al emulul 

din popor. Figura V! toii el Lipan. Deocrieren obi
ceiurilor șl tradițiilor poporului.

Semnificația rnonanului BaliagnL Inspirația fol
clorica. Stilul romanulnl.

Romanul istoric.
Evocarea luptelor poporului pentru libertatea 

națională $1 socială. (Șoimii, Neamai ȘolmAreftl- 
lor. Zodia Cancerului).

Patriotismul poporului io contrast en Interesele 
Înguste ale boierilor șl ale domnitorilor.

Frații Jderi (analiză literară).
Evocarea epocii de domnie a lui Ștefan cel Mare 

Intre anii 1469 șl 1475. Romanul, manografle a 
vieții sociale din epoca respectivă. Caracteristicile 
ideologice șl artistice ale romanului. Caracterul 
popular șl național.

Figura lui Ștefan cel Mare. Familia Jderi. Ce
lelalte personaje ale trilogiei.

Viața târgurilor de provincie In Opera Ini M. Sa
doveanu.

Viața cenușie, lipsită de orizont a tlrgurllnr de 
provincie In regimul bnrgbezo-moșleresc. (Floare 
ofilită, Locul unde nu s-a intlmplat nimic).

Natura patriei in opera lui M. Sadoveanu.
Unitatea Indisolubilă între natură, om șl istoria 

poporului nostru. Peisajul complex și viu al na
turii (Țara de dincolo de negură), (caracterizare 
generală).

Limba scriitorului. Valoarea artistici a limbii ți 
oblului •eriltorahil.

T. Arghezl — 3 ore
(a. 1880)

Viața. Primele Încercări literare. Colaborator la 
diferite reviste (Revista modernă, Viața nouă, Li
nia dreapta, Viața nodală. Viața romlnească, Bi
lete de papagal).

Legătura poetului cu țărănimea recoltată.
Activitatea scriitorului In timpul celui de al 

doilea război mondial șl In anii construirii «ocla- 
Ibmulul,

Opera.
Bogăția șl diversitatea temelor. Volume de poe

zii : Cnvlnte potrivite. Cărticica de seară. Flori 
de mucigai.

Poezia lirică de atitudine socială (Plugule, Bine- 
cuvlntare, Caligula, Țara mea).

Poezia lirică cu caracter filozoflc-religios 
(Psalmi, Duhovniceasca, De-a v-ațl ascuns).

Poezia Testament (analiză literară).
Solidaritatea poetului cu Înaintașii săi. Elogiul 

adus străbunilor care au contribuit la ridicarea 
omenirii pe treptele civilizației $1 culturii prin 
munca lor Istovitoare.

Realizarea artistică — plasticitatea fl vigoarea 
imaginilor.

Proza. Imagine realistă a societății în trecut 
(Poarta neagră. Icoane de lemn, Lina, Tablete din 
Țara de Kuty), Pamflete antimonarhice.

Singe șl aur (analiză literară).
Ura șl disprețul față de clrmultorll cinici șl 

cruzi șl simpatia pentru victimele societății hur- 
ghezo-moșierești.

T. Arghezl, artist al cuvlntulnl — creator de 
Lmagini, cuvinte și sensuri noi. Versificația.

•J Ulfinut parte a programei este ualabtld fi pen
lru anul fcolar in curs.

Sala Galactlon — 1 oră
(1879)

Începuturile literare. Orientarea realistă șl de
mocratică a scriitorului în prima parte a activității 
sale (De la noi la Cladova. Ungă apa Vod Îs la
vei, Gloria Constantini). Simpatizant al mișcării 
muncitorești (O lume nouă. Batalioane a plebe! 
proletare).

Orientarea antlreallstă, mistică (după primul 
război mondial) (Roxana, Papucii Iul M&hmud. 
Doctorul Taifun).

Colaborator la ziare fl reviste după 23 August 
1944.

Opera.
Ungă apa Vodislavel (analiză literară).
Lupta Înverșunată dintre asupriți și asupritori 

din timpul răscoalei Ini Tudor Vladimlrescu. 
Realism hi navele L

A. Toma — 2 ore
(1875-1954)

Începăturile literare ale poetului, legate de 
creșterea mișcării muncitorești din țara noastră 
la sflrșitul secolului al XiX-lea. Colaborator la 
publicații socialiste. (Munca. Lumea nouă. Lumea 
nouă științifică și literară) .

Opera. Creația literară pînă la 23 August 1944.
Strlnsa legătură cu mișcarea muncitorească (Tră

iască Comuna) Credința nezdruncinată a poetului 
In victoria clasei muncitoare (Secerișuri sfinte); 
îndemnul înflăcărat la lupta revoluționară. Poe
zia lui A. Toma In slujba lapte! proletariatului re
voluționar. (Acesta e clntecul plinii amare. Șo
merii )l

Cîntul vieții (analiză literară).
Optimtama) fl încrederea portalul In uriașa for

ță a pral Harfa in lai. Dragoaea poetului pentru 
lupta eelar exploatați.

Poezia lui A. Toma după 23 August 1944.
Continuarea șl dezvoltarea celor mal de seamă 

trăsături ale poeziei sale din trecut. Întărirea ca
racterului militant al poeziei sale.

Creșterea elanului liric fl a optimismului In le
gături cu perapectlvele vlliorulnl. Clntăreț al ma
rilor realizări din patria noastră. (Cintec pentru 
Republica Populară Romină). Eroismul oamenilor 
■uncii (Silvester Andrei salvează abatajul).

Popor, izvor renăscător (analiză literară).
Identitatea dintre aspirațiile artistului fl Idea

lurile de luptă ale poporalaI. imn de mulțumire 
InchinH poporului de către poet. Elogiul limbii 
populare.

tacul Inj A. Toma în literatura noastră.

L. Rebreanu — 5 ore
(1885—1944)

Viața. Începuturile literare. Orientarea scriito
rului pe Hula prozei realiste în prezentarea vieții 
poporala!. Colaborator la revistele ,Luceafărul, 
Viața rominească. Rom In la literară.

Autor de navele (Frâmîntărl. Golanii).
Perioada marilor creații; Ion. Pădurea spinzu- 

rațllor. Răscoala.
Alunecarea scriitorului pe poziții reacționare în 

anii fascizării țării. Declinul artei sale. (Gorilă 
1938).

Opera.

Tematica variată a operei sale' viața salului 
(ian). Răscoala țăranilor din 1907 (Răscoala), de
mascarea atrocităților războiului șl politicii diver
sioniste (l(ic Șirul, dezertor. Catastrofa. Pădurea 
splnzuraților). satirizarea Imoralității publice (Pli
cul).

Ion (caracterizare generală).

Răscoala (analiză literară).

Tabloul realist a] vieții romlneftl tn anul ră»> 
coaiel țăranilor, 1907 Amploarea șl forța răs
coalei. izvorî te din capacitatea de revoltă, acuma* 
lata de țărănimea exploatată. Caracterul răscoa
lei. Represiunea sin geroasă. Personajele principa
le. Masa țărănească în romanul lui Rebreanu. Sem
nificația romanului.

Măiestria artistică a scriitorului. Caracterul rea
list al operei sale.

Locul lui L. Rebreanu în literatura romină.

Cezar Petrescu — 2 ore
(1892)

Scurtă biografie.
Opera. Zugrăvirea realist-crltlcă a diverselor ar 

pecte ale societății rominești de la începutul sec. 
ai XX-lea (Calea Victoriei. Oraș patriarhal). Je
fuirea bogățiilor țării de către trusturile străine în 
complicitate cu burghezia rominească (Aurul ne
gru) : drama Intelectualului în societatea burgheză 
(Apostol): demascarea primului război imperialist 
și a epocii postbelice (Întunecare).

Creația lui Cezar Petrescu după 23 August 
1044: Oameni de iert, oameni de azi, oameni da 
mîine. învățătorul Dominic, Vino șl vezi, Nepo
ții gornistului.

Întunecare (analiză literară).
Pregătirea războiului de către clasele exploata•* 

toare. Lumea profitorilor (Vardaru, Vezblanu). Ca
racterul nejust al războiului. Condamnarea războ
iului prin reliefarea ororilor lui. Figura la! Radu 
Comșa. Figuri de țărani șl Intelectuali.

tacul Iul Cezar Petrescu în literatura noastră.

CamII Petrescu — 2 ore
(1894—1957)

Scurtă biografie.
Opera. Bogata activitate publicistică șl literară. 

Versuri, proză, piese de teatru etc., Inrlurite da 
concepția partidului clasei muncitoare.

Activitatea după eliberare (Bălcescu, Un om In
tre oameni).

Ultima noapte de dragoste, întlla noapte de 
război, (analiză literară).

Revolta șl Indignarea scriitorului împotriva gu
vernării burgheze care a pregătit și condus răz
boiul din 1916. Demascarea războiului imperialist 
Dramatismul situațiilor. Realismul romanului.

Local lu| Camll Pel reșca în literatura epocii.

G. Călin eseu — 2 ore
(1899)

Activitatea multilaterală a scriitorului. Colabo
rator la diferite reviste.

istoric șl critic literar. Prezentarea documentată 
a evoluției literaturii noastre. Delimitarea cu 
discernămlnt a fenomenelor estetice de cele cnl- 
1 orale, selectarea valorilor literare. Limitele ideo- 
kglce.

Activitatea culturală șl literară dnpă 23 August 
1944. Studiile despre Gr. Alexandrescn șl N. Fl* 
llmon.

Romancier.
Enigma Otlllel (caracterizare generală). Oglindi

rea vieții burghezie! de la începutul sec. al XX-lea, 
dezumanizată de goana după bani.

Puternicul caracter realist al romanului.
Locui lui G. Călinescu în literatura romină.

6. Bacovla — 1 oră
(1881—1957)

Primele încercări literare sub Influența iul A. 
Macedonskl. Colaborator la Literatorul, Viața 
nouă etc.

Opera. Volume de poezii: Plumb, Scîntel gal
bene. Cu voi, Stanțe burgheze.

Tematica poeziilor : viața citadină, tabloul con
tradicțiilor sociale. Sentimentul singurătății, sen
sibilitate ascuțită (Amurg, Decor, Toamna. Plouă).

Plumb (analiză literară).
Serenada muncitorului (analiză literară).
Manifest revoluționar, ilustrativ pentru deștep

tarea conștiinței de clasă la muncitori, după revo
luția din 1905.

Elemente simboliste șl realiste în poezia Iul G. 
Bacovla (Sclntel galbene).

Limba, stilul șl versificația.

Concursul „Iubiți cartea“

O carte care-și justifică pe deplin 
titlul și sc citește cu o pasiune și un 
interes mereu susținut

li iunie 19(8: principalele mijloace 
de producție au fost naționalizate și 
date in mina celor cărora le aparți
neau de drept Acest eveniment revo
luționar determină radicale transfor
mări in conștiin|a oamenilor. Ele se 
profilează pe de o parte tn atitudinea 
față de muncă. Iar pe de altă parte 
In lupta necruțătoare, de zi cu zi, îm
potriva dușmanului de clasă. Foștii 
patroni, conștienți de superioritatea 
relativă pe care o au, temporar. în

Nagy Istvan:
LA CEA MAI ÎNALTĂ TENSIUNE
domeniul muncii de administrație Și 
conducere a întreprinderilor, a proce
selor de producție, iși fac iluzii cu 
privire la ..incapacitatea" organizatori
că și tehnică a muncitorilor.

La o turnătorie modestă din Cluj. 
cu un utilaj tehnic uzat și in parte 
descompletat sint numiți trei munci
tori in posturile cheie: Karoly Bucși, 
comunist ilegalist. încercat tn luptele 
grele împotriva siguranței horlhyste. 
ca director, Felecan. un om Înzestrat 
cu o mare capacitate organizatorică, 
dar mai ales cu iadul necesar in ac
țiunile dificile, ca secretar de parlid 
și Bereczki. fost social democrat, om 
de orgoliu bolnăvicios, care-1 Împinge 
spre carierism șl apoi spre acțiuni 
de-a dreptul dușmănoase partidului, 
ca predinle al comitetului de întreprin
dere. Abia instalați, cel trei Îș1 dau 
seama câ ceva e In neregulă. Procen
tul de rebuturi de la turnătoria de 
fontă a crescut brusc după naționali
zare. Lipsa aparatelor de laborator, 
necesare analizelor chimice, nu justifică 
Intru iotul prezența acelor rebuturi. 
Cu sprijinul Universității „V. Babeș". 
problem^ analizelor este, pentru un 
timp, rezolvată. Fonta începe să de

vină din ce în ce mai faună. Cu regu
laritate dc ceasornic insă, din 3 In 3 
săpiămini. fonta supusă malcabîlizării 
esle slricatâ. Împreună cu Felecan, 
Bucși dă de firele misterului. Bindasz. 
muncioirul însărcinat cu supraveghe
rea proceselor termice ce se petrec In 
Interiorul cuptoarelor, încrezător In 
paznicul de noapte Beke Gyorgy. se 
culcă in timpul serviciului. Iar pazni
cul. unealtă a foștilor patroni, are gri
jă să-l scoale totdeauna după ce lonta 
a fost arsă prea mult. Arestarea ime
diată a Iul Bekc ar da insă prilejul 
patronilor, a căror unealtă este, să se 
dea la fund.

Intre timp, alic probleme se pun 
!n fațB noului colectiv de muncă- Uzi
na devine o adevărată pepinieră de 
cadre. Fosta responsabilă culturală,- 
Roza Zsigmond. a fost chemată la o 
școală superioară de partid, de unde 
va fi trimisă tntr-o muncă de răSDun- 
dere. Felecan este cooptat fi el ca acti
vist al comiletulul ludcțean de oarlid. 
apoi al Comitetului Centrai Gergely 
Kiss va II numit responsabil cultural In 
comitetul rrwlzorlu « urmează să la 
ființă, etc. Se dovedește astfel com
pleta falsitate a tezei reacționare po

trivit căreia socialismul va sucomba 
din lipsă de cadre tehnice și de con
ducere. Dimpotrivă. Revoluția descătu
șează toate energiile, pînă atunci ne
bănuite, ale unui întreg popor. In în
cleștarea marilor lupte se călesc nu
meroase cadre capabile să conducă 
țoale domeniile de activitate ale unei 
țări, se făurește e nouă atitudine față 
de muncă și față dc societate. Acesta 
este sensul scenei In care muncitorii 
Sereș, Feri Kovăcs și Gcrgely Kiss, 
înfuntînd lemperetura ucigătoare a 
cuptorului de turnare, pătrund tn inte
riorul acesteia șl-l pregătesc In vede
rea reluării cit mai urgente a lucrului. 
Conștiința că fabrica e a lor. că nimic 
nu Se clintește deci fără a fi fi ri 
consultați, iată misterul pc care Ingi
nerul șef Tolocan, reîntors In fabrică, 
odată dezlegtndu-l. va înțelege cauza 
radicalei schimbări petrecută în viața 
acestui colectiv dc muncă.

De o densitate tipică deosebită, evo- 
clnd In paginile el tensiunea revoluțlo 
nară b lunilor ce se scurg între actul 
naționalizării fi acela al apariției pri
mului plan economic de stat (1949). 
cartea Iul Nagy Istvan ridică nume 
roase probleme. Pe măsură ce firul epic 
înaintează, narațiunea își lărgește me 
reu cadrele, adunind In albiile sale 
toate probleme majore ale epocii, de 
la lupta neobosită șl necruțătoare îm
potriva acțiunilor dușmănoase ale 
clasei deposedate pini la aceea îm
potriva fiecărui rebut In muncă. In 
firului cărții se conturează perspecti
va unor noi victorii ale clasei noastre 
muncitoare.

D. Patreicu



ROMINA PENTRU CLASA a XI-a
M. Sebastian — 1 ori
(1907-1944)

Opera Activitatea scriitorului (proră, teatru, 
critici literari — Orașul cu salclml, De două mii 
de ani, Steaua fără nume).

Ultima oră (caracterizare generați).
Demascarea modulul tllh firesc In care marii ex

ploatatori de odinioară Ișl agoniseau averi. Depen
denta presei burgheze fală de magnații capita
lului. Protestul împotriva orinduirli exploatatoa
re. Personajele.

Al. Sahla — 2 ore
l (1908—1937)

Scurte date biografice. începutul activității li
terare.

Opera. Orientarea activități Iul Al. Sabia In 
această epocă pe linia obiectivelor de luptă ale 
Partidului clasei muncitoare ; lupta împotriva ex
ploatării maselor muncitoare In perioada crizei 
economice (Uzina vie. Revoltă In port): demas
carea pregătirilor războiului antkovlelic (Întoar
cerea tatei din război. In cimpia de singe a Mă- 
rășeșlilor) ; combaterea diversiunii rasiste șl na- 
țonăllat-șovine (Șomaj fără rasa. Execuția din 
primăvară).

Activitatea publicistică cu caracter militant a 
Iul Al. Sahla In revistele Veac nou țl Bluze al
baștri. pe care le-a condus.

U.RSS. azi — prima lucrare a literaturii noas
tre despre realizările socialismului victorios.

Uzina vie (analiză literară).
Denunțarea exploatării muncitorilor In regimul 

hurghezo-moșiercsc In perioada crizei economice. 
Planul revoluționar de luptă al muncitorimii împo
triva exploatării. Personajele. Succesiunea drama- 

Ică a episoadelor.
Locul Iul Al. Sahla In literatura romlnă.

G. Topirceanu — 1 oră
(1886—1937)

Scurte date biografice.
Colaborator la Viața romlnească și însemnări 

Ieșene.
Opera. Varietatea temelor tratate. Accente sa

tirice șl umoristice In poezie : Balada chiriașului 
grăbit. Critic al modernismului șl apărător al rea- 

«mulul.
Volume de poezii : Balade vesele și triste. Pa

rodii originale, Migdale amare.
Poezia anotimpurilor : Rapsodii de toamnă (ana

li z fi literară).
Folosirea creatoare a creațiilor populare la poe

zie ; dragostea de viață șl de natura. Plasticitatea 
Imaginilor, varietatea personificărilor șl a epitete
lor, perfecțiunea tehnică a versului.

Alțl scriitori — 3 ore.

N. D. Cocea, 1. Călugăru, Geo Bogza, Pavel 
Dan, Magda 1 sa nos, M. Benluc, D. Corbea, Victor 
Ion Popa, M. Ralea, Miron Radu Parase bl veacu.

II. — Literatura romlnă după 23 August 1944.
— 4 ore —

Cadrul istoric al epocii.
Insurecția armată de la 23 August 1944, Ini

țiată, organizată șl condusă de P.C.R. ; Însemnă
tatea ei istorică.

Revoluția culturală In R.P.R. Conducerea revo
luției culturale de către partid. Valorificarea cri
tică a moștenirii literare. Îndrumarea dată de 
P.M.R. dezvoltării artei șl literatorii noi. Lnpta 
Împotriva manifestărilor Ideologiei burgheze In 
domeniul literaturii.

Literatura romlnă pe drumul realismului socia
list. Metoda realismului socialist.

A vin tul literaturii naționalităților conlocuitoare.

Poezia nouă pe drumul realismului socialist — 
1 oră.

Reprezentanți : T. Arghezi, A. Toma, M. Benluc, 
D. Botez, E. Jebeleanu, M. Banuș, D. Corhea, C. 
Theodor eseu, R. Bou rea nu, M. Breslașu, M. R. 
P arase hl vescu, Alfred Margul Sperber, Horvath 
Imre, Nina Casslan, D. Deșliu, V. Tulbure, V. Po
rum hacu, M. Dragomlr, E. Frunză. Al. Andrlțolu, 
A. E. Baconsky. Le fay Lajos, Maytenyl Erlk.

Tematica poeziei noi.

Poezia lui Tudor Arghezi după eliberarea țării 
— 3 ore.

Activitatea literară șl publicistică.
Opera. Clntare Omului.
Cel ce glndește singur (analiză literară).
Imn de slavă Înălțat puterii omenești, muncii, 

năzuinței omului de a merge înainte, de a stăplni 
cosmosul.

Realizarea artistică.
„1907"
Pe căzătoare (analiză literară).
Ura țăranilor exploatați împotriva moșierilor la- 

jtnl șl cruzi. îndemnai la răscoală.
Epilog (analiză literară).

Aspectul satelor după reprimarea răscoalelor ță
rănești.

Perspectiva optimistă a viitorului luminos la fi
nalul poeziei.

Particularitățile artistice ale poeziilor lut T. Ar
ghezi.

Locul lui Tudor Arghezi In literatura romlnă.

Prezentarea unor Imagini din țara socialismului 
victoriei.

Asztilos litvin — 2 ore. 
(1909—1980)

Scurtă prezentare a vieții șl activității creatoare.

M. Benluc — 3 ore.

Scurtă prezentare a activității creatoare.
Principalele volume de poezii: Cintece de pier

zanie (1938), Cintece noi (1940). Poezii (1943). 
Un om așteaptă răsăritul (1946). Mărul de lingă 
drum (1954), In frunte comuniștii (1954), Trăini
cie (1955).

Caracterul militant al poeziei sale.
Clntec de primăvară (analiză literară), 
încrederea poetului la prlmavara omenirii, lu- 

tr-un viitor mal ban.
Patria (analiză literari).
Exprimarea puteralcaJtal aeatimeot patriotic al 

poetului.
Mărul de lingă drum laaallză literară).
Menirea socială a peetnJai exprimată alegorie. 
Locul Iul M. Benluc la literatura raaalaâ.

Colaborator la revistele Korunk, Napsugâr, 
Utunk. Consecvent luptător pentru întărirea frăției 
poporului romii cu minoritățile naționale. Opera 
sa. expreele a cunoașteri! oamenilor muncii, a 
preocupărilor și Idealurilor lor. (Povestirile lui 
lanos. Anul nou. Pella, inimă tlnAri).

VIntui nu se stirneșle din senin (analiză lite
rară).

Zagrăvlrne realistă a vieții țăranilor dintr-un 
sat mteiaaa, In anul 1947, cind se duce lupta 
pentru unificarea celor două cooperative. Pre- 
ze Marea frianlntăriler țăranilor săraci șl mijlocași 
șl lupta Iar împotriva chiaburilor, care fetooesc 
trata otrăvită a șoiiDismuMi, ea scopal da a 
iparge unitatea lărnallar muncitori. Rolul Parti
dului In Infringerea daștesnaJal da ***** la sate 
șl In înfrățirea țăranilor maneltori romlnl șl ma
ghiari. pentru a păși pe ealea pngreaulul șl 
bunăstării. Stila] rimiibl.

MATHILDA ULMU

Eugen Jebeleanu — 2 ve-
Marin Preda — 3 ere
(1922)

Scurtă prezentare a activității creatoare.
Furișul Hi roși mei (aaallxi literarii.
Mobilizatoare chemare la lupta Împotriva af

lătorilor la război șl apel rtltfares la menținerea 
păcii In lumea întreagă.

Locul Iul Eugen Jebeleami la Hteratara rasatei.

Marla Banuș — 2 ore.

Scurtă prezentare a netirithțli ereriaare.
Din Maramureș (analiză llcrartL
Evocarea vieții nat a captiter dia țara assert.
Țle-ți vorbesc. Analei' (earnetertnre gene

rală).
Trăsăturile antatfcc ale poeziei Martel Banan

Proza pe drumul realtoarinl aaaaiist — 1 ari.

Reprezentanți: M. Sndaienaa. Casați Petraacn. 
Nagy lstvaa, Geo Bagza, Ajealas toâa. Z. Staara. 
E. Camllar. L Călugăru. M. Preda. V. Em Gates. 
Sută Aidra. T. Pupai tei. A. Mlhate ata.

Tematica poeziei axată pe prohtamete mari ale 

ti. viața aoeă a aatalal. tioemrea trectealaî. ag Vă
direa război alai).

Creația literari și pahlldtetei- Mari paiete ope
ra : Caleldaaeop. Mltrea Cocor. Nlcosn Potcoava.

Nlcoarl Potcoavă (aeaKză Henrii.
Evocarea etealseatetor Merlee de la Sfteșmri 

secolului al XVI-tea. Laptele lat Rtenre* Pataaa- 
rt, sprijinit de forțele populare. împotriva tradl- 
rli boierești șl bnpâtrivn cotropirii ateaana.

Arta scriitorule!.
Locul lui M. Sadav la ntentwi.

Zaharta Stanca — 2 ars
(1902)

Scarti prezentare a aetivkițH creatoare
Deaculț (analiză literari).
Prezentarea realistă a vieții șl a 1 aptei țăraat- 

lor săraci In satele rimatei daaăreae. la lacepteal 
secolului al XX-leu. Evocarea dramatică a răs
coalei din 1907. Personajele principale. Particu
laritățile stilului.

.Camil Petrescu — 2 ore.
Un om Intre oameni (cpraclerlxari g«aaratek

<agy lstvâa — 2 «re 
(1904)

Scurtă prezentare a vtețti f attliBlțfl ereatere*. 
Reprezentant de seanță al praatl din R.P.R. Co
laborator activ In rrvtete Konm k. Participant la 
mișcarea maacllareaaea.

Geo Bog2> — 3 «re 
(1908)

Scorii preteatare a tefrttifi ereatemr. 
Moartea Iul Incob Oatds (analiză 1 Henrii. 
Zagrivtrtn draanaticalal eflrșll al miaarutel la- 

eah Onhii Condițiile de «teță st de moacă ale 
minerilor In timpul riăplaănl burgheze

Meridiane aoiletiea (caracterizare gcnereU).

Scurtă prese stare a aetivRățil erata nare
Moromețll i analiză literară}.
Imauinoa eotapltxt a visfl țărăattall din suddl 

Murtenita. lutatae da cai de al dtalaa rtebal

Dasfatnw. 
(earnclertmru genteali).

V Em Gaian — 2 on 
(1921)

Tifca PwaiMl — 2 ore 
(1930!

Drarzacurglă — 1 ară.

DeJrtrtua. a/b»**. M- Dnvtdegto.^L^Stat^ 

nenea. H. Lurinenca.

Bă’.eenea (anaRzl Inenrăi 2 are.
Evocarea vtefU șt Iaptei marelui deaaacrat re- 

-i*-r------* Băkeaen. Figura hri Rm**— : en-
mteral tita o^lL cnrntas. drept, hotaftetit da 
adlacă dragMe pentru paper.

Alte penaaaje.
Adevărul fadarlc In pteaa Baleaacu. Importanța 

educativă a dramei Bâknaen.
M. Dvridcwlu — 2 ere

Cetatea de foc - 2 ere

Afecte Ma manea șt topte ■uneilnrilar dia

jurul Im itemtarialli ■■ 11 Mclalima
Penoaajele principale
Gradarea conflictului draanafle.

Critica literari — 2 are.

Ratei emirii literare la dezvuBnrsa literatorii 
■amare : lapte împotriva idee togi el burgheza, 
topta pentru puritatea Ideotogted a IMeraimril. pro
movarea Mii Uteratmrl.

Reprezeetan ții principali . G. Căllaaaen. T. 
Vlara. I. Vltner. Al. Dlaw. S. tastfeaoL Ovtd 
Crahmălaleeana. M. Nnvfcnv. Paul Georneota

Concluzii — 1 art.

Trăsăturile lucrăturii Metan naL
Carmterul național f papalaf al lliertaarll- 

SpIritai de partid al literaturii ml. Eranl pocttiv 
la liieratnrn nonă. Raportai diatn ceapnat șl for
mă. Problema perspectivei.

Ecou] mondial al literaturii retatne

Lucrări de control.............................. 6 ore
Compaseri . 3 .
Recapitulare...................................  . 6

RELIEF
airaa • laai ■sdacA ta canal elti- 
■taad ai ta ai ■asdlal. Ia silă pocale, 
La Hewa Hata. la t*ia capCoMelae. 
petaal laraf Ilbeaua, lak-e aaflâ 
aed ti iBIfdtl. fescaaai Miac al 
Ibdl stata. Dta făcalo. Cooevai 
aa uktaaate U M«la> IcaalMMs 
taică la aedaa sivei, pe parcarial 
IsleeAil fecal. Ba ace a a Hoalarilc 
paaBclM iota cad la daeitaatll da 
aedia teaseal. prat*tea: ..pa oilaade 
tal afle | ca m asna tragic. / ca 
a CMattita proaxalci / dlstr-o catae- 
ira« i Aa care alai legat / la veci 
ai a-a ad lagAAat. / la vad a-4 
caaAaM d a-a alrta (■*. Saa i 
„ — Ca vwi a caia I — n-cu Idra- 
bat / — Pelaada. Pniaala tlaări, 
!s*MMi*a/i'
Am reaa aa paMaU. gaoade lai 
Cat avei par lari pi^a d» atelier 
aaapu căsera paaita ar Bai II trebuii 
aă aâtaveaacă. cpre lelaaal id ai lor 
iada^Beala |i ^atloaM augaralr da 
■ •ataZUia tapaacel» la Bl|locta 
. aABI pavat / lalltd dia propria 
camei / ti Ăia eear»'.

Mărfi ari m ar»«*ti Inia a abiac-
nO*a. AH- AAaMa yaacliaaaj dbt I) 
arMcaM ■■baiMMJalal ar ailxl 

4a rara aa aa davadâ V. 
WaflMra la pratala la badacaica 
««■■aaiwi Xaba.U ) g M > >*a „fa 

aa afaWaaa* Sas Dooaworth 
ca ll eaat baffaa bera a ea Kiaq- 
AUad taval Na ..arflad'
aa^zia la c*a m talar* AAaaia. 
•aaOa MBaaa aa:i- ci arUcalal aaa 
a afăral ea eai falia a laal laau- 
Vaa faalakal aaflaaaa ll casfaiaata a 
■a V. Mafaam. N-m Itm mb a 4« 
■OaMiila Vatra ca*a «ral laaaaa. «I 
aa aaaiai ZtafMla ai flecar» aia ala 
rafiMdatl afacl iUcrlta la eraalli 
M La «ia.

Aaaaa, ebtecliwilalaa |l. a«ci aa 
a fam ia ai «f aaae aariatllalaa a- 
btactiflar lai AJaaia tai aaar la lata- 
■a Bala aerfataiilai laftai ei «-a 
ftaat atraewra la catoaaaia Coaiaa- 
faraaaial a aaaaaaMa .xtIMc**.

M ZOSCA

Baa. aa prajaiaaiai aă aa rwlMla 
bl «raafla paalkă febneaii a ia ai 
Va (Miel tata sania la Galeta h«e-

• faaaM iapa fbracaa aaeairă. atac- 
vaată faalra rtaanM M«a a 
■alai MailM-aMdailai : TanaJ ta Wl- 
rta liaa Vaa Aaaa^a Aa la iaiaa-

Uu al laaoier Itae. da dala ada 
prla Z. t. lalga***. a laBaat da 
lada Brmaaao. latw «allâ iBagia- 
tita aaltart poala! talăllfOM* aa- 
pM» dta via|a Mgariel da ari. Fol- 
ttata m iaca flata ite, ptlveiieiil» Bl
amat». reearilsaca capiii aa coa- 
tlaed Bd preda prla aalaririj» pra- 
elaa ia Htatla pe por a lai da dincolo 
Aa Busola. Ca aa aiaPal, Stării 
Dab — bltrtata aiefar — aa laallă 
la Bi|luBal paiiajMal balgar, i»Bal- 
lldad Iurte lavlaclblli. do ariei, a 
poporalei iBpllalai la cărnii in! ■!- 
Jobm ai paMai. ParadaB. loiajl, o 
raiarvl acta** oiflltilll lâ coaataac- 
Ua lirică ■ soar relerlrl la ..rcglaa 
Mab' |l la Malespeareasal „vii al 
aaci șopti da Veri” eara aa cealrl* 
baia La liBpeiltoa idrii. died, ta 
piue, o aatj de o* fee a re pralloiitate.

Ia aitlBa zl de Flor«a|a Alba îl 
Placarea da Al. J»bel«aaa, alai 
salic da a caractarlalicl coBaai: 
lialarea proteică, da reporta] verii- 
lied, a vad leac Balota. Froiala- 
Bd laeaci cale doaâ poena, pre- 
iăeiadu-la la naenple de taperllda* 
lltal». de duaecora pe deasupra 
lapidai. iBaglaeo eBoțloaanlă a 
I tub inelar tahr leale ta tara aoadri, 
aalepllad id II» trlBlie depatle. pec
ia coallueal» e lalacoltă d» Al. 
Jabdcaa» prlali-o locccduno da no- 
telll lataa: „Muncilor 11 cere le-au 
pur la lineara l Nervii, retinele, / 
Le pipăie cu dulofie l Bobinele. / 
Tarbiaale vor pleca-a cllâlorle, / 
Vor placa da pe ramurile uilad*. 
SocoIIb că podul a eiagaral «eeaul 
larBoaulul ..cieioniril* (•nblltini cl- 
clalal căruia II apar(lao |l Plecarea). 
IdMlud prea Beli achitarea eaddl- 
ullă a leallBantolul jl a Ideii.

Dta! m coailrulaila a imagina 
cu radiant Batonul, otlIul |l vtri- 
lala eeailra, / dratilleări palellce |l 
pura. / pittrlud ailt de mult dtn 
■oi / var adapta acolo j ai 1b- 
lllaaaecl veacurile"). Floraota Alba 
alaaeci lalr-UB raporta] oarecare. 
Ilpall da călduri: „Șl cind vom 11 
terminat da !mpăr|i| florile ți deco
rațiile, / la ceea va ii multi lumi
ni. / ic vor Întinde fala de meii 
atae. / copiii In haina albe. I vor 
Invit» alfabetul p| ctatoca..* Fd»a 
taudială da „umanizare* a rlilpll 
a «alia pnoikâ lalleilalâ de fr*a- 
dlooael» caaaknetil ala Dlcaxulai.

nu alai ataple biogoadll veroUlcaia, 
rt lacuarel a italeiâ Mrki deipra 
mir«țla uaaai. arolaaul pi Irmnaae- 
|ua igirltuali a acealata, an namal 
ci an Iacalei leg”* ruollamulul 1“ 
penale, dar aporeec cuaaaaleae» Iru- 
■oaalai vla|il, apărase uaailbllllataa 
naaataâ. Numai la lirica noaatră soni 
dacă sb apical it lat aa gdal aat- 
tal Aa luata cal pu|ln pealra a ■«- 
datai antologie (Mlroa had* Paiaa- 
cblvaaeu. Mlhu Dragomlr. Nina Cat
alan. N. Ținta, Eugen Frunză |l 
alțai. Da aceea ■■ primi! ca legitim 
lalaraa. latr-aa nnmâr roteai din 
Coaiamporanul. poamei Breb de Nina 
Canalaa. Foetă |1 mnzlclanl la arai a» 
timp. Nlaa Caaalaa a Inalall lecretul 
pretuailmil. clm1tâ|il «I «enlli- 
lățll claalea a Bunicii lai laeh la 
■area Iubire d» cinai! a acestui», 
la .jtuul eroic al dragostei Iul tata 
da oameal”.

Unele verzarl anpla, dictata, da 
■ara ierți eugaallvă, raallzlad ■«- 
glilxta uLBoelur» la care s-a niacut 
aulica Iul Bach t .....pa etapele iaci
ca țaițnrii o germanici tara*. / lu
tru al taturor ano!Imparilor, acllpi- 
teara «întâii i / caia cu aupialaia 
dara bar» La cu gnnxl calea 11 / ca 
seaee da adunare (i-nBullire / a 
întreaga era tata atici tamiliarl / si 
burlane de gura rlrora Btirnl ai- 
tabela lungi ale gbețji / pl ogiva ge
rului tl virful gotic pasta care clă
ii I cocoiu] cu craarta Ini du rablă. 
Diiciphnată larnd” vor si suhllala- 
se prla contrast incandesce ața «rdle- 
leaacl a aceatnla, llorul emis al 
muzicii lai.

Din picule tai», poala na ne ■«■- 
|ii« plai la slifflt pa linia aceasta. 
Aitlel areal liric aria asocial cu bi
blicul porxona| din Can» Galllell. 
punlndu-1 aallal pa Marula Laic aă 
Împartă nmaal1i|M In douiapiezace 
„bucata aa da pline* |nI« donăapfe- 
roca luneta” ca apoi. Belamorloial 
lalr-ua „tatl*. să-gl dapliagă ta lu
neta lini care a pilim!! |1 apoi a 
lest riatlqnlt. In ciuda !atan|!ei poe- 
lal, vehicularea acaalor mlluri tace 
poetla eoaluli, greoaia |l o dspâr- 
leară de adevăr. La lapraata aceasta 
canlzihala liri lădoiul* |l larma poe
tică, exagerat llbarâ. E ragrelabll ca 
un nnalr destul de mare da versuri 
a-au adalelere poetici, Iu adevira
tul lațelas al cariatului |i dac* a-ar 
pâslra geometria paemalul ar pulea 
ioloel nani articol tn tUB*.

Limbajul da aaeaeaoa a pa alocuri 
livrase |l Bal alea luaceealbll misei 
■ ari de dtllort : gustai doncallci- 
tățli. Binutloe odlllcio eu stări su
prapuse, aa liolaazl-n arguments «I 
grupote. plgnltudlauul plrlnte ale. 
plus uneia metafora csa pelin ciu
date : capul ca o orgi moale, părul 
tubular sic.

Oricll de abairacia a* tl Ierna anal 
pociJl, dacă adia Incorporată In Ima
gini resllsle, vil, oaoțlonanle, aiaic 
aa o poale opri el ajungi ia lalas 
citi larilor.

Ceea cn spre regretai ecasiora ou 
Inllapl* dacii In Bici paria ca 

uJHbhI posai al Nlnel CaasMn.

o poezie 
necunoscuta 

i lui 
nikoia 

llapiarov

Numele marelui poet revoluționar bulgar Nikda Vaptarov, 

asasinat mișelește de hîtleriști în ziua de 23 iulie 1942, este cu

noscut în întreaga lume. Revista bfilgară Plamîk a publicat nu 

de rnuît pentru prima dată poezia sa- In careu scrisă de Vapta- 

rov la 22 februarie 1931 pe bordul vasului „Komcia" pe vremea 

dnd poetul era încă elev al Școlii Navale din Vama. Deși este 

una din primele sale poezii, în ea se afirmă de pe atunci con

cepția revoluționară, protestul lui Împotriva nedreptății sociale- 

O reproducem mai jos-

IN CAREU
CaretH scund. Fum des plutește-n jar...
Stăm după cart intr-o tăcere sumbră- 
De gînduri grele sufletul se-adumbră 
Șl ne attăm cum prinde-ncet contur 
din nori de fum un drum pierdut in umbră -

După zăbrea soiosul felinar
Bolnav ișl joacă flacăra albastră
O. de-am putea, căliți de vrerea noaatrl,
Să spargem colivia de avar, 
Să-și iele zborul pasărea măiastră!

Ne mistuie uritul, ceas de ceas.
Clipesc prin fum țigări ca să se stingă- 
In palme fruntea s-a lăsat nătingă, 
iar fungile-vlori cu jalnic glas, 
Incearcă-n vânt amarul să ni-1 plingă-

Ltimina-ncătușată-i in zăbrea...
Și-a noastră e, ca insășl viața noastră!
Ni-e dor de pilpiirea ei albastră- 
Zdrobiți vrăjmașul cu minie grea, 
Să-șl ieie zborul pasarea măiastră!

In rominește de MIHAIL CALMICU ]

Aa aaaa aaL la eOfa ■■ care 
^isa lliatl aML «aria» ca craii, 
afara fa laMi. . flz-M ta kaau aa 
Had A» rraar' Amical «aaitaeal 

aecartlita. fMfiril ■aalfaraa- 
M a lacaaacă fi fa laaaala Oa aall 
■ataalWH la sasaalal Aeeaalali 
lna«aa laaciAeali a racbtlal eaaai- 
ea fa can! laisscai a aaf(ll. 
Maria htaaa ■■ lalaaeate a atafU 
aiaeM» Isonallci. Mpaită 4a caafl- 
aal. Mlaa «aacllaralal „sala li 
baai~ cea» ^cafaii-a aeafta rache
ta' dmnl» aaadaaalal paiaaaic ai 
MOaraalal. faaaraasi aa aAaalrat 
dalec ia bte^U aa«*J

Trecerea A» la lalaaarlcal da 
afalaâ la laaiiaă a tafarala da faa- 
<a arta taaaaal Aaaaa. clare, lati-a 
miaai largi. CeAMlAcrla ci Taraal 
taf»««*aii «aa dta craailOa cela 
mal libatMa Aba allimal Haea ala 
Marlai Baaai.

■afraiai «raata eara trece • tl- 
frtaM la aaaatai Plafu al lai Vidat 
Illtai». falealad teaaiMla ■acaaaa- 
eala Aa aaaailn al varillIciUd. fea- 
lai aa atiag» luă fralaailaea Ideii 
fa caia »raa să a »Kfrln». O eaia- 
o»ra «rudllacveală (..Heralxi ca ati- 
tadiai ■lacrele. / Solea»! ea itllfii 
aael catedrala*) aa acafcrd eaatl- 
■aalai da tlagarilair. de deletera 
da racial leali, ftaiaal le easel. 
Cealeaalal dfalre lira] de arbori cera 
erotic ..pe Mergi al le dres alai da 
lard / aepâiâior da-a a Horelor ari" 
ci a«. ,,aa bob da roci latr-o Nia- 
gări* ea ia oade ..colea* |l-i doar 
.^laiatnri* aa coatrlbaia la dollal- 
rea sad Idei llloxollcc efadllcâ îlle- 
lar aoarlie. Sosetnl lai Victor EI1I- 
■la e Ufclt de c«stMla|a Mlodrâ a 
farUdpâdl faletloo la «lela lalregll 
asdaiill.

A. E. Baceaibp caatlaeâ ii pn- 
Mbcu poaBo lalaBclaia pe Jocul derp 
ai Imofltailar, dalanala Aa problaBela 
împărtăși» ala reelitălil roataBpora- 
aa- Vldll Inllaadd da o „aedă* 
linei — aaLăxl In derududlaa chiar 
pMla lela». Bacoaahy loloeeite 
vagi alaaeale ala vlefil conlaapora- 
a» ca elBpla pralosle pealtu daeti- 
euaarM eaar iaaglal eara aa apun 
aiBic. Poatul ar II vrui id coboare 
..apte alta lirlaun', cn araail elra- 
laclla |i Boalil „pui lela da vld'i 
ochii lai „taia la zare acri diamant a 
aegra”. ..LlBhrale aBurgnlul. ieplni* 
dia lrap*l “■ ..aa Islruparl-a ail- 
dl'i ..anllalul a vinovat de loata*. 
asctaaaâ al. Pontai alirmâ că „toata 
cale Ceea deca La cea|l~, ci al a 
.-ailta*. Dai paaaala an canving ci
■ caaali achlmhaio i-a piodua latf- 
aAavâi. Chiar alnad ciad idee» a 
mai pragaaalâ. ca la Famaila private 
scbaliriile noilor ease. maslariiBul 
ale iBagiailc aBoalali eea flanelei 
poetic.

O aprepltre Bai haibriu do laaa- 
11c» gaaareaal a actualitltll >-■» 1P- 
fidd lui A. I. Bacaaaky eroarea
■ sar opera mal eanddanio «ah ra
portai cuaflaaltani. a expraal» lipdtă 
da vechile lacdoeirt cat» dânaaaiâ 
Idoli poetica.

Varrerlla pfaiaata ta paginile 
Cizalei lilarare din oiHad tlap cer- 
tiflei apropie rea pedllar apaillalad 
dilemelor generații da aapaclale noi. 
<-»raclorlillce. ala realului aoaatta. 
Imaqlellcw Idbaa a aaar varaarl 
caia ea adreMaxi unul cerc raatrlai 
de ..rallaatl* provenind dlati-a lugă 
perBaaadă de raallialo, aa poala 
I alocai aolantlca poezie, rallaciarea 
pâinile» a vieții aeaalre nai.

Balada epaaloli a laJ Tcodar 
Ba!|. ai m face cea dia cala ■*! 
ilbwllle creolii aJa aala din alllaa 
vreai. TragJiBeJ vieții goporalal 
•paalol tab călcllal lai Fresce, 
..apriave'e fluvii da atage-oHcacic* 
eara ailraad la «area ■slllall. 
..iertași uziaț» itaiind la adine* 
alai tratele latr-o aaaleri icbrl. 
draaalici. Adaiisiea la eaaia po
por dai ■artir. dragottea pealra 
eroal-pad Cercii lorce, aa geaerii 
as poaa da a feeBoa»â llieil atili- 
tlcâ.

Sscotia fata ci Încrederii Ia vie. 
Ierta llaalâ a poporalul Spaalel a-ar 
ti eavealt nblialală ea mbi ■ulii 
lătie. coatrlVulad la deieBsataa Hal 
fidela a peiiajalal codai al patriei 
lai Garda Lom.

Traian Cojovd «t latoarce, In 
auHărat dia 31 ■artla, la a irwfi 
pârătlta de Bd naltă vieae: veiaul. 
Cililoric «i pila Polnale populară 
prileluloela o conladua» InprMlo- 
aanli cin e cea din Uneori uit... 
Amintirea tragică i Auarb W lli-nlui 
ia proiectează pe laptele vle|ll de 
llecare zl ce itebulc apăr dă de re
petarea crlnelor naiiiie la cate o«e-

Prelelad Ideea hilari a nani critic 
care coaiidara cl un Ealaeoca da 
pildă n-at ti acria nlclodali o penii* 
deipr» BaeMu. dal Mad „epeellicel* 
daniahil al celor doua arta la care 
aa «xealat acoplla. ar lasaana ră 
coidaaaAm die principia orice ten
tativă de a tilBlcI la graiul poeziei 
IruBualez Bnilcli, pnlerea aceilel» 
de a raelilag» umanul din noi rab 
IgiBa cea Bal elevată.

Ar Irehul mei alee a*ac|lanală după 
pirctoa criticalvl acce poezia eaie-pl 
ptapuae «d claia pe eaal aan alini 
din Bacii creatori de anzlcă al !■- 
■II| Imcnră 11 dubli «roate. Mal 
Inlll liebnla reținui ci putini, 
loaila pu|ta! poell (clflva ala- 
bollptl. Jena Binar Jimenez ale.) 
lini cei care au ciulit muzica Ia 
«Ine. Muzica a reprezentat tn liric» 
■ ullora nai alea un nobil pretezi 
da a expună reacții tullaiaall dlalra 
cele mal pro tunde, mal mlpeiloare. 
legala da an lapt da vlațA perianal 
iau general, de un ev» nl rural ale., 
reufile poetică Iliad coudlllonutl 
Iniâ de Înălțime» concepției da viată 
a poetule! reipecllv.

Inlr-ua lei ta alică Cornul englez 
el Iul Eugenia Moalele, alltel le Ib- 
prailaaaard Maigenttimmung-ul er- 
qbcilaa ll allial le zguduie Munca 
Mergirelrl Allgher.

tn al dalia» riad poemele închi
ni» de plldJ unor lllanl ca Bach. 
Beelhowan, In atari d« cazul cind

Depărtarea da zădărnicie — 1*1 
Inlltalaaii lan Xaheveanu un ciclu 
do poaall lipirii tn Tribuna. Cele 
|aaa_ poezii cooellluie o Bdrlurleire 
lirici a Încrederii la alertul creator 
al colaclivllițll. Irosi liric, desprins 
din Boandrel» Irialațll |l „zădărni
ciși” ii „ajuns p« nesimțite latre 
oameni”, spusa deapre staa : „Intru 
In umbra mașinilor «uh alavâ (l| ( 
Si liber daodatl-n Uri ml siml. ) 
Intra in umbra caselor taalla / Inc ra
zilor cub na m-am cunoscut. / Ca-p 
umbra nani Hamuri adine dar leva
tele ) Sub care mi-nrolei, sub care 
lupi l*

Sub semnal anal aauBenea mărlu- 
rlâl'l. sb II «llaplel ta eonliauare 
o prolactara a anini liric In dlierileto 
Ipastasa ale sceelel Integrări. Foetal 
|l-o conelrtat In alt chip ciclu!, to. 
venind asupra lalrlngerll orizontului 
■ lerp al singur Mal II. Ca a drept, a- 
c»aati revealre nu aa realizează ta 
daeaa pooilel (stal aici clteva Ima
gini rcBareahila, cub ar ll brom» 
rislnrnall «ub brăzdară, ca simbol al 
zădărniciei lavinaa), aa a le Burei» 
Insă ««Bulflcalli llloiollca a lulagi*. 
rll In via|a colectivității. Freseala 
iaht lai, ca an al doilea personaj, 
pritajnleite întreținerea unei dialog 
cn suava Inflexiuni lirice. Împilai, 
rea dragoelei a proiectați. Insă, la- 
li-un „peisaj viilor", apt psalm 
dregaale In sine, iar alta Bamaota 
din clda adm iolodali o reverie 
derutantă.

Ciclul llada al cuprind» un mâ- 
aoaehl mal larg da probisBe. 1 Be
gin «a In jurul cărata aa înscrie dis
cuția despre preiauI a coastflaie
blocările pentru anncltail it lealii lie 
Im : „umbra caselor înalte ..' (CotL 
dianiJi „pe ling* aeeleait blocuri, 
(Din locuri singure]i „cortlerul acos
ta ii ie ridice atlt...” IBiuma] i 
..durlm palatal» din țara mea.-.* (Con. 
temporaah „vor ti Iniile atrlzl la
ir. un alt viat (tl)* (Palat] viilor). Na 
lalrabiB anmal daci oeaaală puac- 
tare nnccaelvi a poamelor, cn o laa- 
gll«-chela. poate Inalcul separlul de 
(apia el preceaelul alic |1 aullalrsc 
nrairll. Flialei ciclului. In cate 
poalei no Bârfarlso|ta că lUeta vina
rului el ta tsătails „tncrerâtor. adine, 
cu lei mile tuturor*, râmi na da aceea 
anspauda* Iulie declarația dlroctl it 
modal tarii tu care eterul acesta ne.a 
loot lapirliilt pa parcurs.

Foarte acliv la paginile publicației 
cln|auc, leu Bahoveaaa (aut ales la 
ulIlBul flap ciad pl-a înviat elalilat 
erBellamul iBagiallJ, ne aluri adesea 
veraail expresive, 1 aer ala ce tnde- 
Blnars. cn un aaasj limpede ol eao- 
tlonanl (veri ciclul Orizonturi soli, 
dr re — închinat EJeeai Sirbn). Dar 
lol la al InlllniB il versuri ca acee- 
loa : „In răelrll, vid podul către 
viată / visat de Lenln Inir.o dirnl- 
aeați i Spre dragostea de oameni 
piere ceata..." ale-, ta care atrâ- 
dnla|a pentru aflarea expresiei laa- 
dlla m observi, din picate, prea 
palid. Vassal „Rachete 10 înaltă ep.'a 
curaj* — aBlnloeta prea slapllil 
despre elortnrlla osBeallor (aviatici 
cantamparaal. Vadea aici rodd 
saportlctailtițli. al grabei. Mo- 
■enlala aalora ala ciclului dan, ta 
general, Bai pu|lae aae]ta decit mo- 
Bauteta per daaeziptiva sau da aL 
Boelară. De aceea poaailta, cblar ta 
a dona sau a treia leclari, laal im
presia că nu au creacnl pe o loiploă 
prea vlgaroaai. O pranuulali eae- 
orali tara a noțiunii da „zădărnicie* 
ir 11 adea dnpâ «ia» a condamnare 
■al ellcace a aceslela. Feadnllnd le
fi* poezia da alBMleră |1 meditai le, 
iutei pa alocuri da volahllttelea in
spirației, poalul piroanele adesea 
■ alea larga fl plină de lispuadara, 
p« care a «oue(ara cititorului ta 
titlu. Cind sa legisofle pe sine, sl 
■al ales dud tal coulrnnlă convin
gerile cu ale celor din Jnr. versu
rile Iul Rahovaaoo capita un timbru 
grav. ■»! adecvai, ca la linului poe- 
tlui Contemporan.

Abordlnd probleme ma|oro, poetul 
aflâ aici adevărata a«mnllic»|1* a 
„depărtării de zldâinlcle*.



rămas In somnul înghețat al sfîncllor. al brazilor pud, 
al iezerelor albaslre șl neclătinale 
tari sau de viaturile Înălțimilor 
alătarri de eroii sovietici șl de 
veșniciei, așa cum împreună au 
demnitatea

Dc cite ari răsfoiesc paginile revistei MT1năra creație" 
îmi revin cu emoție in gind zilele neguroase ale lupte
lor de pe Tatra, apoi zilele însorite ale Victoriei, de la 
Praga. Atunci, stărallor, Imi ecapare In memorie chipul 
blond șl zlmbtfor al unul tinlr partizan cu nomele de 
Danek. Era alev In 
și acria versuri. 
Ne-am întâlnit 
două rlnduri : 
B r e z n o șl 
Hnuste. Una 
poeziile sale,

materialelor 
tinerelul 
revistei

T f N A R A
CREAȚIE
(R. cTHOSLIVăCĂ}

este 
literar, 

sin! di- 
poezie.

99

î
asud. In fie*se pare că

spi-

dau

in ochi.

VIERA MAIAROVA

ele ? Numai 
Picat ci ou 
N-ar ti atit

trebuie 
astăzi ?

peste

poate chiar se Rin
ei nici nu alnt atit 

vorbește despre el,

slănina 
începuse

de poma- 
Da de ce 
al meu ? 
ci nd bă 

acasi.

libere, ce 
de n-ar vedea 
mai e cineva 
de bătător lace e nevoie, 

ducă tocmai 
să vorbești, 
la adăpost

curind departe de 
nu. nu, Încetișor, 
să se apropie. De 

Să nu mă uit 
vreo zece pași-

începură să
Cind răsună bocănitul nerc- 
al piciorului strimb, 
in bucăți mărunte 
iacă jumăfi.

Mlada tvorba („Tinăra croa
ția ), organ lunar pentru litera
tură și artă al Uniunii Scriitori
lor Slovaci, a inctput să apară 
in anul 1936, la Bratislava, In 
R. Cehoslovacă. Revista este 
dedicată creației tinerilor scrii
tori și, in drumul parcurs pină 
acum, ea □ contribuit intr-o 
măi ură substanțială Io îndru
marea și formarea Ideologică 
și artistică a contingentului ti- 
năr de scriitori slovaci. Deși 
este o tribună a tinerilor, re
vista sa sprijină și pe colabo
rările unor scriitori cu mai 
multă experiență ! Milan Ferko, 
uojtech Mihalik, Vladimir Minac 
șl alții. Totuși, majoritatea co- 
virțiloare a 
furnizată de 
Preocupările
verse : publică multă 
reportaje literare, fragmente de 
piese de teatru, studii, recenzii 
•tc., al căror numitor comun este 
preocuparea pentru pătrunde
rea și îugrăvirea cit mai in a- 
dincime a vieții contemporane, 
pentru înțelegerea și zugrăvirea 
artistică a fenomenului social 
din Cehoslovacia marilor și 
înnoitoarelor prefaceri socialiste, 
in toată complexitatea Iul. Pe 
lingă lucrările ancorate in viața 
contemporană, care sini cele 
mai nurperaase, Mladă tvorba 
cuprinde și multe creații inspi
rate din răscoala națională 
slovacă din anul 1944, acel mo
ment glorios In care, cu eroism 
legendar, poporul slovac s-a 
răsculat împotriva guvernului 
fascist, pentru a grăbi elibera
rea patriei sale. Meritul revis
tei constă și in aceea câ și a 
format un cerc larg de colabo
ratori recrutați din cenaclurile 
literare din alte localități ale 
Slovaciei, publicind în fiecare 
număr un supliment rezervat 
creației tinerilor talentați din
tre membrii lor.

Rubrica de critică literară și 
recenzii este In permanență sus
ținută de articole care reacția- 
neaiâ operativ, combativ și 
principial la cele mai nai eve
nimente literare din țară și din 
străinătate. Colaborările critice, 
apaiținind in marea lor majori
tate unor critici din generația 
tinârâ (Julius Nage, Ștefan 
Drug, Jan Lenea și alții), înar
mați cu o bună pregătire filozo
fică și estetică, cu un orizont cultural larg, aduc o contribu
ție însemnată la cunoașterea și consolidarea realismului sacia- 
list in literatura slovacă de astăzi.

Remarcabilă osie și străduința redacției revistei Mladă Tvorba 
de a populariza in nodurile cititorilor slovaci, prin traduceri ș< 
articole critize sau informative, literatura contemporana progre
sistă din întreaga lume (Bertolt Brecht, Alberto Moravia, Bela 
Illes, Heinrich Boll, Hemingway, poezie indoneziana, chineză, ro- 
mineaseă, coreeană, americană, etc.) și in primul rind din Iile 
ratura sovietică (V. Maiakcvslti, V. Sosi ura, Leonid Sobolev. Ev- 
gheni Evtușenko, Juri Naghibin, Ra sul Gamzatov, etc.].

Mladă Tvorba aste o revistă plină de tinerețe ; colaboratorii 
ei caută sâ-și îmbogățească necontenit universul de idei și sen
timente, pe care te sorb din realitatea patetică și dramatică a 
zilelor noastre și să-și insușeascâ mijloace noi și proaspete da 
expresie, pentru desăvirsirea măiestriei lor artistice.

■Hima claal de lieu (la Bratislava)

PENTRU REVISTA
TÎNĂRA CREAȚI li-

declt de cerhl, 
nebanuîte. Să 
ostașii noștri 
luptat alaturl

de vul- 
doarmă 
somnul 
pentru

slulupta și visul 
toate construcțiile 

In Praga de aur, 
dunărean, In Tatra

Fereastra

MAJERCIK
MICHAL

Era o fereastră luminată,
fi conul luminii, culcai, 

afară, In legănarea ciudată 
a cerului i tutelat.
$i dincolo, el. bi lumină, 
zidarul, cutia la vioară.

Mina lui grea părea atit de ușoară 
in curgerea arca f ului. lină, — 
mina lui, cu arcuțut. încet 
dansa pe culta viorii
ca imr-un menuet, pe oglinda->rarchet,

• •

o
odă. începea cam 
așa: ,,Curind va
veni soarele la noi / 
$i l-om pofti să 
stea / Nu pe lăzile cenușii de campanie / Ci la masa dt 
scris a poeților!“

Danek avea 17 ani, un singur caiet de poezii șl peste 
30 de atacuri și misiuni In spatele trupelor hitleriste de 
ocupație. Caietul simplu, cu scoarțe vișinii, doldora de 
poeme. i| ținea, tăinuit, in raniță, lingă harta Ceho
slovaciei, lingă trotil, grenade și cutii de conserve. încă 
dt pc atunci, cind purta cu înverșunare arma, tovarășa1 
incă necunoscut In literatură al Iul Fuclk, dar cunoscut 
in rindul partizan Hor, dorea fierbinte sl-șl publice poe
ziile Intr-o revistă a îtneri'or scriitori pro
gresiști.

Alît ini-a putut mărturisi in bătaia gloan
țelor sau in scurtul răgaz dintre două atacuri. 
Apoi ne-am pierdut în vălmășagul luptelor.

Cind rachetele și trasoarele bucuriei mal 
brăzdau incă, adine, cerul victoriei din mai, 
l-am căutat pe Danek la Bratislava, dar nu 
l-am aflat. Am lost Informat că numele de 
Danek ar ii putut 
cum se obișnuia 
recăpătase numele 
văratâ, rezemind

Poate chiar In 
pagină una să-i 
necuprinsă mi-ar

Dacă nu am găsit și n-aș putea să desen- 
par In revistă numele lui Danek, am Intilnll 
in schimb prezente gindurile și aspirațiile 
sale umanitare, 
pentru care au 
ostașii noștri șl 
cincisprezece ani.

Soarele din oda tinărului poel și luptător 
a îmbrăcat cu aurul ratelor sale întreaga 
Cehoslovacie, care șl-a șters cu mâneca sa
lopetei ruinele războiului șl a cucerit pașnic 
o viață nouă.

In paginile revistei „Tinara creație" inlil- 
ncsc povestiri și poezii, care duc peste vre
muri elanul adolescentului partizan, care îm
plinesc generos Idealul său de libertate, de 
pace și creație, poezii care aparțin deopo
trivă șl poporului nostru și tuturor popoare
lor constructoare ale socialismului.

Se mai poate ca poetul partizan Danek 
să nu se mai tl ridicat de pe crestele înghe
țate ale munților in timpul unui atac,

ii un nume de Împrumut, 
in ilegalitate. Danek Iți 
adevărat și menirea ade- 

arma, scria poezii.
poeziile traduse In această 
aparțină lui Danek. Cil de 

11 bucuria !

comune întregului popor, 
alngerat ostașii sovietici, 
tovarășii lui Danek acum

sa li

luminos pulsează 
Cehoslovaciei mo- 
in Bratislava de 

de smarald nepie. 
oamenllor a căror 
căror iscusință așl. mai ales, a 

mitul legendelor, 
șl visul său nobil trăiesc mai de 
paginile și versurile voastre, tova-

șl fericirea omului.
Dar

vii In 
derne, 
argint
rlfor și in conștiința vie a 
hărnicie 
trecut In

Lupta 
parte In
răși si colegi condeieri, colaboratori al re- 

,Tlnăra creație*' șl primiți drept 
cktd

vlstel „ 
dragostea noaslrâ nemărginită, acumrecunoștință 

soarele a coborlt pentru totdeauna la masa de scris șl 
vis a poeților șl In inimile popoarelor noastre, 
de năzuințele creatoare ale socialismului, de 
păcii, fericirii și poeziei I

$1 mal primiți salutul cald al inimilor noastre 
dc același biruitor soare al primăverii lumii și

înfrățite 
dorințele 
Încălzită 

poeziei I

Neculci Tautu

D

MILAN
FERKO

Credința
mea

Cărbuni puțcăm, fi fotbal jucăm, fi stringent gr ine 
ții vi at a ce in urmi, in fapte, ns rămlne
Din față ne cuprinde din nou. tn cerc aprins... 
Mari drame neroslite uc-au răsărit in cala 
ț>i vesele urațe privirea nc-au aprins 
— Cristale jdnteiiidc 1(111 tainice opale. — 
Cu fete, cu taxiuri, ți-a plina aromind.-.

Dar incă cel mai mindru oraș nu l-am găsit, 

tn noaptea albă strada de via{ă mai răsună.
Sub lin iții, in grădină, slab, foșnete se-atlund ; 
Un sirop din Cook fi Noe coboară-n noi tăcut... 
Aleea cu mesteceni, mlădie balerină.
Al umerilor sdipet spre trecători fi-ndind...

Prin parcul cel mai tainic noi incă n-am trecur.

Sinifim arzind in palme, tu ceaiul dc zâbavd, 
Paharul — fi. arare, a chjelor otravă.
Ștafrta-n uraganul turbat nu zăbovește ; 
Departe peste .Alfa Centauri — gonefte...
Chiar ambele picioare de ți le-ar pierde, ca 
tu sufletul păfi-va — fi se va ridica 
brumoasă cum vin sorii pe insula Bait.
Sublima ca durerea din ochii mamei, vii, 
Fără istov, ca nuna ce s-a călit tn muncă..-

Cea mai frumoasă gură n-ani sărulal-o tncd.

In romlnește de MIHA1

izbi In poartă, apoi bătu.

NEGULESCU

*

• Q • •

nu-i va bate ceasul
ncă puțin aluat și galuștiie 

vor fi gata. Pină atunci lanko 
se va întoarce. Spusese că se 

duce să bea o halbă de bere. Dar 
cine știe dacă nu se va întinde la 
vorbă cu cineva. E foarte prietenos, 
leit taicâ-ilu. Mina bătrinei se miș
el în aer, glluștelc căzură iu apa 
fierbinte, dar gindurile ef erau m 
altă parle In ultima vreme o în
cearcă tet telul de necazuri. E»te 
supărată că feciorul are legăluri cu 
parlizanii și se teme pentru cl. 
Săplămină de săptâmină se duce 11 
ei in munți Hitlerlșlil sini cu ochii In 
patru. Dacă imi mat aduce o date 
rucsacul 1-1 rup de cap De ce se 
amestecă Mara in treburile astea ?

Gălușlile căzură in apa clocolită 
și din nou glndul | se îndreptă spre 
feciorul său. E schilod slracul, dar 
in Istețime, slavă domnului, nu-| în
trece nimeni in tot salul. A învățat 
cizmăria, e săritor la nevoie, oamenii 
1| laudă, șl câștigi cit să-și duci zi
lele- Citeodală bea șl asta numai din 
pricina prietenilur. dar nu pot să tul 
pling. căci are grijă șl de mine. Ah, 
șl tum maj joacă teatru I Numai de 
nu l-ar împiedica beteșugul lui-.. Ei,' 
dar ar fi timpul să vină. îndată 
scot găiuțtlle, numai să mai fiarbă 
puțin.

Se aplecă, vrtnd să bage lemne 
in foc, cind cineva bătu în ușă-

In odaie intră o bălrină. Era mai 
mici de statură declt ea, dar arăta 
mai Uniră. Avea un rucsac In 
nare.

— Lăudat fie domnul !,..
— Ah. Mara. ar Irebul să te 

alarl și să-ți incui ușa. Țl-am spus 
si nu mai aduci astea aici. Vezi șl 
Iu cl e un nenorocit De ce nu se 
duce al vostru cl e zdravăn, slavă 
domnului ? îi dațl ghes lui mereu ..

— Ei, hai, nu te minia, cum o să 
se duci al nostru tocmai din mijlo
cul salului, mai cu seamă că hilleriș- 
tii sini cu ochii pe el. Se miră puțin 
dc primirea făcută, dar in clipa ur- 
miloare înainta In odaie și începu 
sl-și scoată rucsacul.

Larâcii
muncitorești
slăpini pe niițeărL doniatarn. 
Nici o melodie nu ie-auxre, 
doar pe ecranul fere strei IwniiulA 
ca in filmele mute, tpirra 
fata utdurlui, Ea trebuia să fie. 
altfel n-ar fi putut ii arate. 
invtțind un monolog ori o poezie, 
in Unifica nopfii tnstelaif.

In roniincșie de ION HOREA

— Dacă ar vrea, ar puiea să se 
duca, aș> cuc se duce și-al meu.

— Ca te repezi la mine ? Ce sfiit 
eu de vină ? Vezi și tu ce vremuri 
sint. Ce fac ăștia...

— Nu-ți mal bate gura 
nă, știu eu de 
trebuie să se 
Iți vine ușor 
laiul tău stă

Nici nu văzuse bine ce l-a adus 
Mara. In timp ce ea scormonea in 
jar, Mara viri rucsacul sub lavița 
de după uși Apoi, stlnd să plece, 
Mara zise :

— Lasă, Bora, nu te teme și nu 
te minia cl n-ai de ce N-o si 
meargă veșnic ața. Avem șl noi des
tulă bătaie de cap pina ce lacem 
rost dc tot ce Irehuie dus sus. Noi 
le aducem șl el le cară... Ce mai 
vrei ? Închise ușa cu zgomot și 
plecă.

Ce-și închipuia Mara ? Ce siatem 
noi ? Cică ei au griji, iar lanko al 
meu se Joacă cu viața... Nu-șl putu 
stapinl lacrimile. Iși șterse ochii cu 
paalj șorțului, apoi nasul și, plin- 
gipd. se duse să ia farfuria pentru 
găluști.

Privirea I se opri pe bătrlna pen- 
*dulă,' o amintire de la răposatul. In 
curind va fi. douăsprezece

Ieși In pragul casei să vadă daca 
vine cumva lanko Vedea numai pină 
la pod. Neamțul stătea <n mijlocul 
podului și prhea riul. Bălrina se 
uită spre castle vecinilor, dar ulița 
era pustie. Din nou întoarse capul 
spre pod. O apuca spaima. Hitleris- 
lul o |inlca cu privirea.

Ah, doamne, i|i vine greu sl te 
ui|i la oamenii ăștia. Cind zări ruc
sacul de după ușă. o cuprinse din 
nou luria. II duc înapoi. Pun mai 
tirziu grăsime peste galuști.

Dumnezeule, ‘ce-o ti in sacul ăsta 
dc e atit de greu ?

încuie poarta In urma el șl porni. 
Rucsacul ii atirna greu in spinare, 
ulița era pustie Porni repede, gră
bită, atit cit li Îngăduia bâtrine|ea 
Să-i înapoieze cit mai degrabă, fi
indcă lanko n-ar asculta-o șl l-ar 
duce sus. De ce o apasă așa ? înce
pea să fie nervoasă. Vru să se o- 
preascâ, sl-și îndrepte rucsacul. Se 
uită spre pod; hitleristul o privea 
mereu. Doamne.de ăsta am uitat cu 
lotul, dacă-mi cot robi ie in rucsac ? 
Ce-I spun ? Nici măcar nu știu ce-1 
In el. Picioarele I se îngreunau, bro
boane de sudoare ii ieșiră pe Irunle, 
capul i se invirtea. 0 mini nevă
zută ii desena in țața ochilor cercuri 
multicolore. Plmintul se clătina c* 
alunei cind l-a sosit vestea mor ții 
bărbatului el. S-a prăbușii atunci și 
abia peste o ori și-a revenii Ir fire. 
Nu, nu. iși mușcă buza. nu. acum 
nu irehuie sl cadă. Hillerislul s ar 
putea repezi șl, cine știe, ar puiea 
să vadă ce duce.

încleșta pumnii, Închise ochii, po 
Irivi rucsacul șl păși cu nădejde ma. 
departe. Hitleristul se răsuci și centi
mă să privească spre apele Hronu 
Iul. li reveneau siguranța și puterea 
care, cu citeva clipe înainte, o pără
siseră.
Poate că n-o să mă bage In seamă. 
Cum să trec pe lingă el ? Cum trec 
de cile ori ma duc la cooperalivă ?

Să mă uit la el sau să nu mă uil ? 
Să privesc In jos sau in sus? Cind 
mă duc la cooperativă, am in mină 
cașul, acum am mlinile 
să lac cu 
rucsacul, 
cu mine.
ochi.

Oh, mi 
care zi car cite o legătură de lemne 
și acum de ce isud sub greutatea 
asia ? Dacă Imi șterg fruntea e $■ 
mai bătător la ochi. A, dar nu e alit 
de greu. Numai de nu m-aș împie
deca dc ceva-

Bătrina nu ajunse bine la capătul 
podului, cind simți privirea cuiva 
infiptă in spinare ca o săgeată. Se 
uită înapoi. Privirea ei speriată in- 
lilnl pe cea șlreală a hilleristului. Ar 
li vrut si găsească privirea priete
noasă a fiului, el insă o privea 
străin.

Vru să fugă, repede, repede, nu 
mai să ajungi In 
locul acesta. Dar 
Nu, el nu 
ce tocmai 
inel, abia 
Acum pot-

Hitleristul stâ așa cum stătea șl 
privește așa cum privea ., la ruc
sac ? Nu, cred că mi se parc. Cine 
șlle la ce se gindește el, e șl el om, 
și el are mamă, 
dea la ea. Poate 
de răi cum se 
dumnezeu șfi«--.

A lăsal rucsacul șl s-a Inters 
acasa ; genunchii ii tremurau.

Șezu a$a fără să știe dt. Parcă 
se oprise vremea In loc. Dinlr-o data 
simți, așa cum numai o mamă poate 
să simtă, că fiul său vine.

Doamne, e ora două și găluștlle ? 
Bine că nu le-am pus grăsime.

Scormoni in foc. puse dteva bu
căți de lemne, suflă In jar ș| lim
bile flăcărilor începură să lingă 
plita, 
gplat 
tăiata 
să se

li era frică sl i se uite
Simțea că el șlie ce s-a intimpîat. 
Așeză pe masă farfuria plină cu gă
tești. N are declt să Înceapă cl- fii 
bucălărioară plutea nesiguranța Nu 
știa încotro să șl indrepic privirile. 
Și le opri asupra pendulei.

— Mlnincă, lanko. 
Nu se ma| putu stlpinl. 
Struna se rupsese.

lacrimi și șorțul ud.

— Mamă, de ce.,.? Dlseară tre-
buie să mă duc sus Să pul bine
rucsacul cind II vor aduce din nou.

El se uită in farfurie. dar ea,
unde să se ulle ? Are ochi] pllh• ta

Spre seară, lanko plecă 
Pendula bătu ora nouă.
De ce mă tem astăzi atlla pentru 

el ? Poale de zece ori pină acum a 
ost sus și nu I s-a Inlimplat nimic. 

De ce tocmai acum I s-ar întimpla?
E nouă. Doamne, să-mi iac rugă

ciunea și să mă culc. Să mă culc. 
Jar cum ? lanko a plecat și nemții 
patrulează. Parcă li văd. Nu pol să 
dorm. Astăzi se va inlimpla ceva. 
Nit-1 va lăsa. E numai al ei.

Cineva
Nici prea tare, nici prea încet. Tre
sări. Cine ar putea sâ lie

Acum be.tu mai tare, 
ridică tfe pe scaun.

Doamne cine sâ fie? 
ești ?

— Ați venit să ne vedeți, dar cu 
n-am fall pentru dumneavoastră, în
cerci sâ glumească, dar zâmbetul 1< 
îngheță pe buze, neșliind ce sl mai 
spună.

— Bun, -bun. eu caut fiu, știi, 
șchiop. Rise, imitind mersul lui lanko.

— lanko s-a dus, șlii dumneata, 
ca flăcăii... după tete...

— Bine, eu știm, așteptăm. Parti
zan, știi, eu vâzut’ ?*'• «“SM- Eu 
prins partizan, comandant dat per
misie. ȘUI fiu arată... Fiu trăiește, 
partizan pif, paf- Ș*i’- nu teme. Eu 
văzut. Fiu trăiește. Bun.

Doamne, ma 
Pendula bâlu 

Slrinse pumnii, 
cum ar li vrut 
spinare o povară.

— Fiu nix partizan! Trebuie si-l 
salvez. Nu trebuie să se întoarcă. E 
și el cu o fată, il chem...

— Nu. eu aici aștept, 
fiu. știi ?

Stătea la masă. El 
fața ei. lingi mașina de gătit. Iși 
scoase pistolul din tunici, umplu In- 
circi torul, apoi îl puse pe genunchi.

— Ja, Ja, alles partizan.
— lanko nu e partizan.
Nu îndrăzni să ridice ochii, li 

frică ? Nu. nu-i mai era frică, 
trebuie să-i lie frică. Cu frica nu-1 
poale veni in ajutor, Nu se va în
toarce înainte de ora unu. Mai avea 
încă ce! puțin trei ore. Trei ore I Stau 
cu cl dc o Jumătate de ceas șl mi se 
pare o veșnicie.

— Să vă fac ceai. Luă din mers 
Ibricul șl II puse de o parte. Ifitle- 
rhlul o urmărea cu privirea. Se tenie 
că-l otrăvesc. Dar cu ce ? Ți-aș 
I ace-o...

Hitleristul bea pe îndelete.
— Da, da, forte bun. Fiu va trăi, 

nu teme, partizan kapul.
Fiul ei va trăi. Trebuie. 

Trebuie.
Bâtrina Iși cufundă lața in 

preflcindu.se câ se odihnește, 
i se răci. (1 rugă sl i-1 încălzească. 
Cum să-l... ? Gu ce?... Gu cuțitul 
n-aș avea destulă putere, ah, nu 1 
Cu vătraiul ? E ușor, mic, degeaba, 
m-aș da in vileag. Cercetă cu gindul 
țoală odaia. Pe bulei se afla cuțitul, 
dar cu cl nu se putea. Sub pat sini 
cizmele. Dar cmn ar putea cu ciz
mele? Nici asta nu rnerge. Sub masâ 
e o oală de tuci. Așa ar 
cum o lei fără ca el să 
mai ceva ce ar ii In
Acolo trebuie să ajungă intr-un tel. 
1-a$ înțepa ochit cu sula, 
apari. Și ce pot face eu, 
fârâ vlagă ?
Deodată tresări.Pe plilă 

lie fierul de călcat. Voise 
Iul lanko a cămașă ( 
zi. Numai 
cum sa se uite ? Ridică capul. Hitle- 
rislul la fel. Se uitară unul la celă
lalt. Oare simte ceva ? Pistolul scli
pea pe genunchi. El se ullă la ușă, 
ea la mașina de gâtîl. Nu văzu ni
mic. Hitleristul 
aproape întreaga plită. Dar 
să lie acolo, trebuie...

Bâlu ora unsprezece. Nu, 
meu nu-i va bate ceasul. Hitleristul 
incepu să rnoțâie. Bâtrina se ridică, 
dar hillcrislu! tresări șl se uită la ea.

— Vreau sâ bag pe foc.
— Was ?
Nu, genunchii nu-l tremurau. Tre

buie sâ hotărască. Slavă domnului, 
e acolo, la Indeminâ. Ii va li dc folos.

o mi tuși, ca de

la ora asta ?
Bătrlna se

lanko, unde

părăsesc 
nouă și 
se 

sâ—și

puterile, 
jumătate, 

incovoie, ca și 
potrivească în

Știi tu aștept

se așez* In

era 
Nu

Auzi î

palme, 
Ceaiul

merge. Dar 
vadă ? Nu- 
s pa tele lui.

dar se va 
o bitrhii

trebuie să 
sâ-i calce 

pcnlru a doua 
dc ar mai ii acolo. Dar

acoperea cu umerii 
trebuie

țiului

dar 
și des-

11 avea de la 
nuntă. E vechi, dar încă hun 
tul de greu.

Hitleristul se uita la ea. Oare știe 
să citească gindurilc?

— Was ?
— Vreau să b.ig pe loc. li 

semn să se dea mai la o 
scaunul ca să poată Irage 
lemne. El bombăni ceva. In 
aprobare, ți se mișcă din loc.

Scoase lada și se uită la el. Statra 
pictor peste picior și, pe genunchi, 
pistolul. Pe pistol cotul tniuiii stingi- 
Iși mingiia bărbia cu palma și-și 

plimba arătătorul de la mina dreaptă 
pe patul pistolului.

Acum. Se ridică. Doamne, cum să 
omor un om ? Genunchii 1 se tumu
lară. Mai deschise o dată portița 
mașinii de gătit prefăclndu-s? câ 
aranjează focul. Hitleristul se uită, 
apoi ișj schimbă poziția mlinilor și 
acum era cu fotul întors cu spatele 
spre «■-

tl privi. Acum 
de la mina stingă 
lanko, pentru tine.

Ii venea greu sâ se ridice de parcâ 
ar fi avut o povară d« lemne In 
spate. N-a observat nimic ? Nu.

Apuci fierul de călcat, Hcu un 
pas spre eJ, 11 ridică deasupra capu 
Iul și simți in ml ini □ putere ca odi
nioară, cind trebuia să care la chia 
buri sacii cu carloli...

Trebuie să li simțit ceva. Se arun
că intr-o parte, dar mașina, Indrep 
tată spre creștetul lui, il lovi c*' ș 
mal mare putere in timplă

Se prăbuși 1a pămini, liră si 
scoată nici măcar un țipil.

Bâtrina căzu pe scaun.
Puterile o părăsiseră.

parte 
lada 
semn

Ucu
cu
cu
de

întors cu spatele

plimba arătătorul 
pe pistol. Trebuie,

I
In romlnește de 
CORNELIU BARBORU ■

Doamne.de
preflcindu.se


Si ne permit! cititorul In. 
vital, cronicar sau nu
mai curios iă-șl arunce 

ochii peste rinduri, si lncercim 
un fel de letopiseț al lui Tudor 
Arghezi.

Neplidndu-i întrebările țl n|c! 
răspunsurile biografice. Arghezi 
nu di aminunte, lisindu-l pe 
Investigator in apa|lu. Cronolo
gic mal mult sau mal puțin, 
cuprinzător in parte a unor date 
mal Importante ți reap cetind 
exactitatea faptelor, letopisețul 
nostru este cules de fapt direct 
de la Arghezi ți după mărturia 
unor tipărituri cunoscute.

— Am venit pe lume in Bucu
rești, «i origini părintești in 
CirAuneștll Gorjului... De copi
lărie si nu mi întrebi ci nu«nl 
pla-e să-ml aduc aminte.-. Pot 
să ți spun, ca un episod mai 
Interesant al timpului clnd um- 
blam ți eu la școală, despre 
Ghlți berbecul, o haimana de 
berbec .. Era un berbec mare cit 
un vițel care Iubea copiii, iar 
noi ne îndrăgostiserăm de el 
pentru cl ne aștepta In fiecare 
zl In poartă, clnd suna clopotul, 
la prlnz... Străbăteam in alai, 
unii călărind pe el, alții |inln- 
du-se de coarnele lui, citeva 
străzi cu Ghlță In mijlocul nos
tru... A murit, săracul, arț de 
viu deodată cu foitul Hotel 
Bulevard unde era adăpostit... 
Im| mal aduc aminte și de doi 
dintre profesori, unul in con
trast cu celălalt.-. Diaconul 
Avram eseu; el m-a Invitat să 
scriu țl să citesc ți Iul II sint 
dator că știu să țin condeiul 
Intre degete... Alălalt era un 
profesor de matematici care ne 
bătea țl care ne cerea pentru 
trecerea unui examen cel puțin 
zece curcani grași. Nu ae mul
țumea, ca alții, cu o cutie de 
tutun „Beciimls",.. Asta, clnd 
m-am dai odată jos din amvon 
la Mitropolie, s-a repezit să-mi 
sărute mina |l evanghelia. Am 
refuzat, iar el a început să plin- 
gă. Evident, nu mă mai recu
noștea.

Vaaăzlcă Tudor Argheal s-a 
născut la 21 mai 1880, numin- 
du-se Ion Thtodorescu plnă pe 
la vreo 20 de ani, clnd il gă
sim la Mitropolie sub numele 
de losll. Iscălind șl Arghezi.

Ciulind In fiecare vacanță de 
vară de lucru, pentru că trebuia 
să trăiască muncind. Theo In
tra, după cum găsea. Ia cile un 
fel de stăpln de unde Încerca 
ti prindă unele meșteșuguri. In 
vara anului 1808 lucreazl In ■- 
tellerul de sculptură comercială 
Storck.

în 1886 II Intllncțte pe Căra- 
giale, fiind custodele unei expo
ziții din holul unul hotel, lapt 
povestit Intru nul din articolele 
trecute.

Tot In 1896. Arghezi trimite 
prima Iul poezie la ziarul socia
list Lumea nouă.

— Eram prin clasa a IV-a 
sau a V i de glmnazla șl pe 
vremea clnd Radu Rosettl era 
poetul bine cunoscut bucureț- 
ten Hor. cu toate că licee avo
catură. El reprezenta in ceea ce 
privește costumul și pălăria pe 
Franțols Copt, poetul francez.~ 
La rindul lui II copia colegul 
meu de baodL Asta făcea poe
zii. Irlmlțlndu-le ia ziarele $1 
revistele de pe atunci. Bietul 
meu coleg era extrem de Iritat 
că nici o revistă nu-| da nkl 
un semn de viață ți că nu-j pu
blica nici o poezie. Ca șicană 
șl ca si-l ațlț puțin, am trimis 
și eu o poezie la ziarul socialist 
Lixnea noua la care el m-a asi
gurat, din trista lui experiență* 

llo f Alic I tfLuatafArul" ? 
Aici Hunedoara! cu cina 

vorbesc Sâ trâiefti. to-> 
Dafășt redactori Nicutd-i la te
lefon/ ...Cum, care Nicufd? Nu 
închide, tovarășe! Nicutâ Tana- 
Se} Silit la Hunedoara pentru 
voi. Ei, ce fac/ Ați uitat? Tre
buie j>d vă scriu un reportai des
pre construct ia cuptorului O.S.M. 
tir. 4... Vorbesc tovarășe!...

Ascultă, tovarășe redactor, 
material pentru reportai, cu du
iumul... Dacă am găsit ceva in
teresant ? Asta mă întrebi ? In 
prunul rfad trebuie sd-fi spun 
că n-am mai recunoscui Hune
doara. S-a întins plnă dincolo 
de Pestiș. Cum? Ce-i Pestișut? 
O comună la 5 km. de Hune
doara... Vorbesc, tooarâșe, nu 
mat mâ Întrerupe... Nici cu bu
sola nu te mai poți descurca in 
Hunedoara asta. Sigur! Con
strucții și iar construcții/... Să 
ueei Orașul Nou. L-a lăsat in 
urmă pe cel vechi. E mai mare 
ăia nou. Aud, tovarășe redactor! 
Fu, di fapt, sini aici ca sd scriu 
despre cuptorul nr. 4, dar am 
dai o raită și prin oraș. 0 sd 
ud povestesc dnd uiu la Bucu
rești. Acum n-am timp. Așteaptă 
și alții legătura cu Bucureștiul...

Altoi In legătură cu reportajul 
despre cuptorul nr. 4, vreau să 
te Întreb cea a... Sigur! Anul 
ăsta intră în funcțiune, intră cu 
ca siguranță In producție. Anul 
ăsta o să dea aței. Da! Cupto
rul e mult mal mare declt cele
lalte... f.C.S.H.-ul se străduiește 
să-i dea in folosinld înainte de 
termen. Am coles material. Sigur 
cd da... Allo t Auri, tovarășe ? Am 
stai de vorbă cu Binder Mihai. 
După indicativul 17. Ce Înțeleg 
prin indicativul 17?... Păi exca
vatorul „Ktroo" pe care lucrea
ză Binder are indicativul 17... 
E bâiai de t,coml!et\.. Cum, ce 
legătură are cu cuptorul nr. 4? 
Păi ei... Vorbesc, tovarășe, nu 
mă mai întrerupe L-. Allot Păi el 
a excavai aici mii de metri cubi 
de pămlnt. Ce crezi dumneata că 
un cuptor e o jucărie? AUoi

că nu voi primi nici ua răs
puns... In numărul următor am 
primit la poșta redacției arătă
torul răspuns : „I N.T -Loco- 
Deocamdată versurile dumrtale 
au mers la coț, dar mal țt| de 
unde sare iepurele?"

In 1897. Arghezi se angajează 
laborant la o fabrică de zahăr, 
lucrind un an in laboratorul de 
chimie al fabricii. Urmează anii 
de mlnăsllre cu primul popas la 
Cernita (1898), după care se în
toarce In București, la Mitro
polie

In această perioadă, a Mitro
poliei. scoate împreună cu prie
tenul lui, scriitorul V. Demetrius, 
Linia dreaptă, unde Iscălește 
Gabriol șl T. Arghezi.

1905 — Plecarea In străină
tate la Fribourg, In Elveția. Iți 
continuă studiile, citește mult, 
se apucă de diverse activități 
ca să se poată menține șl răs
colind hirțoage ți manuscrise* 
mai găsim fragmente de proză 
ți poezie din acei thnp.

1910 - Reîntors la ■■curtții 
pe citeva «le pentru aranjarea 
situației militare, a cunoaște pe 
măicuța noastră. Paraschiva. m 
căsătorește șl rlmlne detinitiv 
In țară.

1916 — Mobilizat pe llmpul 
războiului, Arghezi e „soldat 
prost".

1918 - Închis la Văcărești.
Citeva titluri de ziare ți re

viste dm funii acrilor ani. in 
care Arghezi a fabricat divena 
articole, cronici dramatice, poe
zii. lărime mai mici saa mai 
mari de literatori: Viața sori- 
aii. Fada, Dim>ntș|a. Seara.

Binder, din '53 luareana pe Jir- 
rot>~ ăsta. Are 9937 ote țerncHo- 
naie fără nici un fel de repara
ție. Are grtjâ de mașină ca de 
ochii lui din cap. E a figură 
Binder. Am eu mai multe chestii 
despre el. Cind a sd scriu repor
tajul o să-l trec la ioc de cins
te... Merită. Acum sapă cu exca
vatorul fundația pentru cuptorul 
5... Se aude? Cum e vremea la 
București? Plouă? Și aici plouai 
Mi-e frică sd nu fi răcit astăzi. 
Am stai mai toată ziua prin
tre fierari betoniști... Și ăștia au 
terminai lucrul la cuptorul 4. 
Pregătesc fundația la 5... Au2î? 
Am cunoscut un șef de brigadă 
o l-a. lonescu Petre U cheamă. 
Da.J-1 e șeful brigăzii de fie
rari belonișli. Are 14 oameni In 
brigadă. Toți băieți brava. Șt 
auzi? Maioritaiea sint In învăță- 
mini de stai. Urmează liceul. El, 
lanescu, a urmat Universitatea 
populară. Are și citeva inovații... 
Allo! Aid au2t? A făcut un dis
pozitiv pentru tragerea firului de 
fier beton... Înțelegi cum vine 
asta ? Fierul beton sosește pe 
șantier in colaci. Ei tre
buie desfăcut, descolăcit fl 
întins. Adică îndreptat. îna
inte, ia fiecare fir se pier, 
deau ia întins 20—30 cm. A- 
Cum se prinde firul cu dispoti- 
tivul Osia excentric... Dacă e ex
centric, cu di se Irage cu aiit 
se sfringe. Înțelegi?... Am eu de
senul. 0 să vă explic... Cu in
venția ăsta aduce o economie a- 
nnală de circa 6D00 tei. Ne s de 
lepădat bănit ăștia! Mai are o 
inovație tot la descolăcit. Deo- 
bicei, descolăcitul ăsta... Lasă* 
mă. tooarășe! înțelege odată că 
vorbesc!... Despre ce l(i spu
neam? A, dai Despre..- Pentru 
descolăcit trebuiau să tragă ca 
la galere patru oameni. El a 
pus un motor, a instalai un ca
blu fără sfirșit fi osia scutește 
oamenii de la o muncă brută. 
A făcui o mică mecanizare. A 
adus a mașină de fasonat elec
trică O ștanță electrică. Și 
după :e a făcui toate astea, a 
anunțai conducerea I.C.S.IL-ului

SCURTĂ 
CRONOLOGIE 
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ARGHEZI

RriHta Rndso și Rodateama. 
Viața Rom;senară, uam tarta 
Ramuri si Rmxts Famtiatiiter; 
la Adevăral literar > artritie 
au apărut prerie Tableta. ri- 
tlul general soh care Arghezi a 
confiamat să adune ți U can- 
semneze date țl evenimente 
literare, artistice și sociale.

1915-1414 — Arghezi scoate 
revista Uptămlaală Cramca pa 
a cărei casertl a*A cMtarul 
găsea an desen cancataraL ln- 
spteaă de obicei din «mia pnB- 
itcfl a --t - imn a st Sărata. 
Un ci tetei rater permaneal Ol 
Cranltfl a tost Gala Galaclan 
țrtetml M cte mai whi 

sd i M rwtiud f—«T i dc 
ca 10 Ja idi. cr van* a 
ridumt Amczoi itarana Aa in» 
uite ZrvcnteF XPV ier. Dom ui 
lat de aădepit -.-tis anat 
ukmuiW mă UM9 iaL Fn 
atent ma. Am p *pte o- 
mănunle. In f tutore Autineaed» 
neoastă-sn tid la coadă ia 
^Comlemn Mobda“. .AșteaMd 
să oină moăQă bp -JTim 
năvriu- de 7J00 leL A tocim ta 
Blocul 24. Aven o singuri ca
meră. Acum ttt un apununem 
cu trti camere in Bloat 36. Hai
nele și le face la un croitor cart 
se numește Stimei- Asta a-că 
lucrează in siilnl Bucure știu! m. 
Are a linie eitgardi^. Și-acum o 
poonJd. /onesca Petre are an co
pil. Știi cum S cheamă pe co
pil. rLuigi*. Nid d. nwi ne- 
vastâ-sa. nici urud din neamul 
tor nu au fost itohertl. De unde 
acest nume? ÎSimpta* Luigi to- 
nescu. Cintărețui de atuacă u- 
soară este simpatizat de această 
familie. Deci in Blocul 36 există 
un Luigi lonescu. Aoleu ce mu- 
zică le face pustiu' (2 ani are) 
cind vine taicâ-sdi acasă fără 
bomboane I Are o vocal-. Și-n 
blocul 27 se audel^. Vorbesc, 
tovarășă telefonisiA. na aid mai 
întrerupe... Ce agasante sint te- 
tefonistrie astea! ~ Alto! As
culți? Se aude bine?-^ Ai băgat 
de seamă că mă pricep la do
cumentare? Am luat-o așa... cum 
scrie la carte- fniii săpătorul, pe 
urmă fierarul betonist. După fie
rarul betonist vine^. Stai că am 
încurcai borcanele. Ordinea nu 
vine așa. După săpători, pe șan
tier, vin dulgherii ori cofragișili. 
cum ii se mai spune I Sigur că 
așa. Da. Da. Așa vine... In or
dinea asta mi-am luai ji eu no
tițe- Da. Uite carnetul de notițe. 
Pe șeful brigăzii de dulgheri U 
cheamă Șuster Martin. Are 
30 de ani. Are 22 de oa
meni In brigadă. Este de 
prin părțile Sibiului. Nu lip
sește de la nici un mea al 
echipei „Corvinul'. Dorește s-o 
vadă In divizia A. Și-a cumpă
rat un loc de casă sus pe lin

1927 — Apare primul volum 
de versuri. Cuvinte potrivite.

„Joi 2 Februar 1928“ — 
Apare primul număr din Bilete 
de papagal — cotidian in patru 
pagini, după spusele Iul Ar
ghezi Mun ziar atlt de mic na 
mal apărut niciodată, nici la 
furnici". Ziarul durează pini in 
toamna anului 1930.

1930 — Apar două cărți s 
Icoane de lemn țl Poarta nea
gră.

1931 — lese de sub tipar, cu 
aa autoportret, cărticica Flori 
de mucigai —* in același timp 
ți Cartea cu Jucării, reeditată 
dc patru ari. ultima dată in 
1968.

hi această permadă. la postul 
de radio București, al cărui co
laborator a last, a ținut o se
rie de ccakerlale ți crookI-

19» - Tablele «n Țara de 
Katy.

— Ochii Mai ai Dojnnalui. 
ilari dată de apariție, Impri- 
■satâ de odMură. m pare că ia 
1994

19M — Csvittic pMrviie șt_. 
lacracșate. ■■ velM de Jocuri 
de cariata și delIMțlL

IMI — Cărticică'de seară
— CatHBru* Buaz-Vesferr.

In a^ea ratei Arghezi dl 
apare la 1994. Ifotead țț • • 

aerat ratem data de aparate ti-

19» — Vawnrt .Eătitie drit- 
nNv« tntrifhh de anOor-

1997 — Ceai ea ■* * > 
tale’. cu Itastr^i g <•*' de 
Lada Dumetriadt BăUcraca

A doua serie a Biletelor de 
papagal, tu scoarțele galbene, 
săptămlnalc. văd lumi a a tipa
rului. dapi o oarecare retaotek 
iubi la «ara aratei 1967. Înce
pând ca mnlml 1 te rare se

47* care mpir irailft ca o dfri 
■■î pntm al lama lame apdrwtă 
a sărim precedente. .Matele* 
ffoMne apar mn* pe la Iraă- 
latea itehi 19».

gă Go.ute. Ir«a xd

na că ei atti rihiaa aaafcr-rriiz - 
tupa^M. £f na asca lacra! 
dea. ai t dara omtirK. Aa prne-i 
Pl^te m aariaascd dnarr ti. la 
n^Uab -»-w martin despre aa* 
mesa dus hnpnde tea— «jCd asta 
bun dus hnpnda «ea este Ki- 
rmp -Itez—driu. Are namm 24 
ăt maL Ar tax am Mnand ca
• « p an-- cmaș ad-i dea tas- 
gote pe ontaL £ rwdiăaf de 
parata. £ p prppagmudcJt .'a 
cartai &ral UJJiL îi pm ma* 
aua- Are acneom lut prtfrrași. 
Utax Jder. Orniutii p Saăaa— 
AZta Se mute?- Md
Bmr că aa se asm hapd pr pr

L-om mti pe atu Gogu
Ztaans— £l care tiogaf Fmoa 

pArf bngtzu ăe șamatan. 
Am nam șoru ea despre 
Peste tot bem inddm. La Bt 
caz. La Calau. Putroșița. Pe 
•mie am fost, aia det de el. A- 
cnm face șamotataa la camera 
ttirvrcoat de ia uavrtl nr. 
4 .-Uia l*am gătit. Lucrează pe 
sad phtata. La 6 metri. 1500 
saetn oxbi de addrie are de fă
cui ia capiurnl Asta. La un me
tru cub mlrâ 500 bacAȘi cârd- 
audă. Iți iachxpai cite cărămt2» 
i-au trecut pnn auaA. Dibaci zi
dar. Lacra la o boită ca o dei- 
ddder» de 6J4 metri și deschi
derea trebuie să se reducă la 2 
metri pe o distanță de 3,40 me
tri. L om întrebat dncd ere Cu
raj să iieu sub boltă cind scoa
te cufra/ul. Mi-a rts in nas. MCe, 
cu sini meseriaș de azi de ieri ?“ 
N-am avut de lucru... S-a cam 
supărat pe mine... Mă asculți? 
Toată echipa lui e din comuna 
Coma-Cinipma. In Hunedoara 
sini 124 de zidari din comuna 
asta. Anul trecut, Votca fi-a fă
cut casă. Știi in cit timp a ri
dicai-o? In trei zile. „Am for- 
croi-o după sistemul cu cure se 
lucrează pe șantierele noastrf" 
mi-a spus el... Allot Allo! Se 
aude? Sd vorbesc mai încet că 
auzi? Iartă-mă, m-am obișnuit 
să țip. Știi cum e pe un șantier. 
Știi ce zgomot e. M-am molipsii 
de la monteuri. !Să-i auzi pe ei 
cum țipă... Ce fac monteurii aici? 
Păi ha!a e aproape guta. Am a* 
sistat la montarea stupilor. Știi 
cam ce greutate are un sfitp? 
Cile unul are și 80 de tone. Echi
pa lui Almăjan Gheorghe... Să 
vezi ce .jșhieznre** de om e. 
Parcă e un puști. Are o brigadă 
de 14 oameni. Cel mai băl rin
din brigada lui are 24 de am. 
Am stai și m-am crucit cind am 
văzui ce t In stare brigada asta. 
Sub ochii mei, au ridicai cu 
două macarale un Potison sau
cum i se mai spune o „grindă

1939 — apare volumul de 
versuri Hore.

1940 — Versuri, a treia ediție 
„Iarăși adăogită'4.

1943 — Apare In a doua edi
ție Lina, care are adaos de că
tre editură subtitlul „roman".

1943 — Emlnescu, o confe
rință repetată la Ateneu ți apă
rută In broșură.

1943 — Reapar „Biletele de 
papagal4* Integrate in pagina 
î-a a ziarului Informația zilei, 
cu cite un bilet coildiaa.

30 septembrie 1943 — apare 
articolul „Baroane** fa rubrica 
susamintltă. avlnd consecința 
imediată arestarea lui Arghezi 
ți internarea lui in lagărul de la 
Tg Jfa.

1946 - Apare In Editura de 
Stat o culegere de poezii cu ti
tlul Versuri alese.

1946 — Se joacă pe scena 
Teatrului Națioaal-Stxdlo piesa 
originală Se'inga. iu stagiunea 
de primăvară și la cea de 
teamă.

1944 — Manual de morali 
practică.

1944 — Apare vataoral Bilete 
de papagal — o culegere a 
.Biletelor** dfa diferit* apod de 
apariție-

1947 — Apare «a‘ateul de 
versuri IM poeme

1947 — Apare cărtirira Dra
ms' :s pov^li. «etern nane* 
aptm la ditai Mrădl da 
cerești, ca ursnătemu a inocripf** 
pe pagina aprati copertei tele- 
rirarer Acest carat de buzu
nar. iutiui du stria tei. scris 
de Tudor Arghezi. drUaat de 
Mitrwra Arghezi și tipărit de 
■arata Arghezi. acasă la el. In 
etillura anteruluL a «Unt ta
ratei atici de crtateoal aralte 
1947". Este de fapt tiagrar a ti
păritură realizată ie dpngrana 
persovH a W Arghezi dia- 
*« prarari mal «ecM.

IK1 1994 - Ttfanăciri ia ru- 
smaeste Mo och de Kuprlo ; 
Faba'e. de Krilav; Pcvestir

ca d* 33 taari lua-
grnte și ^rd dr 2j6O. țdcată din 

. Jr 30 auhanri .4m nu
mărat pr .’naruorud data, prsrr 
64B0 dr toacăți naaen de 24 mm. 
Mtedr. A* ăncfcpn ce gnntU! 
P^șÎk dșăia Paa ruheat. Lncrea- 
•A ca o ufat'd p en O srfu- 
rărită ua^îaare. Sd« .a
in na» de 30—O mtan cian 
amMd ■ putoare pe tmoerse. 
M-a ndati aatfintii mă Vmdțaa. 
ltaea: jCa sd fu antdeur, tre- 
>mr sfl ■ șma/a c-^rafulai șl 
baza la C~E£—“ Mdauzif L-xua 
bstrribed pentru ce trebuie sd aibă 
mcatfurri bant la CLL. Mi-a 
rtisauns: jCa sA tiringd bani 
pentru utedoriciriri^ 4m tata ea 
săi sțuai cd mai cunosc tu un 
monseue ta Hunedoara, pt Mița 
Ntcolae. cu școala curajului și 
ca HKtiodctetd a că u connaeat 
pind acum dat saci de ipant Nn 
i-cm spus. De ce sd-4 descura

Secvență hunedoreană

jt2? Și poate el nu are boala vi
tezei, cum a avea Mițu. Toată 
bngada tai, toți cei cu școala 
curajului au carnete CJE£~ 
Asculți? Se aude bine? Maestre, 
să-mi faci loc In numărul outer 
pentru un chenar. Am mai găsit 
urt caz interesant. E un puști 
aici, unu' care Se cheamă Lupu 
Gheorghe. E croitor... Ce caută 
un Croitor pe un șantier? Ai răb
dare I L-au dai părinții lui cu 
forța la un unchi ai lui care a- 
vea atei ier de croitorie. Lui nu-i 
plăcea croitoria. A fugit de cite
va ori fi l-au adus înapoi. Luna 
trecută a împlinit 18 am. A de
venii major, f-a arătat lui un- 
chiu-sdu buletinul și i-a spus’- 
„Gata, sini maior. De acum, fac 
Ce vreau!* La fel a spus șl pă
rinților. /I venii aici la Hune 
doare. Se califică. Monieur vrea 

de Saltlkov-Scedrln; Fabule de 
La Fontaine; Tn floarea vieții 
de Anatole France; Suflete 
moarte de Gogol.

1955 — Volumul de versuri 
1907.

1955 — Pagini din treent, re
editat in 1956.

1956 — Apare volumul Sim
ple amintiri

1956 — Ginta re Ourahii. ver
suri.

1954 — Pfisaca, versuri f de 
copii.
1957 — Stihuri oeotnțe.

— Dla driam.'aate de călă
torie din URS S.

1957 — Două timpuri. t/

1967 — Traduce piesa 1^ 
Brecht, Mu tier Coarage *

1998 — Vmari. Cute gate ■ 
colecfia .Cete mal înmoaie 
poezii**.

1968 - Lan veche, 'teme 
noua.

IM — Cartea tnea frumoasă 
—* cu ilustrații pentru capM dt 
Mltnra Arghezi.

19Sa — Vinari — edific 
cempleil hiblmtU L.S.P.LA

SCRIITORI 
PENTRU COPII

Octav Pancu-Iași

O pagină aM a tetapfaatllar 
«a I pubatel curtnd lanpotil 
cn însemnările cmiearBar ăe«- 
pre a ediție a Vemrilcr la Bi- 
hBadeca peniru ML mml termal 
tenmae. «a «almm de Tablete le 
anoaior. • anal a^taa de Sti- 
hsri petirite p Cn baa’oarf 
prta Bacnragb

OMgw cl la răattrfc ted 
prm raăMteaM «mia son mai

■al gini fragmente. Mut ea- 
Wh arări p extrase, aa Stei bm- 
parta^ă dha panel de «adere 
ostie dar li rate de-a parte dt

a ma B

— A mai indus poetul Alfred 
Margri Sptrher, in revistele 
gtrmaae. potaie despre care mi 
•-a span că tint tălmăcite tu 
■are latent.

■— O întrebare finală : care 
dintre cărțile talt, ce tabletă 
sau ca poezie Iți place mal 
■alt?

— Tipărită aici una. lai 
place scriați dU vrotit 11 
scrin...

Letopisețe I naatni se oprește 
aici

că

ta 
pe 
«e

Barufu T. Arghezi

jă se facă p data— Ce părere 
ri? Merge un chenar?^

Ce mai am de transmis? PM 
zm cornetul de însemnări încăr
cata Auzi, am privit Hunedoara 
de la 90 metri înălțime! Trebe
le sd recunoști că sini curajos. 
Ct-am căutat la înălțimea aia? 
Cum m-am urcat? Pe scară-. 
Da. cuptorul nr. 4 are nevoia șl 
de un cos. Inchipeiie-ft I Da. un 
coș de 90 metri înălțime... Ce te 
•uri?— Sigur, am și eu școala 
cura/afai, oliței nu md urcam. 
Dar n-^m nevoie de motocicleiă. 
Coș^ la bază are 7J3 m., iar 
sus 3J5 m^ e făcui din beton 
armat mtmoliî.

Brigada contpiexd a lui Buch 
loan, compusă din 22 de oameni, 
iaarează acest coș... De ce mi-ți 
rtnr să cred că m-am urcat 
find sms... Dacă na crezi, mie.

vurus discuției, atracterlstlel ale scrisului Iul Octav 
ar fl mult mal utile cititorilor mic) dacă ar servi unul 
Idei mal bogat, daci, ar cultiva sentimente nobile la 

at servi clarificării unor noțiuni Importante.

Iți daa amănunte. Acoio. sus, un 
tlnăr, Sandu Dumitru, din re
giunea Suceava, il ruga pe too. 
Buch sâ-i lase să-și scrie nu
mele ca vopsea ca sd nu se 
șteargă. Buch nu-t lăsa. Ne-a 
arătat coșul cuptorului 3. „Nu
mele mea de ce sd nu se vadă 
cum se vede numele <Sa ?“ Da. Pe 
coșul 3 am edit: „Musiefea ion. 
Reg. Cluj-1958. Raionul Năsăud, 
comuna Slugtora-băi". „Ce, eu 
n-am lucrat la cașu' ăsta?*1

l-am lăsat sd se tocmească. 
Eu am privii Hunedoara de a- 
colo. Am ed2ut clubul nou. Sta
dionul nou. Teatrul. Școlile. 
Zău, nu vreau sd fac o figură 
de stil, dar mi s-a pârul că văd 
socialismul... Mă auzi? Socialis
mul}

Nlcuțâ Tdnaie

In literatura. tatapM pentru cei mici. .Octav Pnncu-MI pro- 
, iDOveatiă cu puedilncțio o specie cu resurse ți eiecta nmștep- 
ta*e a-vpm copltakii preșcolar : cozerie. Prin ea tțl cucerește 

cîtfloruî «fStumdu-1 ca Mlacrețle ce e bine șl ce e rău. Tn cărțile mie 
de creezi tin. ebdra Iritări, favorabil deefățurăril unor conversații 

• • barest jnd ta persoana tnttla. In numele plrln-
taaăllmpărați scriitorul țl-aduce cititorii aproape, 
itatar moi «re un loc liber I) mu in vizMl ta o 

ahețitui înWinlrii Imaginare, etnd eroii paves- 
Ht’V kflini pedepsii! după cum o meritau, scriitorul 

IiKbeîe convorhteea cu cititorii In mod firesc, cum se lnUmplă in 
tamUie clnd sa ttal «mm : „Dor voaâ capii, nu vi-a somn ? Mic. dc 
ea u vă mtat. Iml cam este..-4’

tcăr-o asemenea atinoatcrl Octav Pancu-lațl tțl deaplnf pove*- 
tlte Plțan-ile ăaacri* elnt ale unor copH neascultători dar din 
„poltețo** taU de citteor el tini reprezentat! ki majoritatea căzu, 
ritar nu prin copd e< prin pui de etelant. de crocodil, de arici sau 
ehăaa prtatr-a ghindă („fiica" ornai stejar).

* latercsal dtttaMlni mte acaparat de la Început prin cMe o fritx«. 
btevVca oare scrititanl tțl trwepe adeseori poveștile: „La voi In 
cosă’ «lat țarieta ? Sau ahnullna supărarea, pornește să contrazică 
o petatasă tasraa4.* a cititorului : „Pil se poate ? Ml bufnește 
rtsul: BarsKsl aa știa sâ povestească... Atunci cum mi-a povestit 
■Aa ailiaa ștatitim tnUmpleri ? RăspundațI, cum î A, tăceți... nu vă 
caavtae. mmcmotiler t (Iertați că vă fa- mincinoși dar meritați)*4 
țl hifr.iai rhm foarte vira autorul polemizează Cu cititorul, comen
tează ltaftealărOe. trike de personaje, intervine cu tot fdul de dl. 
grrj'j'x imăOi ta untie tnttaipllrl din viata m, deschide adeseori 
aantntcze care aa darul «1.1 distreze pe copil. La tot pasul autorul 
ie latimpină cu glume, tace asorta ții de idei cu totul neașteptate, 
«e joacă ca aofruete. ai sensorlle for, schimbi raportul termenilor 

surit da sșreuH. ablinlnd efecte comice. în momentul fri caro 
vxatinul dfntie pareanajete preferate frece printrto încercare grea, 
uaBhoraL preocupat il menfină bune dispoziție ți veselia cltRori- 

lur.)a abate atenția dc la întfrnplarea respectivi, printr.o glumă. 
Chid pudul de arid a rimai ifrigiu-singiuri pe lume, autorul după 
ce.< dep Hge soarta. încheie: ..Copii, act» să nu începeți tl-1 
șBașap pa Ariciul cal mic. luchipatadu-vă cl o să se rătăcească, 
ari • tă I m tatfmple cava rău. Ara «u griji de el, iar voi păstra. 
9-«a lacrimile paatru altă poveste..." oa mai ttrzlu. într-un alt 

• momart erhk. să kitervlnl din nou : „Copii, acum Îmi vina mia aă 
ptag. a-ave« a teattată tușii?*

Adescarl. In cadrul digieaiundor. iace asociații cu totul neaștep
tate. attturtod termenii In mod mecanic după totuna lor formală, 
aȘutifltid ta concluzii cartate cu logica, absurda care.l surprind pe 
coou. fl nedumeresc ți sfințesc prin a-1 etnuza. După ce afirmi : 
.Teati luuraa țtte ca pamlntnl este rotund ca un tnlr**. adaugi 
_ dear că «a-4 a«a dulce" sau expIicHd ci mirta porii au foarte multe 
pietaace. precloaază : „Asta na tnieasnnâ Insă că atat cei mal buni 
jocăiori tio luteal dfo lume" cn In replica următoare să pregătească 
a altă surpriză: „N-am auzit să lie primiți nici măcar In campionat44*

Conoaclnd bine piiiotagta copUfor. îndeosebi a note .preșcolari lor 
• a prepcotaatfor, scrlMorul pile să se folosească de nenumărate 
rlsotirntv oara să dezvolte imagknațta celor mfcl, să.l Incinte țl 
-■4 U«eia?oaacă. A«tM In cadrul povetilrtlor. pentru mal multi 
-orir'-**». tint intercalate versuri simple, miel ctatecele, tar cititorii 
tint soHdtețl de autor îl le execute împreună cu eroii. Numele 
porsonajeiar abat mdziaale: „Ghlada-ghlnae" seu compuse din mii 
r-s :■ arătate ritmate șl rimate chiar. Cititorii fac cunoștință l'U 
M Elaăanlasca.Etelaal cit un munte de Înalt, Elelaniescu-Elelanțel 
cft ara deal do mttitel", cu ..Alad in a-Mandarina44, cu „Doctorul 
Dovleac, are pentew toate leac" mu „Melcul grabă n.are cu locu. 
ta|a ta apd^ort*. Pentru sonoritatea lor numele personajelor «tnt 
ioarta des pomenite, copiii asculttndu.le ți lepettndu.le cu plăcere. 
In cefe tsei clrțt ufa Ini Octav Pancu-fași adresate preșcolar Hor ! 
Ara tata dai hătefi. Mal e un lac pa genunchi și Aia baia porto, 
cala, «ruem de.a (aim naai mult cu un gtei de fantezii a căror acțl. 
asm oaie otll da simplă. Incit Iți vine greu S-O povestești. Pără 
«orvo titiaralui. istorioara îți pierde mult din interes. Adeseori 
.-«a de deavoliare a subiectului este și mal simpli, ea reprezen4 
tind ea «I In boeme doar muliipitaarea unei singure peripeții. Un 
uraraiMM procedeu nn numai ei nu duce te monotonia dar este oe 
șterail «npîiior. tn special anta-pr«școlarilor, ta care, tn această 
pevnadi. însăți jocurile *e caracter iz ea vă prin repetarea stereotipă 
• aoar ortnrllăți.

Fabulația Istortoartfor lui Octav Pancu-lațî este adeseori ingeni
oasă Ca «ă-i rușineze pe copiii ce.ți țin degetele In gură mu șl le 
vtră tn farfurii mu prin borcanele cu dulceață. Imaginează o conte, 
rințl a degetelor necăjite care țîjau părăsit stăpînil pentru că le-au 
făcut de ocară; pentru copiii care pot intui obiectele numai tra- 
dndu-te prin gură, nnaginează o delegație de șoareci .evocați oara 
tn numde dtentei lor doamna Șoricescu „subchlriașfi4* e aparta
mentului scriitorului. 11 amenință cu darea In judecați pentru 
bliețeiui Ateuandru roalnd creioanele a răpit un drept șorlcesc.

.Majoritatea acestor fantezii sint scriae cu scopul de a fixa 
eopM tn spectal bunele deprinderi: îl face de rts pe mofturoși, 
cei certați cu ape și cu săpunul, pe răsfățațu care aștraptl să li _ 
dea totul des gata, mu laudă fapta deosebită a bilețelului rare a 
reușit pentru prima oară si se încalțe singur șl fără sl greșesc!, cu 
gtieata stingă pe piciorul sting șl cu gheata dreaptă pe pictorul drept.

Cozeria spumoasă oare «sigură într.o mere măsuri succeed Iu. 
crlrjlor iul Octav Pancu-Iași, atunci clnd nu estr folosită pentru 
exprimarea unor idei prețioase, devine stridentă, supărătoare.

Dacă digresiunile aduc tn lucrările Iul Pancu.lașl mal multă va. 
rierate. fac atmosfera mti Intimă, subliniază sensul toUmplărilor 
pribejtand nenumărate glume rcuțlte, trebuie sl observăm cl scrii, 
lorui abuzează de acest procedeu, foloslndu.1 șl «tund rfnd nu «e 
urate nevoia, pentru a camufla cfteodată sărăcia de Idel. Pa ran- 
tezeta tn acest caz nu numai că nu au nid un fel de 
legătură cu textul, dar lansează un gen de „panseuri*4 mu 
glume lipsita de substanță. Hazul se face in aceste situații 
pe baia unor lucruri care Ies din sfera de preocupări a 
capiilor. Astfaă. reproduce ți comentează textul umui afiș care 
pretiza cl: „Femeile cu psllril ți copii sub 7 ani nu ilnt 
priraiți la sala fa teairM" ; dedesubtul unor cuvinte rimate prost «e 
scuză : „Ați văzut copil, liră să vreau am făcut ți o poezie așa cum 
*1 f*c țl oilfaișlle voastră*4 • mu introduce asemenea pasaje : „Ala 
■ala Fortocafa se adretează dragei sala Aladina Mandarina > „Vrei 
sa I! nevaala mea ? I Vreau / Atunci să facem nunta / Să facem / 
Progăllrl bocetele cele mal alese, tocmiră lăutari țl poftiră fa nuntă 
pa toți cunescuțll. Pe scriitorii pentru copil nu.l poftiră, el nu ilnt 
cuncacuțl" ■ aau faneMZl max’me de genul : „Clinele de vlnătoare 
■u vine niciodată singur ta pădure ci numai tiMațit de stăplnul lui, 
ața după caua stăpina unul cline de casă nu lese niciodată «ingură 
la plimbare el ntamal însoțita de clinele el**. într-o asemenea mi. 
nieră cultivă un umor gratuit.

In loc să depășească nivelul cultivării bunelor deprinderi (apă* 
latul pe dinți, culcatul ta ora opt feeara), prin explorarea univer
sului aufletetc al copiilor Octav Pancu-fași. nu de puține ori. ol- 
zfnd tn propriile Mie capcane, plăsmuiește un gen de povești aidoma 
unor jocuri de srlifleil, după lectura cărora micii cititori rlmîn 
adeseori derutați. .

Pântec ta,
Pancu.lașL 
conținut da 
coplf. dacă

Pentru școlarii mai mari, Octav Paneu-Ieși a scris două cărți. 
Cea mai veche mte: Marea bătălie de la lazul mic. tributari tn 
talare măsură schematismului șl semnificativă pentru creația scriito
rului doar In măsura tn care ea afirmi dragostea ți interaaul Iul 
pentru copil. Cea de a doua și coa mai recentă este Cartea cu ochi 
albaștri oare reprezinți prima tentativă a scriitorului de a dezbate 
problem de ordin social, serioase, dramatice, Enoul este lin copil. 
Andrei, rămas orfan, vanM fa oraș ta unchiul tău n^utior, tn spe
ranța că w putea urma la școală. Tutorele, grăbit să parvină, ac- 
ț tones ză cu violența celui ce a prins guși ui îmbogățirii; tl Împle, 
dlcl pe Andrei sl.țl conținu ie ț coate, vrlnd să.l folosească liră 
nici o simbria tn privilte sa. Dar Andrei nu este singur, ș1 acesta 
este tneaijul principal ai,cărții; fn ajutorul Iul Mr prietenii, pio
nierii împreună cu Instructorul lor.

Deși acțiunea cărții se desfășoară Intr^o atmosferă gravă, «crlita. 
rul găsaale tctiușl o oale de a.și folos! maniera preferată, comenta, 
riu! vesal. ipumoa, replicile hazlii. Creează un emu : pe Gae, un 
copil a cărui ptihotogie este foarte asemănătoare cu aceea « po. 
vatiliorafai lin cărțile preferate șl caracteristice ele Iul Ootav 
Poncu.tașl. In felul aceste autorul găsește un mod direct de e In
terveni țl dc a m manifesta. Gee copiindu-șl părintele literar, se 
oFrtnă, la nivelul lui, ca un origina] coseur Gaa acaparează atenția 
ți simpatia cititorilor, deși nu el este eroul central al cărții- Andrei, 
eroul principul, fiind o cunoștință relativ mal nouă a autorului, se 
profilează mult mal vag. In Cartea cu ochi albaștri Octav Pancu-laș! 
și-a propus să rezolve multe probleme. In parte a reușit, în parte 
nu. Romanul pretinde o di seu pe detaliată. Vrem să amintim frisi o 
calitate a cărții care foi arfl valoarea el In literatura noastră noul 
pentru copil. Octav Pancu-loșl găsește fri această oarte modalitatea 
de a expl'ca celor mici, prin Intlmplărl șl personaje convingătoare, 
°ore este esența de clasă a exploatatorilor.

Drama bMrinulul Tașcu, ca re-șl găsește salvarea sptnzurtndu.se, 
mu zbaterile bietului Andrei care trebuie lă renunțe ta visul său 
cel mal drag, aceia de a merge mal departe la școală, dezvăluie 
cu o mare putere de convingere ce acțiune nefastă de degradare 
morali alvlrșeșde exploatarea. Abordarea șl rezolvarea cu succes 
a unei asemenea probleme, atu de Importante pentru nducaț^> cetă
țenească a copiilor, cons Hi tufe aa merit deosebit al Cărții cu ochi 
albaștri. Am aștepta ca dezbăttnd mal dea o asemenea problemă 
actuală să vedem manifesllndu-se $1 să admirăm talentul scriitoru
lui pentru oopjl Ootav Pancu-tași.

Lucia Oltoanu

luceaTâral

sptnzurtndu.se


De vorbă cu academicianul

despre munca tinerilor cercetători științifici
3. Ce anume trebuie între

prins de acum înainte pen
tru îmbunătățirea muncii de 
cercetare.

4. Care sint sarcinile ac
tuale ale tinerilor cercetă
tori ?

2. Ce s-a realizat In direc* 
Va legării de practică a 
rr-uncu tmerelor cadre.

1. vă rugăm aă ne spu
neți cum apreciați munca 
tinerilor cercetători din ca
drul Academia R.P.R.

ailrșlt, există toarte 
cetiri teoretice ce ae 
pe baza materialelor 
publicate și există toarte numeroase 
cercetări idcutc la suprafața Pami ri
tul ui, care sînt sirlns legate de ace
lea care ae fac cu sateliți artificiali 
și cu rachetele. Astfel, spre exemplu, 
cercetarea legăturilor Soi re-Pâmint 
se tac atlt In observatoarele terestre

numeroase cer- 
pot ki re prinde 

de observații

...ȘTIINȚIFIC

1. Munaa desfășurată de 
cadrele tinere in institutele 
de cercetări ale Academiei 
R.P.R. merită, In general, a 
apreciere foarte pozitivă. 
Marea lor majoritate lucrea
ză cu pricepere și cu entu
ziasm, răspunzlnd in felul 

. acesta încrederii acordate de 
regimul nostru democrat- 
popular, care le pune din bel
șug la dispoziție mijloacele 
materiale necesare cercetării 
științifice și Le stimulează, 
cu marea lui autoritate, con
tribuția la construirea socia
lismului. Succesele lor, con
cretizate ln lucrări valoroa
se, pe care le publică nu nu
mai ln periodicele rominești 
(adesea în volume aparte), 
ci și ln cele străine, se dato- 
resc, tntr-o Însemnată mă
sură. șl ajutorului primit de 
la profesorii lor. precum și 
de la cercetătorii cu experi
ență în disciplina respectivă. 
Colaborarea Intre cadrele ști
ințifice tinere și cele vlrsini- 
cț se realizează tn cele mai 
bune condiții.

2. Călăuziți de concepția 
marxist-leninisiă. conform 
căreia teoria și practica al
cătuiesc o unitate indisolu
bilă, lucrătorii științifici de 
toate gradele participă ln 
mod direct, prut cercetările, 
inovații le șl descoperirile lor. 
deopotrivă cu toate catego
riile de muncitori din repu
blica noastră, la măreața o- 
peră de construire a socia
lismului, indiferent de do
meniul ln care Iși duc mun
ca lor. Căci dacă inginerii, 
fizicienii, chimiștii, agrono
mii etc. contribuie, ca să zic 
așa, concret și imediat la 
creșterea producției industri
ale și agricole, deci la în
tocmirea și dezvoltarea ba
zei economice, nimeni nu 
mai crede astăzi cd filozofii, 
istoricii și toți ceilalți repre
zentanți ai științelor sociale 
sini niște simpli „teoretici
eni". străini de realitățile 
practice ale vieții. Munca 
lor este foarte importantă, 
și, ln ciuda aparențelor, care 
pot înșela numai pe oamenii

lipsiți de o orientare justă, 
ea sprijină direct atingerea 
țelului nostru, orlnduirea so
cialistă. prin faptul că, dez- 
bătlnd problemele materia
lismului dialectic și istoric, ei 
inițiază pe participanții la 
această frumoasă operă ln 
doctrina marxist-leninistă, 
far conducător ln toate ma
nifestările cetățenilor unui 
stai socialist.

3. Rezultatele obținute pină 
acum Ln munca de promo
vare a tineretului sirii, cum

viitoarelor cadre științifice 
tinere. Să nu-fi închipuie 
nici unii nici ceilalți ci s-a 
ajuns la un nivel pe care 
n-ar fi necesar sd-l depă
șim. Un asemenea nivel, ari
cit de înalt ar fi, nu poale 
exista decit un ai/igur mo- 
ment. Necesitățile vieții și. 
drept consecință logică, pro
gresul continuu al științei șl 
al tehnicii, sub toate aspec
tele lor, ne arată că trebuie 
să depășim In fiecare clipă

...LA ZI
spus deja, mai mull de- 
satisfăcătoare. Aceasta 

înseamnă totuși că irt-

Imediat anterioară, 
îmbunătățirea și per-

pud acum, 
construrirea 
progresează. 
Să sporeai-

etapa 
prin 
fecționarea metodelor de lu
cru, prin Imbogățuea fi apro
fundarea 
In acest 
pune 5d 
tare in
tinerii lucrători fi iinh firi ac
tuali și viitori.

cunoștințelor etc. 
sens cred ci se im- 
stărum fără Ince- 
muitca noastră cu

am 
cit 
nu 
huie să ne mulțumim cu ceea
ce am realizat 
Pe măsură ce 
socialismului 
exigența trebuie
că din partea atlt a profeso
rilor, cit și a actualelor și

4. Răspunsul la această 
întrebare l-am dai, in cea 
mai mare parte, prin ceea ce 
am spus mai înainte. Aș in
sista, în încheiere, asupra 
unei importante sarcini de 
ordin politic, pe care, la fel 
cu toți locuitorii patriei 
noastre, o are, trebuie s-o 
aibă și tineretul, indiferent 
dacă lucrează ln domeniul 
științei și al tehnicii, sau în 
acela al literaturii șl al artei. 
Căci numai specificul mun
cii diferă de la unii la alții, 
scopul este comun șl, prin 
urmare, comună urmează xd 
fie și străduința. Această 
sarcină este să lupte, cu 
fapta și cu vorba, pentru 
pace, pentru crearea și în
treținerea atmosferei absolut 
necesare unei activități rod- 
nice și folositoare întregii 
omeniri, atlt pe plan intern, 
dt și pe plan, internațional.

Deși născut la Paris In 1810, Emile 
Zola șl-a petrecut copilăria In sudul 
Franței, unde tatăl său. Inginer și in
ventator, fusese angajat ln vaste 
opere de construcții. Moartea timpu
rie a fatalul l.a silit pe tlnarul Zola 
sa și caute cu orice preț de lucru. 
Respins la bacalaureat, Zola, care 
simțea o chemare deosebită pentru 
literaturii, și-a încercat norocul pu- 
faliclnd prin diferite ziare din provin
cie șl, mai tlrzlu, de la Paris. Publl. 
dttlca se dovedea Insă atlt da puțin 
rentabilă, Incit Zola se vede nevoit 
sa intre vinzător ta librăria „Hachct- 
te". Primele sale lucrări, de factură 
romantică și chiar poljți&îâ (Misterele 
Mnrslliel, roman-folleton, compus 
după modelul Misterelor Parisului, 
faimosul roman al lui Eugene Sue), 
au trecut neobservate. Dar romanul 
realist Thertse Raquln La impus 
atenției publicului și criticii ca pe 
un observator pătrunzător al realifă-
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Voci de primăvară
f 3 J 4 5 â 7 / » ■ ’

O sută douăzeci de ani de la nașterea lui

IM 1LE ZOLA

coput din anul 1945 și a con
tinuat de atunci folosind ra
chete tot mai perfecționate și 
instrumente lot mai complexe. 
In cursul Anuhii Geoti2ic Inter
na ț io noi și a Cooperării Geo
fizice Internaționale (I iulie 
1957—31 decembrie 1959) numai 

Uniunea Sovietică a lansat 175 
de rachete. In afară de acele 
lansate de S.U.A.. Anglia cu 
Canada și Australia, Japonia șl 
Franța. Uniunea Sovieticii a 
lansat apoi trei sateliți artiîî- 
Viali și trei rachete cosmice, 
cele mal masive și mai perfec

ționate laboratoare cosmice care au 
(ost puse piuă acum In orhite ln ju
rul Paințntuliii sau a Soarelui. S.U.A. 
au Încercat In ultimul limp sâ clști- 
ge râtnfnerea sa In urmă fn cerceta
rea spațiului cosmic prin lansări de 
sateliți și de rachete cosmice, care 
Insă nu iu ajuns la greutatea ți va
rietatea aparaturii aflate pe sateliții 
și rachetele cosmice sovietice.

Paralel cu realizările tehnice im
presionante au văzut lumina tipa
rului un mare număr de lucrări 
științifice rezultate din dalele trans
mise de aparatele aflate pe rachetele 
cosmice și saleli>ții artificiali, dm în
registrările diferitelor instrumente re
cuperate din rachetele geofizice seu 
din studiul traectoriilor rachetelor 
și sateliților artificiali sau a unor 
experimente cosmice întreprinde cu 
ajutorul lor. Tncepîoid din august 
1958 s-au ținut mai multe conferin
țe internaționale In care s-au expus 
lucrările științifice efectuate cu aju
torul rachetelor și sateliților, ultima 
avtnd loc in ianurîe ac. la Nisa, 
unde țările participante 1a Comitetul 
pentru studied spațiului cosmic de 
C! lingă Consiliul internațional al 

nl uni lor Științifice au prezentat ra
poarte asupra lucrărilor efectuate șl 
un număr impresionant de comuni
cări științifice. Uniunea Sovietică a 
fost prezentă ia toate aceste reuniuni 
internaționale ca țara care deține 
primul loc ln cercetarea spațiului 
cosmic. Iu decembrie 1959 s-a cons
tituit sub o nouă formă in cadrul 
O.N.U., un Comitet special pentru 
utilizarea practica a spațiului exlra- 
almosferic. comitet fn care este re
prezentata și țâra noastră. Aduna
rea generata ONU. a hotărît ca ln 
cursul anului - I960 sa -se. țină o 
mere conferință internaționala știin
țifici în care să se expună cercetă
rile efectuate ou rachete și sateliți 
artificiali și să se facă un sdiimb 
de experiență in aceste probleme. 
Cercetarea spațiului cosmic ia un 
caracter internațional tot mai vădit, 
aceasta reieșind dm participarea 
unui număr tot mai mare de state 
la lucrările Comitetului O.N.U. pen
tru aceste lucrări (24 state), sau a 
Comitetului pentru studiul spațiului 
cosmic (C.OS.P.A.R), la care luau

clt și cu ajutorul rachetelor și sate
liților. Promovarea pe scara Inletna- 
ționată a cercetară Apațiuiui cosmic 
este In programul C.O.S.P.A.R. cil 
si in acel al comitetului dc pe llng^ 
O.N U. ln starea actuala a dezvol
tării șiilnței și tehnieel, progresul 
cercetării'tiu poate fi ținiital ia clteva 
state și in însuși interesul d«7.voltarii 
științei est« neceearâ o colaborare 
internațională ctf mal sirius a, spre a 
se evita duplicările inutile și a se 
mobiliza toate rezervele științifice 
disponibile ale omenirii, pentru gră-

ticl foarte mare pentru agricultură, 
industrie, transporturi. Sateliți care 
să transmită prin televiziune aspec
tul P<hn intui ui de Ja cîteva sute de 
km. Înălțime s-au realizat șl ca atare 
aceasta aplicație practică a cercetă
rilor cu sateliți este pc cale să fie 
Înfăptuită in viitorul apropiat. Pe 
cale de realizare este și folosirea sa
teliților ca stații releu pentru- trans
misiunile de radio pe tinde foarte 
acur(et fie ca rrilcctari pasivi, (le ca 
repetatori activi. In primul caz. sta
ția terestră emițătoare trebuie să fie 
foarte puternică, iar satelitul va pu
tea reflecta unde de diferite frec
vențe, care nu sc interfera. Pi al 
doilea caz va fi tievote d« o sursa de 
energic permanentă pe satelit. Asttel 
de stații relee nu vor fi dependente 
de fenomenele din lonosfera care din 
cauza exploziilor solare pot face 
uneori imposibile comunicările radio 
fie distanțe mari, ca la începutul 
unii aprilie a.c. Sateliți far care să 

lie folosiți pentru navigația vapoa
relor și avioanelor pe mari distanțe, 
sint și ei pe cale de «realizare ca și 
folosirea sateliților și rachetelor

STUDIUL

btrea pătrunderii omului însuși 1n 
cosmos.

In revistele de popularizare știin
țifică a.au descris î-n culori tranda
firii era călătoriilor interplanetare, 
cu astronauți debarci ud pe Lună și 
Marte, cu sere ciudate de planle Pc 
astuoizi, cu orașe artificiale în cra
terele lunare, sub bolți gigante de 
slidâ, cu astronauți care se reîntorc 
pe Păioiut după călătorii de sute de 
milioane de kilometri, etc.

In țața fanteziei dezlănțuite, fie* 
care din noi se întreabă dacă nu 
este victima unor miști licări și dacă 
nti trebuie să i* cu surisuj pc buze 
toate ^.prezicerile" erei cosmice. în
crederea nu poale fi redata decit re- 
lerindu-ne la extraordinarele perfor
manțe realizate plnă acum ln special 
de oamenii dc știința și tehnicienii 
sovietici, cu ajidorul sateliților șî ra
chetelor cosmice. Sa ne gindim Ja fo
tografierea părții ascunse a Lunii, 
sau ja comunicații radio și comenzi 
date prin radio la distante de mi
lioane de kilometri... Păstrind „pi
cioarele pe Plmlnf, deșt avlntați In 
zborul cosmic, eă scrutam perspecti
vele viitorului apropiat ia ce avem

pentru scopuri geodezice și cartogra
fice. Astfel, utilizarea practică a sa
teliților intră ln limita posibilităților 
concrete, pc cblc de ifliăpiuire. €it 
despre zboroj omului, fntli ln -racilele 
geofizice, apoi cu sateliți artificiali 
in jurul Pănvnhikii, aceasta pare 
real iz abil tn viitorii 2 ani, daca nu și 
inai devreme. Experiențele sovietice 
din PacdIc de ja &firșitui lui iatiiia- 
rie a c. încununate cu deplin succes, 
dovedesc câ momentul 6rid omul va 
lua loc pc o navă cosmică e>ie foarte 
apropiat. Iu viitorii ani va fi posibila 
călătoria oamenilor In jurul lAinii, 
cu întoarcerea lor pc PJ<nint, ca și 
trimiterea unor racilele cosmice pină 
in apropierea pianolc+or Venus și 
Marte, comuniciixiu-ne de Jața 
locului" informați] extrem dc pre 
țioase despre acestc planele. €u cit 
ne îndepărtăm insa in viitoj- prezi
cerile pterd din precizhinc. Tnca nu 
se poate fixa un termen piuă clod 
omul va putea efectiv sa pună picio
ruț pe .Lunâ sau pe una din planpiele 
apropiate, dar progresul fantastic al 
științei și tehnicii ne fac« eă credem 
ca aceasta va fi posibil mai devreme 
decit sc poate bănui a*t1zi. Pină 
atunci diferitele aparate aiilomafe de 
pc sateliți șj rachete cosmice «ie vor 
preciza lot mai mult cnuoșlințelc 
astrrdizice pe care le avem despre 
spațiul interplanetar, suare și radia
țiile solare, razele cosmice. Luna și 
planete, ele., artfel cj drumul omului 
în cosmos va (i pregaCt mai dma- 
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> linarul scriitor. aha*do 

nlnd modelele romantice, 
nulrețt* ambiția sâ.1 «ga 
lezt și chiar «a-l întreacă 
pc Balzac, compunind on 
mare ciclu de romane 
care aa îmbrățișez* ■ In. 
Ircafla epoca sub multi 
piele ei aspecte.

Ciclul «.a Intitulat Rr> 
gon-Atacqiaart, Istorie na- 
lurala și soc mia a unt. 
Ramilif sub cel de al doi- 
leu imperiu, tar 
roman. IzbLnda 
Rougon. a apâfut 
Zola Iți propunea 
marcata istoria 
tamllli ptna 4a ramificații- 
le ej cele mal îndepăr
tate, In toate stratu- 

soctale. Dar avind ambiția sâ-l 
întreacă pe Balzac, Zola a voit td 
inventeze o nouă formulă dc roman, 
care să aibă la bază o teorie șLiiu- 
țltică. Sub influența lui Claude Ber
nard șl Taine șl chiar a unor pseudo- 
savanți ca doctorii Letourneau șl Lu
cas, Zola șl-a închipuit câ ereditatea 
e«|e o lege științifică Implacabilă șl 
că o tara ereditară poate fi urmărită 
pină ta mtaditcle cele mai Indepdr. 
tate
(Zola e publicat chiar un arbore ge
nealogic în fruntea ultimului roman 
al ciclului. Doctorul Itasaai).

In ciuda erorilor lor |tiin|ilice, ro
manele lui Zola au cucerit marele pu
blic din Franța și din «trainâtate prin 
veridicitatea zugrăvirii unei societăți 
capitaliste, care Intra In laza el li. 
nala, imperialismul. Recunosc Indu- se 
In aceasta Întunecata pictură, presa ți 
critica burgheziei s-au alarmat, alir- 
mind sus și tare că opera marelui ro
mancier esle o adevărată defăimare 
națională. Dar Zola șl-a continuat ne
tulburat activitatea, publiclnd, unul 
după altul, cele douăzeci de romane 
care alcătuiesc ciclul.

Scriitorul se alta tn culmea gloriei 
sale, cind a Izbucnit vestita afacere 
Dreyfus. Diversiunea antisemită reu
șise să Iaca dintr-un nevinovat o vic
timă și să condamne pe căpitanul 
Dreyfus ta deportare. Ințcleglnd că 
scriitorul, ca sâ lie consecvent cu el 
Însuși, nu trebuie să lupte numai prin 
operă împotriva nedreptăților sociale 
ci și pe târim obțtesc, Zola a luat cu 
mult curaj apărarea 
fus. Condamnat 1a 
izbutește totuși să 
Londra, unde moare 
unui accident.

Popularitatea operei Iul Zola n.a 
fost un efect trecător al modei, așa 
cum critica din timpul vieții scriito
rului a încercat s-o demonstreze In 
fel șl chip. Reeditarea continua a 
operelor scriitorului In Franța, succe
sul traducerilor In alte limbi șl mai 
alea in limbile țarilor socialiste, arată

primul 
(■emiliei 
In 1871.
*ă ur- 
acc&lei

ale familiei Rougnn-Macquart.

ca pruadiata dl de pripite iu foit 
acele pronosticări. Pripite — ji am 
adaugi: Interesate ți răuvoitoare,
'proape țoale rnmanele lui Zola au 
fost supuie la apariție unui adevărat 
toc concentric : lumen ..huni", cierul, 
universitatea, academia, presa șl. pln.t 
la urma chiar statul major |1 politii 
ji an strigat Iu cur indignarea >i ura. 
Nacrufatoare ți samhra. fresca lui Zola 
a rezistat lotuși. impunlndu.se împo
triva tuturor acestor a lac tir i. Avtdzî 
ea ocupa un loc de cinste in patrimo
niul literaturii universale.

Opera lui Zola n-ar fi rezistat lira 
pulul, daca autorul ci ar fi urmărit 
numai măgulirea instinctelor josnice, 
prin cultivarea siv km atica a obscenu
lui șl trivialului; limitata la prapor, 
(iile unei „epopei a animalității uma
ne**, așa cum a încercat Jules Le- 
mailre s-o Închidă Intr-o formulă la
pidară, ea ar ti fost de mult data 
uitării. Naturalismul s-a dovedit de 
la început a fi, așa cum a spus.o 
Zola însuși, o ..estetica a avort arii 
umane". Discipolii lai Zola i-*u luat 
la Întrecere sa puna In practică o 
asemenea estetica. Rezultatul. 11 știm 
cu lății. Cine se mal ostenește să 
mai citească astăzi, „îndrăznelile" 
obscene tie lui Paul Bonnetain. Paul 
șl Victor Margueriiie sau LCon Hen
ri ique ? Pentru că. dacă ar fi vorba 
numii de pornografii, acești scriitori 
le ilustrează din plin.

Este tot atlt de adevarat ca nici 
La vremea lor și cu atlt mai puțin 
astăzi, teoriile esteiico-științiflce ale 
lui Zola nu puteau constitui un su. 
blect de atracție. „Romanul expert- 
meatal", acest monstru născut mort, 
era o construcție improvizată pe a 
dubla eroare artistică șl științifica. 
Pe de o parte, un roman nu poate 
11 o experiență de laborator, pe de 
alta, teoria fatalității ereditare nu-i 
o teorie științifică.

Tot afli de greșită apare și metoda 
de lucru a scriitorului : ..documenta
rea" lui nu depășea adesea posibili, 
tâțile de pe vremuri ale unui rtpor. 
fer. Cu drept cuvlnt observa ta vre
mea Iul Paul Lafargue că a parcurge 
100 km. cu o locomotiva, a vizita mai 
multe zile de-a rindul marile maga
zine sau a petrece opt zile intr-o re
giune 
trundc 
nicilor 
lor de 
totuși... minune :

a trecut la vremea Iul drept pesimist, 
cind pesimista era viziunea lui despre 
societatea capitalista intrată in plină 
descompunere. Dimpotrivă, fondul Iul 
era optimisl. A>a se explica L| Jn e 
de vtvrc (Bucuria de a trai), alaiuri 
de Rougoci Macqunrl. Departe dc a 
vedea in om numai partea Iul ani
malica. Zola credea In lorțelt nmu. 
lui. in posibilita|iLe lui de viitor. De|i 
lourrierhl șl utopic, ciclul celor 
..pdtru evanghelii" se opune ciclului 
l/t Raugon Măcinări prin speranfa 
viguroasă a scriitorului In lumea 
noua, care nu va Inllrzla sa vina. 
Zola a mai declarat ca scriitorul, sa
vantul trebuie sa ae țlna departe de 
polilica. To1u$i, cind scandalul Drev- 
fus a izbucnit, cind sim|ul de drep. 
lata al scriitorului a tosl răscolit 
plna tn adlncuri, acesta a aparul pe 
primul plan a! vieții pclilice. S-a 
văzut atunci câ omul timid, care du
cea o viața retrasă și mic-burghexa. 
este tu stare sâ scrie unul dintre cele 
mai vehemente și vibrante pamflete 
(celebrul Jtaccusc) (Acuzi) șl sa in- 
fruufe fulgerele stalului 
justiției, ca și atacurile 
țiuni coalizate.

Zola a (remaiat, ca 
Înaintea Iul. ta suflul 
(iml anonime, carora ie-a dat viață, 
ridlclndu-le la rangul de personaj 
principal in unele din romanele sale. 
In Germinai, giganticul personaj este 
Întreg poporul dc mineri, care se 
agita — e drept confuz și ncorgani. 
zat încă — pentru dreptate șl pen
tru un viilor mai bun. Veridicitatea 
observației lui Zola a pu$ In Ir-o pu
ternică lumină epoca marilor concen
trări de capitaluri, cind omul este mă
cinat și strivit de noile șl monstru
oasele organisme sociale (L'argeot, 
(Banii). Au bonheur des dames). In 
sflrșit, mesajul lui de artiat-cetațean 
trebuie să ne tic mereu tn miale, cind 
persecuțiile rasiale există In lumea ca
pitalistă, cind Încă se mai semnalea
ză agitații antisemite, 
curind s-a Intfmplat tn unele state 
accidentale.
In timpul aiacerii Drtytus. Zola se 
adresa tinerelului cu aceste cuvinte 
de urgentă actualitate :

„O, tineret! glndește-4e la marea 
sarcină care te așteaptă. Tu ești fău
ritorul viitorului, tu vei înalta teme, 
mie de adevar șl de echitate începute 
ta sflrșllul veacului nostru. Noi, bă- 
trinll, iți lăsam formidabilul morman 
al anchetei noastre, multe contradic
ții șl multe confuzii poate, dar cu 
siguranță cel mai mare efort făcut 
vreodalâ de un secol către lumina, 
documentele cele mai cinstite șl cele 
mal trainice, temeliile vastului edi
ficiu al științei, pe care tu trebuie 
să-l clădești mal departe, spre cinstea 
și pentru fericirea ta".

major ți ale 
InlregH

nimeni 
marilor

«5* cum de

Intr-o cuvifltare rostită

să ne așteptăm In primele etape ale 
cuceririi cosmosului.

Ameliorarea previziunilor meteoro
logice și efectuarea unor previziuni 
meteorologice pc durate mai lungi 
de timp, depind de culegerea datelor 
meteorologice pe toată întinderea 
Pămintului și nu numai pe o cincime 
a suprafeței planetei noastre, te cele 
mai favorabile cazuri, din cauza ape
lor. deșerturilor și ghețurilor. Sa
teliții meteorologici vor da prin tele
viziune situația maselor noroasc pc 
întreaga întindere a Păinlntului și 
vor mari prin aceasta precizia previ
ziunilor. Prezicerile pe durate uiat 
lungi dc timp cer cunoașterea mal 
btyiâ a caracterelor principale a fe
nomenelor meteorologice pentru lu
mea întreagă, de legătura intre căl
dura primită de Pâmint de la soare 
și cea radiată de Pâmint ta spațiu, 
de cunoașterea tnai precisă a influ- 
enții fenomenelor solare asupra feno
menelor geofizice, etc. Se va puica 
ajunge astfel ]a previziuni meteoro
logice pe durate de clteva aăptănilnt, 
ceea ce va avea o importanță prac-

park 14 state la începutul atestai 
an.

Nu țoale statele poj lansa raclielc 
cosmkc și sateliți artiliclali. Insă 
lansarea unor radicle meteorologice, 
la înălțimi ptaăjâ 200 km., este 1n 
posibUilatea miui număr tot mai 
mare de țâri, pe măâurj dezvolt ir li 
tehnicii Și cooperării șl Interajutoră- 
rit Intre alate. Observarea optică și 
radio a sateliților artificiali și a ra
chetelor cosmice se face pc bază dc 
colaborare internațională, așa cura a 
fost ea organizată pentru prima oara 
aceasta colaborare cu ocazia A.G.I. 
Aceasta deoarece sateliții și rachetele 
cosmice sint succesiv vizibile din re
giuni îndepărtate ale globului și in 
condiții meteorologice foarte diverse, 
înregistrările radio ale semnalelor se 
pot face din foarte numeroase țâri ?i 
pot fi folosile la studiul lonosferei. 
Apoi datele lelcmetrate de aparatele 
de pe sateliți pot fi puse la dispozi
ția cercetătorilor din diferite țări, așa 
cum se procedează cu dalele A.G.I. 
colectate in centrele mondiale, spre 
a putea fi studiate de acestea. In

la Dnluaaa 
Hilari cirtl ___ _____
ciaoivlarc. In cursul lut 10J1 au 
•S.M| (lUurl la 1.187 nilioaaa d« ex.m- 
plara. Tiraj al c«1 mal nare 1-a« allot 
laciArile lai Laala |U niliotac axeaipla- 
re). Opri «le lai Cafaov. Ilpârlle Io 12 vn- 
!«■«. an loal (iparlla lalr-aa tiraj da 
eto.tee axaaplar*. DLalrc eloakll aalvvr- 
• ali, Mark Twain a lotl «dilat In ȘM.OM 
«xamplar*. Shakaaptarc In 2ZS.IM.
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tn Repuhlka Democfata Cttaun, 
carliaral Traplaw din Berlin, ta 
eblda an naa cinaotatapral 
ginele lagraialuivi Ge lard

*
Soviatkî apar rllalt !«• 
lalr-nn aliaj dc 3 ■!lloan« 

aparat

minieră, nu înseamnă a pă- 
-adinc felul de viață al îneca- 
de locomotive, aJ funcționarl- 
magazlne sau al minerilor. $i 

,... Germinai. Au bon-
heur des domes, (La fericirea femei
lor). La b^tc huma ine ( Bestia umana) 
trăiesc și astăzi.

Adevărul este că Zola s-a realizat 
împotriva propriilor sale teorii șl con
cepții. Zola a voit, bunăoară, aă fie 
un savant, Iară să aibă nici vocație, 
nici pregătire științifică, 
mental era un liric înzestrat 
putere de viziune comparabilă 
cu aceea a lui Hugo. Zola s.a 
lurislt public naturalist, deși nu 
decit sa continue, la o altă epocă, 
tradițiile romanului balzacian. Zola
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ln 1902 in urma
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fila da arlj antica din NaBla, Experimen
tali la Abn Stmbel, falogriHelrta a 
ramllata exet*p|loaale. Friza aflata au 
raprodma, cu a pceclzla da 1;2S cm.
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Fiesa jncilala lavolla popoarelor Africii 
la la|a lai tai <iv||lza|ll aduse da opreiotJl 
eolonlaltștl.
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otUOMAL i I. Mc ra pa>«H 
«•A aaa J C« afrafo la» • 
da April. a. Allidaiâ mal pa acari 
Vlxa, viaa pi lai vara 1 — SAh avoealle. 
4. 8a alH Bcildovaaaal 1 — topi claaa-Mli... 
I. Sintaxa Hlică a aaraJui. t. Vfoa. vina I 
9. Fraoal dla Besaaterc. I. Tablou da Levi- 
Ian. I. Bobi fol Neenlca — lotll a varal 
M ciobea. ii-apol a 1011 gaxiul paatlB... 
H. Prlslvara. mal pa la mijloc... — Claia 
clnpal pe partaMxa da cariaxIOB — Jv- 
mllala cola. 11 Mâluri rtxaaA — _Gai a. 
proarpa Balon... 11. Seaaă neroalanâ — O 
Bilă de aearl.

VEBT1CAL : 1. Delcb d* lawn — lahlra 
care au xa ulii. 2. MoiaJc sonor — Col 
care xpaaa câ ari InUlul. 3. Din pan* ca 
aala aa ia loca O ...tindanici — Șt pagtal 
|1 1 «tătari. (. Ilae bălai — Citrâ. nojl- 
ana. abaolal — Oarecare. 3. Frlna nail la 
travexll — Nlnaorl aetopll*. •. Bolnl po
milor. 1 laglrea dla erlxalldâ. I. Crai 
bitrla aera da tlnarefo. 0. Cimifl de 
primăvară — Pariul dlllavlnlai — ...Ce 
vreme framoMx I II. Salon aaolllic — Im
bold llxlc taa aplrltaal. II. Faellx penlra 
■ ol molia Insei* — După cortină.

Radu Boureanu

pinteni ln 2iua maree intllniri. La 
Sofia, pe stadionul Lewski, repre
zentativele R.P. Bulgare și R.P. Ro
mine se întilnesc Intr-un meci deci
siv pentru calificarea ln turneul 
olimpic de fotbal. Este exact al 20-lea 
meci dintre cele două echipe, dispu
tat la exact 35 de ani de la disputa
rea celui dinții, ln 1925 exact ln luna 
mall Am așteptat cu emoție acest 
meci. Cu a săpiămina în urmă am 
fost martorii unei fieobișnuiie acti
vități turistice: sc completau ultimele 
excursii cu trenul, cu autocarele și 
cu avionul. Unde? La Sofia. Pose
sorii de televizoare sporeau catali
gele antenelor de pe acoperișuri, in 
speranța că vor izbuti să-i vadă pe 
Volnescu și Colev, pe Naidenoo și 
Tătara. Profesorii, gravi, confiscat!

clriiioarele de lemn și fluierele de ia 
școlari, dar nu le uitau ln cancelarie, 
ci le puneau ln geamantan pentru 
meci. Zeci de bucureșteni au năvălit 
iu magazine, solicitlnd clopote dc 
toate mărimile. Se făceau antrena- 
mente ln fața oglinzii. Bărbatul, cu 
umbrela in mina stingă striga d:n 
răsputeri „Hai băieți" catremurirui 
geamurile. Nevasta fugea in vecini sau 
la... mama. Gurile rele spun că un 
respectabil giuleștean n-pr fi fost' 
primit intr-o excursie turistică fiind 
răgușit. Se completau buletine Pro- 
nosport. Dacă nu e prea tirziu. re
vista Luceafărul vă oferă pronosti
cul exact: 1. X, 21 Dar râmine intre 
noi t udzuf Intr-o poză, pe fai
mosul Colet) în decor familiar. Ținea 
în brațe un ține, fiul său și urmărea 
alături de frumoasa-i soție un album 
sportiv. Fie ca in acest album să se 
mai adauge o poză, una mică de toi. 
dar de gigantică însemnătate, de

pildă reprezenilnd pe Hașoti mar- 
cind golul victoriei...

E oare posibil acest lucru ?
Cu totul posibil. Pentru a ne con

vinge, să ne folosim de clteva dale :
Din cele 19 meciuri disputate pină 

acum, noi am ieșit învingători In 13, 
am terminat la egalitate 2, și am

pierdut numai 4, marcind 53 de go- 
lari și primind 32. Am obținut așa
dar 
din 
bui 
rife
3:2 in 1929. 3:2 in 1947 și 2:1 in 1953.

28 de puncte din 38 posibile. 4 
cele 13 (ce cifră urită I N-ar tre- 
schlmbată oare ?) au |o$f cuce- 
la Sofia, astfel: 4:2 In 1925.

UDACTLA i B-dnl

La București, ani învins tn 8 me- 
auri. Cum echipa noastră ne-a obiș
nuit cu jocuri bune ln deplasare, iată 
așadar că șansele noastre deși mai 
mici poale decit ate bulgarilor, ne 
lasă totuși să sperăm...

Băieții noștri ne pot face o aseme
nea bucurie, juclnd astăzi, t mal, la 
adevărata lor valoare, uzi nd de toate

subtilitățile tehnice, demonstrind o 
buna condiție fi2ică și o matură ori
entare pe teren. Meciul e foarte greu. 
Căpitanul echipei bulgare, veteranul 
Manol Manoloo a declarat: „Eu 
cred că meciul nu va lua sflrșit cu 
un rezultat de egalitate..." E o de
clarație care spune destul de mult.

Dorim această victorie. Ea va mar
ca adevărata sosire a primăverii. Au 
fisa!-o sutele de mii de spectatori 
care v-au urmărit, dragi băieți, ani 
dc-a rindul. Scalarul care colecțio
nează autografe, tipograful care ore 
gata pregătite titlurile victoriei, ju
niorii din turneul U.E.F.A. cate, 
marcind ln poarta belgienilor, spa
niolilor, francezilor ori austriecilor, 
marcă ln aceiaș timp ln poarta iui 
Naidenov, felele care păstrează, de
cupat din ziar portretul lui Constan
tin (e însurat fetelor I), așteaptă vic
toria 11-tui nostru. Dar, dacă vor 
țuca mai bine și vor ciștiga jucătorii 
bulgari, cu toată mlhnirea (trecătoa
re) vom aștepta 
București.

Peste clteva ore 
rezultatului, iar in 
corn relata pe larg aspecte de la 
marele meci.

Conform tiaor 
publica Federala 
roman nu irece 
plaie. O carie da nuvele, miuii)___r
da taateu iaregbtreaia maximum 2WȘ dt 
exemplare.

★

■ ihlloiact Lcaln dl a Mokovi anaiăra 
11.S ■ilioiaa cărți. Biblioteca Ceagiai-jlul 
dla Waxhlagtoa SJ nilioaaa căiți. Jhillih 
MaiMB din Londra — • ■illoixi cârti. 
Biblioteca Nețiosală din tarla — • mili
oane cărți.

un nou meci, la

vom fi în posesia 
numărul viitor vă

Gh. Tomozei

★
La Paria a apărui In colacjia Carolri 

a nouă edilla dla Lei ilaara du mal da 
Bandelilre, ca a Inlrcducara, variaola |l 
■ ola de Antolaa Adam, jueîaaar Ja Sor
beai. Aalolac Adam «ale un amintni «■- 
noecafor al operei lai laadelalrc deipra 
valoarea |i ialeletul cărata * yoibll 
arma cu cljlva ani |l la tara aoaaltă, 
clral oaipele c lail.

★

flacialailax va pr armia la ou tind

1b
■ 1

_____ o
■oaâ larvare a ta : Sulla pentru rnuzleuta. 
Alllnda-ae la Parii la lacapalal leali tre
me. el 1-a ateului pe Albert Retxter, «■ 
ada vaiet virtual al acestui Usltumont. 
Marele compozitor aaviellc a (om lapte. 
■ Icnet de arta lai Kelilar 11 a-a hotărî! si.i 
dedica coaporltta' Suită peattu auzi cută.
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