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AdevărulIon LĂNCRĂNJAN

O lumină 
in păduri 
M-apropii 
E Izvorită

limpezime 
mai înaltă

comuniști, de Co- 
Central al Partidu-
frunte cu tovară-

Salut, inimă foșnitoare, 
torță de pinză inflăcărată, 
pe vîrfuri de schele, 
pe aripi de tractoare, 
săgeată de drum 
către soare și stele, 
către pămintul de miine — săgetată I

Salut, prietene general ' 
și soldat, 
in prima linie, 
cu noi, totdeauna : 
pe strungul vreunui flăcău sprincenat, 
pe casa Comitetului Central, 
mereu majestuos și amical, 
Ca bujorii, ca luna.

Fără podoabe, fără zorzoane, 
numai roșu - ca zorile I 
Cu tine-n frunte, 
sintem o mie de milioane, 

toate zările, 
toate culorile I

I

ciodată un eveniment isto
ric n-a fost așteptat cu 
mai deplină 

conștientă și cu 
bucurie obștească decît Congre
sul al Hl-lea al P.M.R. Un po
por întreg, așteptîndu-1, îl vede 
ca un prag luminat de razele 
viitorului, un prag din care pri
vești peste ani, după ce ți-ai 
cintărit forțele și te-ai hotărit 
să pornești la o treabă nespus 
de importantă. Va trebui să tai 
prin timp un tunel de la capătul 
căruia, după consolidarea măre
ței construcții socialiste, începe 
comunismul. Iar în toată a- 
ceastă uriașă desfășurare de 
forță și pricepere acționează nu 
altcineva decit voința însăși a 
oamenilor muncii exprimată de 
partid în cifre și în planuri și 
cirmuită de 
mitetul
lui. -------- ------- --- ---------
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Pe truncniul puterii libere a 
poponflui, 'voința comuniștilor 
a dovedit că sint destui 
doar cițiva ani ca un popor, 
devenit conștient prin revoluție 
socialistă, să ajungă de la sta
rea sa de înapoiere istorică in 
rîndul acelor popoare care in 
frunte cu Uniunea Sovietică 
pun bazele noi ale istoriei ome
nirii.

„Poezia" opincilor rupte și a 
mălaiului muced a fost mătura
tă din viața poporului nostru de 
propria sa forță constructivă și 
creatoare, stîrnită nu din senin, 
ci deslănțuită prin lupte grele 
și consfințită prin doborîrea de
finitivă de la conducerea țării 
a reprezentanților claselor ex
ploatatoare, prin dreapta des- 
moștenire a acestor clase îmbo
gățite prin jaf și asuprire. A- 
cesta e meritul mare al comu
niștilor și al întregului popor 
muncitor, în primul rînd al cla
sei muncitoare, aprigă și con
știentă în urmărirea țelurilor 
sale revoluționare. Ideea de 
turmă și păstor, de dinastii cu 
presumptive drepturi divine de 
stăpinire, vorbe ca „puterea vi
ne de la dumnezeu" nu mai joa
că nici un rol în viața acelora 
care pun baraje rîurilor, popu
lează ogoarele cu mașini agri
cole, deschid miezul pămîntului 
ca să scoată fier, țiței, cărbune. 
Făceau ei și înainte, ce-i drept 
in neasemuit mai mică măsură, 
aceleași treburi, dar mereu pen
tru alții, aceiași „mai mari", 
„sus puși", abia văzuți la față, 
ca moartea, dar mai hrăpăreți 
în bunurile vieții decît ea. Co
muniștii i-au învățat pe oamenii 
muncii că rodul muncii lor le 
aparține de drept și trebuie să 
le aparțină de fapt. Iată ceea 
ce a înțeles poporul și iată ceea 
ce face prin forțe unite, sub 
steagul leninist al partidului. 
Iar pentru poporul nostru, stea
gul partidului înseamnă încre
derea verificată în puterea de a 
clădi o viață nouă și dragostea 
pentru viitor.

In acest fel se explică entu
ziasmul cu care a fost primit 
proiectul de Directive ale celui 
de-al lll-iea Cong.es al P.M.R. 
și dorința vie a maselor munci
toare de 
greș ca 
din cele 
așteptat.
ță noi realizări 
jamente în cinstea Congresului, 
de la oțelari, de la textiliști, de 
la constructori etc. Nu rămine 

o categorie socială care să 
fremete de avint

mei
nu

a întîmpina acest con- 
o sărbătoare, ca una 
mai mari pe care le-a 

Zilnic Scînteia anun- 
și noi anga-

și de do-
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rința vie de a-și demonstra cu 
acest prilej dragostea pentru 
partid.

Tinerețea prin socialism a po
porului a făcut să se schimbe 
fizionomia țării, dînd vieții 
noastre întregi un aer primăvă
ratec, de prospețime și vigoare. 
Peste șase, apoi peste 15 ani, 
și țara și omul vor fi greu de 
recunoscut în comparație cu 
ceea ce e azi. Capacitatea de 
producție industrială și agricolă, 

curs 
Romî- 
înain- 
oame- 
că ei

sporită prin planurile in 
de desfășurare, va pune 
nia între țările cele mai 
tate Nivelul cultural al 
nilor, astăzi conștienți 
vor fi autorii Romîniei de mîi- 
ne, va fi ridicat în consecință, 
iar oamenii de știință, educato
rii, literații și artiștii, trebuie să 
se gindească de pe acum 
aceasta. Cerințele in toate 
meniile creației vor fi mult 
mari. Iar ceea ce este mai 
portant e câ aceste cerințe 
fi ale întregului popor, care 
suși va produce bunuri și va 
crea noi valori înzecit și însut t.

Un rol important în acest 
uriaș proces de transformare a 
vieții îl are și îl va avea 
tineretul, care trebuie să învețe 
tot mai temeinic să preia moș
tenirea pozitivă de la înaintași 
șl s-o înmulțească cu acele va
lori care vor face din Rominia 
o țară din care a dispărut de- 
finitiv exploatarea omului de 
către om. Partidul a creat bază 
largă pentru o astfel de _ nouă 
viață socială. Poporul realizează 
zi de zi aceasta și prin cei mai 
buni muncitori ai săi, prin co
muniști și prin noile forțe ce se 
ridică dintre tineri, cu conști
ința formată în plină lumină a 
ideologiei clasei muncitoare.

Pentru ca toate acestea să 
reușească cit mai bine, tineretul 
trebuie să-și cunoască tot mai 
temeinic țara, trecutul ei, pre
zentul, lupta acelora ce i-au
deschis noile perspective spre
viitor în istorie. în acest proces 
de cunoaștere și educare, litera- 
turii îi revine o parte impor
tantă, tocmai prin faptul că ea 
reușește să aducă prin creație 
artistică ceea ce este mai fru
mos în viața 
nou, constructor conștient al 
cialismuluj mergînd cu pași 
guri spre comunism. Acest 
nou știe că nu e singur, că 
lucrează de unul singur și 

depășește micile 
personale. El știe 

spiritul colectiv, 
concepe nimic din 

mîinile

noastră: omul 
so- 
si- 

om 
nil 
că

D
ceea ce face 
sale interese 
ce înseamnă 
fără care nu
măreția ce crește sub 
sale, ce înseamnă partidul, care 
a deschis drumul vremurilor noi 
pentru țara noastră și îndrumă 
poporul. E’ știe ce înseamnă 
forța politică și economică a 
marelui lagăr socialist, în frun
tea căruia stă invincibila Uniu- 

constructoare a 
cărei 

Și

ne Sovietică, 
comunismului, și din a 
experiență istorică învățăm 
noi.

Congresul al IlI-lea al P.M.R. 
este de fapt congresul oameni
lor zilelor noastre, a celor mai 
buni dintre ei în țara noastră, a 
celor care au văzut și văd peste 
ani viața în desfășurare istori
că și făuresc, mobilizînd imen
sele rezerve morale și materiale 
ale întregului popor,

Congresul va lumina puter
nic drumul viitorului, 
luind forțele nebiruite ale 
meniior ce cresc la noi în țară 
sub steagul partidului.

viitorul.

dezvă- 
oa-

acă aș fi poet aș asemui adb- 
vărul zilelor noastre cu o 
apă care a fost cîndva un 
izvoraș firav și care a de
venit acum un fluviu măreț, 
o tălăzuire care nu mai poa

te fi zăgăzuită de nimeni și-n 
nici un fel. In prezent, socialis
mul a devenit realitate, o reali, 
fate vie, un exemplu, o pildă lu
minoasă. In prezent, ca nicioda
tă pînă acum, s-a realizat o u- 
nitate de acțiune a întregii ome
niri, împotriva războaielor, împo
triva celor care mai încearcă să 
uzurpr* și să înjosească făptura 
umană, Omul. In prezent omeni
rea e mai conștientă decît ori- 
cînd, în ciuda tuturor piedicilor, 
în ciuda tuturor diversiunilor. In 
prezent, în epoca noastră, ca- 
re-i o epocă de trezire și de ri
dicare la luptă a celor mai largi 
mase, se simte responsabil, tră
iește și se frămîntă pentru pro
blemele întregii lumi pînă și cel 
mai „umil" dintre oameni, pînă 
și cel mai „neînsemnat" om, care 
a ieșit din umbră,1 dezvăluindu-și 
toată frumusețea, măreția. Aces
ta cred, de altfel, că-i sensul ma
jor al epocii .' ridicarea și-nălța- 
rea în lumină a .întregii ome- 
niri. Acesta cred că-i principa
lul rod — și cel .mai de seamă 
— al activității duse de comu
niști, al luptei lor, al sacrificii
lor pe care le-au adus pentru 
binele umanității. Fără această 
ridicare, omul nu, și-ar fi putut 
trimite în cosmos solii săi, n-ar 
fi putut ajunge la marile sale 
cuceriri științifice. Lucrurile a- 
cestea sînt adevărate și sînt
cunoscute, se va spune, atîta
doar că sînt spuse mai patetic, 
oarecum. Si se va adăuga, pro
babil, de către cei cărora le pla-

*
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zilelor noaslre
să coboare toate frămîntările 
toate problemele la

ce
și .
scăzut al frămîntărilor și 
melor proprii, că noi nu 
vem nevoie de patetism, 
că sintem oameni moderni, con
temporani cu sputnicii și cu ra
chetele cosmice. . De patetism 
ieftin n-avem nevoie, sînt de; a- 
cord — mai ales dacă înțelegem 
prin patetism un anumit fel de 
entuziasm mai de ,suprafață, — 
dar de o artă măreață, de o lite
ratură care să corespundă într-a. 
devăr cu epoca noastră, cred.că 
avem nevoie și sîntem 'obligați 
să tindem spre ea. Realizarea a- 
cestei arte însă nu se poa
te face în afara .sensului 
major al epocii noastre,, ,în 
afara luptei care se.dă în pre
zent in lume, pentru construirea 
societății noi, socialiste și co
muniste, pentru stîrpirea orică- 

împilări. Niciodată nu
dat'in lume, ca - a- 

epoca noastră, 
de aspră și 
Niciodată, nu s-au 

. , se
acum, idei âtît de

și. atît de . opuse.

nivelul 
proble- 
mai a- 
pentru

poartâ-n furtună matrozul-erou 
și moartea se dă la o parte... 
In liniștea nopții, 
pe-un colț de birou, 
luminezi un proiect, 
un poem fără moarte...

Cind foșnești lingă frunțile noastre, 
parcă vine un frate, 
parcă marea răsună :
— Vom răzbi și aici, 
și acolo, spre astre I 
Ce nu se poate I 
Hai, impreunâ I

Ta văd - pe-acoperișul căminului sătesc, 
pe-a cosmonavelor traiectorie...
Asemenea steag omenesc 
n-a mai fost in istorie I

Gheorghe TOMOZEI

Comunistul
Ce cintec suie - mă-ntreb - in tării, 
golind văzduhul de glasuri de jale ? 
Cintecul care-n azur licări, 
s-a născut pe buzele tale.

noua, transpare 
și in văi.
și știu de unde răsare ; 
din ochii tăi...

Umbra unui om, apără spicele timpurii 
de fulgii de nea.
Te va ocroti și pe tine, deși 
umbra-i a ta.

Cum vîntul trece din frunză în frunză 
și spicul suie, din picuri de ploi, 
tăria ta, de nimeni ascunsă 
se continuă-n noi.

lată miini care smulg aur din stincl, 
dintr-ale apei rafale.
Pare că vreai la piept să le strîngl, 
acestea sint mîinile tale...

Inima ta, bucurie ne-aduse, 
lingă inimile noastre bătu,
Cupa luminii-i aproape de buze... 
Te bucuri și tu I

noi scrisul și să participăm cu 
și mai mult entuziasm la rezol
varea sarcinilor care ne stau în 
față. Flecare întîmplare, fiecare 
fapt de viață își are tîlcul său 
filozofic, uman. Și ce poate fi 
mai frumos decît dezghiocarea 
acestui tîlc. decît scoaterea la 
lumină a ceea ce-i măreț și-i 
demn de scos la lumină, decît 
vestejirea artistică, sobră, con
vingătoare, a tot ce-i josnic și 
perfid ?

Un om a renunțat la bucata 
lui de pămînt și s-a înscris în 
gospodăria colectivă. S-a frămîn- 
tat, s-a certat,cu nevasta, și-a 
bătut boii, ca să-și arate neca
zul, apoi s-a dus și-a dat cere
rea. A rămîne.numai la atîta, la 
faptul brut, care poate să fie poe
tizat și „literaturizat** or] depoe- 
tizat și „obiectivizat". înseamnă 
a nu realiza nimic, pe plan ar
tistic, întrucît renunțarea la ju- 
gărașe. la proprietatea privată, 
e legată într-un fel sau altul de 
destrămarea individualismului, 
de prăbușirea unui mit. N-are 
rost să mai cîntăm aceeași me
lodie pe cunoscuta temă a dra
mei pămîntului, după ce există 
un roman ca Ion, după ce există 
Moromeții. Dacă vom reuși să gă
sim acorduri și mai noi, să apro
fundam tema însingurării și să 
sugerăm rezolvările, pe care le ca. 
pată, în perspectiva dezvoltării 
societății noastre noi, vom ajun
ge la rezultatele dorite. In acest 
sens cred că-i bine să fie îndrep
tate căutările de noi formule ar
tistice, formule care trebuie să fie 
cerute de înseși temele tratate și 
care nu pot fi descoperite apriori. 
Înaintea abordării unei teme, 
înaintea fixării unui subiect E 
ușor și-i comod să vorbești des
pre nu știa ce „siacroaizare ca 
epoca*, ca despre • caa'dipe o- 
bligstcrte a ane' contemporane, 
dar • mai greu să păiruazl !□ 
F-ofassanea acestei epoci și să 
scoți la Iveală sensul și adevărul 
său Poporul nostru vrea să 
vadă reflectat puternic tn opera 
de artă marele 
temporaneității, 
dă cu mersul 
spre socialism,

să optăm pentru măreție, atunci 
cînd e vorba de realizarea lu
crărilor consacrate contempora
neității — înțelegind prin măre
ție o cuprindere mai completă, 
mai largă și mai profundă, a e- 
pocii pe care o trăim. N-are rost 
— nu folosește nimănui lucrul 
acesta/ — .să scrii o carte 
despre perioada de rezistență 
și de luptă împotriva hitle- 
rismului. dacă nu reușești 
să cuprinzi măcar o parte din 
mînia maselor; din lupta pe 
care au dus-o ele,, sub conduce
rea comuniștilor, împotriva hitle- 
rismului. Avea foarte 
dreptate unul dintre 
rii - noștri contemporani 
cind spunea că noi nu ne folo
sim de ceea ce ne stă la îndemî- 
nă, de lărgimile de orizont pe 
care ni le deschide realismul so
cialist, și că punem de multe ori 
ît mișcare un mecanism uriaș, 
pentru a ridica de jos o cutie 
de chibrituri. Nu îndrăznesc și 
nici nu vreau să vorbesc în nu
mele generației din care fac par
te pentru simplul motiv că nu 
m-a împuternicit nimeni să fac 
lucrul acesta și pentru că îi dez
aprob pe cei cărora le place să 
se autointituleze șefi de promo
ții și de generații. Cred, însă, — 
spun asta ca pe o simplă păre
re personală, — că e cazul și-i 
timpul să ne îndreptăm cu 
mai mult curaj spre gene
ralizări artistice cît mai pro
funde șl cît mal ample, care 
să emoționeze șl să entu
ziasmeze cu adevărat pe contein. 
poranii noștri, pe cei care au pus 
temelia vieții noastre noi. Cred 
că e cazul și-i timpul să medităm 
și mai mult asupra cuvîntului pe 
care îl așternem pe hîrtie, asu
pra scrisului. Sub ochii noștri au 

transformări

Niculae STOIAN

multă 
scriito- 
atunci

A

îndemn
Ne-am ridicat, stindardul cel roșu salutîndu I 
Și-asupră-ne tăcerea întinse aripi mari. 
Cuvintele-mpietriră, dialoga doar gindul 
Cu pașii temerarilor stegari.

rei 
cred că s-a 
cum în 
bătălie atît 
hotărîtoare. ...______. .._
înfruntat în lume, așa cum 
înfruntă’ 
diferite;
Niciodată n.a existat atîta lim
pezime și-atita tulburare, atîta 
liniște și-atita răscolire. Omul a 
ajuns la cele mai înalte cuceriri
— filozofice, sociale, științifice — 
și e nevoit încă să mai sîngereze, 
șă mai lupte, în numele acestor 
cuceriri, pentru consolidarea lor, 
pentru ca să se poată bucura din 
plin de aceste cuceriri. Andrei So
kolov, de pildă, — eroul povesti
rii Iul Șolohov, „Soarta unui om",
— și-atîția alții „sokoiovi", care 
și-au dat sîngele pentru apărarea 
Patriei și pentru salvarea între
gii omeniri — au fost nevoiți să 
participe la un război crincen și 
au plătit scump victoria pe care 
au obținut-o. Tocmai de a- 
ceea. tocmai pentru că avem 
de-a face cu o epocă atit de 
complexă Și de frămi«tată. cred 
că-i bine ii optăa pentrv patos 
atunci ciad e vorba de reflecta
rea artistică a acestei epoci. — 
Infelegind prin patos mai multă 
dăruire de sine, mai multă 
cheltuire de energie sufletească. 
Tocmai de aceea cred că-i bine

o. 
de

O, pașii-aceștia, veșnic tulburătorii pași, 
Sînt ai stegarilor, sau Sirbu-n amintire 
Pășește-n fața plumbilor vrăjmași 
Nu către moarte, ci spre nemurire ?

N-au prins a primăvară să vuiascâ
Prea fericiți! mei țărani, ca-n patru’ș’cinci, 
Cind măsurau moșia boierească
Cu etalonul spartelor opinci î

Ce-Î freamătul acesta in inimă și-n gînd ? 
Vreo-nvolburare, poate, de tinere lavine, 
Sau muncitorii-n patru’ș’opt, călcind 
(ntiia oarâ-n propriile uzine f

Și cari ciirMc oara deodată ne-o cuprins, 
Co an torent de glasuri, imense portative ! 
E însuși socialismul, azi printre noi descins. 
Ointr ale fericirii înalte Directive.

Versuri de^Moria B&nușj țpp Brad, Gica fate# 
Victoria Ana Tâușan^ ffîtâfae Tăutu, 

Proxăde; Ion llie Mileșan, Atanasie Toma etc, 
Comunișttî W fruttte — reportaje Bei Matei Gaftt 

Aureli lianrbrîna^ Cornelia teu. 
Ion Dodu BdfaaBCihtore Partidului,r.șr..:

rr.
care ■ 
Directive
Caagres al 

*■

fost

U—w_

Con- 
, fără 
nivelul

loc schimbări $i 
uriașe.

Entuziasmul ca 
primit proiectai de 
cel*i de-al II 1-lea
P. M R_. nerăbdarea 
ria cu care este așteptat 
greșul, demonstrează clar, 
putință de tăgadă, că i 
conștiinței poporului nostru a 
crescut foarte mult. Chiar de a- 
ceea se cuvine să ne înviorăm și

adevăr al con- 
careee confun- 
nostru Înainte, 
spre comunism

—Demult tâcu și pasul stegarilor solemn... 
Daț cum in cer un vultur și-n adincimi o undă, 
Iși mai rotește încă ecoul un îndemn 
$i inima nu contenește să-l răspundă.

Cong.es
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ION HOREA
■
I

I

Poet aparțlnind generației lui 
23 August, generație ere.cuta Și 
educată de partid, Ion Horea în 
sumează pe parcursul creației 
sale sentimente viguroase, mobi
lizatoare, proprii tineretului și 
poporului nostru muncitor.

îndreptățind numai intr-o oare
care măsură prin volumul Poezii 
(E.S.P.L.A., 1956) eticheta de 
bucolic, de reprezentant al bu
colicei noi (vezi G. Călinescu, 
Contemporanii' 12. XII. 1958i 
expresie după părerea noastră nu 
întrutotul măgulitoare pentru un 
llrit al secolului cosmic, Ion Horea

trăiește ulterior o fermecătoare spirală a evoluției sale poe
tice, atingind în ciuda acestui calificativ treapta unei poezii 
dense, plină de idei, o poezie lipsită de „cramele ', ,tălăn- 
glle“ și „ciucălăir de pastel idilic din primul volum, dar 
plină în bună măsură de vibrația șl perspectiva epocii 
noastre.

Evident, schimbată în esența ei, radical transformată, viața 
satului are poezia ei nouă, are sensurile și prospețlmile ei 
inedite. E o distanță de nemăsurat între contemplația de iz 
sămănătorist, strict decorativă a unei toamne bogate să spu
nem, a culesului roadelor, și cintarea nouă a roadelor care 
se întorc în hambarele celor care le-au muncit. Horea trăind 
aceste sentimente, e pînă la un punct, dar numai pînă la un 
punct un original poet al toamnelor rodnice, de aur. Bosta
nii, fasolea, merele Jonathan, aroma butoaielor, etc. sînt ele
mente ale unor variații poetice pe tema toamnei în satul nos
tru de azi. Atras de aceste motive, rezumat la acest aspect 
al vieții satului, Ion Horea uită să sondeze în adlncime a- 
ceastă realitate complexă, zbuciumată, trăind procesul capi
tal al transformării ei revoluționare, al ridicării el din adin- 
cul istoriei, din robia seculară, pe treapta civilizației, a dem
nității și fericirii.

Oprindu-se cu o singură excepție („Balada însămînțarii 
griului de toamnă'' care tratează tema conflictului de clasă) 
la acest aspect, și el privit detașat de restul problemelor, Ion 
Horea a plătit tributul unei viziuni idiliste, trandafirii, asu
pra realității satului nostru. Ajutat de o critică constructivă, 
partinică. Ion Horea și-a îndreptat din ce în ce mai atent 
privirea asupra realității, adîncind perspectiva acesteia, in
tuind mai bine pulsul și vibrația ei. De altfel elemente care 
fac discutabil calificativul de „bucolic" există chiar în pri
mul volum, poetul definindu-se prin temperament șl motivele 
de insiprație, mai larg, mai complex decit îl poate desena un 
asemenea atribut.

Poetul alege teme cu semnificație larg umană. Arhlmede. 
de ex. sugerează ura poetului față de nesăbulțil cotropitori 
care calcă in picioare nestematele cugetării și simțirii uma
ne, și subliniază in acelaș timp necesitatea unei permanente 
vigilențe față de incendiatori.

Sarcastic, înmuindu-și pen'ța în vitriolul tabletei arghe
ziene, Horea demască în Recunoașteri tipul hîd al incendia
torilor imperialiști, baroni întru Wehrmacht și dolari, legio
nari mistuiți de ură neputincioasă sau diplomați ai războiului 
rece. Degajaț cu aerul uriașului care strivește năpîrci, poe
tul schițează în linii groase caricatura bestiei legionare, pro
genitură a întunericului și smîrcurilor: Făcut ca de-o lă
custă spurcată și-un gîndac j te ridicai în slava că porii și 
singe dac, ' și fruntea ta duhorii și moliei asemeni, ți-o n- 
cununai cu nimburi, cloplindu-o în cremeni. ( Te-al scuturat 
de umbra din tufe și viroage, croindu-ți chipul celui ce- 
ncearca să se roage, / și ridicînd troițe din lemn și din 
granit, ; m-al vrut pe crucea țării bătut șl răstignit/.

Intr-un poem care bate prin tema către naiadă, Întitulat 
Furtuni, inspirat de o călătorie prin deltă, poem lipsit în ge
neral ce vibrație interioară, Horea atinge In final o notă de 
lirism autentic.

Ion Horea, privit chiar prin prisma întîielor creații, se 
refuză unei formule poetice anumite, unei arte poetice fixe, 
temperamental șl ideologic poetul fiind mai complex, chinuit 
de căutări, de cunoaștere, de zbor.

Imbogățindu-se cu mai multă experiență de viață, și artis
tică, trăind în orizontul marilor cuceriri ale poporului nostru 
condus de partid, în atmosfera fecundă, de entuziasm și e- 
roism comunist a clasei noastre muncitoare, poetul ridica 
lira la nivelul acestui tumult spiritual, încearcă să-i prindă 
vibrația în cîntecul său. Elementele tragile ale unei poezii 
de idei, sau în orice caz de conținut, existente mal de mult 
în poezia sa. se maturizează, poetul tinzind către o apropiere 
din ce în ce mai adîncâ de epocă și de chemările ei. Acest 
lucru își găsește expresie in poeziile publicate in «Uimii ani 
prin revistele noastre . Viața Itomîneasca, Luceafărul, Tri
buna, Gazeta Literară, etc.

E remarcabil patosul cu care poetul invită, in numele poe
ziei șl al unei nepotolite sete de frumos, pe arhltecți, să 
transpună în marmoră nepieritoare sufletul patriei noastre.

Poetul își cunoaște măsura, folosește cu prudență și exac
titate ideea poetică, dezvoltînd-o într-o gradație firească, evi- 
tînd divagația (Vîrstele. Gazeta Literară. Nr. 16).

Poemul transcrie in versuri de factură clasică alături de 
ideea că prin învățătura leninistă artistul a căpătat măsura 
clară a înțelegerii lumii și istoriei ei — certitudinea comunistă 
în triumful rațiunii umane, nelimitate și suverane în 
univers, dorința ca pămîntul, după noianele de convulsii și 
suferințe, să fie în întregime o casă și o grădină.

Poemul Generație Gazeta Literară Nr. 9 (259) e un do
cument poetic mobilizator, de nuanță reflexivă, al elanului 
constructiv, al devotamentului cu care tînăra generație con
tribuie la construirea patriei. Eroismul în muncă al acestei 
generații e obolul cel mai de preț dat poporului și martirilor 
lui, care s-au jertfit pentru viața pașnică șl fericită a acestor 
ani. Poetul își dorește iul și generației sale pasiunea și tă
ria de oțel a lui Pavel Corceaghln, oțel călit de văpaia 
partidului: Te simt mereu aproape, Corceaghln, șl te știu 
întors din umbra vremii șl somnul ei pustiu. Oțelul meu 
de tine lăsat ml l-a călit / puterea Șl văpaia aceluiași partid, 
; să mă ridic în lume cu tot ce am de spus / pe Argeș mai 
la vale, pe Crișurt mai în sus !/.

Nu mal puțin înaripata ni se pare confesiunea poetului 
sinceră, reținută, străbătută de o puternică dragoste pentru 
patrie, ca și de sentimentul de mare răspundere pe care II 
simte față de aceasta. (Eu mai râmîn, Luceafărul Nr. 24).

Poate una dintre cele mai frumoase poezii ale sale, semn 
sigur al ascendenței creatoare. Eu mai ramin te face să simți 
în cadențele ei, butaia inimii poetului, înfiorată de sentimen
tul răspunderii și al iubirii de patrie : La ceasul cind în
cepe sa mă cheme Apusul prăbușit peste comori și vul
pea toamnei latrâ-n întuneric H?i se trezesc pădurile vlbrînil' 
in vinturile tari ce se desferic și-n iernile ce cad peste pă- 
mînt /......../Eu mai rămîn s ascult cum se rotește in jurul
lumii tfmpu-noitor , Dea-upra mea să văd- din nou cum 
crește Luceafărul caruia i sînt dator ... intoarce’.i-vă dar 
acum acasă. Voi ce lăsați furnalele arzînd . Și cimpul co- 
perit cu holdă grași, și gînduri mari cum n-ați lăsat nici 
cind,/ spuneți-le copiilor povestea ' făgadultă-aseară și-i cul
cați / Sînt ae voastre ceasurile acestea Carora-I dreptul 
vostru să va dați.

Ion Horea a atins în căutările sale o treaptă care poate fi 
definitorie pentru creația sa. o treaptă care obligă din ce în 
ce mai mult la caritate și adîncirea mesajului.

Renunțînd la unele nebulozități de expresie, susceptibile 
de confuzii (Intre cer șl pămînt. Luceafărul nr. 13, 1959) 
abordmd cu curaj și inventivitate noi forme poetice, lărgin- 
du-și încă sfera tematică, Ion Horea va înscrie o creație din 
ce în ce mai valoroasă, o creație în care să se răsfringă cu 
și mai multă putere trăsăturile spirituale ale generației sale.
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A
ntologia de versuri, Cîntare
Partidului publicată de Edi

tura de Stat pentru litera
tură și artă, depășește, evi

dent, semnificațiile unei culegeri 
obișnuite, realizată ca și aceasta, 
după un anume criteriu tematic; 
rosturile ei capătă sensuri simbo
lice, mănunchiul de poezii, cules 
din cimpul înfloritor al literaturii 
noastre realist-socialiste și așezat 
între coperțile cărții, reprezentînd 
un omagiu vibrant adus Partidului 
Muncitoresc Romîn de poeți din 
toate generațiile, de la Nestorul poe
ziei romîneștl Tudor Arghezi, G. Că
linescu, Victor Eftimiu, Otilia Cazi- 
mir, Demostene Botez, Zaharia Stan- 
cu, George Lesnea, Alfred Margul 
Sperber, pînă la proaspătul cande’ 
de pe care aproape că nu s-a uscat 
încă cerneala primei semnături. 
Alături de cei care continuă să lu
creze și astăzi rămîn prezenți cu 
versurile |or regretați! poeți A. 
Toma, Emil Isac și Nicolae Labiș.

Deși, ca orice lucrare antologică, 
culegerea de față reprezintă numai 
o parte infimă din prinosul pe care 
poeții noștri îl aduc cu flecare vers 
Partidului, ea prilejuiește totuși 
oricărui cititor o imagine edifica
toare pentru ceea ce înseamnă de
tașamentul de avangardă al clasei 
muncitoare în istoria poporului nos
tru, constructor al socialismului, in 
păstrarea și promovarea celor mai 
bune tradiții revoluționare, în lupta 
pentru pace și fericirea oamenilor 
muncii. Inspiratorul celor mai în
drăznețe acțiuni pentru înfăptuirea 
bazei materiale a construcției socia
liste, Partidul este totodată Inspi
ratorul celor mai răscolitoare Și 
mai avintate versuri menite să edu

nară a poporul. I nostru și-a găsit 
ecou în versurile a numeroși poeți, 
cuprinși în prezenta antologie. 
Astfel. Marcel Braslașu e repre
zentat cu fragmente din amplele 
poeme In tîrg la Iași 1917, Cînte
cul de leagăn al Doncăl: Ion Bă- 
nuță, cu zguduitorul fragment In 
noaptea aceea din ciclul Cetatea tă
cerii ; Maria Banuș, cu versurile 
pline de sensibilitate din Eroilor 
ceferiști. Dumitru Corbea, cu fru
moase fragmente din poemul Dof- 
tana : Ion Brad, cu Prunii Doftanei; 
Victor Tulbure cu populara Balada 
tovarășului care a căzut împărțind 
„Scînteia" in ilegalitate, și mulți

Cincisprezece flăcări —
steaguri de partid.

Mai departe cheamă flăcările- 
aceste.

I
Acesta este drumul pe care ne-a 

condus partidul către victoriile ae 
azi, drumul întregului nostru popor 
muncitor:

Cu inima-ți fierbinte
Și luminoasa-ți minte
Partid al țării mele
Să ne călăuzești

Partidul pentru evoluția sa literară, 
scrie șl Maria Banuș:
Puteam fi epavă pe mări, 
O așchie ntoarsă de vai.
O raclă cu moarte chemări, 
Uitată de cei de pe mal, 
Puteam fi epavă pe mări.

Că nu m-a-nghlțlt nici pămlnt, 
Nici aer, nici valuri, nici foc. 
Partidul îi binecuvînt 
Și clasa cu forță de șoc, 
De nu m-a-ng-lilțit nici pămînt.

(Maria Banuș — Partidului meu)

Un sincer sentiment de recunoș
tință față de Partid 11 exprimă Ion

alții, pe care regretăm că, din lipsă 
de spațiu, nu-i putem cuprinde în 
această Înșiruire, dar care au adus 
și ei, conform temperamentului poe
tic al fiecăruia, prinosul de recu
noștință eroilor căzuți pentru cauza 
Partidului, eroi cărora Eugen Jebe- 
leanu le a închinat antologica sa 
poezie: Pe lespedea eroilor:

El au căzut cu fața la dușmani, 
Dar nu sînt morți căci inima lor 

i^ate
De dincolo de moarte și de ani 
De-a pururi pentru noi și libertate.

Pe drumul nostru harnic
Și pașnic — înainte.
Să ne durăm aievea
O țară ca-n povești.

(Marcel Breslașu—Partidul)

Imaginea partidului se răsfringe 
in versurile poeților noștri ca aceea 
a unui părinte drag șl înțelept con
ducător, ca a unui îndrumător pri
ceput al creației literare :

CRONICA LITERARĂ «...,. D. Băl.
ce oamenii muncii în spiritul mo
ralei comuniste și-ai umanismului 
socialist. învățătura lui înțeleaptă, 
izvorltă din filozofia marxist-leni
nistă în care respectul pentru mun
ca poporului, adevăratul Înfăptuitor 
al istoriei, ocupă un loc de seama, 
i-a inspirat geniului iul Tudor Ar
ghezi. în poezia Sa ți-o sărut, ver
suri nemuritoare, închinate mînii 
creatoare de bunuri și frumuseți a 
muncitorului :

„Da-mi fiecare deget, din cinci,
să ți-1 sărut, 

Și ție. fata zvelta, care-nvîrtești
în aer, 

Ca o sfiriează. fusul pe firul tors 
din caer, 

Și ție, străduitul cu palma grea
și tare. 

Cu ele îmbrăcate, de fler, ca n 
degeta -e".

Istoria eroică a luptelor comuniș
tilor. abnegația și spiritul de jertfă 
de care au dat dovadă in cele mai 
grele momente din lupta revoluțio

Cu o remarcabilă forță de sin
teză lirică, Tiberiu Utan, In poezia 
Cincisprezece flăcări, evocă lupta 
Partidului nostru, care însumind 
tradițiile revoluționare ale poporu
lui, ]-a condus spre fericire și-l 
conduce astăzi pe drumul glorios 
al desăvirșirii social lanului. des- 
chizindu-i perspective luminoase 
către viitor :

Cincisprezece flăcări 1 —
cine-a fost stegar 

Grivlței, Doftanei. și-a pornit 
Lupenil ? 

Cine va aprinse-n veacuri, temerar? 
Parcă luminează

Inima lui Lenln!
• ne • • • * •

Cincisprezece flăcări 
cincisprezece ani 

Viitori, Înalță steaguri noi
pe create.

Mai aratați-ml un partid 
Ce crește-n cîntece copiii, — 
Poporului stegar și ghid 
Șl stat major al poeziei.

(Eugen Frunză: Stegarul)
Această forță călăuzitoare a Par

tidului i-a făcut și in trecut pe alți 
poeți să-și găsească adevăratul rost, 
ferindu-l de sterilitatea însingurării:

Orbecăind prin mlaștini, prin 
apele statute,

Aș fi luat poteca pădurilor tăcute 
Și-aș fi trăit ca fiara. în mine 

răzvrătit,
Catînd. fără putere, liman și răsărit. 
O flacără din carte prinsese 

să-mi arate
Ideea leninistă ce drum și cum 

străbate...*
(Dumitru Corbea: Lumina Parti

dului).

Versuri inspirate cu valoare de 
artă poetică, mărturisind rolul hotă- 
rltor pe care l-a avut întîlnlrea cu

Bănuță în poezia Partidului ii sînt 
dator;

„De-adun puteri de fluvij mari 
spumoase-n val. de simt că-s jar, 
de merg pe drum înnoitor, — 
Partidului îi sînt dator

Redobîndirea demnității umane, 
strivită pentru un moment sub ciz
mele fasciste intr-un război crimi
nal, descoperirea cu ajutorul Parti
dului a sensurilor majore ale luptei 
și-ale vieții, ii inspiră iul Radu 
Boureanu un poem vibrant, închinat 
insurecției din August 1944, condu
se de Partid :

„Ar trebui în pîlnli de aur
să răsune 

Numele forței liberatoare 
Ca o explozie de soare 1 
Dar tu îl știi, bătrîne oraș, 
Brațul puternic care a lovit 
Neomenosul, dușmanul trufaș ; 
Știe granitul străzilor, 
Știu tîmplele zidului;
Coroanele copacilor, inimile simple; 
Toate-au știut, toate-au văzut 
Brațul în lupte-ncordat in trecut, 
Brațul de azi, uriaș al partidului".

(Radu Boureanu : Sub stele mari 
de august).

Eliberați de povara apăsătoare a 
trecutului, poeții noștri, din toate 
generațiile șl de toate limbile vor
bite pe pămîntul scump al pa
triei noastre socialiste, exprimă 
în versurile lor pătrunse de spirit 
de partid, bucuria vieții noi, drago
stea de muncă, fericirea de a fi li
ber, ; pacea, internaționalismul pro
letar •

„Hai, dă-mi mîna 1 Să ne fie 
Glasul goarnă-n bătălie;

Și-ntr-o oaste fără număr 
Să stăm umăr lîngă umăr".

(Horvath Istvan: Cine-i mal în
durerat ?).

Din diversitatea timbrului liric 
atît de nuanțat al poeților citați se 
împletește o măreață simfonie, din 
tonalitățile căreia nu pot lipsi gla 
șurile unor poeți ca Miron Kartu 
Paraschtvescu, Cicerone Theo'io 
rescu, Szemler Ferenc. Nina Cas- 
sian, Veronica Porumbacu. A. E. 
Baconski, George Dan, N. Tăutu. 
Mihu Dragomir. Dan De.șllu -a a 
mai tinerilor Fio ența Alba Vloe i 
Zamfirescu, Aurei Rău Ioan Hore , 
Dlmos Rendis. Nicolae Stoian, Gh. 
Tomozel, Ștefan Iureș. Mibai Gavril. 
Toma G. Maiorescu ș. a.

Pomenirea acestor nume de poeți 
talentați din care n-am mai citat 
versuri, — și poate ar fi fost ne
voie să amintim și pe alții omiși 
din antologie, — demonstrează uni
tatea frontului nostru literar. Strins 
uniți în jurul Partidului și pătrunși 
de spirit partinic, scriitorii noștri 
au urmat cuvintele din Raportul 
Comitetului Central la al IT-iea 
Congres al Partidului •

„Deosebit de îmbucurător este 
faptul că în literatura și arta noa
stră își dau mîna scriitori și oa
meni de aria din diferite generații.

Tot ce are mai talentat literatura 
și arta romînească participă astaz 
la opera de dezvoltare a culturii 
puse în slujba poporului. Furia oe 
care acest fenomen o stîrnește ofi
cinelor propagandei imperialiste 
este. în felul ei. o recunoaștere a 
succeselor dobîndite de partid în 
opera de dezvoltare a culturii în 
R.P.R.

Scriitorii și artiștii noștri conti
nuă tradițiile literaturii și artei 
înaintate a trecutului, tradițiile cla
sicilor literaturii și artei noastre. 
Ei se străduiesc. în marea lor ma
joritate. să reflecte în operele lor 
realitatea noastră șl să contribuie 
activ la opera de educare a oame
nilor muncii în spiritul socialismu
lui".

Pentru aceste succese, poporul 
nostru îi e recunoscător și credin
cios Partidului, și rostește cu 
mîndrle versurile poetului Mihai 
Beniuc, expresie a sentimentelor 
populare:

„Tu dat-ai slobozie muncii 
Pe aceste plaiuri dunărene, 
De-aceea rid în soare pruncii 
Șl lacrimi au moșnegii-n gene. 
Iar mame tinere-și dezmlardă 
Cu dragoste cîntînd odorul. 
Furnale prind mai mari să ardă. 
Rod mai bogat să dea ogorul.

Batrîni ce eu mîndrie poartă 
Lumina anilor în plete. 
Bărbați voinici, stăpîni pe soartă, 
Și mame, șl copii, și fete. 
Cu pieptul plin de bucurie, 
Pe tot cuprinsul romînesc. 
Voioși îți cântă slavă ție. 
Partid al celor ce muncesc 1

DUMITRU CORBEA:
Nu sint cîntăreț 
de stele

Puțini poeți iși reclama, 
iii ultimele decenii, originea 
țărăneasca cu ulița mm- 
drie. Debutind in plină mo
dă a poeziei decadente, ver
surile acestui poet venit din
tre iobagi și slugile de pe

moșiile boierești, conțineau 
ceva din prospețimea tim
pului, din jalea și revolta 
cintecului popular. Dumitru 
Corbea a avu! continuu sim- 
țămintul solidarității i u 
pălmașii gliei, și a ramas 
un poet al acestora. Numai 
acest legămint l-a adus pe 
poet, in anii dictaturii fas
ciste, alături de Ciasa mun
citoare a cărei învățătură 
i-a deschis calea înțelegerii 
complexe a vieții.

Am spus că poezia lui 
Dumitru Corbea e o poezie 
hrănită din imaginea satu
lui, fără a se confunda cu 
semănăiorismul idilic și 
convențional. Dimpotrivă, 
pare o replică dată „țără
nismului" de reclamă, con
fecționat din teorii false de 
ideologii burghezi. Poetul 
e un țăran („Nu sint poet, 
sint un țaran") neobișnu-t 
să îndure umilința, venit 
să ceară prin versuri drep
tatea. optimist („Necazu-mi 
da putere, credința și în

demni și energic în afirma- 
‘rea crezului'' său1 luptător ‘

„Epoca mea e ultima și 
prima / Cu oameni răzvră
tiți de-atîta nedreptate.' / 
Furtuna veacului din urmă 
și de-acuma / S-a stirnit in 
noi : lovește, țipă, bate." 
(Cintec epocal).

Țăranii Iul Corbea au 
semnele lanțurilor pe glez
ne și bubele' loviturilor de 
bici: sînt oamenii nevoilor 
și ai sărăciei. Viziunea ță
rănească a poetului este, 
așadar, afirmarea condiției 
sociale mizere, nu fintina 
cu găleata, cărui ou boi, 
hora și fota națională:

„Părinții mei au fost io
bagi, / Coborîtori din robi 
din evul mediu. / Credeau 
în dumnezeu, în magi. / Și 
.ișteptau un soare cald și 
pentru dînșii. (Părinții 
mei).

Eroul liric al lui Dumitru 
Corbea este pălmașul, jec

mănitul de biruri, cerșeto- 
... VăC-W::’. Omul SU'OC
j'e r,u ;-r-e at.a stu- 

șr.ti. Poetul se enunțe -a 
vestitorul unei lumt drepte 
pentru aceștia:

„Sint poetul premergat ti 
Asprului cintcc de Tractor / 
Și al grelelor marcuri prin 
țara — / Trecuta prin singe 
și pară". (Nu rint cintareț 
de stele).

Ciclurile de poezii dina
inte de Eliberare au une'/ri 
un peisaj crispat deși poe
tul profesează ideea de lup
tă și de revolta. Corbea 
este poetul luptei, al gestu
rilor cumpănite, bătrinești, 
al luptei ivite din lacrimile 
suferințelor de generații.

Poezia despre țărani a 
lui Corbea este ostentativ 
și o replică dată poeziei sa
lonarde, intimiste și siro
poase, evazivă in misticism 
și ermetism. Cind poezia 
de la Unu și de la alte re
viste surori este o combi
nație ilogică de cuvinte, o 
frenezie a instinctelor și a 
delirului irațional, acest 
poet invocă satul ca un me
mento al artistului de a rp- 
mine prins în opera sa de 
viață.

Cîntecul popular intra in 
structura intimă a concep
ției sale de lucru. Univer
sul poetului îl compun „oa
meni răzvrătiți", părinți 
șerbi, mama, tata, bunicii, 
ogorul udat de sudoare, etc.

Imaginea arderii, a con
sumului interior pentru a 
da glas suferința oameni
lor, ori entuziasmul lor de 
viață după Eliberare este 
reluată cu accente noi.

Poezia e un cristal re
zultat din acest foc inte
rior :

„Pentru inima ce arde I 
Am pus lirei mele coarde".

1ntoarcerea acasă, la țară, 
nu are nimic din clișeul re
venirii la vatră și al văică
relii semănătoriste și tradi
ționaliste. Satul, casa, locu
rile natale sint izvorul vie
ții sale artistice:

„Mă duc acasă să mai 
prind putere. / Căci mi-a 
rămas in sai puținul de 
avere : /'Un legămint cu 
locurile natale / Ce m-au 
pprtat in calde și materne 
poale".

Experiența de muncă la 
timp persista in sufletul 
poetului și ii sugerează 
imagini subtile:

„Bulgărul de țarină din 
ogor / Parcă ma furnică 
inca sub picior. Ma înțea
pă miriști și otăvi pe șe- 
suri j Și le port in mine 
cu-alte-nțclesuri". („Bulga
rul de țarină").

Dumitru Corbea e în pli
nătatea talentului și sc 
realizează ori de cite ori 
îndrumă poezia spre uni
versul satului care i-a ră
mas familiar. Poetul își 
măsoară vîrsta cu codrul și 
o aparentă infatuare este 
de fapt mînaria și semeția 
omului de la cîmp care nu 
știe să se aplece:

„M-am născut o dată cu 
stejarii de pe colină, / O

data cu ciurde care-și roi
tă ir, -a in fiecare an. ‘ 
Far na din trupu mea os
teni: a căutat cmdva odih
nă La umbra gorunului 
gros de patru brațe vin- 
joase de țărani. („Hrisovul 
meu").

Hrisovul poetului poartă 
semnele vremurilor vitrege 
in care atotputernicia era 
un bun al boerului. Cu 
acest hrisov al clasei sale 
oprimate. Corbea se anunța 
din 1938 ca poet al erei noi 
pentru oameni, cu gesturi 
de personaj legendar.

„Sint omul nou cu nous 
veleaturi. / Trecut-ara prin 
sute și sute de leaturi./Iar 
azi, da<.ă sufletul meu 
cinta, / E ars în flacăra 
simtă...* („Am rămas ce 
am fost").

Ciclul Candele păgirte 
(1936-1938) conturează pro
filul artistului luptător care 
a descoperit in comunism 
„steaua polară". Poetul 
are conștiința solidarității 
umane, revărsindu-se „ca 
riul furtunos care se 
îndreaptă „către marele 
și admeu! fluviu al popoa
relor înfrățite". „Vrerea 
milioanelor de oameni cu 
aceeași vrere", ii limpe
zește propriile aspirații 
și-l apropie de avangarda 
frontului de luptă. Dorința 
de a se dărui fiecărui om 
și de a cuprinde in el o 
jărimă din sufletul fiecă
ruia, mărinimia și frater
nizarea cu oamenii simpli 
amintește de Whitman, pe 
care ii și citează cu aită 
ocazie.

„M-am recunoscut în fie- 
car om, io toate vietățile. I 
Tn lucrurile minunate ale 
pamintutui". (Asemanareă

Cîntecul devine unda care 
va purta din cătunul natal 
pretutindeni „crezul comu
nist" al poetului.

Din ciclurile noi Hrisovul 
meu (1947), .Anii tineri 
(1951) Versur' alese (1954) 
și Pentru inima ce arde 
(1955), poeziile pe ritm de 
baladă (Răscoala tui Horia, 
Fata cea vitează. Balada 
celor patru minieri) sint in 
soiriiul liricii sole, deși 
poetul nu duce întotdeauna 
mai departe experiența poe
ziei populare. Poezia atacă 
teme din contemporaneita
te : eroismul în muncă, a- 
vîntul constructiv, lupta 
pentru pace, — cu un entu
ziasm juvenil și o dăruire 

’sinceră.
Poezii ca: Pentru Ger

mania unită, Lidice nu se 
uita. Dezarmare ș.a. comu
nică însă o emoție ușoară, 
aproape de versificație. Cu 
un spirit critic mai pronun
țat în alegerea poeziilor 
pentru alcătuirea volumului 
de față s-ar fi putut da un 
sumar care să-l reprezinte 
pe poet de-a lungul unei pe
rioade întinse de creație. 
'Surprinde, de asemenea, 
faptul că s-au omis unele 
poezii frumoase care con
tribuiau la definirea profi
lului său poetic. Frumos 
cinta privighetoarea, o poe
zie a gingășiei și purității

sentimentelor a unei calde 
efuziuni liriț dar și a unei 
atitudini cetățenești ferme, 
de asemeni Asupritorii 
clăcașilor, Glasul plantelor 
— glasul vieții pe care bar
baria modernă a naziștilor 
nu-l poate sufoca în lagă
rele de exterminare, ca și 
atilc-a alte poezii, era,i în
dreptățite sa stea alătirl 
de versurile acestui volum.

MARIN BUCUR

REMUS LUCA:
Revedere

Remus Luca cercetează 
cu predilecție o anume rea
litate socială și psihologi
ca — ce poate fi precis 
deiimitată și localizată : 
eroii săi au mai toți înfă
țișarea. trăsăturile de ca
racter și vorbirea oamenilor 
din Ardeal, pe care scrii
torul i-a cunoscut din Co
pilărie ; o realitate foarte 
apropiată scriitorului, după 
cum ne mărturisește insuși 
in „cuv-intul înainte". Eroii 
săi. sub o aparență încea
tă și greoaie, ascund o ne
obișnuită gingășie și pro
funzime spiStuală. care 
nu-i părăsește nici in p a-

gul botărir.ior dec»- e — 
corn este aceea de a păși 
pe drumul calecît-.izări*.

Poveștile lai Filoa Gher
man amțlul ciclu cu care 
se deschide vorumul de față 
avfnd o savoare șt o poe
zie deosebită, pe alocuri 
sadoveniana, sint cind haz
in’ cind dramatice Intkn- 
plărj din viața satului ar
delean. Tendințele înnoi
toare se lovesc de rezis
tența încăpățînată, greu 
de biruit a unora, care nu 
pot să conceapă de pildă, 
că un țigan cu familia sa. 
pot să fie primiți în gospo- 
uaria colectivă. (Bocănceii 
luj Mișka).

Scriitorul va relua, a,pro- 
fundînd-o, în Cămașa de 
mire, problema aceasta a 
șovinismului și a urii de ra
să, pe care burghezo-moșie- 
riraea a întreținut-o perse
verent în rînduil populației; 
alifii nu pot să concea
pă ca la c>rma gospodă
riei să fie o femeie (Floarea

din grădina noastră). In 
Vorba .echipament*1 apare, 
sub o foma hazlie, ciocni
rea dintre mentalitatea înve
chită a bătrmilor din sat și 
aspirația firească spre nou, 
a celor din generația ti- 
nără l aptul că fetele de 
la g adinarc joacă volei 
imbracate în șort și. ma
ieu. provoacă indignarea 
celor bat ini ; alteori e ne
voie de iimp ca vechile de
prinderi ale oamenilor sa 
dispara. E cazul lui Panti- 
limon Vețcan, obișnuit 
toata vata să-și socotească 
veniturile (banii de gaz 

și de pîine). Pantilimon

car să-i Întrebe dacă sînt 
de acord. Tirgul acesta 
rentabil ii preocupă in așa 
măsură că nu poi cădea 
la învoială decît abia după 
un an de chibzuială și toc
meală. Tinerii insă care nu 
ntai pot gîndi ca dînșii se 
hotărăsc să-și croiască sin
guri soarta — fug de aca
să și se căsătoresc fiecare 
cu altcineva. Nuvela este 
bine construită, are grada
ție și ritm. Prozatorul a 
sugerat cu perseverență 
atmosfera învechită și 
mentalitatea demodată a 
unora.

Și fiindcă era vorba de

te eroul, .accentuînd și am- 
plificind ecoul monologului 
său interior. De o mare su
gestivitate subliniind deli
cateța frumusețea sufle
tească a celor doi ostași 
este gestul prin care aceș
tia împușcă rochiile fete
lor, rămase pe iarbă, în 
timp ce ele fug spre pă
dure.

Volumul se încheie cu 
ampla povestire Cămașa 
de mire. Prin destinul lui 
Ion Chirilă autorul a in
tenționat să ilustreze ra
vagiile pe care le-a făcut 
politica de ațîțare șovină 
ouWivată cu grijă de orîn-

va int-a in gospodăria co
lectivă cu această deprin
dere : el iși socotește tot 
ceea ce a muncit, de tea
ma să iu fie tras pe sfoa
ra : Sucașu. eroul unei alte 
p ve?. :'. i m chibzuit și 
i emiv. posedind o ade- 
.urată fan.ezie gospodă
reasca. pr vtșie la nceput 
cu neîncredere gospodăria 
colectivă, pentru că nu-i 
sigur că și de data asta 
nu-i vor ieși luc.-ur:ie pe 
dos (Sucașu încercase o- 
datâ să inființeze o oo- 
perativă în sat. dar nu 
rtsțise să scape de să. a- 
c:ei.

Remus Luca găsește mij- 
i acele adecvate pentru a 
reiiela procesul inee: dar 
sigur, uneori dramatre, de 
pătrundere in conștiința 
oamenilor a noiior idei. Vor
beam de o rezis.ența tacită 
a eroilor sc care par greoi 
la minte și f.:a te inceți- 
Trâind in condițiile unei 
s. c;e:ăți exploatatoare, ca e 
i-a înșelat și asuprit, era 
normal sa s« formeze la 
acești oamen o neîncredere 
față de lot ceea ce era 
nou. Numai astfel putem 
înțelege de ce eroul din 
Prostul se convinge atît de 
greu că poate chiar și el 
să învețe carte.

Credința că avutul este 
lucrul esențial în viață îi 
determină, de pildă, pe cei 
doi eroi — Stefu și Colce- 
riu (din nuvela Tirgul), să 
nu priceapă enormitatea și 
anacronismul comportării 
lor : rămași singurii indi
viduali în sat. ei se gin- 
desc să-și rotunjească ave
rile, căsătorindu-și copii, 
fără să se gîndească mă-

zugrăvirea atmosferei ne 
vom referi și la o altă 
loar:e reușită schiță Po
pas pe care o socotim prin
tre cele mai bune ale lui 
Remus Luca. Deși tematic 
schița se detașează oare
cum de restul celor din vo
lum (eroii sint doi ostași 
țărani), ea ocupă, cred, un 
loc imooriant in creația 
scriitorului prin forța ei de 
sugestie și prin dozarea 
mijloacelor artistice.

Aici scriitorul renunță la 
explicații sau comentarii 
suplimentare care în alte 
povestiri se găsesc din bel
șug. urilizind mai ales pro
cedeul sugerării maxime, 
prin amănunte care creea
ză o atmosferă încărcată, 
pkloasă, încordata. Doi 
soldați duc sub escortă 
două prizoniere (acțiunea 
se petrece in vremea răz
boiului). Sergentul, șeful 
escortei, are ordinul con
fidențial să le ucidă la 
marginea unei păduri. Pe 
masu'ă ce distanța se mic
șorează de locul fixat pen
tru execuție, frămintarea 
sa sufletească crește luind 
proporțiile unui adevărat 
chin. El ar vrea să le facă 
scăpate, dar nu cunoaște 
gindurile soldatului tăcut, 
morocănos, care-l însoțește.

Peisajul îi slujește foarte 
bine lui Remus Luca pen
tru crearea acelei atmosfe
re sufocante, chinuitoare 
care sugerează zbuciumul 
sufletesc al sergentului. 
Dialogul sărac, cu vorbe 
puține, în care unul întrea
bă iar celălalt răspunde 
sec, monosilabic, contribuie 
la adîncirea impresiei de 
nesiguranță in care se zba.

duirea burghezo-moșiereas- 
că. printre locuitorii din 
țara noastră. Ion Chirila iși 
distruge viața și devine 
pușcăriaș, pentru că a o- 
mori; pe tatăl fetei ungu
roaice de care era îndră
gostit. Gestul său e deter
minat de o veche și ne
stinsă dușmănie moștenită 
din părinți Întors în sat> 
după ispășirea pedepsei, 
Ch.rilă trăiește drama în
singurării și deziluzia că 
Marika, femeia pentru Care 
ucisese, nu l-a așteptat, că- 
sătorindu-se cu altul. Sint 
bine analizate, poate prea 
amănunțit uneori și de 
aceea aproape diluate, sim
țămintele omului apăsat de 
conștiința vinovăției sale, 
obsedat de ideea că seme
nii nu-l pot ierta și că a 
pierdut totul în viață. To
tuși, oamenii îl primesc 
pină la urmă în mijlocul 
lor și eroul iși află alina
rea în muncă. Poate nu era 
nevoie de două scene in 
care eroul să se întilneas- 
că și să se explice cu Ma
rika — de fapt o scenă o 
repetă pe cealaltă — și de 
asemenea mai multă’eco
nomie in dozarea anumi
tor discuții și chiar pagini 
de analiză din final Oare
care încetineală, de care 
s-a pomenit, există in scri
sul lui Remus Luca, dar ea 
uneori e cerută de fondul 
povestirilor; alteori, însă 
prozatorul sacrifică drama
tismul acțiunii, ritmul ei, 
de dragul analizei. O echi
librare a mijloacelor este 
necesară și prozatorul a 
dovedit nu odată că o poate 
realiza.

EUGENIA TUDOR



ca visul cu aripi frinte pe care maistorațul sa prăbușit odată

lonw
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ca
nici puiul păsării visului in zbor

Și pentru ca toate acestea sâ existe, 
de cite ori au trebuit să se bată munții cap în cap 
cite mănunchiuri de smicele lâstârit-au din furcile Bobîlnei din 
coasele moților Crăițorului, 
cite gropnițe s au căscat în 1907 
ce viscol singeros de plumbi ucigași a bintuit Lupenii ți Atelierele 
Griviței, 
prin ce tauri de întuneric ți temnițe a trecut poporul, 
cite cirji, cite cruci fără nume ți număr a purtat 
oentru ca să afle prin revoluția socialistă că înlăuntrul ființei sale 
sălâțluiețte izvorul luminii ți frumuseții 
pentru ca vrăjita apă vie să-ți întoarcă harul asupra lui 
să se reverse apoi in țipot ți în pîraie de munte cristaline pe plaiul 
Mioriței, 
să ițte din fiece colț de cremeni, din fiece fir de iarbă 
lumini neagrăite, izvorul unor alte ți vețnici frumuseți 
ce sint întruchiparea gîndirii leniniste, puterii proletare, 
ți-a forței fără seamăn conduse de Partid.

vadă din loc în loc 
însemnate cu crucea lui 
Glanetașului prin mările de holde,

Pentru
să capete largi aripi, să zboare lingă sori.
Pentru ca milioanele de oameni să-ți potolească setea de lumină 
am pus lingă piine ți cartea
Ața cum am pus secera lingă ciocan.
Pentru ca milioanele de oameni să-ți potolească dorul de frumusețe, 
am pus lingă vis ți fapta,
ața cum am pus secera lingă ciocan.

Din palmele „eminamente agrare" purtind de generații pecețile pelagrei 
azi marmora inalță-n volute ți coloane, palatele culturii 
cu fa>ma ce ne duce mindria hăt peste mări ți țări.
Azi tineri de peste hotare vin să ucenicească pe băncile 
țcolilor noastre.
Oistrah ți Menuhin ți-au acordat viorile în cinstea Rapsodiei Romine, 
Ciocirlia noastră ți călușarii au fermecat spectatorii in ciuda 
calomniei cortinei de fier.
Iar luceafărul poeziei noastre strălucețte nemuritor pe- firmamentul 
poeziei universale.

k dinioarâ, lumina ne-au ferecat-o
f in turnul nepăsării, cu lacătul ruginit al ignoranței, 

cu lanțul nesfirțit al umilințelor 
peste mlațtini moarte ți sterpe de-ntuneric, 

să nu mai treacă.
Frumusețea ne-au furat-o, 
ți-au vrut sâ ne-o despoaie de iia 

izvodită 
cu flori de pe-un picior de plai, 
să-i dea, cu sulimanuri, un chip de 
curtezană, doar bună să desfete la 

marile ospețe. 
Ca să nu mai fie surioara dorului, 
nici tragânul doinei să-l mai 

priceapă. 
In loc de lumină ne-au dat opaițul 
ți tradiția rușinoasă a analfabetis
mului și primul loc european in 

mortalitatea infantilă. 
In loc de frumusețe au. vrut sâ ne 

dea 
culorile pelagrei, ceața de tâmiie 
ți smirnâ a miturilor ■' ți scorpia urii 

de frate a șovinismului.

invAtAmîntul nostru pe 
unei conțin

Da, am devenit creatori, 
îndată ce frumusețea a devenit artistă a poporului 
fie câ urcâ treptele de marmoră ale Ateneului Republicii, 
cotește ulița spre câminul cultural, sau intrâ pe porțile mari ale uzinei 
dâ același mare spectacol de gală 
cu aceeași emoție și aceeași furtună de aplauze 
câci neuitind să doineascâ din trișcâ □ invâțat sâ interpreteze 
Simfonia a noua.

rientat tn funcție de cerințe' 
cesitățile cele mai vanate 
lor. unde se arata grija $> 

nu celor

Din aceleași motive istorice 
pentru care, conduși de Partidul clasei muncitoare, 
am desființat exploatarea omului de câtre om 
am fâcut sâ fie accesibilă lumina și frumusețea în sinul poporului. 
Asta a fost una din înfâptuirile revoluției noastre care preface 
omul in cel mai neprețuit capital.
Pentru aceasta, Lenin ne-a invâțat ce-i de fâcut. 
Am aprins în câtune lampa lui llici 
ți am pus condeiul in palma pălmașului 
pentru ca lumina sâ dea rodul ei în spice 
să nu se ma 
hotare
Ion al

O FLACĂRA VIE: .
HISCADEA AOTISIICĂ DE ANATOR

Da, din aceleași „motive istorice" 
pentru care au folosit girbaciul șfichiuitor al vechilului 
ți comanda isterică „foc" a plutonului de execuție, 
au folosit ți „inaccesibilitatea" luminii ți frumuseții in sinul poporului. 
A fost una din pietrele lor filozofale 
cu care încercau să prefacă totul în mormane de galbeni.
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Legătura partidului cu masele 
oglindită in proza 
noastră actuală
Q

<dată cu revoluția socia-- 
lislă, raportul dintre 
erou și mase capătă 
o precizare principială 
deosebită. Afirmarea 
adevăratelor persona

lități nu se poate realiza în 
condițiile individualismului și e- 
goisiwlui. Individualismul îl îm
piedica pe om sa devină erou cu 
adevărat nu «numai peniru că 
posibilitățile personale ar fi inai 
redușe, dar pentru că scopurile 
în care se consumă sînt 
minore față de măreția idea
lurilor sociale. Maxim Gorki a 
definit cu o precizie excepțio
nală eroul zilelor noastre: 
...„individul devine focarul in 
care »e "concentrează mii de vo- 
ințe-. ce l-au ales ca exponent al 
lor.Ț toți eroii sînt pentru noi 
purtătorii energiei colective, ex- 
ponenții dorințelor maselor".

Realizările istorice obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
Paritidului se datoresc în primul 
rînd faptului că, venind ei în- 
șiși'ilin mijlocul poporului, fiind 
exponenții săi cei mai reprezen
tativi, comuniștii nu s-au dis
tanțat de cei pe care-i reprezin
tă, țci. dimpotrivă, au strîns tot 
mai' mult legaturile cu masele 
muncitoare. Ideea lui Marx că 
„teoria devine o forță materială 
atunci cînd cuprinde masele" 
s.a : confirmat cel mai deplin în 
epoca noastră, cînd masele, lu
minate de flacăra nepieritoare a 
comunismului realizează adevă
rate' minuni. Faptul ca eroii 
comuniști sînt legați de ma
se, că le cunosc năzuințele 
și că masele, la ritidul lor, cu
nosc ideologia Partidului și par
ticipa la înfăptuirea ei, nu tre
buie înțeles ca un proces meca
nic. simplist. La rîndtil lor, co
muniștii învață continuu de la 
mase, o permanentă sursă de e- 
nergie și inteligență creatoare, 
încrederea în marea forță a în
țelepciunii colective este o tră
sătură de bază a comuniștilor. 
Umanismul socialist se caracte
rizează, printre altele, tocmai 
prin recunoașterea infinitelor 
calități intelectuale și morale 
care există în sînul poporului. 
Aceasta este, de altfel, una din
tre condițiile esențiale ale vic
toriei socialismului, așa după 
cum scria V. 1. Lenin în 1917 : 
„Vor învinge și vor păstra pu
terea numai acei care se încred 
in popor, care se cufundă in 
izvorul creației vii a poporului".

Scriitorii noștri cei mai înzes
trați, înarmați cu ideologia 
marxistă, au prins, în tablouri 
remarcabile, legătura dintre par
tid și popor. In momente de
cisive ale eroicei bătălii pentru 
construirea socialismului, condi
ția succesului unor eroi comu
niști a fost tocmai legătura 
strinsă cu masele. Iată-1 pe 
comunistul Anton Filip, eroul 
atît de îndrăgi4' de către citito
rii romanului Bărăgan de V. 
Em. Galan, venit de curînd la 
Lespezi, sat în care chiaburii 
și escrocii voiau să pună sta- 
pînire pe situație, menținînd 
în același timp o aparen
ță de corectitudine. Cum să 
se remedieze situația, cum 
să se instituie adevărata li
nie a partidului ra Les
pezi, de unde să se înceapă ? 
Acestea erau problemele-clieie pe 
care și le pune eroul. Comunist 
adevărat, Anton Filip își dă 
searjia că va cîștiga bătălia cu 
reacjinnea în măsura în care-și 
va alătura pe țaranii săraci și 
mijlocași care formau majorita
tea ..populației-

Initrind. din proprie inițiativă, 
în Comisia de însămînțări. An
ton Filip își propune, mai întîi. să 
revizuiască dosarele oamenilor 
„în :ordine alfabetică, nume cu 
nume, gospodărie cu gospodă- 
rie"’1 Constatările au scos în 
relief o situație dezastruoasă: 
cota de Cereale era achitată pe 
seaiua celor săraci, în timp ce 
chiaburii, care erau ȘÎ în con
ducerea satului, nu contribuiau 
cu tjimic" Răcînd dreptate, An
ton Filip a cîștigat încrederea 
deplină a satului care vedea în 
el adevărata „linie a partidu
lui". Scriitorul notează că. din 
ziua', aceea, eroul devenise sigur 

sine, simțea că „bătălia era 
pe jumătate ciștigată". Mereu 
în mijlocul oamenilor, îmbărbă- 
tîndu-i. învățind de la ei, dîn- 
du-le perspectiva luptei, el de
vine iubit și respectat. Pentru 
mulți lespezenî, de altfel oa
meni de perfectă bună credin
ță, Filip este totuși de neînțe- 
les...Un bătrîn exclamă surprins, 
referindu-se la atenția pe care 
directorul fermei din Lespezi o 
acorda celor mai neînsemnate, 
în aparență, lucruri : ,.Mă rog — 
se socotea bătrînul — asta-i 
treabă de director, ce face el ? 
Socoteala semănăturilor o ține 
țăranul, că-i țăran... Directorul, 
în birou îi locul lui. asta se 
știe". Distanța, răceala față de 
oameni și nevoile lor, nu este o 
chestiune personală, de structu
ră psihică, ea ține de concep
țiile burgheze și pentru aceasta 
este dăunătoare. Apropierea de 
oaihenii muncii și dragostea 
față de realizările lor, înseamnă 
în ultimă instanță, patriotism și

luceafărul

Pompiliu MARCEA

umanism socialist. Filip înțelege 
perfect acest lucru atunci cînd 
îi reproșează inginerului Ma
tei : „Năravurile de altă dată 
le-ai deprins,*le-ai cunoscut, ai 
crescut cu ele, chiar dacă — 
poate—nu le-ai îndrăgit... Te-au 
îmbibat așa, fără să știi cind și 
cum, prin pori, prin piele... Cu 
obiceiurile noi cum ai să te de- 
prinzi dacă din punct de vedere 
cetățenesc, moral, intelectual, din 
orice punct de vedere vrei, dum- 
neata hibernezi ? Dumitale ți-e 
mai străina Republica noastră 
decit Mexicul ori Patagonia".

Nu e de mirare că, procedînd 
cu brutalitate și aroganță, ingi
nerul Matei va dovedi, deși îm
potriva voinței sale, ceea ce 
nu-1 scuză, totală lipsă de grijă 
față de om și, evident, această 
atitudine are efecte nodve asu
pra acțiunii întreprinse. Inter
venția lui Anton Filip este reve
latoare : „Oamenii vin de cine 
știe unde — vin osteniți, flă- 
ininzi, dau de-o fermă-n paragi
nă, pustie aproape și nimeresc 
pe deasupra un inginer care-i 
mină de-a dreptul la lucru, 
care-i înjură, care peste un ceas 
ori doua are să-i ia poate și la 
bătaie"... „în două zile nu mai 
rămîne unul" încheie el convins 
că acest argument va fi decisiv 
pentru Matei, ale cărui bune in
tenții nu i se pot contesta. De 
altfel trebuie spus că mai toate 
neînțelegerile dintre Filip și 
'latei provind din lipsa grijii 
față de om a celui din urmă, 
din ignorarea de către el a ma- 
rei forțe colective. Gontrastul 
dintre el și comunistul Anton 
Filip este revelator și luminea
ză cu convingere, prin chipul 
directorului fermei, trăsăturile 
omului înaintat-

Este deosebit de emoționant și 
în același timp tipic prin semni
ficațiile ce le degajă, momentul 
din Desfășurarea în care Țurlca. 
secretarul-^emitefidui raional 
de partid merge la Udupu ca 
să ajute la înființarea gospodă
riei colective. Lui Ilie Barbu cu 
care Țurlca fusese coleg în 
școala primară, nu-i vine să 
creadă că secretarul raionului 
stă de vorbă îndeaproape, tovă- 
rășește cu el, Ilie Barbu. pe 
care pînă mai ieri nimeni nu-1 
băga în seamă. Momentul ca
pătă proporțiile unei adevărate 
sărbători, llie Barbu poruncește 
nevestii să-i pregătească drept 
ospăț o pasăre, eveniment unic 
în viața sa. llie Barbu este pe 
deplin conștient că, dacă a fost 
ales socotitor al gospodăriei, a- 
ceasta se datorează tocmai re
cunoașterii de rătre partid a ca
lităților sale afirmate încă din 
școala primară ti:ide era „cel 
mai tare la matematică". Ni
meni pînă acum nu-i recunoscu
se și nu-i valorificase această 
calitate. De altfel întreaga 
„desfășurare" e eroului se da
torează tocmai faptului că, -e- 
citnoscîndu-i meritele. partidul 
l-a înălțat pe om la treapta cu
venită capacităților sarle. Citito
rilor nuvelei De-, ușurarea le 
sînt cunoscute timiditatea și ne
siguranța cu care Ion Anghel, 
secretarul de partid din Udupu, 
acționa inițial. Aceste defecte 
rezultau tocmai din aceea că el 
nu strînsese în jurul organiza
ției de partid np oamenii cinstiți 
din sat. Imediat ce linia par
tidului a fost însușită de majo
ritatea oamenilor. Ion *ngfîel, 
sprijinit pe mulțime, devine de 
nerecunoscut. S-ar părea că în
treaga energie colectivă s-a 
concentrat în propria-i ființă. 
Din aceeași familie ca Ilie Bar
bu și Ion Anghel, oameni ri
dicați la lumină de către par
tid face parte și Ion Airine din 
Cuscrii de Alecu Ivan Ghilia; 
Datorită puternicelor legături cu 
masele, partidul se transformă 
în mintea sa dintr-o noțiune ab
stractă intr-un prieten căruia i 
se destăinuie și de la care simte 
că-i vine toată puterea. Iată 
ce.i spune el secretarului de 
partid, Matei Gavrilă : „Am fost 
slugă. M-o dus de nas st&pinul 
cum o vrut. Și o curvă de mu
iere m-o dus de nas I Și-o venit 
partidul și m-o făcut om. 6e sînt 
eu — am zis Un nimenea, un 
nimic. Nu pot să fac nimic. Ba 
poți, a spus partidul, poți, pen
tru că noi îți dăm dreptul să ri
dici fruntea. Poți, zice, pentru 
că ai umerii vinjoși și ești cins
tit. Și tu, zice, trebuie să faei 
așa ca nici un om să nu mai 
trăiască cum ai trăit tu. auzi ? 
Omu. zice, nu mai trebuie să 
se teamă de om și fericirea din 
care unii se-ndopau pină li se 
făcea rău, s-o luăm și s-o îm- 
părțim la toți". ®a Ion Airine 
sînt și alți eroi ai cărții între 
care Andrei Obadă. fost slugă 
la ciocoi, și chiar Petre [strati. 
Acesta din urmă, trecut pe ne
drept la chiaburi de către ca
rieristul Gostin /Marghidan, a- 
junsese într-o stare morală dis
perată. Ion Airine, secretarul 
organizației de bază Și Andrei 
Obadă se hotărăsc să-l ajute pe 
omul oropsit pe nedrept: îl în
curajează, îl asigură că nedrep

tatea va fi reparată. Emoționat, 
omul exclamă: „Mi au ușurat 
sufletul, Andrei!“.

Este evident ca legătura par
tidului cu masele n-are nimic 
de.a face cu popularitatea iefti
nă șj zgomotoasă dar tot atit 
de șubredă. Cu vervă satirica, 
V. Em. Galan a ridiculizat in 
personajul Golea din Bărăgan 

.pe cel care, botsztnd pe toți 
noii născuți din Lespezi, soco
tește ca, în calitatea sa de mem
bru ue partid „popularizează 
partidul". Legătură partidului 
cu masele se realizează pe ca
lea principialității și a încre
derii nelimitate în oamenii 
muncii.

Evident că tema dezbătută 
este pe departe de a fi epuizată. 
S-ar putea adăoga la lista e- 
xemplelor citate încă altele și 
mai ales s-ar putea spune fo rte 
multe despre munca răbdătoare, 
zilnică, plină de perseverență și 
dîrzenie pe care o duc oamenii 
muncii din patria noastră, con
turați în eroii unora dintre 
realizările prozei noastre actu
ale. Faptul este desigur, îmbu
curător. Din păcate, este nece
sar să atragem în același timp 
luarea aminte asupra unor iTp- 
suri care mai persistă încă sub 
acest aspect. Critica noastră a 
sezisat, de pildă, că laturile 
mai puțin reușite din opere, în 
ansamblu realizate, ca Șoseaua 
Nordului de Eugen Barbu sau 
Pe muche de cuțit de M. Be- 
niuc, se datoresc faptului că 
protagoniștii acestor romane ac
ționează mai degrabă izolat, fără 
o legătură multilaterală cu ma
sele largi de oameni. Atanasie 
Mustea, Mareș, Dumitrana, par 
a întreprinde acțiuni de eroism 
de dragul lor, fără a avea tot
deauna conștiința utilității co
lective a acestor acte.

Rezultă prin urmare că într-o 
foarte însemnată măsură, reu
șita artistică a unor eroi depinde 
de modul în care autorul zu
grăvește legătura lor cu masele 
populare, izvorul forței și con
secvenței în acțiune.

In cele mai izbutite realizări 
ale prozei noastre se exprimă cu 
pregnanță, creșterea conștiinței 
socialiste a poporului ca un re
zultat al activității partidului. 
Nu încape indcâală că realiză
rile revoluționare ale maselor 
din romane ca Bărăgan. 
Setea, Cuscrii, La cea mai inaL 
tă tensiune etc. nu ar fi fost cu 
putință fără conducerea înțeleap
tă a comuniștilor Gorki, atunci 
cînd in’ertkna să zugrăvească 
chipul mareiui Lenin, spunea ur. 
matoarele îr'eleoîe cuvinte:

„El s-a contopit oarecum cu 
mulțimea, a dispărut, s-a dizol
vat în ea. dar nM>ti*nea a de
venit și mai impunătoare și 
parcă a crescat mai gigantică".

Ion BRAD

Cuvîntul tău

Cuvwnu tău țișnește din adine, 
Sclnteiilr izvor din piept de munte 
In care, impozite, șuvițele se string 
Cu vocile pădurii, in cintec, să se-avinte.

Șoptit ia rădăcină ți smuls din straturi reci, 
El scapăro-n lumină visarea din mulțime 
Și fiece silabă din cintec are deci 
Acopet.re-n aur curat ți inălțime.

Ce albii taie-n piatră pină s-ajungă-n larg 
Și dte mai doboară, proptite stăvilare I 
Căci lui i-e drag să poarte catarg lingă catarg, 
Să se avinte-n mare ți n zare după zare...

Victoria Ana TĂUȘAN

de robie dm urmele 
dureroase la fiecare

la sate 
pas.

Știu anii 
adinei ți 
din porțile spre visuri găsite cu lacăte 
ce-au trebuit sfârmate cu trudă, ceas cu ceas.

Știu că s-a dat adesea zălog pentru un vis 
albastru cer, iubita, un prieten bun, sau anii - 
slau mărturii cumplite in versul ce l-au scris 
'terții din stihiile Doftorii.

Știu cintocele toate din anii grei de luptă, 
m-am aplecat spre ele cu sufletul avid 
Și flacără nestinsă mi-au dat, din tine ruptă, 
ti flamură visării din steagul tău, Partid.

Dar mai ales țtiu cintul aprinsei tinereți, 
aripi de biruință purtindu-l printre stele, 
și purpura 
ae-naltele

din marea acestei dimineți 
catarge de ginduri ale mele.

avintul nostru de zbor neîntrecut,Mi-e drag
lot mai profunde sensuri purtind, mai temere 
Partid, să fiu părtașul hbinzii m-am născut, 
dar ți acel ce-mplintă jaloane noi spre zare.

T
ată, păi noi nu ședem 
de prînz azi ? Uite-i 
p-ăia ! Băiatul iși îm
pinse nervos pe cea
fă clopul mare și dă- 
bălăzat, lăsind să se 

vadă șuvițele negre de păr li
pite de fruntea imbrobonată. 
Privea cu jind la cei 20 de oa
meni care, liniștiți, luau masa 
la umbra sălciilor cam la vreo 
trei zvîrlife de băț depărtare. 
Auzind de „ăia" Plazu nu răs
punse. Privi pe sub clopul cu 
pînză lată la un nor... Soarele 
i se părea prea fierbinte și muș
tele prea obraznice. După ce 
scuipă în palmele aspre ca po- 
tingul ți le frecă, infipse furca 

-Th vindoiag și se lăsă cu toată 
greutatea trupului său masiv in 
coada gălbuie, lucie, lustruită. 
Furca intră cu coadă cu tet in 
finul uscat. Omul ridică încăr
cătura și opintindu-se ii făcu 
vint pe căpiță-

— ...că doară n-am omorit 
noi pe nimeni și nici n-am cîști
gat viața la cărți, completă co
pilul mai tare văzind că nu i se 
dă atenția cuvenită.

— Da' hai mănincă-mă pe 
mine-odată, mă. să te umpli, 
se-ntoarse omul către el. Copi
lul stătea uitat cu privirea în 
gol acum. Văzindu-I se aprinse 
mai tare.

— Te ține coada furcii, mă, 
lenea pămîntului...

...Că ți-i a lucra, cum i-i cii- 
nelui a linge sare !

Băiatul se-ntoarse bosumflat 
$i-$i văzu de lucru. Omul 
mai privi odată spre apus 
la norul care se lățea din 
ce in ce, apoi, cu graba 
omului care nu vrea să 
stringă, după ploaie, se 
apucă de lucru mai avan. 
Intr-un tîrziu, după ce 
auzi primul tunet, aruncă 
băiatului care lucra lingă 
el acum :

— Aia pot să mînce 
boierește ș-apoi să doar
mă cu dosu-n sus pină la 
ojînă... pină i-o trezi 
ploaia... și ridică furca cu 
finul. Apoi, reveni iar, a- 
dunind smoacele căzute:

— Ehei, băiete! Intreabă-mă 
tu pe mine cum se face averea-, 
hă-hă...

Băiatul tăcea posac. Simțea 
cămașa udă in spate și fărimi- 
turile de frunze uscate, pătrun
se la piele, ii făceau să se o- 
prească des să se scarpine.

Tuna adine... începu un vînti- 
cel cald.

— ...Hă-hă. num-așa să te 
porți și tu, zise omul revenit de 
la căpiță. Ce-ai mă, iar ? ob
servă tatăl.

— Mă mănincă pielea. Băia
tul iși dezbrăcase cămașa și și-o 
scutura.

— Vaj minca-J-ar rușinea 
nasul să ți-l mânince, că fu mă 
gați de pe fața pămintuluî. Cui 
dracu semeni tu așa domnos, 
mă ? Ori ii—i arunca-n partea 
teti-tu ăl sfătos.

Omul se opinti și, împotriva 
vintului care bătea acum mai 
tare opunindu-i rezistență, ri
dică furca încărcată spre cer.

— Ploaia-i pe noi și tu te mo- 
coșăști cu cămeșa, mă. slăbuțe ! 
BavitMl lăsă cămeșa și începu 
să dea in vindoiag .

Slăbănog, firav, cu gitul. lung 
și subțire și pieptul ca de giscă 
se opintea strîmbind din gură 
ca Și cum in felul acesta ' ar fi 
ajutat miinile subțiri încleștate 
cu toată puterea De coada furcii 
cu palmele mari și degetele 
groase, noduroase. Munceau ală
turi tăcuți, încordați, incit nu 
observară femeia care venise cu 

mîncarea. Aceasta, ureînd cu 
greu răzorul cosit, se ivi lingă 
tufele de porumbele din apro
pierea căpiței strigindu-i la 
mîncare :

— No, haidați, mă, haidați 
și-nbucați !

— Că doară ne-o fi vremea 
de azi dragă dimineață, zise bă
iatul neașteptind nici o altă in
vitație și aruncind furca cit colo, 
la intimplare-

— Așa se lasă furca, mă ? II 
întoarse tatăl arătîndu-i cu de
getul furca lui care stătea în
fipta lingă căpiță. Iți spun io 
că sameni și la stat și la pur
tat cu deșteptu' ăla de fratc- 
meu Băiatul se inloarse și lu- 
indu-și furca o duse lingă că
piță și, nervos, o izbi în pă- 
mintul uscat și crăpat gata să-i 
rupă coarnele.

— Ia vezi. Vezi să nu faci 
ceva-n izmene, mă ! ii luă omul 
in bătaie de joc. Băiatul tăcu 
atins. Iși luă cămeșa de jos, o 
aruncă pe umărul osos și coborî 
răzorul... Plazu îl urmă mereu 
cu ochii la norul care se lățise 
ca o vită uriașă acum și primise 
o burtă grea, neagră. Cînd ajun
se pe răzor privi cu zîmbet mul
țumit la cele trei căpițe țugu
iate, aliniate pe șirinca lui, 
apoi îșj aruncă privirea înspre 
sălcii la ,.ăia" care nu se ridica
seră de la masă. Finul lor ză
cea în rotocoale prăjit de soa
rele fierbinte-,. Se lăsă în jos 
ținindu-se de o tufă de pelin.

— Ți-am spus, mă ? Aia dorm.

Ion ILIE MILEȘAN

Se adresă el băiatului după ce 
coborî răzorul. Aștepta, desigur, 
ca acesta să se mire. Baia tu: 
tăcea.

Femeia le desfăcu merindarea 
cu mămăligă.

— ...Dorm și visează că ar 
dormi, completă tot el, pentru 
el, după o pauză Luă oala eu 
zeamă verzuie între genunchi.

— Ei, motofiece, hal bagă-n 
tine- Băiatul se apropie. Iși în
fipse trei degete în mămăliga 
călduță. Frămintă miezul apoi 
sorbi din zeama limpede.

— Să-I terminăm noi de
strîns cu bine, apăi...

— Ar trebui să-1 lăsâin pe 
care l-ai cosit ieri, zise copilul 
cu jumătate de gură.

— Cum nu I-am lăsa mai la 
urmă dacă am ști că., și sorbi 
lacom fără să-și termine vorba.

— Că ce ?
— Că Sfintu Ilie n-are chef 

să ne ude azi pină miine. Copi
lul tăcu- își întinse gitul sub
țire și se apleca asupra oalei 
sorbind cu poftă trei lingun fa 
rind. Apoi iți Șterse gura cu 
dosul palmei.

— Dacă-I băgăm in căpiță o 
să se strice tot, comentă el cu 
importanță.

Lui Plazu ii plăcu acest semn 
al frămîntării interioare. Ridică 
ochii și-l privi în semn că stă-n 
cumpănă.

— Are dreptate, aprobă și fe
meia. Ce-ar fi să-l lăsați la ur
mă ? S-așa trebe să-l mai rosco- 
|im

— Măi femeie, se-ntoarse o- 
mul, voi știți a voastre, eu a 
mele.

— Da de plouă o săpt'ămînă 
la rînd ?...

Intre picuri numa-un ceas să 
fie soare, într-amiaz și-l facem, 
ș-am scăpat cu el

Băiatul termină de mincat și 
urcă răzorul. Stătea in capul 
oaselor deasupra.

— Tată, noi nu ne hodinim?
— Iar începi ?
— Iar.
— Vezi să nu te spetești lu- 

crînd.
— Aia nu s-au sculat.
— Ț-am spus că nu ne luăm 

după ei.
— De ce ?
— D-aia
— De care? Insistă băiatul o- 

braznic.
— Joc drace joc ! Ț-o fi dor 

de ceva pe semne.
Tunetul se auzea mai aproa

pe. Norul se lățise mult. Alții 
apăreau de după deal albaștri.

Consfătuirea cercurilor literare
din regiunea Hunedoara

In continuarea inițiativelor 
semnalate in numerele noastre 
trecute privind îmbunătățirea 
muncii cercurilor literare, dumi
nică 6 iunie 1960, a avut loc la 
Deva consfătuirea cercurilor lite
rare din regiunea Hunedoara. 
Consfătuirea a fost organizată de 
Comitetul regional de partid și 
Comitetul executiv al Sfatului 
Popular regional Hunedoara.

Xumărul celor prezenți în Sala 
festivă a Sfatului Popular regio
nal, unde s-au desfășurat lucră
rile consfătuirii, a întrecut cifra 
de 200.

Au fost prezenți membri ai 
cercurilor literare și ai colective
lor de creație ale brigăzilor ar
tistice de agitație, directori de 
cluburi fi cămine culturale, în
drumători culturali de pe lingă 
• asfle raionale de cultură, șefii 
secțiilor raionale de învățămînt 
și cultură, activiști de partid și 
ai puterii locale de stat-

Ședința a fost deschisă de to

amenințători. Nerăbdător, Plazu 
se ridică pe răzor inainte de a 
termina de mincat. Molfăia mie
zul de mămăligă. Privi lung fi
nul întins. După socoteala lui 
mai aveau de făcut trei căpițe. 
Le vor face. „Bine c-o venit și 
muierea. Ne-o ajuta ți ea" Se 
gindi el mulțumit și nu putu să 
nu-și arunce privirea spre săl
cii. Copilul avusese dreptate. Aia 
nu se sculaseră, și norii, după 
știința iui, vesteau ploaie sta
tornică. „De nu s-ar scula4', 
gindi el Nu-și putu explica de 
ce dar ar fi vrut ca ploaia săd 
apuce dormind să-i mureze și pe 
ei și finul.

— Vezi ? I) surprinse băiatul: 
— Ce?

— Măi copile, ere’ că tu te-al 
căldărit de cap. Tu nu vezi că 
vine ploaia ?

— Văd. Da ploaia nu vine. 
. — Cum nu vine ?

— Bine. N-ai văzut p-ăia ci
tind jurnalul ?
- $i?
— Nb vine. De ce nu se scoa

lă ? Am auzit io că-n jurnal 
scrie și mersul vremurilor. Au 
citit ș-amu dorm liniștiți. Omul 
își arătă dinții gălbui într-un 
zimbet ciudat Nu putea să crea
dă, firește, asemenea copilării... 
Dar dacă se va întîmpla să nu 
ploaie ? Tunetele continuau și 
norii se-ntindeau. Coborî răzo
rul și. neliniștit, mai. sorbi re
pede de cîteva ori din ..iar 
rînd norul acopeg soarele și 
vintul începu măi tale; IșT ^uă 
dopul și mînios că zăbovise' ati- 
ta, se răsti la copil și la muie
re :

— Na, haideți, că m-ați pus 
bine amu. cu poveștile voastre.

Se ridicară... Suiră răzorul. 
Muierea apucă furca copilului și 
incepu să dea finul. Copilul, cu 
brațul, strîngea și el și ducea 
in vindoiag. Plazu căra la că
piță. Nu prididea să care. Din 
cînd în cînd arunca priviri mus
trătoare copilului care se oprea 
des să se scarpine la ceafă Ii 
era ciudă că nu silește... Și că 
nu silește și că îl întîrziase cu 
poveștile 'lui. Urmărea, din lu
cru și mersul vremii. Uitindu-se 
vintul îi luă clopul și, șurubu- 
indu-1,' ii duse departe. Plazu 
lăsă furios furca ți alergă după 
el. Reuși să-1 ajungă. Ținindu-1 
la piept alergă din nou la furcă. 
Fără să vrea observă că cei de 
la sălcii se sculaseră. Erau 
mulți... S-apucau de strins. No
rii se coborîseră jos. jos. Cei trei 
simțeau pe frunțile transpirate 
răcoarea lor umedă- Cînd se uită 
din nou la colectiviști, se miră. 
Intr-adevâr erau mulți. Erau 
foarte mulți-,. Erau mulți și că
pițele creșteau spornic. In sfir- 
Șit, el va termina de strins. O 
căpiță, cu toată truda, o va mai 
face.

— Siliți! Siliți, măi muiere... 
Siliți că ploaia-i pe noi. îi în

varășul David Lazăr, secretar al 
Comitetului regional de partid.

Dimineața a fost citit referatul 
privind activitatea cercurilor li
terare din regiunea Hunedoara, 
modul cum ajută ele viața cul- 
tural-politică a regiunii — refe
rent tov. Corneliu Cismaș, șeful 
secției de învățămint și cultură 
a Sfatului popular regional. La 
discuții au participat numeroși 
tineri din regiune, delegați 
ai cercurilor literare din Deva, 
Hunedoara, Orăștie, Petroșanii 
Lupeni, Brad, Alba-Iulia. Teiuș 
și Sebeș, precum și invitați din 
partea Uniunii Scriitorilor fi a 
Casei regioiuile a creației popu
lare : Haralamb Zincă, fon Ho
rea, 1. D. Bălan, Gh. Acliifei și 
Z. Al. Enășescu. Printre proble
mele discutate pot fi amintite :

Intensificarea muncii de educa
ție ideologică și profesională a 
tinerilor scriitori în cadrul cercu
rilor literare.

demnă el. Formă podina ulti
mei căpițe. Simțea uscăciune in 
git. Se lupta și cu vintul. Iși 
așeză clopul jos și-i puse un 
bolovan pe pînză

Simțea răcoare la cap... Vin
tul ii usca sudoarea... Căpița 
era jumătate Se uita iar inspre 
sălciii... I se pare ? Nu. Aia au 
terminat Da, au terminat. Acu
ma duc cu brațul craci de sal
cie pentru capre... Ei îs mulți... 
Mulți... Căpițele multe și mari ... 
Nu-i nimic. Va termina și el. 
„încă vreo cinci ca asta și ga
ta", iși zise el ridicind furca 
grea.

— Fugi după crăci! dădu el 
ordin copilului.

— Greblu ? întrebă femeia.

— Nu. Ia și tu șl pune pe 
căpiță

Cerul se întunecase. Fulgerele 
urmau unul după altul brăzdînd 
norii de păcură. Vremea începu 
să se dezlănțuiască. Intii și-ntii 
vîntoaseie se înșurubiră in fi
nul rămas nestrîns cărind zmoa- 
cele și împrăștiindu-le cu ură 
pînă departe. Ii hîiră și două 
dintre căpițe. Apoi picuri mari 
și deși începură a-i lovi în față.

— Treci la căpiță ! ScuteȘte-te, 
strigă Plazu femeii din fugă. 
Alergă ca un smintit la căpițele 
hîite, dar nu mai apucă să le 
refacă. Apa curgea cu nemiluita 
in picuri deși și neobișnuit de 
mari ți de grei. Un trăznet sec 
din apropiere îl sperie., ți veni 
in minte atunci copilul. Se-n
toarse spre sălcii dar ploaia era 
atit de deasă incit privirile lui 
nu putură străbate pină acolo 
Plin de griji ciudate pentru co
pil. începu să alerge împotriva 
pioij într-acolo. Apa-i curgea pe 
spinare... Alunecă și căzu. Se 
ridică.. începu iar să alerge în
frigurat. Ropota se întețea in 
loc să înceteze. Lumina fulge
relor era albă ca noaptea... 
Picuri repezi îl plezneau peste 
față. Ajuns aproape privi spre 
sălcii... Nimic

Privi spre căpițe... Nimic... 
Dar căpițele erau.. Și erau 
multe căpițe acolo... Multe și 
mari... Iși făcu mîna pilnie și 
strigă. Strigă, dar nimeni nu-i 
răspunse. Mai strigă o dată și 
strigătul lui se contopi cu tu
netul.

— Vasili-căăăă .

Desene de MIHU VULCANESCU

Participarea cercurilor literare 
la viața culturală a regiunii.

Modul cum sint reprezentate 
cercurile literare in culegerile de 
poezie, proză și reportaj, editate 
pină acum de Casa regională a 
creației populare.

Probleme de ordin organizato
ric ; modalitățile de indrumure 
a celor ce vin pentru prima dată 
la cenaclu.

Consfătuirea a trimis o tele
gramă Comitetului regional de 
partid, mulțumind organelor lo
cale de partid și de stal peniru 
ajutorul părintesc și grija perma
nentă acordate cercurilor lite
rare din regiunea Hunedoara.

In încheierea lucrărilor con
sfătuirii, tov. David Lazăr. se
cretar al Comitetului regional 
de partid, a scos în evidență u- 
ncle rezultate pozitive obținute 
de cercurile literare hunedorene 
in activitatea lor ca; atragerea

Ascultă... Zgomotul picurilor 
în lanul de porumb și pe frun- 
tele late ale brusturilor. începu 
să se uite împrejur. „Unde s-au 
ascuns ăștia ?" gindi.

Deodată, lingă o căpiță, zări 
o gomoneață verzuie. Nu știu- 
ce-i dar alergă înspre ea. . Nici 
o căpiță nu-i hiită, observă el 
in treacăt... Se auzeau vojăituri 
ale apei în depărtare. Simțea 
frig în spate Se uită înspre go
moneață. Acum observă bine. 
Era o foaie de cort sub care se 
adăposteau oamenii. Un cort fă
cut pe furci infipte în pămint. 
Dar erau două corturi pentru că 
oamenii erau mulți. Mulți și nu 
încăpeau sub un singur cort. 
Oamenii il primiră Și pe el la 
adăpost.

— Cum de-ai venit ? întrebă 
unul dintre ei.

— Copilu’ meu n-a fost pe- 
aici ?

— Nu.
— E dincolo, mă, îl informă 

frate-său din fund. L-au tras cu 
forța pentru că nu voia. Spu
nea că nu i frică de furtună

Plazu se mai încălzi și i veni 
graiul.

— E bine la voi aici.
- Păi l
— Nu v-a hiiț vintoasa nici o 

căpiță.
— Nu.
— Ați uscat finul bine.
— Uscat.
— Ați nimerit-o și cu ăl de 

la Fîntîna Tilharilor.
— Nimerit-o.
— Unde nu nimerim noi bine, 

intră iar Mihăilă, frate-so, in 
vorbă. La orice lucru trebuie 
pricepere. Plazu fierbea de mi- 
nie. „Adică stai..." gindi el, 
„asta vrea să-nsemne că eu nu 
mă pricep" ? Ii veni în minte 
finul lui. „,S-ăsta se duce dra
cului... Adică numa’ căpițele hîi
te". Iși scoase cămeșa grea și-o 
stoarse bine.

— Tu să taci, muce, aruncă 
el vorba cu întîrziere frățîne-su. 
Ori nu cumva a> în gînd să faci 
tu școală cu mine! ?

— Dară ! Adică nu eu ci noi, 
ăștia mulții.

— Voi?
— Noi.
Plazu tăcu și de data asta în- 

chizindu-se în sine. Ardea de 
dorința de a-1 lovi cu vorba pe 
Mihăilă a cărui sfătoșenie nu-i 
plăcuse niciodată.

— Mă mir — se scăpă iar 
Mihăilă la vorbă — mă mir cum 
de nu tragi Învățăminte. Sin- 
tem doar vecini cu moșiile. Pla
zu sări ca ars Se răsuci și, spri- 
jinindu-se cu stingă în pămint, 
se întinse peste capetele celor 
zgribuliți acolo și prinzindu-și 
fratele de piept, îi zgilțîi cu 
dreapta lui vinjoasă.

— Ajunge I Măi Mihăilă, auzi 
tu ? Ajunge. Nu-ți bate joc 
c-apoi... Se opri. în ochii lui li
niștiți sclipiră seîntei de mînie.

Mihăilă începu să rîdă ușor.
— Eu știu c ai să vii cu noi. 

Plazule ! Nu ești tu omul care... 
Ai să vii că ceva nu-i în re
gulă la tine. Nu-ți țade bine 
singur. Plazu își retrase mina. 
Se îmbrăcă Ingindurat. Apoi, in
tr-un tîrziu :

— Mă duc. Am venit numa’ 
după copil.

Ploaia mai încetase. Iși stri
gă copilul. Apele șiroiau vîjiind 
pe coasta morii.

— Hai, hai să merem, ordo
nă el scurt copilului.

Acesta tremura. Iși țuguiase 
căpățina dopului ca să nu intre 
apa și-și suflecase nădragii. 
Ploaia era mai măruntă, dar 
vintul se răcise

— De ce-ai venit ? întrebă, 
fără noimă, copilul. Omul tă
cea. Se uita la căpițele lui hiite 
și la finul rămas pe jos.

Ploaia încetase dar vintul nu. 
Purta norii grei și negri. Intr-o 
parte apăru, pentru un moment, 
o geană de cer senin, adine și 
curat. „Da. lor le vine ușor și 
cînd au o muncă de făcut în 
pripă... Au dreptate că mă chea
mă cu ei“ gindi Plazu și grăbi 
pasul înaintea copilului.

unui număr msemnat de ele
mente tinere talentate din rindul 
muncitorilor. valorificarea pe 
plan regional a celor mai izbu
tite creații ale membrilor cercu
rilor culturale inițiate de orga
nizațiile de partid.

Totodată tov. David Lazăr a 
arătat sarcinile de mare răspun
dere ce revin cercurilor literare 
in lumina Proiectului dc Di
rective ale celui de al H'l-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc llomin : abordarea temelor 
de importanță majoră peniru 
viața noastră, a problemelor de 
cea mai strictă actualitate, ridi
carea nivelului artistic al lucră
rilor prezentate în ședințele de 
cenaclu, o mult mai mare exi
gență față de cuvîntul scris.

Asupra problemelor discutate 
la consfătuire, vom reveni in
tr-unui din numerele noastre 
viitoare.



C
red că e binevenită inițiativa 

revistei Luceafărul de a cere 
părerea celor care au scris 
mai mult, spre îndrumarea de- 

bufanților.
Vreau, de la bun inceput, să subli

niez, pentru cei tineri, condiția esen
țială: opera lor să aibă conținut, iar 
conținutul acesta, nou socialist, pă 
truns de spirit de partid, să fie expri
mat intr-o formă cit mai artistică.

Gindul, sentimentul, imagina le ai 
sau nu le ai. Ele 
constituie sub
stanța operei de 
artă. Faptul că ai 
devenit scriitor, 
însemnează 
aceste daruri 
ai. Altminteri,

Acad.

în- 
în- 
tot

suiala consonantelor, de hiatus, care 
intrista frumosul grai al țârii.

Cucerirea măiestriei artistice e 
demnul pe care-l dau scriitorilor 
cepători. Măiestria artistică nu e
una cu formalismul. Formalismul în
semnează o haină „strălucitoare” 
pusă pe umerii unui rahitic. E veșt- 
mintul menit să ascundă lipsa de 
viață, de forță, de vigoare, a corpu
lui pe care-l acoperă.

Cerem tinărului scriitor respectul

Victor EFTIMIU
poetică* 

exclusă 
vocabular.

Măiestria artisticăcă 
le 
te 

apucai de altce
va. Nici un sfot 
nu-ți poate dărui muzica interioară 
din care se zămislește sufletul poe
tic. Dar poți invăța de la un înain
taș meșteșugul, ceea ce numim de 
obicei „măiestria artistică". înainta
șul s-a luptat ani întregi cu materia
lul lexical, cu șerpui rea flacârei ce 
încălzește acest material, a intuit va
loarea cuvintelor, a tins spre o expre
sie cit mai corectă, mai armonioasă, 
mai plastică.

Frămintind limba, a plivit-o, cit 
a putut, de sunetele dizgrațioa
se, de termenul imprapnu, de inghe-

limbii, ol comandamentelor gramoti- 
cei, rima corectă, ritmul armonios, 
nesilit Accentul să cadă acolo unde 
trebuie. Cuvintui să nu fie cel care-ți 
vine de la inceput, la indemină, ci 
altul, netocit exprimind cit mai su
gestiv, ideea noțiunea. Să i căutăm 
cu migală, dar să nu cădem in ex
travaganță, in originalitatea cu orice 
preț, folosind termeni ininteiigibik.

Nici o 
cetățean 
face, să

lege a țârii nu obligă pe 
să facă poeții. Dar docâ Io 
nu le toarne Io repezeală,

ața „cum cintă privighetoarea". Pri
vighetoarea este o biată păsărică cu 
gama redusă: ascultată prea mult, 
îți dă impresia de facilitate, de mo
notonie, de jucărie mecanica.

Noul poet să afle câ nu-i dă ni
meni dreptul de a stilci limba, fiind
că ața i-ar cere nevoile rimei ți ale 
ritmului.

In numele „licenței poetice', să 
nu atenteze la puritatea acestei 
limbi, la desăvirțirea ei.

Noțiunea 
cența 
trebuie 
din
Gramatica să fie 
incontestabilă, ri. 
ma perfectă. Fap
tul că „atit po
porul cit ți marii 
poeți die trecut 

au practicat asonanta", nu trebuie să 
ne încurajeze neglijența.

Scriitorii veacului XlX-iea luptau 
eu o limbă care nu era incă formată, 
ce e prozodie neslehirtă incă. Prin 
strădan-ile Ier, prin colaborarea ur
mașilor s-a ajuns ia o permanentă 
îmbunătățire a graiului. Am fă
cut mori prag-ese. Nu mai putem 
da înapoi- Carența expresiei artistice 
compromde conțmubtf cel mai sub
stantial

Să uimonm, să cucerim puritatea 
li-vbet. periecl neo foxmo. pen ru o

putea pune In valoare cit mai puter
nic conținutul de idei.

Să evităm cuvintui uzat, care face 
sâ pălească ideea însăți. Repetarea 
unor motive cunoscute dă impresia 
neplăcută a unui ecou. Scriito
rul devine ei insuți atunci cind a 
scăpat de influențele străine. Desi
gur, nu-i vom cere, de la inceput, o- 
riginalitatea desăvirțită. Toți am fost 
tributari inaintașilor. Ne-am dezbă
rat, insă, cu vremea, fiecare ajun- 
gind la un stil propriu.

*
Menirea scriitorului de miine se 

face tot mai grea. El a moștenit, de
sigur, o limbă formată, forme încer
cate, lămuriri, o tehnică inaintatâ, 
care ii înlesnesc mesajul.

Dar mai are de luptat cu mulți
mea ți varietatea poeților ce l-au 
precedat și care au fecundat toate 
domeniile. Fără sâ le fi epuizat, ci 
le-ou bătătorit le-au marcat cu pre
zența lor, indiscutabilă.

Cum iți va tăia noul poet cărarea 
proprie, la atiteo încrucișări de dru
muri ?

Unde va găsi accentul personal, 
tonalitatea care să nu amintească 
pe altul ? (Această întrebare nu ți-o 
pun numai literatorii, dar toți crea
torii de artă).

Cred că, in primul rind, nu trebuie 
să se caute forma de dragul formei. 
Trăind viața noastră nouă cu inten

sitate, tinerii vor găsi ți forma da ef 
primare cea mai potrivită. 4

★ 1
Aț mai avea un sfat de dat:

nărui scriitor să țtie cum să citească 
_ pe scriitorii veacului trecut. Cei 

vechi sint, desigur, gloriile literaturii, 
marii noștri precursori. Scrisul lor da
tează. Sint multe dibuiri, multe stin- 
găcii in felul lor de a se exprima. 
Nu trebuie să-i imităm, sâ socotim 
sacrosante chiar greșelile lor.

★
Răsfoind, dâunăzi, caietul de poe

zii al unei incepătoare, am găsit tot 
felul de acorduri gramaticale greși
te, scrinteli de ritm, accente depla
sate, diminutive naive, rime sărace, 
termeni improprii, ieșiri patetice, ad
jective perimate, trâdind influența 
scriitorilor de acum o sută de ani.

Juna debutantă mi-a obiectat câ 
citește, de predilecție, pe clasici ți 
mi-a citat, nu ca o scuză, dar ca o 
laudă, inadvertențe similare in opera 
marilor înaintași.

N-ar fi momentul sâ se tipărească 
ediții critice ale clasicilor noștri, cu 
sublinierea expresiilor care nu mai 
merg? Ar fi un îndreptar util, indis
pensabil, nu numai pentru debutanți, 
dar și pentru alții.

★
Noi toți, slujitori pasionați ți mo

dești ai limbii rominești, trebuie să 
muncim neobosit pentru a infâțița 
și celor de miine realitățile zilei de 
azi, pătrunse de înnoitorul suflu al 
construcției socialiste, inițiate ți con
duse de Partid.

P
oteca îngustă cobora în 
pantă cu intortochieri ascu
țite și părea că însăși pote
ca se grăbește. Pașii o repe- 

zeau neascultători si-și dădea seama 
ca prin vis că nu are destulă putere 
să și-i înfrîneze. 0 cuprinse dorința 
să se oprească chiar dacă ar fi să 
se tîrască in genunchi, să-și cuprin
dă odată in pumni tîmplele care-i 
zvicneau, să le siringă pină ce gin- 
durile acelea dureroase care o zbu
ciumau aveau să moară înăbușite. 
Curind panta se sfîrși și in fața ei 
se desfășură liniștita ?i binecunoscu
ta alee de castani tineri cu crengile 
împreunate intr-o boltă de frunziș 
verde. Se așeză grăbită pe o bancă 
ascultindu-și bătăile inimii.

Se gindea înfrigurată, nici ea nu 
știa pentru a ciia oară, la toate in- 
timplările acelea care o turburaseră 
și închideau ca un tavan mohorit și 
scund, toată liniștea și înălțimea ne- 
sfirșită a dupăamiezii de vară. Mai 
iutii îi veni în minte silueta înaltă 
a lui Andrei, fața lui palidă și încă
pățînată, mișcările lui lente și sigure 
cu care-și minuia strungul. Era un 
om cinstit și cu atit mai mult, avea 
încredere în el cu cit se mulțumise 
să o privească, fără sâ-i spună ni
mic. Apoi iși aminti fața lui Mihai: 
mirtdră, îndirjită, infruntindu-i pe 
toți.

Totul pornise de la o mașină ve
che, mai degrabă de la scheletul unui 
ring vechi de filat, care urma să fie 
renovat. Un grup de la atelierele 
auxiliare, în frunte cu Andrei, pro
pusese sectorului administrativ al 
întreprinderii, să renoveze mașina, 
urmind ca diferitele lucrări să fie 
făcute în timpul liber. Se loviseră și 
de ciieva păreri sceptice, dar de în
dată ce fu stabilită necesitatea ma
șinii in secția Ringuri, se apucaseră 
de treabă. Totul fusese făcut repede 
și cu precizie și chiar in dimineața 
aceea, ea. Florica Stai cu, filatoare 
fruntașe in secția ringuri, im pâri in- 
du-și lucrul cu alte două fete la cele 
două mașini de care răspundea, de
servise și ringul renovat care aproa
pe intrecuse așteptările. Mașina a- 
ceasta avea să aducă fabricii venituri 
importante, mai ales că tineretul din 
celelalte secții, se angajase ca mate
ria semifabricată ce avea să fie pre
lucrată la ringul renovat să provină 
din micșorarea procentului de rebu
turi la celelalte mașini. Fusese o vic
torie zgomotoasă, care se încheiase 
In după amiaza aceea cu dans. Cu 
o seară mai înainte, Mihai, băiatul 
de care era îndrăgostită și cu 
care probabil avea să se căsăto
rească, îi dăruise o broșă. Chiar în 
dimineața aceea, cind se dezbrăca la 
vestiar, o colegă luase broșa și o 
examinase cu invidie.

— E de la Mihai ?, o întrebase.
— Chiar de la el, ii răspunsese 

ea și rîsese rușinată și fericită.
— E frumoasă, probabil ți-a cum

părat-o cu banii de pe ciubucuri.
— Nu înțelegi
— Cum nu înțelegi? Se spune că 

Mihai, cum e singurul frezor de la 
noi, n-a vrut să facă pinioanele de la 
ringul nou, decit după ce băieții i-au 
dat bani.

— Nu cred, răspunsese ea indig
nată.

— Zău. zice că a fost Andrei la el 
șl i-a spus: „Uite Mihai, fă-ne și 
nouă pinioanele astea". Dar el, ca și 
cind n-ar fi știut nimic, i-a răspuns :

„Dă-mi un pol pe bucată și ți le fac“. 
Și Andrei i-a plătit un pol pe bucată.

Colega vorbea și se uita întins la 
broșă, clntărindu-i parcă prețul, -ar 
ea iși aminti fulgerător că de die ori 
se iniilnise in ultima vreme ca Mihai 
și adusese vorba de renovarea ringu
lui, acesta întorsese stingherit capul 
și schimbase vorba. Se dusese apoi 
la Andrei și-l întrebase:

— Este adevărat că i-ați plătit lui 
Mihai pinioanele ?

Andrei nu răspunsese nimic, o pri
vise o clipă intr-un fel ciudat, apoi 
strungul începuse să sforăie fi să 
icnească in miinile lui, de era cit pe 
aci să-i sară o bucată de fier in cap. 
Ea aștepta un răspuns si furișa me
reu privirea spre freză. De acolo, 
Mihai cu o mină in șold o privea 
întunecat. De o dată, un bangăt ș» 
un uruit îngrozitor ii înmuiase pi
cioarele. Un ucenic de la școala 
profesională lovise cu un ciocan de 
lemn intr-o foaie enormă de tablă și 
acum tot atelierul mecanic ridea de 
sperietura ei. O luă la fugă indig
nată, cu lacrimi în ochi și cind bă
ieții trimiseră pe ucenic sd o împa
ce, o apucă o poftă grozavă să-l 
tragă de urechile lui dăpăuge. Ră
măsese toată
dinții slrinși. nu 
apropie de ea și 
tingul de după 
deschisese lista
meritelor, îl căutase 
timpul cu ochii pe Mihai.

Acum îl aștepta in 
parcul acesta cu o sen
zație aproape dureroasă 
de gol sufletesc și-și spu
nea că dacă se vor des
părți, va trebui sd facă 
orice să-și stăpinească in 
fața lui lacrimile. Ii re
venea mereu in minte imaginea pi- 
nioanelor mașinii la care lucrase. 
Se uitase toată ziua
teamă superstițioasă și cind ingi
nerul mărunt, cu fața ca o semilună, 
exclamase:

— Ia te uită diavolii, ce pmioane 
au făcut — sub un imbold neașteptM 
ii spusese răstită : 4

— Astea au fost plătite.
— Un 

ginerul 
sceptici, 
cum de 
cutie.

Pe aleie se auziră 
zvicni in inimă și întoarse grăbită 
capul. Mihai se apropie cu zimbetul 
său larg, care o făcea altădată să-și 
spună cu humor, că va trebui să-i 
fie o soție foarte devotată.

Aerul lui liniștit, aproape că o de
zorienta si abia cind îl văzu așezat 
lingă ea iși aminti. Se trase de lingă 
el păstrîndu-și mma întunecată. 
Mihai stătea acum acolo pe bancă, o 
prtvea și părea că nu înțelege nimic, 
înălță capul cuprinsă de dudă și-l 
privi în albul ochilor :

— Ce fel de om ești?...
Dar aproape imediat regretă între

barea aceasta de prisos care-i tră
dase turburarea- De abia acum tre
sări el. O cercetă atent, iar peste tră
săturile lui înflorite de zîmbet trecu 
neliniștea ca un vînt. Ii apucă mii- 
rule și o privi in ochi la rindul lui 
atent 
priză 
Fața 
acum 
nare.

— Ai venit să-mi înapoiezi broșa? 
vrut să 
puteam

zma nemulțumită, cu 
lăsase fetele să sa 

cind mi
or a trei
anga/a- 

tot

*
t

Damian Ureche

Perspectiva
Pnvesc spn mijne ptununle man. 
Spre cure pațu țâra se îndreaptă, 
dnd schimbi cananiștii temeran 
Srăanți de vis In holde largi de faptă.

Vom cuteza din cifre fi procente 
Sd dezlegăm avânturi șț valon. 
Iar din înalte frămintăn prezente,
Lumind pentru anii viitori.

Vom zmulge-n adindmi neexpioraie 
Filonal de cărbuni și aur plin
Și din galopul apelor bogate
Luceferi pentru fiece cămin.

îndemnul Î&. partid, izvor de-a vini uri. 
Pe drumuri care nu se întrerup, 
Ni-1 dai sub steag de muncă fi de tint uri. 
Vigoare nouă ce ne urcă-n trup!

Adrian Pâunescu

4
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BROS
la ele cu o

reproș? 
care se 
iar ea 

începuse

rinjise din nou in- 
numărase printre 

întreba uimită 
asemenea dis-

se
o

pași. Singele U

și grav. îi desfăcu apoi cu sur- 
pumnul care stringea broșa, 
ii deveni întunecată. Se uită 
la ea cu semeție și cu resem- 
Rosti cu voce tremurată:

— Da. Ș; 
se justifice, 
altfel.

— Puteai

ca și cind ar fi 
continuă: nu

s-o păstrezi, oricum.

M

V

Desene de V. SAVONEA

(i-am dat-o cu dragă inimă. Tresări 
indignată :

— înțelege că n-am nevoie de... 
darurile astea, ar fi vrut să spună 
de murdăria asta, dar o speranță 
nebunească o purtă ca intr-un oirtej 
spre el și fără să-și dea seama cit 
e-a de neajutorată în invefhgația ei, 
aproape că țipă : — Ești dator să-mi 
spui de ce-ai rămas la o parte. Re
novarea mașinii a fost angajamentul 
vostru ?

El o privi buimăcit:
— Dar... intr-un fel n-am rămas 

la o parte. Eu am făcut pinioanele. 
Iși reveni și o fulgeră cu privirea. 
Continuă cu voce care încerca să fie 
nepărtinitoare: Este drept că Andrei 
a fost mult mai activ,

— Andrei este un om cinstit I
Se scurseră âteva clipe in tăcere, 

apoi vocea lui răsună joasă, tremu
rătoare, și totuși plină de o ciudată 
hotărire :

— Mindria imi spune că ar fi tre
buit să ai mai multă încredere in 
mine, dar poate mind r La mă inșală. 
Vru să continue dar o dudă copilă- 
rească li schimonosi obrazul. Ea il 
asculta încordată. Dezmințirea aceea 
pe care o așteptase disperată toată 
ziua se desprindea turbure din înțe
lesul cuvintelor lui și se ridica in 
depărtare ca un mira/. Se aplecă 
plină de speranțe spre el:

— Vorbește-mi. vezi bine cit sint 
de zbuciumată, cum ai putut să ră- 
mii deoparte ? I se umpluseră ochii 
de lacrimi. El o privi cu surprin
dere, deveni ginditor:

— E drept că am cam rămas de
oparte. Uite vezi... și eu mă gindesc 
la asta.

— Bine, dar cum ? Un răstimp 
domni tăcerea după care vocea lui 
răsună sfioasă:

— Știi că Andrei te iubește...
— Andrei mă iubește ? Nu știu 

nimic.
— Parcă de ce te-a ales pe tine 

să lucrezi la mașina renovată ?
— S-ar putea să te-nșeli.
— S-ar putea să mă-nșel,.. și eu 

m-am gîndit, dar... vezi, cind s-a 
pornit acțiunea, pe mine nu m-a che
mat. Și cred că de aici a pornit to
tul- Eu nu m-am dus la el, fiindcă... 
probabil nu-mi convenea gindul că 
el te iubește...

Vorbea cu capul in jos, făcea pau 
ze și se vedea cit de mult il costă 
sinceritatea. Continuă:

— Mai tîrziu a venit la mine să-t 
fac pinioanele. „Dar pentru ce-ți 
trebuie*, l-am întrebat. „Ce-ți pasă", 
mi-a răspuns. Și deodată mi s-a pă-

dat-o repede la o parte și m:-a 
rinjind că e gata să-mi plătea- 
Afă uitam in ochii lui. Cit de 
îi convenea să fiu un ticălos, 
cuprins furia și amărăciunea, 
spus: „Vrei să-mi dai un pol 

Mă uitam in ochii lui

Pe urmă 
cu niște 
am mat 
mină și 

ochii lui

rut că Andrei se lasă dus de Patimă 
și că nu este un tovarăș adevărat. 
Și fără să-mi dau seama m-am lisat 
și eu purtat de patimă: ..Nu ti te 
fac*. i-am răspuns. Erau și âteoa 
fete prin preajmă. Una a sărit să-mi 
explice câ nu erau pinioanele lui, dar 
el a 
spus 
scă. 
bine 
M-a 
l-am
pe bucată ?' 
și-mi ziceam: .Jiai miră-te, sint așa 
cum poate numai ți se pare că vret 
să fiu*. Dar el rinjește iarăși și-mi 
spune-. ..Iți dau și un pol pe buca
tă*. Mi--a adus pinioanele. Tare 
mi-ar fi plăcut să nu i le fac sau să 
rid de el și să le las lipsă cile un 
dinte. Dar nu erau ale lui. 
îl văd că vine spre mine 
bani in mină. Atunci nu 
putut. Am luat un fier in 
l-am așteptat. Mă uitam in
și el și-i ferea. S-a apropiat de 
mine și... și a"băgat repede banii în 
buzunar. Mă uitam întins la el și-i 
ziceam in gind : „Ei. am vorbit să-nu 
dai bani", „hai. uite sint un ticălos 
așa cum vrei tu, nu îndrăznești?*, 
și n-a îndrăznit. ,.De ce ai venit* ?. 
l-am întrebat. ..Pentru— pmioane". 
„Da in buzunar ce ai ?* și m-a luat 
așa un val de furie de am izbit cu 
fierul intr-un banc. Am făcut pinioa
nele și n-am mai vrut să știu de ni
meni și de nimic..,

II ascultase tot timpul încordată și 
aproape material simți cum o umple 
o liniște odihnitoare. Se rezemă de 
umărul lui. Mihai era Ungă ea. în
frumusețat de o mie de ori, deși în 
adîncul conștiinței ei stăruia îndoiala 
vagă că totuși pe undeva, in afară 
de desfășurarea aceasta 
existau și alte drumuri, 
era lingă ea așa cum 
și-și dădu deodată seama
ster fusese totul pină tund. Și An
drei... Acum iși amintea bine zîm- 
betul lui stingherit cu care insistase 
să o convingă să lucreze la mașina 
renovată, și nu putu să-și ierte câ 
faptul acesta îi făcuse o nespusă plă
cere. Ar fi vrut să-l pedepsească. Se 
strînse mai aproape de el. Ii îm
brățișa umărul și-și lipi obrazul de 
pieptul lui- Soarele asfințise, umbrele 
se invăluiau întunecate și răcoarea 
serii sosi ca un oaspete tăcut și în- 
tîrziat, fluturindu-și mătasea parfu
mată a hainei.

Victor Chiriacescu
bibliotecar F.R.B.

a faptelor 
Oricum, el 
și-l dorise.
cit de au-

Anghel Valeria

Poema vremii
Poema vremilor trecute
Vacarm de harpe răgușite.
Străfulgerări de doruri mute,
Sântei de vieți inibufite-

Poema vremurilor mele —
Cimpu detțelenue,-n floare. 
Năvalnic zbor de rindunele,
Săgeți de âi pornind tpre toart—

Poema vremii car» vina —
Suri» dezvăluit din tini, 
Comori de bucura tenine,
Sub fâdul zării de lumină...

In prima noeitre duaeneeți 
Alai mult oțeL bmî multă pline— 
Partidul attizi ne învață
Poem» zilelor de miine!

Ion Sava

Drumul
Prin mine trece-un drum ai început, 
Din zori pîdoși. cu veftedă lumini, 
Ființa mea, pt calea lui e icul 1 
Care detparte bezne de lumini.

In urmi drum eu gropi ți eu noroi. 
In care dorm risirile-mi dețarte,
$i anii tlugăriei, anii goi, 
Inecriți adine In d cu ghete eparte.

In fața mea, drum drept ți larg mergind, 
Din bunul azi, tpre ți mai bunul miine, 
Deasupra-i zori de purpură arzind, 
Naic toarele, ca rumenia piine.

In fața mea, drum luciu ți curat, 
Umbrit de blocuri zvelte ți castani, 
Drum nou pe care oameni-l străbat, 
Cu steagul roț, văpaia-acestor ani.

In fața mea-i un drum numit Partid, 
Un drum pornit din noi, din fiecine, 
Spre zori minune, care se deschid 
Din binele de-acum — spre tot mai bine.

Logodire
Copacii-nalli, in iert/a lor tăcută, 
Mutatu-s-au din codrul lot 
In schele.
Tulpina sărulală-n munți
De-o ciută
Stă dreaptă-n Capitala țării mele.

Lăsindu-ți rosturile vechi
Și vatra,
Venind de la izvoare la neon.
Din colțuroasă și inertă.
Piatra
Se schimbă
In petale de beton.

Rivnind dogoarea
Fabridi natale
Și minunata lui copilărie.
Trăită
Intre oameni ți furnale,
Oțelul dă construcției
Tărie.

Cind oamenii le logodesc
Cu tocul —
Și le supun
Și pun
Viață-n ele,
Chiar ceru-așleaptă
Sus să vină blocul,
Spre riscolu-i incandescent.
De stele.

Ion Angheluș

Poem
Căutam grandiosul în imensele frunți ale munțîfo> 
Rătăcind in albastru imens,
Profilindu-se in roșul amurgului.
Umbrind tremurarea domoală a ierbii ;
Căutam grandiosul in imensele frunți ale munților — 
Coloane de lumină stăruitoare —
Și l-am găsit în satul meu de la șes
In gospodăria colectivă „Drumul lui Lenin*
In tremurul plopilor,
In brazdele dmpului,
In inimile oamenilor.

Căutam grandiosul în liniștea albastră a mării
Peste care visau norii difuzi,
Peste care treceau albatroșii lui Gorki,
Peste care flutura curcubeul ;
Căutam grandiosul în liniștea albastră a mării
Și l-am găsit in gestul atent al pescarului
Trăgind năvodul
Și înginînd un cîntec neștiut,
Atunci născocit
Și încîlcit în firele bărbii sure.

Căutam grandiosul în pădurile de brazi.
Cind vîntul le duce vuirea departe,
Cind zorii le sărută clătinarea maiesloasă,
Cind întinderea albă de nea
Sclipește geloasă pe verdele crud ;
Căutam grandiosul în pădurile de brazi.
Și l-am găsit pe fruntea
Împodobită cu sudoare-a minerului’
Peste care se așternuse praful mărunt,
L-am găsit în tonele de cărbune
Care aslîmpărâ foamea cuptoarelor hunedorene.

Și cîte-odată mi se pare că-l găsesc
In zvîcnetul peniței mele, ciulind socialismul.



Maria BANUȘ

Viziune
LA CABINA
DE COMANDA

se 
ase- 
mi-

Exotice, cărnoase corole își revarsă 
In unda reveriei polenul nupțial ;
In prizme de cleștaruri, imagine întoarsă, 
Sclipește viitorul, tremurător prin val.

Efluvii-mbătătoare și noi, nemaisimțite, 
De dincolo de timpuri aaie prin zăplaz 
Și străbătind eonii ca pinze-adinci de site, 
Semințele de aur imi suflă în obraz.

fi copiii, 
are, mi-a povestit odată

de partid să puni umă- 
cum a pus și-n multe alte 

stor, 
constructorii.

L a Hunedoara, în hala modernă 
a marelui laminor de 1000 de 
țoii, Intr-o cabină de sticlă cu 
oglinzi și manete de comandă, 

lucrează Vasile Zăvălaș, om între
două vîrste, cu fața deschisă, frunte 
mare, cu raze subțiri în jurul ochilor 
vioi, cu zimbet bun. care-i descoperă 
un dinte de metal.

De-aici, din cabina lui, el domină 
întregul bluming. De-aici, din cabina 
lui. el urmărește prin atmosfera ce
nușie pe care se desenează formele 
hiperbolice ale negrelor agregate, 
cum apare incadescent lingou! scos 
din cuptor, cum este purtat ca o ju
cărie de macaralele uriașe, cum lune
ca pe vagoneți, se răstoarnă-ntre niș
te clești de cite-o tonă, face.o voltă 
și apare, roșu, între brațele puterni
cului agregat din fața sa.

Și mina lui Zăvălaș intră n func
țiune. Cu gesturi rapide, precise, con. 
secutive, manevrează butoanele și 
manetele. Tona de tnetal incandescent 
este luată pe sus, întinsă, apăsată, 
bătută pe-o parte, bătută pe cealaltă, 
îndreptată, comprimată, alungită în
tre brațele mașinii negre cu manevre 
rapide, sprintene. In șase mișcări si
gure, lingoul se fasonează și, cu un 
ultim gest, Zăvălaș dă drumul pe 
podul de role unul șarpe roșu de oțel 
laminat.

Bulgării incandescenți care vin, ma
caralele negre de pe sus, agregatele 
cu fălci grotești și ghiventuri inter, 
minabile, laminatele de oțel roșu care 
circulă pe podurile de role, lumina 
argintie ce se presară de sus. jerbe
le de seîntei. febrila activitate și, in 
mijlocul lor, un om nu prea înalt, nu 
prea voinic, dar, în orice caz. foarte 
sigur pe el.

Prin oglinda oblică de deasupra 
capului său, Vasile Zăvălaș privește 
în urmă spre poarta de unde vin tre
nurile cu lingouri fuineginde, proas
păt turnate in halele oțelăriei. Urmă
rește trenurile, urmărește descărcarea 
lor în cuptoare, urmărește apoi lin
gourile cum sînt trimise spre mașina 
sa. Dar, prin aceeași oglindă. Vasile 
Zăvălaș privește înapoi și spre viața 
sa din trecut. Acolo. în urmă, la o- 
țelăria veche, la laminorul vechi, în
cepe viața lui.

Începe? E un fel de-a spune. El a 
venit la Hunedoara la 29 de ani. A 
venit de pe front, a venit de la 
coarnele plugului, a venit din mize
rie și sărăcie intr-o altă mizerie si o 
altă sărăcie.

Vechiul laminor, ,,laminorul eu
ropean" — cum i se spune, primea 
muncitori necalificați ș!-i ținea 
calificați, să tragă la ranga pină 
sfîrșitul vieții. Noroc de faptul
viața aceea s-a sfirșiț repede, numai 
la doi ani după venirea lui Zăvălaș 
acolo, iar. la încă un an — adică in 
1945 — el se caliiica. .Am tiujit aiit 
de mult după meseria asta — spe—e 
el și cu încruntare și cu bucurie ; dar 
și cind am anucat-o!...“.

D^. trenurile vin. trenurile pleaca. 
încărcate cu cochile. încărcate cu 
lingouri ; leagă noua Hunedoara de 
vechea Hunedoara, legind parcă tre
cutul lui Vasile Zăvălaș cu prezentul 
său.

ne-
11 

că

ca
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Olteanul de 29 de ani. minat de 
foame spre hrana cu noduri pe care 
i-o oferea Hunedoara, nu-și dădea 
scama clar că din momentul acela 
își schimbă complet situația socială, 
intrînd în marea armată a proleta
riatului.

Nu-și dădea seama, nu simțea ne
voia să-și spună asta, dar, fără să 
vrea, începea să gîndească altfel, în
cepea să simtă altfel.

In primul rînd, aici îi era mult mai 
clar decit acasă, la țară, care-i sînt 
prietenii și care-i sînt dușmanii,
re-i sînt tovarășii și care-i sînt po
trivnicii. In al doilea rînd, aici 
simțea mult mai legat de cat care-i 
erau tovarăși. Muncea alături de ei, 
îndura alături de eî, blestema alături 
de ei. Iar. în al treilea rînd. aici, 
alături de acești oameni, simțea mult 
mai clar că trebuie să spere într-un 
viitor.

Cînd și-a dat seama că trebuie să 
și lupte pentru acest viitor, Zăvălaș 
s-a integrat complet in noua sa cla
să. Asta s-a petrecut în 1945. Căpă- 
tind calificarea, el a-nceput să mun
cească pătimaș. Erau anii reconstruc. 
ției, urmele războiului se simțeau a- 
dinc. dar el intrase în pas cu prole
tariatul în perioada celui mai entu
ziast marș de pînă atunci, și ritmul 
unei munci susținute, avîntate, îl 
intrase în singe.

Dar momentul în care a simțit 
într-adevăr că este el, cel venit cu de- 
saga-n băț la Hunedoara, a fost cînd 
î s-a încredințat primul o-m pe care 
să-l învețe meserie. El, Vasile Ză
vălaș. reprezenta într-adevăr clasa 
celor ce muncesc, putea să împarlă 
din experiența sa și altora.

După ce s-a convins că primul său 
învățăcel e stăpîn pe meserie, pe 
meseria învățată de la el,, a făcut 
cerere de 
muncitoare, 
care, acum, 
era în 1948.

se

intrare în partidul clasei 
in partidul clasei d'n 

făcea integral parte. Asta

★

Vasile Zăvălaș era unul 
la 

Se însurase în

1957,
cei mai buni muncitori de 

de 800.

Prin 
dintre 
laminorul 
Cristui — comună alăturată Hunedoa
rei și avea și două fete. Ca să-și îm
pace și tradiția lui și dorința neves- 
tii, uneia îi dăduse nume oltenesc — 
A’exandrlna. iar alteia nume arde
lean : Rozalia

Dar iată că. într-o zi. este chemat 
Ia conducerea combinatului. ..Te 
transferăm de la laminc-r". I se spu
ne — „îți convine ?“ „Nu", a răspuns 
el.

— De ce ?...
— Păi nu-nțelegeți, tovarăși, că eu 

de laminor sînt legat pe toată viața ?
— Nu-i nimic, tot la un laminor te 

vei muta.
— Va să zică vreți să mă trimiteți 

din Hunedoara?...
— Nu, tot in Hunedoara vei lucra.
— Atunci, a priceput el. mă rog. 

se schimbă treaba.
Și, — rezuinînd datele lui biogra

fice — Zăvălaș Vasile, profesia : 
manevrant principal, virsta : 43 ani, 
origina socială : țăran sărac, aparte
nența politică: P.M.R.. a fost primul 
muncitor angajat la blumingul Hu
nedoarei.

Blumingul, era pe atunci doar un 
imens planșeu de beton. înconjurat 
— asemenea unui templu — de tron
soanele ca niște color-nde pe care a-

veau să fie așezați pereții șl acoperi
șul. Pe acest planșeu de beton 
montau niște uriașe agregate, 
mănătoare vechiului laminor in 
sura în care se aseamănă un turbo
reactor cu Graf-Zeppelimil. Și cel 
care nu voia nici in ruptul capului să 
se despartă de meseria sa. s-a trans
format pe dată In monteur. Ochiul lui 
de meseriaș iși dadea seama clar cam 
ce bijuterie se monta acolo. Așa a 
ajuns Zăvălaș să cunoască șurub cu 
șurub blumingul. Aproape de termi
nare. a făcut o vizită ia o uzină din 
U.R.S.S., unde lucra un bluming ase. 
mănător. La Rustavi. in Georgia, 
și-a desăvirșit cunoștințele. Cind s-a 
întors, privirile lui de om sigu«- 
sine, pe meseria lui, erau parcă

pe 
Ș< 

mai sigure. Și-a ales băieții, i-a pus 
pe agregate și, în cel mai scurt timp 
cu putință, așa cum a contribuit la 
dotarea Hunedoarei cu un bluming 
a contribuit și la dotarea blumingu
lui cu meseriași de înaltă calificare. 
Iși terminase îndatoririle. Poate, 
chiar, cu oarecare febrilitate. II mîn- 
cau palmele să se așeze odată pe 
scaunul său din cabina de comandă 
și, ca un automobilist pasionat la 
volanul unei mașini superbe, să scoa
tă randamente și viteze nemaiintiini- 
te.

Zăvălaș însă, nu-și mai aparținea 
lui, aparținea întregii Hunedoare, Iar 
Hunedoara se îmbogățea cu încă un 
laminor, mai fin, de 650 de țoii. Tre
buiau experimentați oamenii și pen
tru acesta. A fost trimis din nou să 
învețe de la metalurgiștii sovietici. 
De data asta la ,.Azofstal“ în Zapo- 
rojie. A fost trimis pe trei luni. El. 
în 45 de zile, a deprins totul și a 
cerut să fie trimis înapoi, să pună 
și mai repede in funcțiune laminorul.

★

Astăzi, după ce și-a îndeplinit ti ■- 
ceastă datorie el s a întors in cabina 
sa de sticlă care domina una dintre 
liniile blumingului. E un om de *• 
de ani, dar nu-i dai mai mult de trei
zeci. Ochii săi vioi cuprind întreaga 
hală, rniinile sale dibace 
sute de tone de oțel incins. Din 
în ce mal bine, din ce in ce mai 
pede. lată numai trei cifre : in 
iembrie anul trecut, laminau IS

fasonează 
ce 

re.

4e
lingouri pe schimb. In decembrie Mi
ajuns la 135. in februarie a-
nul acesta ta 155. Cind
dat seama în ce ritm poate mec-
8e. Vasile Zăvalaș Și a re-
calculat forțele, a stat de vorba cu 
toți oamenii săi și. in cinstea ceM 
de al treilea congres al partidului a 
inițiat acțiunea ridicării randamentu
lui laminoarelor. Aceasta insevua o 
uriașa economie in ceea ce p< >v este 
transportul materiei prune, aceasta în
seamnă asigurarea unui ritm ă’ ce 
in ce mai înalt in întreaga prwdacve 
a bfammgfaa:. Asta e VaaMe la- 
vAlas «mani care m poale să staa • 
cL-pd Mră să rvabnum. tara să m

unul sau doi mniriatl tauo pe «C* 
e'_ Are piuă acum peste o nmț ăe 
oameni pe care i-a I erttx ameer" • 
— marea Im mulțumire — cu amdu 
că de la calificarea i an rsead
ani buni, nici unul dintre mintă un 
are încă 32 Oe am. — a*ci » « ta 
care a fost încadrat el ca Lammerar.

Dar toate acestea privesc *ear zar * 
In producție ale comuuMutai Vamie 
Zăvălaș. In activul de partidL ei ara 
încă o sarcina : aceea de a se ec^a 
de atragerea și educarea de nui oa
meni care sa merite să devină candl 
da ți.

II vezi în timpul Im 'taer. iarăși în
conjurat de tineret. De Gligereanu. 
de Șerban. de tindea, de Aieagu. 
și de atiția și de aiiția «Ița pen
tru că mereu ii înnoiește. mereu 
îi înmulțește, li învață cum să »e 
poarte. îi învață cum să-și In’rebuin- 
țeze banii, ii invața cum să-și de- 
săvîrșească cunoștințele. Și atunci 
imaginea lui Iți apare cam așa: In 
cabina de comanda cu mina pe ma. 
netă, cu ochii pe cronometra și agre
gate, el prinde lingoul roșu, moale, 
bun de modelat intra brațele uriașe 
ale mașinii sale. 11 fasonează pe lung, 
îl fasonează pe lat, II îndreaptă. II 
lungește. îl subție. II întinde. Apoi, 
cu o ultimă mișcare, trimite oțelul pe 
podul de role, gata laminat, cu formă 
și contur precis, bun de întrebuințat 
mai departe...

In viața de toate zilele, manevrind 
altfel de manete, acelea ale resoarte- 
lor sufletești, el face cam același lu
cru pînă cînd, cu o ultimă mișcară 
dă drumul omului format, educat, bun 
de a face treabă mai departe.

Un ultim amănunt : la ora trei, la 
sfîrșitul lucrului, l-am văzut plecind 
extrem de grăbit.

— încotro ?...
— Am o ședință la gospodărie, mi a 

răspuns el zîmbind vinovat.
— Gospodărie ?... care gospodărie ? 
_  Gospodăria co-lectivă din Cristur. 

M au ales în comisia de cenzori.
Nu mai pricepeam nimic.
— Cum asta ?
— Ei încă voiau să mă aleagă în 

consiliu.
Bine, dar dumneata ești munci- 
acl la Hunedoara.
pricepu :
Da, dar cu casa stau în Cristur. 
comună frumoasă, curată, miine- 

Hunedoa- 
ee

J
, cerusem cuiva (e mai bine să-i 
trec numele sub tăcere, ca să 
nu-$i închipuie că plătesc dinte 
pentru dinte), ti cerusem un 

articol, nu mare: „Cum au iniim- 
pinat muncitorii de pe șantierul... 
(șantierul unde lucrează tovarășul și 

prietenul acesta al meu, căruia nu 
mă-ndur să-i dau humele), proiectul, 
abia apărut tn ziare, al Directivelor' 
celui de-al treilea Congres al parti
dului. Voiam să citesc articolul sea
ra, lncorporîndu-l programului sap. 
tămînal al stației noastre de radio
ficare, aici, tn colonia de intervenție 
a Combinatului de cauciuc sintetic, 
ori, cum s-au deprins de mai demult 
localnicii, constructorii, să numească 
această colonie: „tn 
bără nu mai este, a 
muri" acum 5—6 ani.

Poftim de mai zi și azi „tabără"'. 
E impropriu. O „tabără' cît un 
șel° „Tabără" cu strada 
principală asfaltată, 
blocuri, cu magazine, 
cinematograf, club, bibliotecă 
principală? (Pentru că ma. 
sint clteva alte biblioteci In 
grupurile sociale din jurul 
ceiorlate șantiere. Combina
tul de cauciuc e numai unul 
dintre uriașii industriei 
noastre petrochimice care ia 
naștere pe .valea Trotușului, 
— ceilalți uriași se-nșțră 
de-a lungul autostrăzii, kilo
metri și kilometri, pînă hăt 
departe, dirțcplo de Borzești: 
Rafinăria. Termocentrala, 
„Soda", așa i se spune tn 
mod obișnuit de către localnici, 
lailalt mare Combinat nu „Combinat 
chimic" ci. mal scurt: Soda. Fabrica 
de sodă caustică.

Nu-i „tabără' în „Tabără" așa cum 
n-a fost nici articol pentru staț a de 
radioțiiare, cu toate că tovarășul și 
prietenul meu imi promisese solemn: 
...V-acea grijă. Nu te las f.

.W-a lăsaL II ținiuise producția pe 
șantier tot timpuL E maistru. Răs
punde. Firește.

— Dar de ce mi-ai făgăduit ?
— Da de unde-avoam ea să știa ci 

tocmai azi, ia tezui mea o să-m. so
sească mate^aieie pe cate le cer ie^> 
sdotămlnă ?

Araa dreetate. Aveam dreptate. Si 
el. șt ea. M-am latoes în tabără, ams.- 
ril. șs necășit F pLn de (iod. Soatiz- 
r-j'.ui. ca oricărei funster, știți, pa- 
pnă oieuie ii trebite ca să ișse : 
g-.od. tocmai câ pkx-âse

— Ce umbli așa plouat, ’̂ a-ișe
Unul dlr.tee acticiftii com.-:etulsd ee 

parfrd arășeneac fft pasase cczmaie 
ae cats iac fi porm.se 'ara pe fuses, 
peste bălfi. printre raminaaeâe a 
goasti... ..spre cascrsc*. Mă z^we. 
‘ u-i ăbăase inima să aaă-^rrebe. 
.4 găsi: soluția pe ioc:

— Scrie dumneata articoiai.
— Qnd Au rămas âptr dbeva

are p.na fa p-ygrumul siatiez.
-c tunc-iz băne maxcOcru

ae pe foat-eral arta, f~-u rr-c-
rpx» c.nd aa zuarebe. trm

Tabără". Ta. 
fost „pe vre-

oră-

Ștetan Cioacă, om de ba f tina lui din 
Valea Prahovei, unde s-a născut și 
unde-l așteaptă nevasta 
Șase copii 
despre ei. Acum e-n valea Trotușu. 
tui, trimis 
rul și-aici, 
părți. Con~. --tor, nu? Este o vor
bă : constructorii. clnd vin, încă 
nu-i nimic, dar cind e totul gata și 
bine — ei pleaca. Darnici.

L-am cunoscut de departe pe Ște
fan Cioacă. E sudor. Șef al echipei de 
sudori de la conductele uzinale. Cu 
masca pe față, cu mănuși de auto, 
mobili st și cu soarele acela mic muș- 
clnd metalul, să se croiască reduc
ția direct din tronșon (metoda nouă 
la care a trecut echipa de citva timp, 
adică de cind a devenit echipă frun
tașă). Așteptam o pauză in mun
ca acelui soare cit o mandarină.

cu 
cu Din carnetul de note

PROIECTU

tor 
El

E o 
poimiine ajunge suburbia 
rei. Numai că, vezi, oamenii nu 
prea îndemnau să intre în gospodărie. 
Eu, cînd eram acasă le spuneam, le 
vorbeam, le povesteam șl ce am vă
zut prin Uniunea Sovietică. El, ca ță
ranii, de, măi șovăitori. Atunci m-am 
ambiționat și eu și tot concediul ăsta 
m-am dus din casă în casă, am stat 
de vorbă cu fiecare în parte.

Cînd s a înființat gospodăria m-am 
trezit ales. Eu zău, am încercat să le 
explic. Mă durea că-n satul meu nu-i 
gospodărie. S-a înființat, sînt mulțu
mit. Dar ei. nimic ; au ținut-o una și 
bună pînă am primit să m-aleagă...

Și mă privește sincer; M-au ales, 
acum trebuie să fac treabă.

★

Da. Asta-l omul pe care l-a format 
Hunedoara. Asta-i omul care la 32 
de ani nu avea încă un rost în viață 
și care acum a ajuns să facă cu cin
ste parte din avangarda clasei mun
citoare.

Corneliu Leu

pectiv cooperare strmsă intre fie- 
rarii-betoniști, dulgherii, betoniștii și 
zidarii cărora le revine un același o- 
biectiv. Dar asta-i producție. In 
munca culturală de masă, metoda e. 
ciu'pei lui Subou e comentariul. Ei, 
..băieții lui Subov", nu difuzează 
presa pe tăcute. Stau de vorbă cu 
oamenii, ti îmbie să citească mai a- 
les cutare sau cutare articol, dar nici 
asta la tntimplare: „asta l-ar in
teresa In special pe N. . Și foiletonul 
ăsta o si-i prindă bine lui V...“ Așa-s 
băieții lui Subov. Ii învață șeful Su
bov. Au și un virstnic în echipa lor 
de tineret. Ml s-a mărturisit intr-o 
zi virstnicul acesta că se simte înti
nerind „printre băieți".

In zi ia aceea, căutasem echipa tul 
Subov la locul ei obișnuit de muncă, 
obictivul E 3 și n-o găsisem. „Un
de.!? — La cinematograf. Cum, ia 
cinematograf ?" Era dimineață pe la 

3. Bine, știam eu, aflasem, 
că băieții lui Subov vizio
nează cu regularitate toate 
filmele, fie aici, in așa-zisa 
„Tabără", adică la cinema
tograful clubului Constructo
rul.

l-am găsit acolo, înlocuiau 
grinda tavanului.

Bocăneii, hlrjtit de fierăs. 
trău, ordine rostite scurt 5 
echipa lui Subov dădea zor. 
Inălțaseră băieții, in fața 
scenei .un perete din placaj, 
din dușumele pină-n tavan. 
Amețeai clnd te uitai'la cei 
cocoțați tocmai sus, unde.s 
tustrele.

— Noroc „ Cit o si dureze repa
rația ?

Mi-a răspuns Subov:
— Vedem 

citeva zile, 
timp și ia 
graful ața, 
dau răgaz 
fierarii. Lucrăm aici dimineața, să nu 
tulburăm spectacolul. Noi. toți din 
echipă, stntem mari amatori ac jilme.

Grigore Subov. de data aceasta, 
era cu echipa la obiectivul lut din 
lotul D. M-a ascultat grav, dus pe 
ginduri. Apoi:

— Scrieți, vă rog. Și mi-a dictat: 
Cum am văzut c-a apărut in ziare 
proiectul de Directive ale celui ae-al 
treilea Congres al Partidului Munci
toresc Romln, noi, 'ntreaga echipă, 
ne-am și apucat <.a de obicei să citim 
și si discutăm cele ce citisem. Ne-au 
impresionat cifrele din planul de dez
voltare a economiei noastre națio
nale pe an:i 19(0—19(5. Sorbeam zia
rul. L-am citit pe nerăsuflate. Parti
dul nostru. In fruntea clasei manei, 
toare, pregătește patriei, poporului, 
un viitor grandios. In fața noastră 
stau perspective de-n măreție fără 
seamăn. Pentru ca să transformăm 
mai departe in realitate aceste stră
lucite perspective, noi, tineretul, rom 
lupta și munci fără preget, zi și 
noapte. Vuiorvl este al celor ce mun
cesc. Viitorul este al țărilor noastre 
socialiste, tn frunte cu marea Uniune 
Sovietică, cea dinții țară din lume 
in care a triumfat 
listă. 
muL
greu 
tLzsd 
comanisu. marxist, '.entrusts, sp-e a-si 
atinge aaoăc iprp a-d t’icr ni m ■ 

'M «MB-nL* <|i ■ m :t deocam- 
end ne zevt • imperr.e ge-
nnuii E t^.ciani. sood'a ? Pen. 
tru mai malt acum n-aț p'ta avea 
t mp.„

De altfel — mi-um spus, după ca 
i-am t!' ns mina și-am plecat spre 
stația de radioficare, că mai aveam 
numai o jumătate de oră... — de alt
fel, aproape n-am ce redacta.

Subov spusese tn puține cuvinte 
ceea te gindesc tn aceste zile toți 
muncitorii de la acest șander.

L
DE DIRECTIVE
ce.

loose •
<>e ca'e

mă nitam In altă pa'te fi parcă ci
team am nou inscripția pe care o 
mai căzusem aituaâeva._ tei pe șan
tier: 
ia oare 
ba.

Ștefan 
P'ezeața 
st js ase tea. zi mbea :

— Ac„m patern vo'bi 
diuă ci: ma xiS-nesc. Ce 
svun y

— Despre pre-ertu! de 
Șttțf. it s:. ta noastră de...

— Btat. Tocmai că am discutat asta 
fi azi dim.neată ca tovarășii din e- 
chipă. No: am in special ac-
cealaL.. accealal care se pune mai 
departe pe -.ndastrio g'ea. fa indus- 
:'.alinarea socraksiă a țării, și mai 
des pe jLdusi'ia -ons'.'uctoare de 
TT.oșun. Că dvs.. aici e mie-
z-L Asfs urmărirea consecven.
:ă de către partid a ’.iniei lui poli- 
: e m-ecte-tocau :e „ Unde-i zia
re.’? fo-Spă sa — a scos 
te.s' 
dei! 9 S?

?_ t '<•- : 
ac a. Ar
fa sus Potai 

'S-'oȚțscxre era gd 
de ei, tsg '“.ne. E. naasai c'.t no-

* .mu pe Ls:i fi com:.niști 
-afc g din cet tineri in por-
t-d, c- dulgherul
C fțS'rf pri de echipa.
~ . aî&se, Ssbov. ca fi

nu-i atai-dzt Cind are 
ze eAwae te <*»■, «i faîiT tore.

£ ikf—etata-a i-’.e; te», parc-ar cin- 
«■ iii ? Șl

'ă^»aAe «eauata a chibza.'. scart. 
aura f se pa'e im-

-K-te .-ăspuat -ue.ie csvaue. ceea 
t iueraxsi :â-i piacc. îi interesează 

-. mod srasrb.: ărobiema. Echipa lui 
Subov. fruntașă in producție, este in 
c eiași f!mp fi o buni echipa ae agi
tato'! ei.
zeazâ in 
msorito'ii 
S;r.e. sigur, 
f-e

...Vu priviți flama', 
te poți dar

Adevărat: 
la flamă.

Cteară 
de !a

■nsă Îmi 
început.

remorcase
Clnd și.a

un minut, 
sa că mai

Directive...

,.Scin- 
-! j<. -a p>ept; ve- 
. dezvoltarea bazei 

•mOe a so,:, smulut n 
Creșterea țorțelor de 

rv-derua—
■re. articolul pentru 

Scris, de fapt.

< -

.băteții lai Subov". difu- 
:t;a'e zi presa printre 
din Iot ui D. Sarcină ? 
sare.nu, da' sînt fel de 

Ie feluri de a-țt dure sarcina la 
'epl nire. Cum și-o duc ai Uu Su

bov. cu el in frunte ?
.Iți.a povestit chiar Subov: au o 

metodă a lor. Jn producție, la dul- 
gherie, aplică metoda „In lanț", res-

Se împlinește
Era prin vara anului 1947. cînd. 

urcat în spatele unui camion, 
înghesuit cu alți douăzeci, am 
pornit pentru prima oară pe 

Valea Mureșului In sus.
Reghinul era învăluit în clar obscu

rul înserării, iar mai departe, cînd 
Mureșul e tot mai prins în corsetul 
munților, pe cerul ca de muselină de 
un albastru lăptos, se profilau silue
tele brazilor ca tăiate din carton 
negru.

Trecuse bine de miezul nopții cînd, 
sosit la Borsec. m-am trezit în mij
locul unei păduri unde am înttlnit 
tăietorii de lemne, țăpinerii, care de
cenii de-a rîndul, ca și coastele dea
lurilor, au fost jefuiți de „regii" au
rului verde.

Cutreerînd dealurile șl munții le-am 
văzut văduvite de bogăția lor. Păreau 
întinderi nesfîrșite peste care a trecut 
năpasta vreunui cataclism geologic, 
smulgîndu-le viata, furîndu-le vlaga.

Se făcea aici, în era superioară a 
barbariei capitaliste, o risipă crim’- 
nală de vieți și de avuții. Fiecare 
stînjen de lemn tăiat și fiecare par
celă exploatată, însemna și cîte un 
om ciuntit, o movilă proaspătă în 
țintlrimul răsfirat printre cîțiva brazi 
tineri...

Sînt probabil puține locuri în țară 
unde omul și pădurea să se fi legat 
așa de puternic.

Odată, pe la începuturile construc
ției socialiste din țara noastră, unul 
din oamenii acestei lumi a lemnului 
mi-a spus:

— Se tace o risipă mare cu lemnul. 
Pentrucă, mă rog frumos, dobori 100 
metri cubici în pădure și pînă ajung 
la destinație ca mobilă sau altceva, 
ce a mai rămas din ei ? Dacă se folo
sesc 15-20 ta sută. Ce s-a făcut cu 
restul ? S-a pierdut aicj puțin, acolo 
mai mult, poate ceva s-a și folosit ca

lemn de foc. Iar lemnul nu se fabri
că în uzină. Trebuie să treacă gene
rații pînă arborele crește ta loc și iți 
dă iarăși cîțiva metri. Trebuie <ă 
ajundem oa din 100 metri cubi dobo-'iri 
să folosim măcar 100. v'-- :
mult, dar măcar o 
avem grijă mare de

*
Bat timid în ușa 

aud voci ce discută cu însufîe-

Nu zic •s-.: 
sută... Trebuie să 
lemn...

biroului. Disăun-
tru se 
țire.

Bat
Nici
Apăs clanța, încet. Crăp ușa și vir 

capul.
Ălă întîmpină fum de țigară și văd 

oameni mulți cari discută.
— Mai tîrziu, sîntem 

spune cineva.
întorc privirea spre omul care-mi 

vorbise și stau o clipă locului fără să 
înțeleg : în fața mea. 
vrea să scoală măcar 
cubi marfă finită din 
în pădure.

închid ușa.
Deci mai tîrziu, îmi
Pînă atunci, mă hotărăsc să fac o 

plimbare, să fac cunoștință cu acea-'ă 
nouă cetate a 
țaș, pe urmă 
omul meu.

din nou. 
o mișcare.

tn ședință. îmi

e el. omul ca*e 
o sută de metri 
o sută doboriți

zic.

lemnului 
s3 știau

★
nou în fața 
ședinței.

ușii și așteptStau din 
■terminarea

Mă gîndesc la cefe văzute în
Doamne, de cîte jertfe, cîtă 

sudoare, încordare nervoasă, 
și pricepere a fost nevoie ca eceasra 
să se nască ? Vor crede oare genera
țiile viitoare, care vor lucra în use- 
menea cetăți, că înainte ca partidul 
să fi așezat pe o nouă bază întreaga 
activitate omenească în tara noastra. 
s-a lucrat și altfel ? Iși vor putea în-

uzină, 
trudă. 
voin;ă

Itiir-o hală a Combinalului

nai. A'u putem isprăvi In 
avem de lucru fa același 
E 3. „Facem" dnemato- 
printre picituri, cit ne 

de-o ord. două, ceilalți.

revoluția socia. 
Viitorul omenirii este comunis- 

De aceea nici un efort nu-i prea 
pentru clasa muncitoare cori
de partidele ei muncitorești și

Aurel Lambrlno

E ca un somn de vară și-o magică trezie 
Prin care mă apropii de ceea ce va fi. 
In ceața mai albastră și tot mai străvezie 
Văd mugurii gigantici intredeschiși spre zi.

Dintr-un adine de trestii, de floarea-nrourată, 
Tipsia unui nufăr deschis, învoit, rotat, 
Asemeni unei plute pe ape mi se-arată 
Purtind un prunc cu boiul gingaș și bueâlat.

Cu dinți mărunți
Copilul seminției
Nici crime, nici măceluri, nici patimile hide 
In fundul amintirii și-n carne nu mai zac.

de 
de

lapte, șăgalnic imi suride 
peste veac și veac.

Din nu știu ce substanțe mai 
S-a-nfiripat petala de zîmbet 
Nici cămețuica scurtă nu știu 
Și-a depănat lumina de abur

blinde, mai ușoare, 
din obraz, 
din ce fuioare 
și de gaz.

4
*

E pruncul omenirii, născut din
Mai iute-mi amintește un fraged, splendid mit. 
Așa cum 
E parcă

Iut( și totuși

imi suride din stînjenei și lotuși, 
micul Eros aevea zămislit. i

Vederea 
Și arcul 
Și unda 
In ochii

lui mă-ncintă : gropițele viclene, 
lui, și torba ticsită cu săgeți, 
nemișcată ascunse printre gene 
de lumină și vinătoare beți.

Cite grozave mituri s-au scufundat de-a rindul 
Intr-un noian de singe și pulberi s-au făcut I 
Un val de fericire mă fulgeră la gindul 
Câ el e viu și-mi ride din veac neînceput.

Unde e Zeus ? Wotan ? lehova și Osiris ț 
Poate-ntr-un stih și-o slovă ori zugrăviți pe-un 
Dar el, din miez de nufăr și frăgezimi de Iris, 
Rod gingaș al iubirii, băiatul, a rămas.

Ca intr-un somn de vară și-o magică trezie 
Văd pruncul seminției viitoare ce va fi.
Ca Eros îmi suride prin ceața străvezie, 
Intre gigantici muguri ce se deschid la zi.

Cind il privesc simt parcă ce aspră mi-este gura, 
Un strigăt vechi, războinic, pe buze s-a nehegat 
Și haina de pe mine e 
Ca pieile, ca lina ce-n

grea, opacă, sură, 
veacuri le-am purtat.

In fundul amintirii, prin 
Coșmaruri trec și leșuri
Și casca nădăitâ-n măceluri mă mai 
$i-o cicatrice hidă mă taie curmeziș.

vadul meu de singe 
mi-aruncâ pe prundiș. 

stringe

Cu ochii lui imi pare că mă privesc : 
De viratele de piatră mă văd și imi maior - 
Făptura mohorită, cu plumburii pleoape, 
Sub care trec vedenii din codrul pinditor.

aproape

Și totuși, eu, străbunul greoi, eu, tai cărare 
Prin sihlele-ncilcite spre zarea lui de crin. 
Cu ochii mei cei aspri văd dulcea arătare 
Cu tălpile-mi rănite in marș trec riul lin.

I
1
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un vis vechi

Contiguu/ forestier Gălăuțaș

chipui
nicii comuntete cl ____ ____
fără mașini care se opresc automat, 
atunci cînd deget.' hsc-ltor-jîui este 
In pericol de a fi ..îndrepMf o da:ă 
cu canturile furnirului, sau că jumă
tate din masa lemnoasă era pierdută 
prin procesul de fabricație ? Și 
chiar dacă Iși vor spune ee^tsia. tre
buie să afle că intrarea lor în noua 
istorie, le-a fost asigurată pr.i Jertfa 
clasei muncitoare, de ud samid a! 
muncitorilor care a șt’ut să taidrep e 
viața spre un nou făgaș.

Ct de simplu îe va părea lor și ci'ă 
trudă și sudoare necesită să constru
iești totul așa. ca munca să devfaă o 
bucurie în'r-o certe a lemnului, ca 
cea de )e Gălăuțaș.

Totul este făcut de inișini care aș
teaptă și ascultă comanda onrufa’. 
Omul e prezent ca să supravegheze și 
să aprovizioneze mașina.

în noul Gălăuțaș se lucrează în să*i 
vaste, spațioase, curate și aerisite. Se 
lucrează te lumina tuburilor fluores
cente, cu mașini care dntă domol ca 
un adagio de Bach.

Uzina de te Gălăuțaș e numa: o ve
rigă a lanțului, e unul d:n copaci pă
durii de uzine care vor înconjura 
codrii țării noastre. Și In toate aceste 
uzine noi, se va lucra ca și aici, și 
mai bine, tar marea bogăție de lemn 
a țării va fi folosită în noile cetăți în 
așa fel oa să dea aproape tot ce poate 
da. Acesta a fost un vis a] trecutului 
șî este o realitate a prezentului de 
azi și de mi ine.

*

generațiile din epoca feh- 
s-a txitut lucra

fraza și nici să înșir tot ce m-ar in
teresa, că numai ca-1 văd că fața i se 
împurpurează, devine vioi și agitîn- 
du-și brațele ’ncepe' să-mi explice:

— Cît la sută ? Vezi. în fabrica asta 
se Intîtnplă un lucru curios. După ce 
•m folosit întreaga masă lemnoasă și 
am fabricat furnirul ți placajul și 
ușile celulare, vrem să fecem și plă
cile aglomerate. Dar nu mai avem ce 
pune în aceste plăci. Nu acum... Acum 
mai avem din ce am adunat... în Iu- 
n:fe trecute, cît secția aceasta n-a 
funcționat încă... dar peste ckeva lurr. 
ca să producem plăcile acestea, va 
trebui să aducem de la gaterele din 
împrejurimi deșeuri de fag și răși-

In fine...
Toți au plecat. Și omul meu e gata 

de plecare. Intru și mă opresc timid 
in fața lui.

— Aș vrea să știu cît la sută din 
masa lemnoasă intrată îri uzină se 
folosește... iiar nu apuc să termin

împrejurimi deșeuri
Douse...

— Dec:... ? pot să 
su’ă melci cubi... ?

— o să realizăm 
metri cubi produse... 
poți să scrii...

Acum. Lttzi (Lali, așa cum îș: spu
ne singur), nu mai e de recunoscut. 
Parcă acuma ar fi început ziua lui de 
muncă. A uitat de oboseală, a uitat 
de tot. căci se vorbește de fabrică, de 
lemn, de noi posibilități...

— ...poate spun lucruri fără impor
tanță. dar mă gindesc și la o serie de 
lucruri mărunte. Poate n-ar trebui să 
mă preocupe ca director Dar uite, mă 
preocupă, cum am putea valorifica 
fiecare bucățică de furnir deșeu. Eu 
iubesc foarte mult copiii și mă gîrt- 
deam ce ar fi să propun ca o părticică 
a deșeurilor de placaj oare nu mai e 
bună declt de tocat pentru aglome
rare. să fie valorificate ca scîndurele 
pentru traforaj pentru copii. Nu prea 
au ei ce să ferestruiască... Apoi, m-am 
gîndit dacă nu e cazul să propun ca 
îri locul seîndurilor de jumătate țol ce 
se folosesc în vagoanele de marfă 
pentru transportul griului, pentru 
astuparea unor crăpături să se folo
sească deșeurile de furnir de un mili
metru grosime... Poate toate acestea 
vi se par...

— ... foarte interesante și cred că 
mertă si le discutați.

scriu că din o

cel puțin o sută 
- Da. tovarășe.

Trecem 1a alte probleme. Mă Inte
resez de colectivul uzinei. Se oprește 
pentru o clipă, își împletește degetele.

— Sînt încă multe probleme. Ai.tr 
ca la orice șantier, s-a adimat multă 
lume din toate colțurile țării. Sînt 
oameni feluriți și obișnuiți în diverse 
chipuri. N-au învățat cu toții ce-i aia,, 
să lucrezi într-o uzină, împreună. 
Să-ți povestesc un caz. La furnire,' 
avem un maistru, șeful unei partid;. 
Barti Ștefan. Priceput om. Echipa lui 
depășea regulat normele. Intr-o zi, 
am stat de vorbă cu el oa să preia 
conducerea echipei oare rămînea în 
urmă. EI a acceptat și lucrul s-a 
făcut. Ce să vezi' însă ? Oameni! din 
fosta lui echipă sînt nemulțumiți și 
cer revenirea lui Barti. Atunci ne-am 
adunat și le-om spus : „Măi o-ameni, 
voi nu citiți ziarul ? De ce să nu 
aplicăm și noi ce<a făcut Militaru ia 
București ? Și știți oare e azi rezul
tatul ? Vechea echipă fruntașă, frun
tașă a rămas, Iar cea codașă nu mai 
e codașă.

— Dar activitate culturală aveți pe 
aici ?

Nu se plînge. deși îmi declară șire1 
că Operă încă n-au. Au cinematograf 
de mai multe ori pe săptămtiă, e .și 
Toplița în apropiere. Posibilități sînt. 
Trebuiesc doar folosite. Oamenii sînt 
dornici și gata oricînd să participe la 
manifestații culturale.

După mesele aici sînt scurte. Din
spre dealurile din nord. înserarea în
cepe să coboare. Ne ridicăm. Stntem 
gata de plecare.

— Ce alte planuri aveți ?
— Sînt încă multe de făcut. Am 

multe planuri și multe vise. Din 1929 
de cînd am cunoscut partidul. d« 
atunci visez. Acum visele devin reali-' 
fate. O să dispară micile unități ca-e 
lucrează neeconomic și în locul lor 
vor apare întreprinderi moderne, ede. 
vărate comh">ate care vor folos! în 
cel mai înalt grad lemnul, iar pier
derile... ele vor fi minim-aje. Inchîpu- 
iește-ți că țara va avea — și asta e 
o realitate apropiată — numeroase 
întreprinderi mai bune și mai mari 
declt asta de te Gălăuțaș. Mă gîndesc 
apoi ta casele care se vor ridica din-- 
plăcile pe care muncitorii de aici și 
de fa alte întreprinderi le vor fabrica. 
Am vorbit cu un tovarăș inginer de 
ta București care se ocună de treaba 
asta și l-am rugat să le proiecteze 
frumoase, să le îmbrace în culori vii, 
vesele, pentru că în ele vor locui’ 
muncitori. Mă gîndesc că nu va trece 
mult și se ya creta tacul de ta Bicaz 
și îmi închipui de pe acum ce fru
musețe va fi cînd pe malul lui se vo’ 
spăla în oglinda apei oasele acestea, 
sau la cabanele ce se vor bronza pe 
malul mării... far în fața oaselor, 
oamenii, mii și mii, fericiți că au 
apucat să vadă răsăritul acestor zile 
libere.

*
Visele devin realitate...
îngrijirea și exploatarea rațională 

a bogăției forestiere a fost unul din 
vechile visuri ale poporului nostru. 
El n a fost niciodată mai bine expri- 
mat și concretizat ca în planurile ela
borate de partidul comunistiîoe ți în
făptuit de masele muncitoare.

Matei Gali

porm.se


Mlrc.a NEAGU

CU ARIPILE ÎNTINSE
hiar In i 
dealului, acolo 
începe Orașul 
ciloresc, se 
șase blocuri 
Aici -ste Complexul 

școlar profesional al Combinatu
lui siderurgic Hunedoara. In fie
care început de toamnă. cind 
frunza pomilor înctlfi ce încon
joară imensa curte a complexu
lui. mat este incă verde, curtea, 
cantina, dormitoarele, totul este 
cuprins de. voioșia tinerilor ce 
abia au terminat școala elemen
tară.

De fapt așa este mereu cind 
vine o nouă promoție. Sini ti
neri veniți din toată regiunea 
Hunedoarei, chiar și din alte 
părfi ale țării, fi poli recunoaște 
după îmbrăcăminte ; vin imbră- 
cap în costumele specifice 
Țara Hațegului, din Zarand 
din ținutul pădurenilor. Vin 
învețe o meserte și apoi să lu
creze tn secțiile uriașului com
binat. Ceea ce-i caracterizează 
este Optimismul. Nu-i sperie anii 
de școală și nici practica la fur
nale sau otelării. Sini încrezători 
tn forțele lor, siguri de izbindă.

...De aici a plecat și Tripșa 
Ștefan, Erou al Muncii Socia
liste. Vestitul maistru ofelar al 
Hunedoarei a alergat și el prin 
curtea acestei școli, billind min
gea în orele libere. Asia a fost 
însă în anul 1949. Cu bocceaua 
in mină a po'tiil spre orașul 
Hunedoara să învețe o meserie. 
Părinfii săi l-au condus pină la 
gară, povățuindu-l să nu-i facă 
de rușine. Să învețe bine, că me
seria este o brățară de aur. Co
muna Bărăbanț din raionul Alba, 
unde s-a născut Tripșa, nu este 
așa departe de Hunedoara, dar 
pentru el drumul acesta lost 
tare lung, părea fără de sjușit. 
Cind a pășit în curtea largă a 
școlii, cînd s-a văzul între sutele 
de puștani care ca și el așteptau 
tn coloană pentru a primi cos
tumul de elev, inima începu să-i 
bată puternic, de parcă ar fi vrut 
să iasă afară, să zboare ca 
glodurile. Dar cele moi 
nice entolii le-e încercat Triirșa 
cînd s-a văzut in fața unui cup
tor Martin Un asemenea cuptor, 
în plină campanie de lucru, im
presionează și pe zei maturi, dar 
mi-te un puștan de 15 ani citi 
avea Tripșa pe atunci. Duduitul 
înfundat al cuptoarelor, clocotul 
otelului, limbile de foc ale in- 
lectoarelor. — pe atunci se lucra 
cu păcură — ce cuprindeau cup
toarele din toate pârlite. l-au 
făcut pe Tipșa să se decidă asupra 
meseriei de oțelar $i s-a s-ăzut 
că alegerea a fost cit se poale d» 
hună. Profesia aceasta i-a adus 
mari satisfacții Dar pină cind 
s-a văzut aici, Tripșa a trebuit 
să învețe, să muncească cu multă 
perseverentă.

Anii da școală au trecut și ia- 
tă-l prim-lopilor 'a oțelăria elec
trică. Lucrează pufin la aceste 
cuploare pentru că tinărul Tripșa 
primește o sarcină oarecum 
cată. Este numii maistru cu 
gălirea elevilor de la școala 
tesiunală. adică a puștilor 
ca și el. au iosl atrași de 
marea uzinei. Pentru prima 
l-au încercat îndoielile : Nu era 
prea tinăr pentru asta ? II vor 
asculta copiii ? Practica a dove
dit că atunci cînd in munca pe 
cate o faci pui pasiune, i te de
dici in întregime, așa cum a fă
cut Tripșa. este imposibil să nu 
reușești. La cuploarele de topit 
otel lucrcajă astăzi ți Orcit Paul 
ți Bruian Dumitru ți Drăghin 
loan. Cu to/ii au fost elevii mai
strului Tripșa. el le-a călăuzii pa
șii pe drumul măiestriei. Și dacă 
echipei' conduse de aceștia se nu
mără printre fruntașele otelăriei

coama
i unde 

Mun- 
află 

muri.

din

.s<i

n
putere

deli- 
pre- 
pro- 
care, 
che- 
dală

nr.
Irului Tripșa.

Mat tirziu. 
tărie Mărim 
bareze prima 
aleși să lucreze 
Tripșa

1, asta se datorește și mais-

noua oțe- 
*ă se ela- 
printre cei 
a lost și 
organizezi 

munca la cele 3 cuploare, 
mai mari din (ari. nu este 
loc ușor. Dar perseverent și 
de inițiativă sprijinindu-se 
colectiv, ttnănil maistru duce în
totdeauna la bun sfirțit orice ac
țiune. De multe ori cind se în- 
timplă vreun mcaz. maistrul 
Tripșa stă pe platformă ore în
tregi. zi și noapte, uitind de 
masă și de noimi. Pentru asta îl 
iubesc tovarășii

Toate acestea le-am aflat din 
discuțiile avute cu ortacii său de 
lucru. Pentru că de la el am a- 
flat foarte puține lucruri. Cu 
modestia care-1 caracterizează. 
Tripșa Ștefan este tn stare să-|i 
vorbească or- întregi despre ote
luri, despre munca de la olelă
rie, dar foarte puțm despre el.

Discujia noastră are loc în ca
bina de comandă a cuptorului 
nr. 2 a. Im repetal-le mele in
sistente îmi povestește amănunte 
din prima sa călătorie în străi
nătate Asta n fost în R. D. 
Germană, cind pentru rezultatele 
obținute în producție. CC.S. îl 
trimite să-și petreacă concediul 
de odihnă în tara prietenă. Apoi 
îi vin în minte mmresii din croa
ziera de pe Marca Neagră, fă
cută cu motonava ..Transilva
nia". Rizînd îmi novesieștc re 

rindurile 
Rărâbanf 
care le-a

a.

cina la 
trebuia 
țarut. 

aici
Ștefan. Să

cele 
de

plin 
pe

loa'le plăcute are 
Sovietică. Aici a 

spe
cii 

Za- 
avut 

să

zarvă au produs în 
concetățenilor săi din 
cele două s-ederj pe 
trimis ți pe cure srau niște ștam
pile cu litera ciudate. Erau ve
deri din Istambul ți din Atena.

Amintiri 
din Uniunea
stal aproape 4 luni pentru 
cializarb. Lucrtnd -ol la 
vestijii oțeluri sovietici 
porojstal. în Ucraina, *1 
posibilitatea să învețe

col 
din 
a
cum 

plămădească otelul ntai repede și 
mai bine.

Apoi mi-a povestit cum tova-

rășii sii de lucru au discutat 
primirea sa in rîndtirile partidu
lui. După propna-i mărturisire, 
atunci cind a primit carnetul 
roșu, părticică din steagul victo
rios al partidului, ei s-a simțit 
mai tare, mai puternic. Mi-a po
vestit că are un apartament cipțr 
fortabil in Orașul Muncitoresc. 
Cu gingășie în glas mi-a vorbit 
despre fiul său. $trfan. care a- 
cum este dc-o șchioapă. E gra
șii ț. vioi și-i place să se . joițcg 
tare milll.

Intlm/darca a făcut să fiu pe 
platforma cuptoa'clor de la noua 
olelărie in preajma marii sărbă
tori a celei de ii 15-a aniversări 
a Eliberării patriei noastre. Dis
cuția ne-a fost iiilreriiptă de un 
tinăr care alerga cit îl țineau pi
cioarele. S-a mirii în
nostru și cu emoție în
strigat :

— Ați auzit, fraților ? 
al nostru este Erou a! 
Socialiste !

Nu pol să 
tlmplat apoi 
și o bucurie de nedescris. Ce a 
urmat mai tirziu .' Dțrlarii au 
obicei pe care nu-l trădează 
mai bine de 10 am. In ziua 
ceea 
două 
di că 
plus.

...Cind s-a întors Tripșa de

dreptul 
glas a

T ripșa 
Muncii

descriu ce s-a tn- 
Era un rnluziasm

s-au elaho-al opt șarje, 
mai mult deeil planul, 

aproape '409 tone oțel

un 
df
rt-

Cm 
,t-
In

la

fii tovarăși de muncă, 
aprindem cite o țigară

K duc foarte des la sec
ția I-a furnale. Urc 
sus pe platforma de 
încărcare pentru a-mi 
reintHni prietenii, foș 

Ne 
Și

privim mersul lin al corfelor pli
ne cu minereu și cocs. De fie
care data amintirile pun stăpi- 
nlre pe noi. Despre ce vorbim? 
Despre tot, fiecare aduce o nou
tate, o veste. Dar într-o după- 
amiază, cînd după cîteva săptă- 
mini ne-am strîns ca deobicei în 
fața cuptoarelor de prăjit mine
reu $i fumam tradiționala țigară 
făcută din ziar, cineva, Marin 
mi se pare, spuse cu glasu-i 
moale, moldovenesc:

— D-apăi ce mal era și cu 
carele acelea! A uitat cineva de 
profesia noastră de ghlftari? să 
vedem care din noi de aici am 
fost ghiftari. Mina sus.

Au ridicat mai mulți mîna. 
Doar cițiva tineri stăteau și se 
uitau la noi. După față am 
dus că nu pricepeau nimic 
ce se petrecea aici. Unul 
ei a stat puțin la îndoială, 
apoi cu glas sfios a spus :

explicați-ne

țlfe se 5pri brusc In fața uneî 
clădiri pe care erau niște litere 
mari dar afumate, ca și clădirea 
mică fără geamuri a gării, 
lată-ne ajunși și la Hunedoara, 
orașul in care ne pusesem mari 
speranțe și care avea să ne în
deplinească visurile tinereții.

Cei 120 brigadieri care formau 
brigada sosită din București vo
iau să se facă strungari, me
canici, lăcătuși. Dar combinatul

partidul a chemat pe slderurglștl 
să sporească producția de metal, 
furnafiștii noștri ajunseseră a- 
proape la 29 de ghifte! începu
sem să ne obișnuim. Eram mul
țumiți că, nu mai eram niște 
meni fără căp&tii, ci oameni 
lositori

Mai 
spargă 
tarilor: 
zate. In fiecare

societății.
tirziu. un zven veni 
liniștea noastră, a ghif- 
furnalele vor fi mecani- 

zi nenuinărați

de- 
din 
din 
dar

— Măi tovarăși, 
si nouă despre ce profesie vor
biți?

Am fost
cîndva ghiftar
avea nevoie de ghiftari la fur
nale, topitorî la ofelării. 
aceeași zi, cum ani sosit la Hu
nedoara, am și plecat să vizi
tăm furnalele. Pe atunci 
două lucrau din cele cinci. Dar 
fumegau și scoteau un praf de 
te orbeau. încărcarea se făcea cu 
niște cărucioare mici, așa cum

In

doar

lunicu-

oameni erau pe platforma de sus 
și o măsurau cit era de lunga. 
Se faceau semne, se băteau 
țăruși, se săpau gropi. Intr-un 
cuvjnt mecanizarea începea să 
prindă viață.

Priveam cu oarecare neliniș
te la aceste lucrări. Intr-una din 
seri, cind stăteam in fața caba-

la noi in Chitila numai 
tare „este".

— Eu zic, — își dădu 
Costică Bucătaru — să 
miine cind intrăm in schimb să 
vorbim cu maistrul Suciu.

lată cum s-a intimplat că a 
doua zi. mica noastră delegație 
s-a dus la maistrul Suciu. La 
început, cind ne-a aflat gin- 
dul, baci Suciu s-a miniat.

părerea 
mergem

CONDEIE MUNCITOREȘTI
împrumutată 

puterea otelului, al 
cm ge în fiecare zi 

cuploare ale llune-

ani Tripșa Ștefan

București, oțelarii i-au făcut o 
primire călduroasă, entuziastă, 
așa cum numai ei știu Era căl
dura sufletului, 
parcă de ta 
Cărui șuvoi 
din uriașele 
doarei.

Im 26 de
este Erou al Muncii Socialiste, 
maistru principal la cea mai 
mare ofelărie a țării. Tripșa Ște
fan este abia la începutul vieții. 
Viitorul îi este descins. Sc-avimă 
spre el cu aripile întinse ..

— E bine că nu al apucat să 
practici această meserie i-a 
răspuns Vasile. Dar pentru că 
tot vreți să știți cum și ce, 
uite el — și arătă cu mina spre 
mine — o să vă povestească.

Se făcuse liniște. Prin fața 
noastră treceau continuu corfele 
una după alta. Am mai aprins o 
țigară și după ce am tras un 
fum zdravăn am inceput să po
vestesc o întimptare

...Prin 
mic cu 
oprit in 
sufletul.

adevărată, 
luna mai 1948 un tren 
vagoane înnegrite s-a 
gară, abia trăgîndu-și 
Sclrțiind din toate păr-

slnt tn mină, și cu care se tran
sporta minereul de fier și coc
sul, Cei care împingeau la aces
te vagonete se numeau ghiftari.

In fiecare furnal lucra intr-un 
singur schimb o echipă formata 
din Ițj oameni. Ghiftarii aveau o 
sarcină tare grea. Trebuiau să 
împingă la car, in care puneau 
aproape 1.200 kg. de minereu, 
cale de vreun kilometru; șl asta 
la un singur transport! Dar noi 
turnam zilnic In furnal aproape 
16—18 ghifte, ceea ce înseamnă 
tot atitea transporturi. In ul
timul timp, tnsă atunci cind

nei din tabără, cineva a pus 
degetul pe rană.

— Ce facem, măi fraților, cu 
mecanizarea asta ?

— Pe mine să mă bateți și 
habar n-am cum vine chestia 
asta cu mecanizarea — spuse 
Nicu Spătăceanu. Ce, o să pună 
la fiecare cite un motor ?

— Ce nu înțelegi măi. cap 
sec — răspunse Costică Bucăta
ru. încărcarea furnalelor nu se 
va mai face cu carele, ci cu fu- 
nicularul. Tu știi ce este un fu
nicular? Da — rise Nicu știrb 
— în București, pe Bulevard și

bucu- 
asta

tacă?

— Cum adică, măi — se în
furie el — în loc să vă 
rață că scăpați de munca 
brută, voi vă necăjiți ?

— Dar cu noi ce o să se
— Păi bine măi, afurisiților, 

voi credeți că la mecanizare nu 
mai trebuiesc oameni? Va fi ne
voie de lăcătuși, mecanici, șefi 
de echipă. Cine o să fie ? Voi I 
Da. nu vă mirați. Partidul s-a 
gindit bine la treaba asta. Aici 
pe platformă va funcționa o 
școală de calificare și in fiecare 
zi veți face cite două ore școală. 
Și acuma, haide, fuga la treabă!

............................................ ........ .
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Catinca SPĂTARU

Un copil de
A zile

Și
veam cîteva 

de concediu 
m ain hotărit să le 
petrec la o bună 
prietena cu care 
am fost colegă la 

profesională și care Io
la Vulcan. Din scrisori

școala 
cuiește 
am aflat că s-a măritat acolo 
cu un maistru miner lucrează 
ci electriciană la mina Vulcan, 
și că așteaptă un copil Dar nu 
despre această vizita vreau să 
vă vorbesc, cl despre acel taut 
petrecut in cursul vizitei, și care 
mi-a oferit o imagine atit de 
emoționantă asupra vieții noi 
ce a înmugurit, ca primăvara 
ramii pomilor, pe plaiurile noa
stre.

Mergind pe străzile Vulcanu
lui. am intilnit un copil, să tot 
fi avut patru sau cinci ani. ți
nut de mină de maic i-sa — o 
munrituare fudecind după stra
iul de lucru cu carr era îmbră
cată. Și acest copii mînca cu 
poftă o portocală. O minca cu 
poftă, dar pe fața lui nu se ve
dea nici urmă de acea uimire 
sau de bucurie exaltată pe care 
o au copii cind primesc un Iu 
cru pe cît de rivnit, pe atit de 
greu de căpătat.

Nu știu de ce. însă la vederea 
acestui copil mi-am amintit de 
un vechi articol al lui Get» 
Bogza „Paște rominesc". Scria 
Bogza : „De paște, țăranii ro- 
mini mănîncă pline... După 
masă copiii ies la porți cu cite 
o felie în mînă. arătîndu-și unii 
altora și comparîndu-îe așa cum 
fac cu |ucării!e copiii de la oraș 
(și. aș vrea să-l întregesc, co 
pili bogătașilor de la oraș, căci 
tare sărăcăcioase erau jucăriile 
copiilor de muncitori, care de 
multe ori nu le aveau de loc). 
Aceasta nu se poate petrece de 
cit de paște și încă de două ori 
pe an".

„De paște, țăranii romîni ma 
nîncă pline".,.

Nu era nici paște, nici eră 
ciun. nici vreo sărbătoare cînd 
am întîlnit pe acel copil de mi
ner din Vulcan mîncînd o por
tocală. Era o zi obișnuită, o zi 
de lucru, in care maică-sa întor 
cindu-se din șut și mergind 
după cumpărături, i-a luat por
tocala pe care o mînca.

Constantin OLTEANU

Nu se intere nici zilele-napoi, 
Nici apele spre tainice izvoare, 
Se profilează vremile prin noi 
Spre limpezimi de spații viitoare.

Se spulberă 
Și înfloresc 
Frumos e-ol 
Co suflul ți

zăpezile pe șes
zăpezi de floare merii; 
vieții noastre înțeles 
tunsul primăverii I

Sintem copiii unui veac deschis 
Cu sufletul, cu fața spre lumină 
Și fiecare piept cindva ucis 
l-a poruncit acestui veac să vină.

Nu se întorc nici zilele-napoi, 
Nici apele spre tainice izvoare, 
Se profilează «remite prin noi 
Spre limpezimi de spații viitoare.
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miner mînca portocale
Și acest lucru s-a intimplat 

aici, la Vulcan. In acest oră
șel de mineri cu o Istorie atit 
de frămintată.

S-a Intimplat aceasta Intro 
zi in care norii ce acopereau ce
rul. coborindu-l parcă aproape 
de vîrful munților inconfurâtorl 
cerneau o burniță deasă, mă
runtă Și rece, care te pătrunde.

Poate că la fel a fost vremea 
și în aceeași zi in care. In urmă 
cu aproape treizeci de ani. Vul
canul a fost evacuat sub paza 
jandarmilor. Mina a fost în
chisă și aproape patru mii de 
mineri, împreună cu familiile 
lor, și-au țtrins, la somația au
torităților din acea vreme, pu
ținul lor avut In boccele și cu- 
ferașe de lemn și au p ecat aiu
rea. în alte regiuni ale țării, și 
chiar in străinătate, căutind de 
lucru ȘÎ adăpost.

Nu criza a dus la închiderea 
minei, 
liștii. 
de a 
oiști" 
neri.

In
au putrezit, s-au frînt, galeriile 
s-au surpat, adincurile au fost 
înecate de întunecime și apă.

Am închis o clipă ochii și mi-a 
apărut Imaginea vechiului Vul
can, așa cum mi I au descris oa
menii de pe aici: cu casele parâ- 
duite cu ferestrele astupate cu 
scinduri. cu străzi pustii, străbă
tute cînd și cind de cite un pen
sionar ce se strecura ca o 

hrg in lungul pereți or.
Ce au făcut oamenii in 

Derioadă ?
Unii au căutal de lucru

rea. Mlhai Ștefan, hătrinul Pișta 
baci, cum il numesc cu respect 
localnicii, a lucrat la minele de 
cărbuni din Franța și Belgia. 
Alții au ajuns și mai departe, 
pină în America

Gyapaș Petru, hătrinul care 
are azi 64 de ani și umblă gir 
bovlt. dar tot nu se mulțumește 
să stea acasă ca pensionar ci 
lucrează la serviciul de salvare 
al minei, a rămas timp de IS ani 
fără lucru Citiți bine: 18 ani 
a fost șomer Și asemenea lui 
Gyapaș și Iul Mihai Ștefan, mii 
de mineri din Vulcan au rămas 
șomeri sau au străbătut străi-

cum susțineau capita- 
ci dorința lor sălbatică 
lichida „cuibul de comu- 
din acest brășel de mi-

mina închisă, armăturile

um-

acea

aiu

nătățile, în căutarea unei amare 
coji de piine.

Astăzi, la Vulcan, minerii care 
încheie contracte de lucru pe 
termen lung, capătă locuință 
gratuită, cărbuni pentru încălzit, 
înlesniri la procurarea hainelor 
de uzură. Iar cîștigurile ? „La 
noi la mină", povestea soțul 
prietenei mele, „un vagonetar 
ciștigă la 1.600 și 1.800 lei pe 
lună. Un miner bun trece și de 
2.500. Ciștigurile cresc și mai 
mult, pe măsură ce depășim 
planul".

Am văzut cartierul nou al 
Vulcanului, clădit pe dealul Ko- 
koșvari. Sute de apartamente si
tuate în blocuri cu 2 și 3 etaje 
cu ferești largi, cu balcoane. 
Blocurile n-au fost încă toate 
tencuite în exterior. în schimb 
perdeluțele albe de la geamuri, 
glastrele cu flori, le înveselesc. 
Străzile nu sînt încă toate ter
minate. dar am văzut, oprite in 
fața numeroaselor magazine din 
Vulcan (numai în ultimii doi 
ani au fost deschise 9 maga
zine). camioane din care se des- 
cărcau sumedenie de mărfuri, 
iar rețeaua electrică, alimentată 
de noua termocentrală de la Pa- 
roșeni. a ajuns și in cătunele 
Vulcanului, cuibărite la poalele 
munților. Iar la direcția minei, 
se fac planuri pentru înființa
rea unui sanatoriu de noapte, 
a uneicreșe și cămin de zi pen
tru copii, pentru construirea u- 
nei săli de gimnastică și altele.

Da. toate acestea in acel oraș 
de mineri din care cindva pe 
cind stăpinea burghezia, oame
nii au fost izgoniți, din care 
mii de mineri au plecat aiurea, 
în căutarea unei amare coji de 
piine.

Acolo, la Vulcan. In orașul 
nou incă puțin intin$ dar pri
mitor. cu străzile largi incă ne
terminate, dar care peste cițiva 
an| vor fi adevărate bulevarde 
împodobite cu pomi și peluze 
gazonate. am văzut, intr-o zi ce
nușie, un copil de miner mîn- 
cind o portocală. Și in atmos
fera aceea încărcată de norii 
plumburii ce cerneau o burniță 
deasă, rece și măruntă, porto
cala din miinile copilului a stră
lucit luminoasă ca o rodie de 
aur.

P e nesimțite, 
cep să se

Așa se face că ghiftarij au 
început să lucreze voluntar la 
țnontarea stîlpilor metalici, în
tinderea cablului și la alte lu
crări.

...Și a venit și ziua cea mare. 
Pe platforma de sus a furnalelor 
erau o mulțime de oameni. Se 
făcea prima probă la mecanizare. 
Zvicnind motorul prinde să se 
învîrtească, cablul de sîrmă al 
funicularului porni lin, trăgînd 
după el corfele încărcate, r.'.. 
fața furnalului a trecut prima 
corfă, apoi alta și alta... 
mulțime s-a auzit un glas plin 
de emoție: „Am reușit, frați
lor-.
u

ceva 
tarii, 
îmbrățișau, 
cu șepciie 
niște copij 
un dar nespus de frumos. Pri
veam la noul sistem de lucru. 
Apăsam pe butoane și veneau 
corfele cu minereu. Apăsam din 
nou și întreaga instalație încre
menea.

Vasăzică, azi nu va mai tre
bui să alergăm cu carele zeci de 
kilometri pentru materiale. Ni
meni nu va mai alerga prin vis
col. cu miinile înghețate pe mar
ginea rece a carului de metal. 
Acestea toate s-au dus. Au dis
părut odată cu profesia de ghif- 
tari, inmormîntate pentru tot
deauna...

Prin

Din

gîtul furnalelor se petrecea 
grandios.
negri

De bucurie, ghif- 
niște draci, se 

sărutau, aruncau 
sus. Eram ca 

făcut

ca
se

în
cărora II s-a

trece pe la Hunedoara, ur
și pe platforma de încăr- 
a furnalelor Aici îi veți 
pe Spătăceanu, pe Florescu,

*
...A dispărut o profesie și ni

mănui nu i-a părut rău, nici 
chiar nouă ghiftarilor. Iar dacă 
veți 
câți 
care 
găsi
pe Sireteanu. Sînt astăzi maiștri, 
mecanici, lăcătuși. Sînt aceia 
care cu cițiva ani în urmă se 
temeau că vor rămîne fără pro
fesie.

Și dacă vi se pare că v-am 
vorbit prea mult despre foștii 
ghlftari și munca lor cer ier
tare. Chiar și pentru faptul că 
semnatarul acestor rînduri a fost 
ghiftar.„

la orizont tn- 
adune nori 

plumbum. Se string unul 
cite unu) în crestele mun
ților ca niște cuiburi. Se 
lasă mai jos greoi, astu- 

pînd zarea și deodată o trîmbă 
se desprinde și întunecă soarele. 
Se întinde ca un braț învolbu- 
rindu-se furioasă pină peste văi. 
Aici se lățește la capăt ca o 
palmă uriașă, cu marginile spri
jinite pe coastele prăpăstioase, 
începe să ningă. S-a făcut par
că mai întuneric. Lazăr stă lingă 
stativul liniei funicularului. Are 
impresia că nu mai are spațiu. 
Se uită la cei doi tovarăși ai săi 
ce scormonesc cu privirile în lun
gul li niei. Deasupra lor, funia 
de oțel se vede subțire ca o ață 
și se pierde in imensitatea văz
duhului.

— Ei, ce spuneți ? — întrebă 
Lazăr scurt.

Cei doi nu răspund nimic. Știu 
numai că vagonetul e înțepenit 
sau sărit de pe linie.

— Asta numai vîntul ne-a fă- 
cut-o, spune mai mult ca pentru 
sine Lazăr.

Răspunzînd parcă acestor vor
be, vîntul se pornește deodată 
suind piezișul înălțimilor. In le
gănarea gingașă a fulgilor se 
iac goluri și se învîrtejesc tnșu- 
rubindu-se tepede în aer. Atunci, 
prin spațiul gol, privirile celor 
trei alunecă în lungul liniei spre 
vagonetul ce se zărește ca o um
bra în întuneric. Vîntul se înte
țește. Sueră ascuțit prin grohoti
șuri. Scurmă adincurile abisuri
lor. Aruncă în înălțimi cenușii 
trîmbe cu sclipiri diamantine. 
Cîțiva lăstari singurateci, dezgo
liți pină la rădăcinile plăpinde, 
se apleacă fricoși in fața lui, ca 
în fața unui stapîn atotputernic.

— Oho, nebune, strigă Lazăr, 
te domolesc eu I

Parcă rizînd batjocoritor, vin-

I
arnă, înainte de război. Pe 

cerul înghețat, stelele li
căresc mohorît. Cițiva 
nori mătahăloși staruiesc, 
nennșcați, în văzduh. în o- 
chiurile de gheață, de lingă 

cișmelele înzăpezite, luna se pri
vește tăcută. Copacii, dezgoliți 
de frunze, cu ramurile frîntc, stau 
zgribuliți și doar sub adierea 
vre unui vînt răzleț aruncă ciți
va fulgi pufoși la pămînt.

Cerna, înghețată bocnă, stră
bate ca o panglică argintie uli
cioarele întunecate.

Intr-o fundătură, dintr-o că
suță îngropată în zăpadă, o dîră 
de fum se ridică leneșă în sus, 
atmgind în treacăt malul dc dea-

Lazăr Mircea TUȚÂ

si tovarășii săi
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e

față un vîrtej de 
hauind în lungul

tul îi aruncă în 
zăpadă și fuge 
coastelor prăpăstioase. Lazăr își 
șterge fața înciudat

— Afurisitul, e tare astăzi. A- 
poi după o clipă în care și-a 
controlat cataramele centum de 
siguranță și sculele prinse în ea : 
— Legați-mă cu funia 1

Unul dintre ei desface de pe 
umăr un colac de funie și prinde 
în capete belciugul centurii 
Lazăr. Acesta își îndeasă 
căciula pe cap și înotînd 
mult in zăpadă se îndreaptă 
scara stativului 
dlmb. Din urmă aude:

— Alai repede, Lazăre, că s-a 
potolit vîntul 1

Lazăr îi face semn să slăbeas
că fuma după el și eu abilitatea 
unei pisici se cațără pe scară. 
Ajuns sus, prinde în clama cen
turii linia de racordare, se ține 
cu mîinile de ea, iar cu vîrful 
piciorului pipăie funia de oțel a 
vagonetului.

Tovarășii rămași la stativ îi 
urmăresc atenți mișcările. 11 văd 
pe Lazăr deasupra prăDastiei, ca 
o umbră numai, ce se șterge din 
ce în ce mai mult. După o clipă 
nu mai văd nimic. Doar funia ce 
se trage palmă cu palmă înainte 
le dă de știre că acolo sus între 
cer și pămînt, e un om. Lazăr 
prinde în mîini ca un automat 
lima

lui 
bine 
mai 

spre 
înfipt intr-un

de racordare, se grăbește

Flăcările îl mîngîie parcă, 
lemnul sfirîind de apă, ră-

foc. 
apoi 
bufnește odată cu o trimbă de 
fum, intr-o limbă roșiatică și 
mlădioasă ca un șarpe. Afară, 
vîntul se înte‘ește, intră prin hor
nul casei, aruncă pale de fum în 
ochii micuțului și, chiuind, face 
cale întoarsă, aruneîndu-și sufla
rea de gheață peste vre-un întir- 
ziat.

Dumitrașcu tușește și își șter
ge lacrimile ce i se preling pe 
fața murdară, unmdu-și direle 
sub bărbie.

Deodată tresare. De afară, îm- 
pletindu-se cu șuerul vîntului, 
se aude scîrțîitul ascuțit ai ză
pezii frămintate de pași grei. Se

ODINIOARĂ
supra ce stă gata parcă, să se 
pravale peste acoperișul țuguit.

Pe ochiul de geam gheața s-a 
prins într-o pojghiță dantelată. 
Duiuitrașcu sta ghemuit la gura 
sobei și privește florile fără via
ță ce sclipesc jucăușe la lumina 
slabă a luminării de pe masă.

Pe buzele-i învinețite, îi flutu
ră un zimbet. E anul nou 
Smite ceva apăsător, de neînțe
les. își simte sufletul greu în 
așteptarea cuiva, ceva necunos
cut, ca o taină îl înconjoară și 
așteaptă ca o descătușare prime
le colinde. Atunci se va simți li
ber ușurat de povară, de încor
darea cș-i stăpînește făptura-i 
firavă.
. Pune o bucată de lemn pe

repede la ușa scundă și o des
chide Un val de aer receniayă- 
lește înăuntru, făcînd să tțe- 
mure flacăra plăpîndă a lumină
rii. ,

Dumitrașcu rămîne încremenit 
în prag. Doi oameni țin în brațe 
pe cineva, își fac loc la ușă și 
intră în cămăruță.

— Tată, scîncește el.
Oamenii așează povara în pat, 

peste țolul rupt și murdar, unul 
din ei potrivește la capul răni
tului, o pernă soioasă și plină 
de zdrențe.

Dumitrașcu e tot în prag, cu 
miinile adunate lingă ei. cu o- 
chii țintă la cirpele înroșite. Nu 
vrea să creadă. Omul ce privise 
perna îi face semn să se apropie.

să ajungă Ia vagonet pînă nu 
începe vîntul să bată. Ghicindu-i 
parcă intenția, vîntul ce se odih
nise ascuns în văgăuni, răbuf
nește dintr-odată, lovindu-1 în 
piept. Omul se clatină. Palmele 
înmănușate apucă mai vîrtos fu
nia. Ca o plesnitură de bici, un 
vîrtej de zăpadă îi șfichiuie fața. 
D clipă Lazăr se odihnește. își 
freacă obrazul de umărul pufoai
cei și măsoară din ochi cei cîțiva 
metri ce-1 despart de vagonet. 
Vîntul îi apasă furios ceafa, 
merii, căutind să-l tragă 
Lazăr zîmbește :

— Vagonetele tot vor 
spre cuptoare I...

Parcă știind că vorbește 
pre el, vîntul îl învăluie furios 
intr-o pătură de zăpadă, li vîră 
fulgi in urechi, în gură, îi des
face cu o zmucitură fularul de 
la git, cuibănndu-i-se ca un șar
pe rece Ia piept. Lazăr nu ia în 
scamă osteneala lui. Palmele a- 
pucă ritmic funia și ajunge la 
vagonet. Sc apleacă, desface pla
ca de siguranță a roții, lovește 
cu ciocanul bolțul și vagonetul 
se desprinde ca un bolovan de 
linie, pierzîndu-se de-a lungul 
prăpastiei.

Linia eliberată de greutate 
zvîcnește in sus cu iuțeala fulge
rului catapultînd omul fn văz
duh. Lazar scapă funia diu niîini,

. u- 
jos.

trece

des-

— Ți-e teamă ?
Dumitrașcu ii simte palma 

grea bătătorită, pe creștet. Nu, 
nu i-e teamă. Se simte mai tare 
încă.

Ceva din puterea omului, din 
sufletul lui se strecoară prm de
getele mari, butucănoase 
mingile părul mătăsos.

— A căzut pe scări la furnal 
— spune unul cu voce joasă. La 
cap e ars.

Tace. Tace și Dumitrașcu. Ar 
fi vrut să întrebe cum a căzut, 
dar n-are rost. Știa c-o să se în- 
timple odată. Au mai căzut și al
ții. Azi tuta, mîine vor mai că
dea încă. Foamea și munca isto
vitoare ii

• ••

Cuprins 
ghemuit

ce-i

biruie pe toți. Omuî 
l-apucă de bărbie 
și-i ridică fața că
tre el. Are privirile 
blînde II privește-n 
ochi. Intr un tirziu 
spune:

— Mergem după 
doctor. Pină atunci 

--veghcază-l tu.
de oboseală, ațipise 

ia picioarele acciden-

însă centura de siguranță îl tra
ge cu putere înapoi. Se lovește 
cu capul de linie, ceva îi scriji- 
lește obrazul și pe limbă simte 
gustul sărat al sîngelul. Fața îi 
arde ca jarul apăsată din plin 
de tăiușul vîntului care îl atacă 
nemilos. încontinuu. încearcă cu 
o ultimă sforțare să apuce funia 
de deasupra, dar nu poate, e 
prea departe. Rămîne agățat în 
centură și vîntul îl aruncă de 
colo-colo. ca pe o jucărie. Simte 
cum își pierde cunoștința Intr-o 
clipă vede cum funia ținută de 
cei doi tovarăși de lingă stativ/

se încordează și simte cum este 
tras spre ei. „Am scăpat". Un 
zimbet îi încolțește în colțul 
gurii.

Vagonetele trec unul după al
tul, încărcate cu minereu pentru 
cuptoare Lazăr și tovarășii săi 
stau acum lingă stativ și le pri
vesc cum plutesc deasupra lor. 
Vîntul s-a tras obosit prin coc
lauri. O geană de lumină cer
nută sgîrcit prin perdeaua groa
să a fulgilor dă înlături puzde
ria de nori. Curînd. cerul se dez
văluie larg și gol. Soarele, în
văluit într-,0 ceață alburie, stă 
nemișcat deasupra piscurilor ar
gintii. In văzduh două păsări se 
rotesc liniștite peste vagone
tul căzut. Una din ele se 
oprește înțepenită parcă, și după 
o clipă se repede în jos ca o să
geată printre vîrfurile brazilor 
troenițl.

In urma ei o ușoară fulguială 
scuturată de pe crengi și cîteva 
țipete speriate. Apoi liniște.

Desene de RADU VIOREL

fătului, cînd deodată se trezi 
buimăcit. Tatăl cerea apă. Vocea 
stinsa slabă, i se păru lui Du- 
mitrașcu dmtr-altă lume. Apro
pie cana de buzele arse. Rănitul 
sorbi gemînd vre-o două înghiți
turi. Dumitrașcu se uita la chi
pul muncit, cu riduri adinei, în 
care se cuibărise suferința. Bro
boane de sudoare scînteiau în 
lumina slabă a luminării.

— Tată, auzi tată — șoptește 
Dumitrașcu — ai să te faci bine. 
Acum trebuie să vină doctorul. 
II acoteri grijuliu cu o haină, 
apoi se apucă să scormonească 
jaru] ce mocnea sub cenușă. In 
acea clipă, unui din cei doi oa
meni trecu pragul. Dumitrașcu 
îl privi îmbietor în ochi.

— Ce, vine doctorul ?
Omul își strînge șapca unsu

roasă in pumni. Privirile-i sînt 
seînteietoare, ca două puncte de 
foc.

— Nu vrea. Domnul serbează 
anul nou. Matei s-a dus sa 
caute altul.

Se apropie de pat. Gura îi e 
încleștată a mînie și doar un 
zîmbet i se înfiripă pe față cînd 
se apleacă peste rănit Acesta 
deschide ochii Ca prm ceață re
cunoaște pe omul de lîngă el.

— Vasile. tu ești ? Ai grijă..
Cuviutul i se pierde intr-o 

tresărire a buzelor, fără șoaptă. 
L’n fir de singe se amesteca cu 
sudoarea de pe față. Vasile se 
ridică drept, cu pumnii încleș
tați, cu chipul înăsprit. O mime 
surdă clocotește în el. ca înce
putul unei furtuni.

— Nu vom mai cădea. Des
tul 1

Dumitrașcu se uita la el. Va
sile atinge aproape cu capul ta
vanul înnegrit. Deodată, in ve-

cini, se aud primele glasuri ale 
co indatorilor,

Dumitrașcu ascultă atent. Ini
ma i se strînge. Două lacrimi 
se rostogolesc pe obrajii subți. 
Se uită la taică-său care parcă 
a întinerit deodată.

Glasurile cristaline se aucJ tot 
mai dese, tot mai tari, lutîi la 
nenea Adrian, apoi la domnul 
Zamfir, polițaiul și acum...

Lui Dumitrașcu i se taie res
pirația. Zăpada scirțiie lingă 
fereastra slab luminată și vocilt 
limpezi se împletesc armonios.

— Tată — îi primim ? Hai. 
te rog. hai, te rog.

Tata nu răspunde. Stă pe 
spate eu ochii deschiși, mari Pe 
fața are un zimbet semeț, ce-i 
luminează chipul.

Dumitrașcu nu înțelege de ce 
doarme cu oclm deschiși. li 
mîngîie fruntea. Fruntea e rece. 
Dumitrașcu se uită la Vasile. A 
cesta tăcut, își trecu degetele 
peste pleoapele înroșite Dumi
trașcu se sperie. Cîteva clipe nu 
poate sa respire, apoi groaza i 
se întipărește pe față. Vasile îl 
trage lîngă el

— Nu vom mai cădea, Dumi
trașcu, ne ajunge 1 Vorbise în 
șoaptă strîngînd puternic umă
rul lui Dumitrașcu.

Afară, colindătorii au ter
minat cîntecul și nerăbdători 
bat în geam.

Dumitrașcu nu aude nimic.
Stă alături de Vasile și ochii 

i se utnplu de lacrimi.

Proza publicată în această 
padină a fos! selecționată din 
culegerea „Ani crescut cu tine. 
Hunedoara".
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e vremea aceea, sediul 
tineretului comunist nu 
era altceva decit o ma
gherniță igrasioasă, fără 
sobă, cu pereții cojiți, 
pe care umezeala dese

nase o ciudată geografie. (Aici fu
sese cu cîțiva ani în urmă magazia 
unei băcănii).

Dar era în iarna aceea atîta căl
dură în maghernița noastră muce
găită cînd ne apucam să visăm vii
torul ! Se afla printre noi un licean 
mărunt și negricios, un puști de vreo 
15—16 ani, fiul mai mare al unui 
mecanic de locomotivă. II numeam 
„Marat". Marat cel mic.

După ce a citit „Așa s-a 
oțelul" venea în fiecare zi la 
tar și-l întreba confidențial.

— Ascultă tovarășe, cind 
revoluția ?

După ce-1 lăsa in pace pe 
tar ne lua pe fiecare pe rind 
descosea :

— Voi nu știți, la noi s-or 
sind curele d-alea încrucișate 
piept, cu căpușe ?

Atunci, cuvîntul „politică" era atît 
de compromis de vechile partide în 
orășelul nostru încît noi, uteciștii, ne 
feream să-l pronunțăm. Și cum tot 
pe vremea aceea erau foarte la modă 
polemicile publice, pe străzi, in 
parcuri sau în școală, parcă-1 aud 
pe micul Marat cum protesta :

— Eu nu fac politică. Eu sint co
munist !... Nimeni dintre noi nu ri
dea la auzul unor astfel de vorbe. 
Ne aflam la începutul anului de gra
ție 1945 și Marat cel mic amenințind 
cu pumnii săi firavi burghezia mon
dială, striga cit îl țineau puterile;

— Noi nu facem politică... Noi s>n- 
tem idealiști... *

Ceea ce în limbajul său lipsit de 
prețiozități vroia să însemneze „Noi 
luptăm pentru un ideal".

Cu șapca lui albastră de licean și 
cu numărul prins în bolduri la mi- 
necă, năvălea in pragul cămăruței 
noastre, ne privea pe toți cercetă
tor, așteptînd parcă un semnal, apoi, 
dezolat, se așeza într-un colț și ră- 
mînea îngîndurat.

— La ce te gîndești Marat ?
Ne privea cu ochi rugători, și vor

bea cu glas șovăitor, ceea ce nu 
prea îi era în obicei.

— Ce ziceți ? Dacă voi o să-mi 
faceți o scrisoare de recomandație 
semnată de toată organizația, o să 
mă primească pe front ?

Pină la sfîrșitul războiului, Marat 
dorea cu ardoare să plece voluntar 
în divizia de panduri „Tudor Vla- 
dimirescu". După victorie, se inte
resa peste tot cam ce-ar trebui să 
facă și cu cine să stea de vorbă ca 
să plece undeva prin Asia sau 
Africa, să-i elibereze pe negri sau pe 
arabi de colonialism.

— Să-ți termini întîi liceul — i-a 
spus odată rîzînd secretarul și de a- 
tunci, jignit, Marat n-a mai pomenit 
nimic despre Asia sau Africa.

Pe adresa organizației veneau 
în fiecare săptămînă teancuri mari 
cu ziare „Tinerețea". După-amic- 
zele, Marat pornea cu echipa lui 
să cutreere străzile și aleile parcu
lui să „distribuie tinerețe", cum îi 
plăcea să spună. Intr-o astfel de 
după-amiază a început Marat prima 
poveste de dragoste. Nu știu cum o 
fi acum, dar pe vremea aceea pro
vincialii aveau mania singularizări
lor. Fiecare tirg își avea „cea mai 
frumoasă fată din oraș?, „cel mai in
teligent licean", „cea mai elegantă 
cucoană", „cel mai mare bețiv", „cel 
mai bogat negustor" și așa mai de
parte.

Marat al nostru a avut ghinionul 
s-o îndrăgească pe cea mai fru
moasă fată din oraș, avîndu-1 tot
odată drept rival pe fiul celui mai 
bogat negustor.

Era, așa cum se intimplă în orice 
început de dragoste, o zi frumoasă 
și însorită de vară. In parcul de pe 
malul Borcei pe apa căreia pluteau 
molatic cîteva lotci pescărești a pă
truns o ceată zgomotoasă de tineri. 
După gălăgia pe care o făceau pu
teai să.ți dai seama de la o poștă 
că-i conduce Marat. Cîntau imnuri de

luce?răi*iil 

luptă ți din cînd în cînd se opreau, 
strigînd lozinci ca „vom lupta și 
vom munci, tara vom reconstrui". 
S-au învîrtit vreun sfert de oră prin 
jurul clubului tineretului socialist 
unde au strigat pînă au răgușit: 
„Unitate ! Unitate !", apoi, pătrun- 
zjnd pe aleile însorite ale bătrînului 
parc s-au răspindit care încotro, 
strîngînd la piept teancuri uriașe de 
ziare.

— „Tinerețea", luați ziarul „Tine
rețea !".

— Hei, ziarist, ia vino și aici... 
Vocea autoritară, se vede treaba
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Neculai TĂUTU

GENEZA
Scriau istorici vechi in cronici 
despre-mpărați ți regi ți prinți, 
scriau despre spătari ți vornici, 
numindu-i „mari", numindu-i „sfinți", 
ți-au consemnat, atenți ți cu migală, 
posteritatea să cunoască 
ți fiece țcolar sâ știe 
ce ochi aveau, ce fel de cască 
purtau 
in cea

pe fruntea marțială 
din urmă bătălie I

Dar in 
măcar un semn sau un cuvint 
despre acei ne-nduplecați ce-ntiia dată 
ți-au ridicat 
fruntea plecată 
ți umilită din pămint 
ți au lovit cu pumnul tare 
in impilare 
ți-n minciună I
Cum s-au sfirțit I l-au dat la fiare < 
l-au lapidat în văgăună î 
Pe stinci i-au răstignit in zare 
să putrezească in furtună ?
Sau foc le-au pus pe rug in seară 
cenuța lor in vint să piară I 
Atita țtiu : ei prima oară ca trăznetul pe viu copac 
iscară facla răzvrătirii, țtafetă fulgerind prin veac, 
cu gestul lor fără de seamăn, trezind revolta milenară 
ți prevestind intiia floare din omeneasca primăvara I

hrisoave n-au lăsat

Atita țtiu : ei sint străbunii izbinzii din a noastră vreme, 
cu noi ridică azi orațe, cu noi respiră in poeme, 
ți colbul lor plutind prin spații cu aur ți cu peruzea, 
a-mpodobit inima lumii ți-a fericirii caldă stea I

Atita țtiu : 
singele lor, 
intiiul manifest il scrise ți slovele arzinde torțe 
vesteau cum va dura partidul

inalta cinste de 
uitat de cronici,

De-aceea azi bujori de slavă 
Și-n inime, ca-ntr-o oglindă, 
întîrziind, îndrăgostită pe schele mari ți noi palate, 
cu primii pumni urcați atuncea, 
prin noi, azi le-au clădit pe toate.

le presă răm pe amintire, 
simțim nestinsa lor privire

a cuiva deprins să poruncească, l-a 
făcut pe Marat să întoarcă brusc 
capul. Rezemați de monumentul eroi
lor de la 1916, un grup „select" de 
băieți ți fete din cursul superior al 
celor două licee teoretice locale îl 
priveau cu răutate neascunsă.

Marat s-a oprit in fața liceenilor, 
măsurîndu-i cu îndrăzneală. Se uita 
în ochii lor, îți închidea genele, ca 
și cum ar fi încercat să le cîntă- 
rească celor din față valoarea. Ma
rat era un bun fizionomist. Știa ca 
nimeni altul să ghicească in ochii 
oamenilor multe din ceea ce vorbele 
știu să ascundă. In ochii lor, Marat 
citea acum o răutate sălbatică.

— la spune, băiețaș, ce ziare ai ?
De data aceasta vocea era blindă, 

îngăduitoare. Fiul celui mai însem
nat angrosist din județ, tînărul li
cean care îi vorbea lui Marat, era in 

penultima clasă de liceu. Era fru
mos, de statură atletică. De pe fața 
lui sănătoasă nu lipsea niciodată un 
suris trufaș și ironic. De brațul 
său, se sprijinea molatic o fe
tișcană, singura din grup asupra că
reia Marat nu-și îndreptase pină a- 
tunci privirile. In clipa in care și-a 
aruncat ochii spre ea, teribilii săi 
ochi, Marat a fost pierdut. Fata di
naintea sa intrecea tot ce putuse el 
bănui că este frumusețea. Pentru o 
clipă mintea lui atit de lucidă s-a 
tulburat în așa măsură, incit n-a mai 
fost in stare să răspundă nimic.

comuniști li se cuvine - 
cu picături mari de rubine

prin ani nemărginite forțe I

— In fine, dă-mi cite un ziar din 
fiecare, la banii...

Intinzind mina după bani, bietul 
Marat a căscat ochii cit cepele. Căci 
in palma sa foșnea o hirtie nouă, 
neșifonată, de 10.000 lei! Iși făcu 
in gînd citeva socoteli și pricepu că 
după o lună de muncă tatăl său cam 
tot atît primea.

— Nu am să-ți dau rest...
— Poți să-ți oprești restul... bac 

șiș-, știu că asta urmăriți toți...
Marat i-a zvîrlit teatral la picioare 

bancnota și a rostit nu mai puțin 
teatral, cu o emfază care nu-i era 
proprie :

— De data asta, fac eu cinste... 
Dea domnul ca după ce citești ziarele 
mele să fii mai deștept...

Mindru, Marat se îndepărtă cu 
pași inceți și gravi. Avu vreme să 
audă Și imputările fetei.

— Vai, dragă Reia, totuși nu tre
buia să-l umilești. Este elev ca și 
noi. Știi bine c-o tace din idealism, 
nu ?

Ce se intimp.a ia sufletul lui Ma
rat ? Mare minune! Nici furie, nici 
ciudă, nici amărăciune nu oglindeau 
ochii lui. Ochii aceia la care fetele 
nu se puteau giadi fără a se simți 
scuturate de fiori prin șira spinării.

Aveam să aflăm citeva zile după 
aceea, cind, timid, Marat a spus 
cuiva :

— Știi ceva ? Ms gindesc să atrag 
in organizație pe cineva. Pe o fată. 
O mică burgheză pe care vreau s-u 
reeduc, ■na înțelegi ? și răsti ca gra
vitate — cred că inupatizează «rga- 
nizația. Ar putea lucra in colectivul 
meu...

Căci Marat cel mic era in organi
zația noastră reprezentantul intelec
tualității- In jurul lui roiau o sume
denie de liceeni cu șepci roșii, al
bastre sau galbene și liceene zvelte, 
cu ochii timizi, inveșmintate in șor- 
țuiețele acelea negre sau pepite care 
le ascundeau cu severitate gratiile.

Din zilele acelea, lui Marat au în
ceput să-i placă plimbările de după- 
amiază. pe strada principală sau pe 
aleile parcului. Iși umplea buzunarele 
cu semințe de floarea-soarelui și 
măsura strada din cap in cap. după 
ritualul stabilit cine știe cu ciți ani 
in urmă de strămoșii lui Marat și ai 
celorlalți locuitori ai orașului. II în
soțea, ca să nu se plictisească, ad
junctul său, un lungan dintr-a șasea.

Ce fericit era Marat cind o vedea 
veselă, surizâtoare, trecind gălăgi
oasă, insoțită de privirile admirative 
ale tuturor. Cite pumnale de fericire 
nu-i injunghiau atunci inima lui 
naivă și sinceră.

Cind drumurile li se încrucișau, 
ochii lui Marat, crunfi dar frumoși, 
o sileau pe frumoasa adolescentă 
să-și plece privirile spre prundișul 
mărunt al aleii, coborindu-și repede 
genele lungi, pe care, ca toți indră- 
gpstiții care citesc literatură, Marat 
le compara cu aripile unui fluture. 
Cind ridea, lui Marat i se părea că 
pentru el ride, cind vorbea, Marat 
era convins că pentru el vorbește. 
Dacă din intimplare fata ieșea in- 
tr-o zi îmbrăcată cu ceva nou, Marat 
îi mulțumea in gind și roșea, avind 
convingerea fermă că tot ce face, 
pentru el făcea. Intr-o zi, fiind sin
gur in camera sa de la sediu, a în
ceput să completeze o adeziune cu 
numele ei. Scria și era rușinat de 
parcă i-ar fi cerut cineva in clipa a- 
ceea să completeze formularul de 
căsătorie. Cu cine ? Se înțelege de 
la sine cu cine. Cind a început să-i 
scrie numele s-a oprit încurcat. Oare 
cum s-o fi scriind numele ei ? Cu un 
..n' sau cu doi „n“ ? Yvone sau 
Yvonne ? Cind ne vom împrieteni, 
am s-o rog să-și schimbe numele — 
se gindea Marat cu mulțumire. Să-și 
schimbe numele în Ioana de pildă, 
e romînesc și chiar sună mai fru
mos...

Pentru ultima duminică de va
cantă, Marat a fost investit de con
ducerea organizației să facă o serată 
dansantă pentru tineret.

De acest eveniment se legau toate 
speranțele lui Marat. In clipele de 
răgaz încerca să-și închipuie cum va 
arăta serata. Se vedea in sală, plu
tind rece și distant ca luceafărul din 
poezia lui Eminescu. Doar pentru 
Yvonne va fi altfel. O va invita la 
dans și nu-i va mai păsa dacă nu
mele ei se scrie cu unul sau cu doi 
n. Ii va vorbi mult, foarte mult, ea 
va surîde și-l va mustra: „Spune 
răule, de ce n-ai mărturisit mai de 
mult că mă iubești ? De ce m-ai fă
cut să aștept atîta vreme". Se va 
ruga să-l ierte, va roși desigur, va 
spune că îi era teamă să nu fie 
refuzat, iar ea, emoționată și 
drăgăstoasă îi va stringe mina 
și se va lipi de el. Apoi o 
va conduce acasă. Și poate că 
atunci cind vor trece prin gangul 
întunecos de la depozitul de ziare, 
cîțiva derbedei se vor lega de ea. 
Atunci, el va sări curajos la bătăuși, 
îi va alunga și se va înapbia pro
tector, cu ochii vineți, cu nasul în- 
sîngerat, iar Yvonne îi va șterge cu 
batista ei parfumată fața, mingiin- 

du-1 pe frunte. E| o va săruta pe 
obraz, îi va săruta părul lung împle
tit in cozi groase și poate o va să
ruta chiar pe buze.

In zilele dinaintea seratei, mem
brii Comitetului județean trecuseră 
în timpul liber la ordinele lui Ma
rat și deveneau, după cum cereau 
nevoile, zugravi, dulgheri sau par- 
chetari. Sala mare cu parchet vechi, 
purtind amprentele potcoavelor sub- 
ofițerimii locale strălucea și Marat 
preparase o ceară teribilă după o re
țetă proprie pe care nu voia s-o îm
părtășească nimănui. Toate pregăti
rile erau gata, iar închipuirea lui 
Marat z barda veselă prin niște gră
dini inflnrite înde se vedea zbe®- 
gasnn-se ca Yvanae. căci șe afla 
irtr-n ședință lângă a cnmitetnlui 
de organizare a seratei, comitet din 
care făceau parte și o droaie de pro
fesori. La început se gindise vreme 
îndelungată cum de este posibil ca 
niște profesori care la școală îți 
cuceresc respectul cind explică bună
oară ablativul, de la „animus* sau 
suma lui „cos Și sin", să mormăie 
astfel de prostii ca „elevii și elevele 
să aibă la serată numerele cusute 
pe bra{. feteie să aibă pe cap plasa 
regulamentară, iar la bufet să se 
vindă numai lapte bătut, sirop și si
fon*.

La serată a stat la bufet și i-a 
servit pe „liceeni", colegii săi, care 
îl priveau puțin cam de sus. Și in 
fata Ini Marat se afla sala mare și 
luminoasă m care zeci de perechi în
lănțuite se imbătan de muzică, de 
dans, de dragoste. Și ce ciudată pă
rea Yvonne in noaptea aceea. Li
niile obrazu.ni ei iși pierdeau trep
tat contururile și o mască ciudată, 
cu o expresie greu de definit se in
stala încet. pe fata altădată 
atit de frumoasă a fetei. Arăta tot 
mai mult asemenea unui chip cioplit 
în gheată și asupra căreia se abate 
■ boare caldă, care topește reliefu
rile. care șterge tot ceea ce dă per
sonalitate, o boare ciudată și nemi
loasă care uniformizează pină la ba
nalitate. San nu. altădată, I se pă
rea că Yvonne este asemenea unei pă
puși de zahăr, din acelea care trep
tat iși pierd infătișarea și conturul.

— Parcă se topește, da. ăsta e cu- 
vintul cel mai potrivit. Se topește 
lingă el- Ce timpenie, ce porcărie...

Unde zburaseră visurile ? O vedea 
plecindu-și buzele ți șoptind cuvinte 
de dragoste dar nu la urechea sa ci 
a altuia. Cuiva care ii era de două 
ori dușman de moarte: abia acum 
jignirea primită atunci, in grădina 
publică, lingă monumentul eroilor i 
se părea monstruoasă și sufletul lui 
Marat spumega. Abia acum înțelegea 
că Yvonne n-a fost și nu va fi nicio
dată a lui. Abia acum trăia o reali
tate crudă și absurdă pe care mintea 
lui n-o văzuse sau poate nu știa 
incă să o vadă.

A băut unui după altul două pa
hare mari cu vin și după citeva mi
nute servea prăjituri in ioc de bom
boane și bere in loc de sirop.

— Marat, du-te prin curte și te 
răcorește — l-a sfătuit cineva.

Cind a auzit glasuri cunoscute ve
nind din șopronul vechi în care ți
neau de obicei materialele de propa
gandă, Marat s-a speriat, inchipuin- 
du-șj că are febră. De abia după ciu
piturile de rigoare Marat și-a dat 
seama cu regret că nu se va putea 
incă lăuda că a băut atita incit să 
vadă dublu și să audă ceea ce nu se 
aude. In schimb, nu mai era nici o 
îndoială. Erau glasurile lor. Glasul 
celei pe care o iubea ți glasul celui 
pe care îl ura. Ce amesiec ciudat de 
sentimente, se gindea Marat, preo
cupat de farmecul acestei probleme 
noi. Dragoste și ură. E ca și cum 
ai amesteca zahăr cu fiere. Rezulta
tul, tot ceva amar. Parcă și la chi
mie se spune că intr-un amestec 
doar unul din elemente este cel care 
dă caracter compoziției. Apoi, vocile 
s-au materializat. Dou-, siluete prea 
bine cunoscute s-au furișat spre sala 
de dans și Marat, obosit și amețit 
mai rău ca de alcool, s-a înapoiat la 
locul său, la tejgheaua bufetului.

A doua zi, Marat a umblat hai- 
hui prin parc toată după-amiaza.

Pe înserate, cineva din comitet l-a 
intilnit moțăind pe o bancă lingă 
malul Borcei.

— Ce faci aici mă nebunule ? Am 
ametit căutîndu-te! S-au poate n-ai 
aflat ? Te-am ales delegat la primul 
congres national al tineretului... Pleci 
la București.

Dar mai înainte de a pleca la con
gres Marat al nostru a fost pentru o 
zi, ba pentru mai multe chiar, eroul 
despre care s-a vorbit în întreg oră
șelul.

Era, așadar, intr-o frumoasă și lu
minoasă după-amiază de toamnă, 
ciudat de călduroasă pentru un înce
put de octombrie. Ca de obicei la a- 
cele rre. Marat se afla .a sediul ti
neretului. Stătea in curtea aceea 
mare din spatele sediului, curte nă
pădită de buruieni arse de secetă.

Aici, in curtea răvășită de război 
și sufocată de izul buruienilor, ii 
plăcea lui Marat să stea atunci cînd 
nu se afla în ale sale. Și acum, re
zemat de o stivă de lemne pe jumă
tate arse, privea cu un interes ciudat 
bolta sticloasă și albastră și se mi
nuna teribil de profunzimea nefi
rească a cerului de toamnă. Obsesiv, 
în minte ii revenau citeva versuri 
autumnale învățate la liceu în orele 
de franceză.

Les sanglots longs
Des violons 

De l’automne 
Blessent mon coeur 
D une langueur 

Monotone..

A trebuit să i se spună de citeva 
ori că cineva il așteaptă în parcul 
orașului, la monumentul eroilor de 
pe malul Borcei pentru ca Marat să 
se ridice și, absent la tot ce se pe
trecea in jurul său, să pornească.

Abia cind a zărit-o pe Yvonne în 
fața monumentului masiv de piatră 
cenușie, rezemată molatec de treptele 
tocite de vreme și ploi, Marat a în
țeles cu necaz că in toată vremea 
care trecuse de la balul elevilor n-a 
făcut altceva decit să se gindească 
la ea, la toate intimplările acelea 
nenorocite care făcuseră să se spul
bere atit de repede și dureros pri
mele sale visuri de îndrăgostit.

O privea cu uimire. Fetita aceasta 
care clipește din ochi cu atîta copi
lăroasă candoare este oare aceeași 
Yvonne ale cărei șoapte vinovate 
le-a auzit in urmă cu citeva nopți ? 
Cine a spus că ochii nu mint ? Mint I 
La omul prefăcut totul minte.

— Ai venit totuși... M.am temut 
atit de mult că n-ai s-o faci... Se în- 
tîmplă destul de rar ca o fată să fie 
aceea care ii cere unui băiat o intil- 
nire... Nu-i așa ?

Vocea caldă a fetei era străbătută 
de o ușoară emoție și părea atît de 
sinceră încîț Marat ^e simți descum
pănit. In clipa în care o văzuse, fu
sese hotărit să o înfrunte cu dușmă
nie și să-i arunce în obraz tot ceea 
ce gindea despre ea. Acum Yvonne 
se legăna zimbitoare in fața lui și-l 
privea cu o duioșie ciudată, o du
ioșie pe care niciodată pină atunci 
n-o mai văzuse în ochii cuiva. Au 
stat multă vreme alături, tăcuți, așa 
cum se intimplă atunci cînd unul 
are de spus prea multe iar celălalt, 
nimic. Apoi, pe neașteptate, ea și-a 
adunat privirile care pină atunci plu
tiseră dezordonat undeva între vîr- 
furile copacilor și valurile mici ale 
Borcei ți i s-a uitat în ochi.

— Spune-mi de unde ai strîns atita 
înverșunare, atita patimă și fana
tism pentru o cauză care, în fond, 
ca să fim drepți, nici nu este a ta ? 
Marat care pînă atunci evitase să i 
se uite în ochi (privise tot timpul 
literele strîmbe, cioplite in piatra 
înverzită, „Ridicat în memoria eroi
lor in anul MDCCCCXXIX" pentru 
ca atitudinea mai mult decit priete
noasă a fetei să nu-i strice echili. 
brul) — avu un zîmbet ușor. Înce
pea să înțeleagă. înțelegea că d!n 
clipa aceea n-avea de ce să se mai 
teamă de ea, că nimeni și nimic nu-l 
mai poate amăgi. Nici șoaptele tre
murate ale fetei, nici privirile ei 

pline de falsă nevinovăție, nici fru
musețea ei demonică.

— Dar a cui este? sună tîrziu de 
tot răspunsul iritat al lui Marat.

Trecuse atit de mult timp de Ia în
trebarea fetei, încît aceasta îl privi la 
început mirată, apoi, părind a-șl a- 
minti ceva, începu să recite cu pa
siune :

Les sanglots longs
Des violons

De l’automne 
Blessent mon coeur 

D’une langueur
Monotone...

— Sint frumoase versurile astea, 
nu-i așa ? privindu-1 printre gene, 
continuă :

Et je m’en vais 
Au vent mauvais

Qui m’emporte
Deța, dela, 
Parei! a l’a 

Feuille morte.

Ce ciudat i se părea lui Marat să 
asculte de la ea, tocmai de la ea, 
versurile acelea nu mai puțin ciudate 
care îl obsedaseră cu citeva ore mai 
înainte. Prin ce minune gindurile 
sale cele mai intime i s-au transmis 
ființei acesteia in care natura a pus 
totul cu atîta dărnicie? Și totuși, tul
burarea i se risipi banal. Marat rî? 
dea. Ridea cu hohote din ce in ce 
maj puternice care-i scuturau umerii, 
obrajii.

O clipa doar, in ochii micșorați, ai 
fetei a lucit o uitătură rea, ca lama 
unui cuțit, apoi ochii i s-au făcut 
mari, mirați, întrebători, ușor îndu
rerați :

— De ce rîzi ? Ce s-a întimplat ?
— Nimic important... Mi-am amin

tit însă că la liceul de băieți și la 
liceul de fete predă franceza același 
profesor. Nu-i așa ? Și voi aveți 
franceza mîine... Ați ajuns la Ver
laine... Voi aveți franceza ora a pa
tra mi se pare; noi avem mai îna
inte, ora a doua... — și continuă să 
rida...

Risul ii risipise orice urmă de slă
biciune. O privea de acum cu supe
rioritate și fata simțea. Intr-o clipă 
se petrecu pe chipul ei o transfor

mare uimitoare. A devenit dintr-odată 
rece, cu o față imobilă care-l privea 
pe Marat atent și cercetător.

— Ascultă-mă, — I-a întrebat. Este 
adevărat că voi comuniștii ii iubiți 
pe muncitori ?

— Ce întrebare ! — i-a răspuns 
Marat zimbind cu ironie. Ascultă, e 
adevărat că soarele luminează, că fo
cul e foc și omul e om ?

Fata scutură din umeri, iritată.
— Mă rog. mă rog... și cine sint 

muncitori ? Cei ce muncesc, nu-i 
așa ?

Marat încuviință tăcut din cap aș- 
teptind să vadă ce va urma.

— In orașul nostru sint mulți 
muncitori, nu ?

— Bineînțeles.
— Ei bine, știi dumneata și tova

rășii dumitale, sublinie cu ironie cu- 
vintul „tovarăș" că muncitorii aceș
tia nu au întotdeauna ce minca ? Ce 
le dați voi ? Promisiuni ?

— Comuniștii nu obișnuiesc să 
facă promisiuni. N-am promis nici
odată nimic, nimănui. Partidul a ce
rut însă și cere tuturor celor mun
citori, tuturor celor cinstiți să-l ur
meze și să lupte-.. Și tot ce vom face, 
tot ce vom clădi, vom face și vom 
clădi împreună, tot poporul munci
tor. Luptind^

Pe chipul fetei se citea uimirea. 
Riposta plină de demnitate a lui Ma
rat, care se Infierbîntase, 0 uluia. Se 
gindea poate că nu degeaba i se 
spune piciului acesta slab și negri
cios Marat și desigur că se simțea 
mindră că tocmai ea, Yvonne, trebuie 
să-l înfrunte pe acest dîrz și pericu
los iacobin modern. Vorbele lui Ma
rat, din ce în ce mai Înflăcărate, fără 
a fi căutate, (Marat n-a invățat să 
fie orator; însăși viața, fără ca el 
s-o știe, il făcuse orator), fiind por
nite din inimă, aveau în ele ceva 
tulburător, un amestec de asprime și 
visare care nu rareori se transforma 
intr-o veritabilă poezie.

— Ej bine, lasă-mă și pe mine să 
vorbesc — il întrerupse fata — în 
port, probabil că știi, hamalii des
carcă griu din vapoare și-l încarcă 
în trenuri... griul o să plece deci din 
oraș, nu știu unde... iar in oraș de 
multă vreme se găsește piine din ce 
in ce mai greu. Cel mai mult suferă 
muncitorii... dacă-i iubești cu adevă
rat pe muncitori, hai cu noi in port, 
să impărțim griul populației... mun
citorilor...

— Care noi ? întrebă Marat în al 
cărui cap se făcea tot mai multă 
lumină.

— Cu noi... mă rog... ai să vezi...
„Așadar, — gindea Marat — a 

aruncat, în fine, zarurile". Asta era 
deci treaba. Aveau nevoie de el ca 
să-i asmuță pe oameni. Vroiau să 
profite de prestigiul și influența unui 
tinăr comunist pentru a pune la cale 
o provocare grosolană. Și l-au ales pe 
el. Tocmai pe el. De ce ? L-au crezut 
oare mai slab ? Fără s-o privească, 
fără să-i spună o vorbă, Marat îi în- 
toarse spatele și porni spre sediu, cu 
pași apăsați. Nu apucă însă să facă 
prea mulți pași căci din boschetele 
învecinate apărură mai întîi capetele, 
apoi trupurile citorva mardeiași cu- 
noscuți din tîrg și alături de ei, cî
țiva liceeni dintr-a Vli-a și a Vlll-a.

— Nu vrea... E încăpățînat ca un 
catîr — auzi Marat vocea iritată a 
fetei. Vi-I las vouă...

— Ascultă, fii rezonabil — îi vorbi 
cu prefăcută indiferență fiul angro
sistului, eternul său inamic. Vezi 
bine că este inutil să te mai împo
trivești. fn port este strinsă lume 
multă. Noi am strins-o. Și ai să ne 
urmezi și tu acolo, cu sau fără voia 
ta. După cum vezi, ești singur împo
triva a douăzeci. Și în fond nu văd 
de ce o faci atît pe nebunu... Vrem 
să facem o operă filantropică. Să îm- 
părțim griul la cei săraci...

Marat ii aruncă o privire război
nică și făcind cîțiva pași înainte își 
strînse bătăios pumnii. Potrivnicul 
său sări speriat la o parte, în 
schimb însă toți vlăjganii aceia ca- 
re-l însoțeau se strinseră imediat în 
jurul lui Marat privindu-1 dușmă. 
nos.

Marat vedea bine că n’ci vorbă 
nu putea fi să scape din lațul acela 
viu care se stringea în Jurul său. 
Intr-o eventuală încăierare, demni
tatea sa ar fi avut mult de suferit



și tofu) era acum să-și păstreze cal
mul și prezența de spirit. în pri
mul rînd trebuia șă procedeze in 
așa fel incit inițiativa să fie me
reu de partea sa.

Așadar, gîndea cu febrilitate Ma. 
rat. dacă nu pot scăpa din girarele 
lor, trebuie să merg in port. Și tre
buie s-o fac în 'așa fel incit să pară 
că o fac de bunăvoie și chiar ard 
de nerăbdare să ajung acolo.

Tăcut, liniștit, ca și cum nu s-ar 
fi intlmplat nimic, Marat a pornit 
spre port. Profitind de răgazul pe 
care i-l dădea drumul acesta, Marat 
se străduia să înțeleagă situația. 
Cine se adunase’ în port?- Tot mar
deiași de-ai liberalilor și țărăniști
lor? Atunci te nevoie ar mai fi avut 
de el ca să-i determine să fure 
griul? Nu. In port trebuie să fie și 
populație, oameni simpli, cinstiți. 
Pentrd aceștia îl duc pe el acolo. 
Vor să ațițe populația, profitind de 
lipsurile șl mizeria lăsate de război. 
Dar dacă’ acolo sînt și oameni cins
tiți, gîndea Marat cu bucurie, privin- 
du-i, triumfător pe cei care ca un 
zid viu îl urmau pas cu pas, bătă
lia e ca și cîștigată. Bătălia e ciș- 
tigată de mine, pentru că eu am în
credere în oamenii aceea și-i iubesc, 
iar voi, gîndea mai departe Marat, 
aruncindu-le din cind în cind ' pri
viri crunte, voi numai de ură i.ați 
adunat acolo și, la drept vor
bind, vă temeți de ei. D.aia mă 
tîrîți pe mine. Știți că pe mine 
mă vor asculta oamenii, pentru că 
glasul, inima, sufletul meu sint și 
ale lor. îmbărbătat de astfel de gin- 
duri, spre uimirea dușmanilor săi, 
Marat iuțea pasul, se grăbea, de 

parcă ar fi mers intr-un anume Ioc 
dinainte Știut de el, unde era aș
teptat, unde era necesar, undeva de 
unde nu trebuia in nici un caz să 
lipsească.

In port, peste o sută de oameni, 
o adunare extrem de pestriță, se a- 
gitau prin fața vagoanelor in care 
se încărca griul. Cei cițiva hamali 
care făceau treaba asta, arși de 
soare și acoperiți de sudoare, pri
veau. chiorîș spre adunarea aceea 
ciudată, in care oamenii se agitau 
neliniștiți, dar iși continuau treaba 
netulburați, aruneîndu-și țotuși din 
cind în cind, între ei, priviri între
bătoare. Sosirea lui Marat și a es
cortei sale provocă o oarecare ani
mație. Marat privi în jur incercînd 
să-i cintărească din ochi pe cei adu
nați. Privirile sale cercetătoare ză
boviră cu insistență spre oamenii 
care lucrau și spre bucuria sa ' se 
parii că-l recunoaște pe unul din
tre ei. Omul,, de asemenea, il mă
sura cercetător, intr-adevăr, Marat 
nu se înșelase. Pe omul acela î| în- 
tilnise de citeva ori la ședințe și. 
după cite iși mai anrntea, repre
zenta sindicatul muncitorilor locali 
din transporturi. Omul, ștergindu-și 

cu o basma sudoarea.de pe frunte, 
ii fă.cu șemn cu ochiul și strigă tare, 
să he auzit:

— Marin a plecat sus!
Nimeni nu păru să dea atenție 

vo belor sale Doar pentru Marat 
eie aveau insă u:i înțeles plin de 
speranțe. Sediul comitetului județean 
de partid sș află la etajul unei clă
diri vechi al cărei parter era inuti
lizabil și servea drept magazie pen
tru materiale de propagandă.

Din pricina acestei așezări, pe ne
simțite, printre comuniștii din oraș 
se încetățenise expresia „sus" care 
desemna de acum sediul partidului și 
aproape că nimeni nu mai vorbea 
altfel atunci cind trebuia să nu
mească locul unde se duce.

Cele citeva vorbe rostite de omul 

cu basmaua, neluate in scama de 
nimeni. însemnau pentru Marat 
mult. Ele î| vesteau că organizato
rul celulei de partid din port a ple
cat la sediul județenei pentru a a- 
nunța neobișnuita adunare. Cu o 
oarecare neliniște, Marat văzu că 
din mulțimea aceea eterogenă se 
mai detașează un grup, alăturin- 
du-i-se celui care il înconjura cu 
strășnicie.

— Ascultă, revoluționarul, — îi 
șopti printre dinți unul din noii ve- 
niți. — dacă ții la mutra și dinții 
tăi suie pe grămada aia de pietre și 
spune-le ăstora că vii din partea 
tineretului vostru Spune-le că tie
car# poate să la acasă ciț ■gria 
vrea. Vorbește cu suflet, insă, auzi?

Și Marat a vorbit intr-adovăr. cu 
suflet. Sus. pe grămada aceea de 
pietre, privea semeț înainte, undeva 
departe, foarte deplete și vorbea.

— Tovarăși, prieteni — glasul 
tunător al Iul Marat plutea pe dea
supra capetelor devenite atente și 
ascultătoare.

— Nu știu pentru ce v-ați adunat 
aici dar dați-mi voie să vă adresez 
tuturor un salut tovărășesc, comu
nist ! Și pumnul lui Marat zbucn 
cu putere în sus, deasupra capului 
său tnindru. fremătind de forță și 
entuziasm. Mulțimea Izbucni in " u- 
rale. Fără să aștepte ca uralele să 
se potolească. Marat vorbea na 
departe, acoperind cu vocea sa de 
bas zgomotele portului.

...Să-i felicităm călduros pe aoobo- 
siții muncitori din port care de ci- 
teva zile, fără odihnă și lara să-șa 
cruțe puterile, mcarta urâeuur. gria 
trimis de tovarășii sayăetăi..

Desene de RADU VIOREL

Se auziră din nou urate. Din 
grupul celor ce-l iaconjuraa pe Ma
rat se auzeau miriitnri. Fără să se 
tulbure de amenințările și privirile 
piezișe *•* potrivnicilor săi, Marat 
incepu să ie vorbească uameniter oi 
înflăcărare și emoție. L« înfățișa 
tabloul sumbru al patriei sărăcite de 
război și exploatare nemiloasă, le 
vorbea despre lupta eroică a comu
niștilor pentru reconstrucție, despre 
lumina unui viitor neasemuit de fru
mos pe care și el. cei de față, toți, 
sint chemați să-l înfăptuiască

La început, in tabăra adversă 
domnea tăcerea. Nu se așteptaseră 
la o astfel de întorsătură. Din cite
va puncte, aproape in același 
t'mp, zburară pietre spre Marat. 
Citeva îl loviră mai rău și din buza 
de sus, crăpată de puterea unei lo
vituri nemiloase, îi picura singe, 

dar Marat, neclintit, continua să vor
bească. Jos, la picioarele sale. înce
puse o încăierare și curind, nu mai 
zburau pietre prin aer. In jurul său 
se grupaseră oamenii aceia simpli 
pe care Marat ii iubea, pe care îi în
țelegea, oamenii aceea care la rin- 
dul lor îl iubeau, îl înțelegeau. Apoi, 
ceva mai tîrziu, un bărbat înalt, cu 
părul cărunt se desprinse dintre ei 
și respirația sa grea arăta că tre
buise să alerge pentru a veni aici la 
timp. Se apropie de Marat și-i puse 
mina cu prietenie pe umăr. Marat se 
întoarse fulgerător și chipul i șe a- 
coperi imediat de o imensă bucurie. 
Strigă tare, tare, să fie bine au
zit :

— Prieteni, tovarăși, in mijlocul 
nostru a venit secretarul comitetului 
județean al Partidului Comunist Ro- 
mîn .. ,

Aplauze și urale îi acoperiră vo
cea. Secretarul comitetului județean 
făcu semn cu mina să fie ascultat și 
incepu să vorbească calm, măsu
rat :

— Tovarăși ! Undeva in țara noas
tră, este așteptat griul acesta. Griul 

trimis ca dar de marele popor sovie
tic. Cu cit griul va sosi mai repede, 
cu atit mai bine- Organizația noas 
tră de partid vă cheamă să înfăp 
tuiți o faptă patriotică importantă, 
să ajutăm cu toții la încărcatul griu
lui în vagoane, dine dintre voi vrea 
să ne ajute să vină după noi-.

Pină noaptea, diu port au pornit 
încă două garnituri de tren cu griu

A fost prima mare acțiune de mun
că voluntară a populației din istoria 
tirgulpi nostru

Citeva zile după aceea, Marat a 
plecat la congres.

București, betombrie 1945...
In sala de festivități a unui ve

chi și cunoscut liceu se adunase tot 
ce avea țara mai tinăr și mai entu
ziast Era primul congres liber al 
tineretului și niciodată bătrina ca
pitali nu cunoscuse o asemenea a- 
valanșă de generozitate și tinerețe. 
Se citita pe străzile Bucu.reștiului 

cum nu se Mai cintase niciodată, iar 
pe zidurile caselor nu mai era loc 
pentru alte lozinci. Atunci a scris 
și Marat cu "Mia lui pe zidul de 
piatră al uaei clbd'ri de pc malul 
Dîmboviței aproape de tribunal cn 
litere mari și negre „Trăiască pri
mul congres al tineretului". (Alt, 
Marai .trece destul de des pe acolo 
și Citește nu fără esooț'e literele pu
țin strimte și treaurate, pc care 
nici limpni și uid ploile, ca prin 
mmune, n-a reușit să le șteargă. 
Marat pretfwde că acest zid ar tee- 
bui doclarat monument istoric și 
sint sigur că dacă il veți alege de
putat in Sfatul Popular al Capitalei, 
o 'va face !).

In zilele acelea, ini Marat - i-a 
'veni deodată pofta să serie ceva. 
Intr-u noapte ta eaotouaneulul 
con greș iști f<ar. după Ce toți se cul
caseră, Marat a pus mina pe crrtou 
și a început sa aștearnă ceva pc 
hârtie cn cawgralia ini nervoasă și 
negi jenta.

După ce a terminat, mei n-a mei 
avut Măc curioZiUte* sa-șt reci
tească open. Flcnse ceea ce era 
eșeuțid iși descărcase s TetnL eli
berase de itedeț-a din ființa luj acea 
^r cită de entuziasm care-i rămă
sese nec asumată in tângui aplau
zelor și ovațiilor din sain raugriiu 
tei sau de pe străzile Capitalei A 
impătnrit hârtrite șt le-a vhTt inte
rni burn ar ia hamă L^tas. de ele. 
Și iată că in ultima ri dg 
unul dm delegați, un tmăr înalt, 
o octeriari groși de baga s-a ridi
cat la triMmă și a tăcut un semn 
auiardter cn mina, să se poiuieascâ 
sala:

— „Prieten am găsit aici, fa 
mteare, citeva tei de hh-tie pier
dute. In htrtiile acestea se vorbește 
despre noi, despre tineretul progre
sist. Ascultați—

Nici măcar în clipa aceea Marat 
nu și-a amintit de opera sa. De 
abia cind a auzit primele cuvinte a 
tresărit, a dus cu disperare mina 
pe rind la fiecare dintre buzunare, 
apoi resemnat și rușinat s-a ghe- 
tnuit in scaunul său, incercind să se 
facă nevăzut

Uscățivul de la tribună citea, ci
tea mereu și in sală se lăsase o 
tăcere gravă, ca la un spectacol 
de teatru in timpul unui monolog 
de efect.

— „—Căci tu, tinerețe, ești veșnic 
aceeași, pururea entuziastă și clo
cotitoare. veșnică și fără inceput ca 
insăși veșnicia. Căci tu, asemeni le
gendarei păsări Phoenix nu mori 
decit pentru a reînvia mai frumoasă, 
Mai puternică... Tu tinerețe, te 
naști mereu mai îuminoasă, mai 
splendidă, mai înnoitoare, tu și nu
mai tu primenești și purifici totul pe 
unde treci. Și mergi năvalnic, c» 
și apele fluviilor, ca și torentele lim
pezi ale munților, mergi cind masiv 
și domol, cind impetuos Ș< necruță
tor, pură și Înviorătoare asemeni 
ploilw repezi de vară. Căci in lu
mea noastră, tu. tinerețe, n-ai 
■ici tecepuL nici sfirșit, ești ca o 
putere măiastră, ești singurul zeu 
atotputernic stăpin al lumii, al uni
versului. Și nimeni nu ți Se poate 
împotrivi, căci tu strălucești, lumi
nezi. încălzești, dai viață lungă șr 
curată.

Puternică și cutezătoare, tu iți 
faci loc pretutindeni și mergi, și a- 
lergi, sus, mereu mai sus, acolo 
pină unde nimeni n-a năzuit, de
parte, tot mai departe'.

Sala rămase citeva clipe încreme
nită după ultimul cuvint. Citeva clipe 
însă căci, imediat, au izbucnit ropo
tele aplauzelor, ovațiile.

— Autorul! Autorul! Autorul! — 
au inceput să scandeze cițiva din- 
tr-un colț, apoi, Întreaga sală a ră
sunat : . Autorul! Autorul! Auto
rul!".

Timid, și tremurind, Marat s-a ri
dicat in picioare și trebuie s-o spun, 
în entuziasmul general, n-a lipsit 
mult ca bietul erou să fie strivit 
sub povara îmbrățișărilor

A doua zi. întregul text a apărut 
in buletinul congresului

Cind Marat a terminat liceul, s-a 
pomenit la el cu tinărul care i-a 
citit opera in sala congresului.

— Vrei să vii la București să te 
faci ziarist ?

— Vreau — a încuviințat Marat 
șj de atunci bate drumurile țării 
pentru a vă informa și mobiliza la 
acțiunile socialismului. A crescut, 
este voinic, are chiar și un început 
prematur de chelie și nimeni nu-și 
mai amintește de vechea sa po
reclă.

Dar cind veți citi in ziar un re
portaj sau articol după care vă va 
veni să vă luațj singuri la trintă cu 
reacțiunea mondială, să fiți siguri, 
indiferent de semnătură, că este o- 
pera lui Marat.

a

Mihai NOVICOV

oar citeva zile ne mai des
part de deschiderea celui 
de al IIT-Iea Congres ăl 
P.M.R Importanța eveni

mentului. a fost puternic sublini
ată de entuziasmul cu care oame
nii muncii au întimpinat „proiec
tul de Directive*. Fiecare colectiv 
a folosit acest prilej pentru a-și 
reexamina ■ realizările și angaja
mentele și a hotărî — în lumuia 
„directivelor" — cu cit poate 
spori aportul sau in viitor.

In conștiința oamenilor muncii 
a intrat adine convingerea câ fie
care congres al Partidului e o 
piatră de hotar a înaintării noas
tre spre comunism. Congresul al 
Il-lea a elaborat programul celui 
de al Il-lea plan cincinal. Progra
mul acesta a fost îndeplinit și 
— printre altele — tocmai înfăp
tuirea tui a permis luarea cunos
cutului complex de măsuri din 
vara anului .4959 care a consfințit 
o axiâ și substanțială ridicare a 
nivelului de viața. -Proiectul de 
Directive ale Congresului al lll- 
tea" conține un program șî msi 
vast, pe șase ani. urmat de o 
incursiune și măi cutezătoare in 
viitor, plnă-n pragul celui de al 
paruiea pătrar ai reaua.* anâlru. 
Încape epoca desavirșiru constrvc 
Ic socialismului, epoca de tre
cere spre comunism.

In. fața unei asemenea perspec
tive, nu e de mirare că lucrătorii 
c n toate domeniile M simt oîsi- 
c:-’i sâ răspundă la întrebarea : ce 
?_ten sa mai facem ? eu ta să ta-i 
ȘmXmdtățrm munca hcastrâ ? cam 
sa asigurăm progres ui cnutucj 
a; activității ? Dezbaterea „a»rec- 

or* s-a dovedit a ii o aciuate 
--M excelența jnooil.zXoâ'e. Na 
încape ipdo.ală ca roadele vor ii 
a -sate tn dezbaterile Congresu
lui

la ansamblu! acestor preoca- 
cupari avintate e fndreptaW sa 
acordăm o atenție speciala t mere - 
rcicj Cei care au astazi intre 
15 și:30 ue ani. vor avea ia 1975 
.ntre 30 și 35. adică vor aLQge 
aluna virsta maturității și — de 
bunăseamă — vor avea de elaoo- 
raL iar apoi de înfăptuit planuri 
și ma: grandioase. Tînăra gene
rație de azi va avea un cuvfnt 
greu de spus și in aducerea ia în
deplinire a hotaririlor CongresJ- 
u ai lii-iea. dar mai ales după 

asta ae pregătirea pe care o că
pătă acum va depinde toarte mylt. 
Tinerii de azi vor construi comu
ti sat uL

Dintre toate sarcunte care 
aecurg din această concluzie mă 
voi ocupa in continuare doar de 
una care-mi pare deoseoit de im- 
pcctantă — învățătura. Dar nu 
învățătura in sens îngust. profe
sional (deși și aceasta e foarte 
important) d de învățătura in 
sens larg, fn sensul cunoașterii 
vieții-

Pasiunea cunoașterii e o tră
sătură specifică tinerelului. Ea 
este insă contracarata uneori de 
o ai ta. mai puțin nobila, dar tot 
aut ne firească — graba. Ca in 
sccoiul nostru tineri: se grăbesc 
să traIască viața dt mai intens 
nu e fn sme un lucru reprobabil, 
dar e supărător că graba gene
rează fn unele caztri superficia
litatea.

O paralela ar putea prezenta 
interes din acest punct de ve
dere. Cu am hi urma, cind patria 
noastră mai era stapinită de coa
liția burghezo-moșiereascâ. setea 
de cunoaștere 3 tineretului muoci- 
tor era lot atit de imensă. Dar 
nu putea îi sai.sîăcută decit foarte 
cu greu din cauza conditiunilor 
obiective nefavorabile. Copiilor 
de oameni a: muncii le era in
terzis accesul fn școlile superi
oare. Școlile profesionale erau 
„înfundate" iadicâ după termi

Răspunderea
ocd eroul dramaturgiei noastre 
dintre cele doua războaie era 
Infrinl in lupta lui pentru rea
lizarea unor visuri și idealuri 

deosebite, aceasta se datora fi sin
gularizării sale, lipsei unei perspec
tive sociale. Nâncadraie in mersul 
ascendent al societifii, tn eforturile 
și lupta celor mulțt pentru zidirea 
unei alte lumi, aspirațiile fi dorințele 
individuale ale unor asemenea eroi 
se spulberau sau se înecau in mlaș
tina mediocrității $i a conformismu
lui burghez.

Cind eroul noii noastre dramatur
gii trăiește momentul sublim al îm
plinirii aspirațiilor sale, faptul ca
pătă semnificații deosebit de com
plexe și de profunde asupra cărora 
se cuvine să ne oprim. Fără să avem 
pretenfia că vom putea epuiza pro
blema, trebuie arătat de la bun in
ceput că acest sentiment de satisfac
ție, de plenitudine, îl dă eroului din 
dramaturgia noastră actuală numai 
conștiința împlinirii unei mari și 
ardente datorii sociale. In ultimă in
stanță această noțiune dezvoltă con
flictul celor mai maite lucrări ale 
dramaturgiei realist socialiste. Pen
tru că în piesele noi de teatru esen
țial este și actul de condamnare al 
egolatriei burgheze sub toate înfăți
șările manifestată fie ca o concepție 
de viață a unor elemente ale lumii 
apuse, lie ca rămășițe în conștiința 
unor oameni, fie ca influență directă 
sau indirectă asupra unor personaje 
cinstite în fond. Acest act de acuzare 
demonstrează clar și fără nici o fisură 
înfringerea ideilor burgheze asupra 
uiețij și în același timp triumful con

Imperativul
cunoașterii

narea tor nu puteai continua 
studiile), iar programul lor — 
un amestec eclectic de practi
cism fngnst și obscurantism șo
vin- Mai tîrziu.' ajuns io fabncă, 
rinirul «ră obligat să locrezedin 
(ren piua la 10 are pe zi pentrn 
un saîario de mizerie. . De aici 
nevoia de a munci și iu orele li
bere. La dispoziția tineretului 
muncitor nu existau focare de 
cultură (biblioteci, dobori etc.). 
Și totuși tinerii studiau -cu fn- 
verâunare. Mai ales acei Tare In
trau in Ippiă devenind membri 
ai U.T.G-ntei și ai a Hor orgj- 
nizații revolupoMare. Tuvara^u 
mai viratmd îi ajutau să înțe
leagă de ce fără cunoaștere ni
meni nu poate deveni cn adevă
rat comunist și revoluționar Tti- 
denmttl Ini 'Lenm — de a cuceri 
fortăreața științei — n vin fn 
cocîtiinta "Id ciuda
greutăților ce păreau de netre- 
ctfi.'țmeriî sladiaa. $i. cu toate 
greutățile, stud:u’ era foarte te- 
meinic. exfrnrridu-se in adincime 
și fa !arg*n<e. pe r-asura inso- 
ș;ni cunoștințelor Din rindurîle 
tioeriior comurrșTi de atone; au 
r-- mei'F ec’.ja ■ autodi

dact! care azi fac cmsle culturii 
■oa«:re <oc:aRsie.

Ir lumea sociaiislă fiecare 
viitor cetățean ăl tării începe să 
trăiască Intr-o ambianță cnftu- 
raiă din virsta fragedei adoles
cente. Stata! democrației popu
lare didriJ este cantități unașe 
de fonduri ș; energii pent-u a 
ajuta tineret ulur să învețe cit 

mult și cit mai bine. Greu
tățile de altă dată nu mai există, 
învățător a a devenit ma ușoară, 
da' acest ’ucru nu trebuie să-i 
ducă pe unii tmeri !a superficia- 
litate.

Daca pornim de ia constata
rea că ..proiectul de Directive 
ale celui de-a! Ilf-lea Congres 
al P.M R * deschide larg in fața 
tinerilor de azi perspectiva 
de a construi comunismu!. 
atunci următorul termen ai ra
ționamentului trebuie sa decurgă 
cu necesitate din reamintirea în
vățăturii leniniste potrivit cărei i 
orice constructor al comunismului 
trebuie să fie și un om de înaltă 
cultură

Concluzia aceasta poate fi 
concretizată fn legătură cu o 
seamă de sarcini imediate care 
decurg d:n „proiectul de Direc
tive ale celui de-al lll-lea Con
gres al P.M R “

Proiectul prevede, de pildă, o 
creștere substanțiala a producti
vității muncii, ceea ce presupune 
introducerea tehniei noi. folosi
rea pe scară largă a metodelor 
avansate, calificarea și mai bună 
a cadreior etc. Toate acestea în
seamnă pe de o parte înmulțirea 
cunoștințelor fiecărui muncitor, 
iar pe de altă parte iatarrea și 
mai puternica a raspunder per
sonale a fiecăruia 5n muncă, ded 
încă un pas in formarea conștiin
ței comuniste a maselor. Iar 
conștiința comonistă nu se poate 
cimenta decit pe baza unei cu
noașteri adincite a lumii. Con

cepției noi in care eroul poale trăi 
adevărata fericire numai atunci cind 
acțiunea lui se resjringe In mod po
zitiv asupra tuturor oamenilor și are 
urmările cele mai fericite tn mersul 
înainte al societății. Acest lucru este 
desigur posibil și caracteristic numai 
pentru o societate liberă In care eroul 
entuziast, animat de un ideal inait. 
ideal care in orinduiree ■ burghe
ză părea o himeră, are pasibilnalea 
să-și valorifice din plin însușirile 
sale, și să-i însuflețească pe locară- 
șii săi de muncă. Și aceasta pentru 
că visul lui pornește din terenul solid 
al realității și iși va afla deplină 
aplicare in viața de fiecare zi. 
Eroul dramaturgiei noastre not, care 
sintetizează aspirațiile fi idealurile 
tuturor eroilor din dramaturgia 
trecută, dlndu-le încoronarea so
cială, sfarmă în mersul său înainte 
carapacea egoismului, izolării, „ 
închistării în sine. Eroul comunist 
sau cel educat și crescut de partid 
nu-și făurește idealurile inlr-o luptă 
izolată, dusă de unul singur, ci caută 
să concentreze in jurul său toate for
țele pozitive ale societății de astăzi, 
să le deschidă căile spre culmile cele 
mai înalte ale vieții. Personaje ca 
Anton Nastai, Pavei Arjoca, Spiridon 
Biserică, Toma Căbtllea, nu încearcă 
numai satisfacția faptului că și-au 
îndeplinit un ideal de viață, ci și pe 
acela că au reușit să demonstreze 
prin exemplul lor triiunful concepției 
despre viață a comuniștilor. Toți 
acești eroi acționează în numele ,și 
pentru împlinirea idealurilor celei mai 
înaintate forțe sociale din vremea 
noastră: partidul. De aici fermitatea

siderații asemănătoare pot fi fă
cute și >n legătură cu perspec
tivele de dezvoltare a agricul
turii Ca sâ putem asigura creș
terea producției agricole cu 
70—80% în șase ani vom tre
bui să muncim neobosit pentru 
ridicarea nivelului de pregătire 
odturaiâ » lucrătorilor de pe c- 
goare. pentru dezvoltarea con
științei lor. Tn sfirșit. după cum 
reiese cu prisosință din textul 
„direetîveloc". in anii viitori ac
tivitatea . cultural-educativă va 
lua proporții și mai mari, soli- 
citind energiile multor tineri, 
care azi se pregătesc Incă pe 
băncile școlilor de'diferite grade. 
Toți aceștia miine vor trebui să 
răspundă direct pentru educația 
comunistă a noilor generații. Dar 
oare vor putea să îndeplinească 
bine această misiune daca nu 
vor fi ei Înșiși adevărați comu
niști. adică oărfteni foarte bine 
pregătiți din toate punctele de 
vedere?

Considerentele de mai sus — 
care ar putea să pară unora 
n-.jte lucruri obfșnuite și cunos
cute. ne-au fost necesare totuși 
pentru a adresa tinerilor de uzi 
un sfat și uri îndemn — de a 
lupta împotriva superficialității.

Din păcate, in rîndurile tineri
lor — și in fabrici, și lâ tfate, 
chiar in universități — mai pot 
fi intilniți tovarăși care privesc 
cu indiferență sarcina lărgirii 
cunoștințelor lor. Mai este înce
tățenit ici colea un fel de prac
ticism îngust, care-l îndeamnă 
Pe cite un tînar să raționeze cam 
așa: îmi cunosc meseria? Îmi 
împlinesc norma ? Sînt un pro
fesionist bun ? De ce atunci 
să-mi bat capul cu pregătirea de 
cultură generală ? La ce-mi fo
losesc cunoșiinte de economie 
politica. istorie, biologie gene
rala. geografie, literatură ? Ce 
legătură există între răspunde
rea mea iq muncă și lectura 
noutăților literare, a ziarelor și 
a revistelor, frecventarea teatre
lor și a concertelor etc. ? Există, 
dragi prieteni, există o legătură 
strînsă. multilaterală. Oricît de 
bine ai cunoaște meseria ta. 
lumea socialistă niciodată nu 
se va mulțumi cu împlinirea a- 
proape mecanică doar a unei a- 
numite cantități de obligații. In 
lumea socialistă legea progresu
lui necontenit este o lege funda
mentală. organică. Ea, această 
lege, cu necesitate. îți va solicita 
si ție. miine, ceva nou, deosebit, 
un efort de perfecționare etc. Și 
oricît de bun „meseriaș" ai fi, 
daca nu reușești să-ți vezi mese
ria și încadrată în complexita
tea legaturilor care o leagă de 
infinitatea altor preocupări o- 
menești. la un moment dat te 
vei opri Nu vei mai putea aduce 
nimic nou și alții te vor depăși. 
Vei deveni un rutinar ți nu e ni
mic mai dureros in zilele noastre 
de avfnt și progres necontenit 
decit să fii cunoscut ca un ruti
nat.

Cerința pe care o apărăm este 
valabilă pentru toți tinerii, pen
tru toate activitățile. Ea este va

socială
comportării, intransigența, dăruirea 
In luptă, neresemnarea in fața greu
tăților. Acestea sini însușiri morale 
ce pot fi sădite în conștiința eroului 
numai de ideologia comunistă, fn 
dramaturgia noastră nouă, omul ac
ționează pentru cauza tuturor oame
nilor. Aceasta deoarece el a reușit să 
descopere infinitele resurse creatoare 
ale personaiilății sale, să-și valori
fice toate uriașele potențe sufletești, 
să-și Injringă timiditatea, nesiguran
ța, lipsa de hotărire. Sau cum spune 
intr-o imagine plastică Anton ta
stai : „Partidul m-a învățat că sînt 
om și m-a învățat să-mi prețuiesc 
mintea." De la această nouă condiție 
a existenței morale, de la această în
credere admirabilă in forța sufle
tească descătușată a individului și 
pină la răspunsul pozitiv dat între
bărilor despre sensul vieții, iată un 
proces evolutiv firesc.

Șl tot Anton Nastai va spune: 
„De seamă e să știi pentru ce tră
iești". Din momentul în care eroul 
știe pentru ce trăiește începe de 
fapt adevărata sa viață, pentru că 
numai atunci cind au dezlegat afir
mativ această întrebare esențială, 
surorile Boga au ajuns la concluzia 
optimistă că nu mai sint simple 
„frunze pe apă", iar Vlaicu Lipan a 
reușit să-și înfringă miopia, să-și 
deschidă larg sufletul către căile vii
torului. Știind că trăiește pentru fe
ricirea viitoare a poporului, comu
nistul Mihai Bu2iiea a fost, în anii 
negri ai ilegalității, mai puternic de
cit cei ce încercau să-i fringă voința. 
Așa se și explică de ce eroul pozitiv 
al dramaturgiei noastre reușește să 
semene in sufletul tovarășilor săi nu 

labilă și pentru un tînar scrii
tor. care, oricît de talentat ar fi, 
niciodată nu va putea deveni 
scriitor cu adevărat în epoca so
cialistă. dacă nu-și va însuși în- 
tr-un fel și experiența întregii 
creații literare mondiale, dar ți" 
pentru un mecanic, de pildă, căci 
un mecanic care ntr înțelege ezi 
toate implicațiile științifice, eco
nomice, politice, sociale și mo
rale ale grațioaselor descoperiri 
științifice moderne, nu va țJr’o-" 
gresa nici în domeniul propriei 
meserii.

Cea mar more cucerire e socia
lismului este descătușarea forțe
lor creatoare ale omului, a tutu
ror facultăților specific umane. 
Aceasta cucerire da posibilitate 
fiecărui om să se realizeze maxi
mal în domeniul acelei activi
tăți care corespunde cel mai bine 
înclfrlațiflbr sale personale. \ Lu
mea capitalistă transformă in 
mod fireze majoritatea oameni
lor in mediocrități. Pentru că in 
lumea capitalistă majoritatea 
oamenilor sînt obligați nu ^ă ’’ • /
muncească fadică să creeze),_ ci 
sa-și ciștige existența. adică, , )
sa-și irosească forțele creatoare, 
întimplator. în cele mai dese ca
zuri intr-un domerțiu fără vreo 
legătură cu înclinațiile persona
lității lor. Lumea socialistă dim
potrivă — prin vastul său sis
tem. de Jnstituții culturale, prin 
întrecere și prin spiritul mun
cii — il împinge în mod firesc 
Pe fiecare om al muncii înspre 
acea activitate în care forțele și 
facultățile sale umane pot fi va
lorificate cu maximum de randa
ment pentru întreaga societate, 
lată de ce în societatea comu
nistă nu vor fi mediocrități ci 
fiecare va fi un artist al cutărei 
sau ctrfărei activități.

Dar societatea socialistă crea- 
ză doar condițiile obiective pentru 
o atare dezvoltare prodigioasa a 
fiecărei personalități. Valorifica
rea acestor posibilități depinde 
șl de efortul fiecăruia. Iar efor
tul poate fi rodnic, doar atunci 
cind omul, mai ales tinărul (căci 
in tinerețe se formează persona
litatea) lucrează neobosit în doua 
direcții: lărgirea neîncetată a 
cunoștințelor (căci numai prin 
acest contact multilateral cu în
treaga cultură umană, omul își 
poate descoperi înclinațiile) și 
adincirea preocupărilor în direc
ția aleasă. Un practicisț îngust, 
care nu vrea să vadă nimic, din
colo de nevoile imediate ale pro
fesiunii. nu va putea deveni 
niciodată „artist", nu se va pu
tea realiza niciodată integral

Setea de cunoaștere a caracte
rizat întotdeauna tineretul, setea 
de cunoaștere izvorăște organic 
din lupta pentru realizarea idea
lurilor comuniste. Sarcinile noi, 
care decurg din proiectul de 
Directive ale celui de-al lll-lea 
Congres al partidului, ii îndeam
nă șj mai puternic pe tinerii din 
toate domeniile activității socia
le, să extragă, din această sete, 
noi și noi energii, prin care 
sa-și înmulțească necontenit cu
noștințele, să-și lărgească zi de 
zi orizontul.

numai încrederea tn acțiunea sa dar 
și sentimentul că ceea ce întreprinde 
fiecare nu-i un lucru izolat, lipsit de 
importanță. însuflețind efortul colec
tiv al tovarășilor săi, el are tot timpul, 
in .țață sentimentul nobil al răspun
derii sociale. Situația de spectator îl 
contrariază iar atunci cind alții ll 
sfătuiesc să aleagă calea comodei a 
contemplației, el respinge hotărît 
asemenea tentații. Chiar și lucrurile 
care aparent „nu-l privesc", nu-l pot 
lăsa -ut nici ten fel indiferent. De 
aici pornește fi zbuciumul bătrînului 
Tonta Căbulea care demonstrează ln- 
ir-o conversație vioaie și mai apoi 
prin fapte directe, in ciuda unor 
mari pericole ce-l pot costa viața, 
că „mișcolăn’iile" lui Holdemulte, 
chiar dacă.la prima vedere nu il ori. 
vesc direct, nu-l pot lăsa in nici un 
fel liniștit.

Eroul dramaturgiei noastre actuale 
este conștient de faptul că nu se 
poale realiza numai în sine și numai 
pentru sine, el iși integrează toate 
e/orturile in direcția bătăliilor prin
cipale pe care le duce poporul nostru 
intr-o anumită etapă a dezvoltării 
sale. De aceea el poate vedea și în 
depărtări, poate privi spre înălțimile 
cele mai amețitoare, cu conștiința 
faptului că nimic nu este prea de
părtat, și că nici o înălțime nu este 
inaccesibilă. El știe că drumul îi este 
luminat de flacăra mereu vie a par
tidului șj că alăiuri de el stau zeci 
Și zeci de mii de oameni, hotărlți ca 
?i el.

Valeriu Rîpaariu

luceararul

sudoarea.de


CRISORI Di U PRIM spune 
văd

oftez

riștii In uniformă — oa
menii lui Sănătescu șl 
Rădescu — se prefă
ceau a nu auzi dolean
țele muncitorilor. Aveau 
alte gînduri. alte inten
ții. Nimeni nu le 
trola mașinațiile, 
dendele.

Totuși, într-una
zilele acelea, directorul 
șantierului dădu de ves
te tuturor că, în slîrșit, 
lucrările vor fi reluate-

con- 
divi-

din

râ de la Otto Gagel — 
Îmbogățit de război —• 
utilajul unei întreprin
deri de fabricat fulgi de 
cartofi. Plătiseră, In 
numele statului, o sumă 
fabuloasă.
că această
prindea și comisionul 
celor ce vedeau viitorul 
țării In „fulgi de car
tofi".

Afacerea a evoluat în

Bineînțeles 
suma cu-

DESPRE 
PRIETENIE

Peter KARVAȘ

u prilejul premierei piesei

C
sale Liturghia de la 
miezul nopții, la Teatrul 
„Nottara", care a avut 
loc în cadrul sărbători
rii celei de-a 15-a ani

versări a eliberării Republicii Ceho
slovace, cunoscutul scriitor și drama
turg cehoslovac Peter Karvaș a vizi
tat țara noastră. Redactorul nostru 
i-a pus cîteva întrebări:

Nu sînteți pentru prima oară In 
R.P.R. $1 în București; ce impresie 
vă face viața noastră în comparație 
cu trecutul ?

— Da, dacă nu mă înșel mă aflu 
în București pentru a patra oară. 
Am fost aici mai de mult, în inte
res de serviciu, mai tîrziu, ca delegat 
al Uniunii Scriitorilor Cehoslovaci 
Ia Congresul Scriitorilor romîni și 
]a odihnă pe litoral. Trebuie să re
cunosc că niciodată Bucureștiul n-a 
făcut asupra mea o impresie atit de 
puternică ca acum. Firește, înainte 
de toate pentru că înfățișarea ora
șului se schimbă rapid și din te
melii. îndată ce am ieșit din hotel 
am văzut noua piață (în spatele Pa*

latului Republicii) din care nu era 
urmă acum doi ani, cînd am fost aici 
ultima oară. Să ridici Intr-un timp 
atit de scurt străzi noi. piețe noi 
și imense blocuri de locuințe nu e, 
desigur, un lucru ușor. Ceea ce mi 
se pare însă principal e altceva : 
aceste construcții și complexe de 
construcții noi sînt neobișnuit de 
frumoase. Știți că și la noi se con
struiesc o mulțime de clădiri noi, 
am coostruit orașe întregi noi, acolo 
pînă unde nu de mult au fost lunci, 
dar privind noua piață din mijlocul 
Bucureștiului, blocul-turn atit de ele
gant și armonic, mulțimea de clădiri 
în curs de terminare, aș avea poftă 
să trimit unii arhitecți de-ai noștri 
la dumneavoastră, la școală. Nu e 
vorba numai despre anumite capodo
pere ale noii arhitecturi romînești, 
ca, de pildă, noua sală a Palatului 
Republicii; mă g podesc însă și la clă
dirile de locuit care o înconjoară, 
moderne și nu moderniste. în culori 
plăcute și simple, nu dulci și monoto
ne. Am impresia că ați izbutit să re
zolvați problema fundamentală a ar
hitecturii bucureștene contemporane: 
menținerea caracterului însorit al o- 
rașului, luminos și impunător și tot
odată crearea unui stil arhitectonic 
modern, care poate concura cu cu
ceririle arhitecturii modeme din lu
mea întreagă, necontrazicînd ci — 
după cît pot să apreciez — conti
nued creator tradițiile arhitectonice 
naționale romînești. Dacă veți conți- 
nua astfel, Bucureștiul va deveni una 
dintre cele mai frumoase metropole 
socialiste.

Ați cunoscut unele aspecte ale vie
ții noastre culturale. Ce impresie 
v-au făcut ?

— M-a interesat, în primul rînd, tea
trul, mai ales creațiile dramaturgiei 
romînești contemporane. Duc în țară 
un teanc respectabil de lucrări dra
matice noi; sînt ferm convins că 
după piesele lui Caragiale, Se
bastian, Baranga și alții, în scurtă 
vreme vom pune în scenă și alte 
piese romînești originale, mai ales 
contemporane. La „Teatrul Național"

am văzut un spectacol puternic cu 
ultima piesă a Iul Horia Lovinescu 
Surorile Boga. Lovinescu este cu
noscut la noi mai ales prin Citadela 
sfărîmată și de aceea am așteptat 
cu bucurie să văd noua lui piesă. 
E o lucrare viguroasă, excelent scri
să. mai ales în ceea ce privește dra
ma celor trei surori.

La „Teatrul Nottara* am văzut 
piesa lui Dorel Dorian Secunda 58. 
Cred că e vorba despre un real ta
lent al tinerei dramaturgii roinî- 
nești. Piesa e scrisă cu finețe, sș 
zice în felul lui Corneiciuk sau mai 
exact cu finețea lui Sebastian; tot
odată se distinge printr-un ascuțit 
simț pentru fenomenul și conflictele 
contemporane și pentru realizarea 
profundă a personajelor.

Am mai vizitat galerii de artă, am 
fost la concerte, dar în acest dome
niu nu sînt specialist. Totuși... cea 
mai puternică impresie mi-a lăsat-o 
arhitectura. Noul cartier muncitoresc 
Floreasca e un poem, un poem sim
fonic. Nu întîmplător multe din stră
zile lui poartă numele unor com
pozitori celebri. Excelentă idee I

Ați călătorit și în afara Capita
lei noastre ? Ce ați văzut ?

— Desigur, am fost la Sinaia, 
unde am vizitat fostele castele 
regale dintre care unul este trans
format în casă de creație a scrii
torilor. Vă mărturisesc că, trecînd 
prin încăperile greoaie și apăsă
toare ale Peleșului, mă gîndeam 
cu aprinsă dorință la orașele în cu
lori de basm pe care le-ați ridicat 
pe malul Mării Negre, într-un timp 
neînchipuit de scurt; la acele visă
toare și aeriene colonii de vile și ho
teluri de sticlă de la Eforie și Ma
maia ; la litoralul însorit în care 
respiră și strălucește socialismul. De 
obicei, omul apreciază o țară după 
dorința de a o mai vedea sau nu. 
Trebuie să vă spun că de aici nu-ți 
mai vine să pleci 1

Ce părere aveți despre felul fn 
care se dezvoltă schimburile cultu
rale și literare romino-cehoslovace ?

Cred că se dezvoltă bine și că 
ritmul și intensitatea colaborării cul

turale crește. In afara unor opere 
din clasicii romîni, noi am publicai 
romanele lui Zaharia Stancu, printre 
care mai ales Desculț a avut un 
mare răsunet; nu de mult, au apă
rut Moromeții lui Marin Preda; se 
pregătește editarea lui Galan, Po- 
povici și alții, ample culegeri din 
Tudor Arghezi și Mihai Beniuc, o 
serie de lucrări din literatura pentru 
copii etc. Nu mai vorbesc de noile 
reeditări ale lui Liviu Rebreanu, Sa- 
doveanu și ale altor opere dintre cele 
două războaie. Am executa cu plă
cere și creații muzicale romînești; 
schimburile in domeniul filmului sînt 
binecunoscute. Dar în acest domeniu, 
al colaborării culturale intre statele 
socialiste, lipsa de modestie e la 
locul ei: nu trebuie să ne mulțumim 
cu ceea ce a fost obținut, trebuie 
să vrem mai mult și să intensificăm 
colaborarea.

Și ultima Întrebare: Cum vi se 
pare montarea bucureșteană a piesei 
dumneavoastră in comparație cu cea 
din Cehoslovacia șl din alte țări ?

— Cu privire la aceasta, ar trebui 
să-și spună părerea, în primul rind, 
spectatorii. Personal mi se pare că - 
Liturghia de la miezul nopții de la 
„Teatrul Nottara" e un spectacol se
rios și profund studiat. E un specta
col realizat cu o mare inventivitate 
regizorală. Caracterizat prin stră
duința de a pătrunde în profunzime 
în realitatea socială complexă a 
vremii, printr-o mare înțelegere a sti
lului și originalității textului, prin
tr-o serie întreagă de interpretări 
sensibile și viguroase. Mi-a plăcut 
mult reacția inteligentă și justă a 
publicului la spectacolele pe care 
le-am văzut

Vreți să transmiteți ceva cititorilor 
noștri ?

— Nu. Scriitorul trebuie să vor
bească cititorilor prin munca sa, prin 
lucrările sale literare; dacă nu le 
spune nimic prin ele, cu greu poate 
îndrepta lucrurile prin convorbiri 
gazetărești In București am mulți 
prieteni și simpatii literare și sper 
că în curînd voi avea și cititori și 
spectatori. Ii salut cu căldură.

a

Haralamb ZINCĂ
I

VICTORIA
orașul 
victorioșilor

TRANDAFIRII
Înfloriți

Cen TZAI-IUN

• ntr-un anotimp cu soare, 
am avut fericirea să vizi
tez Republica Populară 
Romînă. In timp * vizitei 

mele m-am bucurat de 
o dragoste sinceră, ne

mărginită. Am vizitat multe locuri, 
cutreierînd aproape întregul teri
toriu al Romîniei. Această minu
nată țară m-a atras foarte mult 
Toate orașele sînt frumoase. Bucu
reștiul, capitala țării, are o istorie 
documentară de 500 de ani. In a- 
cești 500 de ani, oamenii muncii l-au 
preschimbat cu munca și înțelepciu
nea lor într-un oraș modern, frumos 
ca o grădină. Apar necontenit uzine 
moderne și noi blocuri: Casa Scîn- 
teii, Parcul Stalin, noile bulevarde 
sînt grandioase și pline de poe
zie. Această inimă plină de viață se 
dezvoltă și înaintează împreună cu 
viața oamenilor, cu starea de spirit 
a oamenilor. Acest oraș are o înfă
țișare nouă și plină de prospețime 
și tinerețe.

Mi-a plăcut de asemenea orașul 
Ploești. Acest mare centru industrial 
se mîndrește cu steagul roșu de 
fruntaș al petrolului.

Nu voi uita orașul Constanța. El 
are un nume poetic: „Perla lucioa
să a Mării Negre". E un splendid 
peisaj dintr-un tablou lucrat cu mi
gală de un mare pictor. Marea azu
rie ca cerul, malul de nisip, lung și 
imaculat, copacii verzi de pe dig, 
vilele de odihnă, superbe și grațioa
se, toate acestea atrag pe vizitatorii 
din țară și de peste hotare. Insă nu 
aceasta este important. Cel mat im
portant e faptul că el are o însem
nătate economică deosebită. Vasele 
încărcate nu numai cu mărfuri, dar 
și cu sentimente de prietenie, anco
rează în acest port și urcă pe 
apele Dunării, ca un semn al prie
teniei cu Bulgaria, Cehoslovacia și 
Ungaria. De aceea, față de „perla 
lucioasă a Mării Negre" nutresc un 
sentiment și ma.f adine. Nu voi uita 
de asemenea Timișoara, Clujul sau 
lașul.

Orașul Iași își resfiră florile mi
nunate ale culturii, deși n-are de. 
cît o populație de o sută de mii de 
oameni. Sînt în acest oraș patru in
stitute de învățămînt superior, din
tre care trei au fost înființate după 
Eliberare. Cunoscuta universitate „A- 
lexandru I. Cuza" împlinește în anul 
viitor o sută de ani de la înființarea 
eî. Acest oraș are o minunată tra.

diție de artă, literatură, muzică, pic
tură, arte plastice și arhitectură. Li
teratura și arta contemporană, păs- 
trind și dezvoltînd aceste tradiții, au 
atins culmi și mai înalte. Marele 
scriitor romîn Mi.iai Sadovean a 
crescut pe acest meleag fertil al cul
turii. Crește aici necontenit o tînără 
generație de artiști și intelectuali.

Cu acelaș elan am îndrăgit și sa
tul romînesc.

Pe cîmpie, pe malul rîurilor și pî- 
r a iei or, pe povîrnișuri, printre sălcii, 
se zăresc case frumoase și fine. Zi
dul alb, acoperișul roșu sau negru, 
unele acoperite de mușchi și iarbă 
verde, apar deosebit de vii și inte
resante.

In alte locuri, ca în regiunea Timi
șoara, deosebirea dintre sat și oraș 
va dispărea în curînd. In aceste sate, 
cu plantații de arbori ornamentați pe 
șosea, sînt piețe, magazine universa
le, școli, teatre mici. Sînt pur și sim
plu orășele nu sate. Țăranii iubesc 
arta, odată cu creșterea neîncetată a 
nivelului lor de trai. Casele lor sînt 
aranjate curat și cu gust, împodobi
te de covoare, perdele, mici vaze de 
flori, iar în unele case sînt atîmate 
și picturi în ulei. Lumina electrică 
nu e un lucru rar. A început să se 
răspîndească foarte mult radioul. Se 
organizează adesea baluri, concerte și 
alte manifestații culturale.. Aproape 
toate satele din regiune sînt colecti
vizate. Colectiviștii constituie peste

70 la sută din numărul total al ță
rănimii. Astfel satul romiiesc devine 
tot ma; înfloritor.

Cineva m -a spus că. în societatea 
veche, țăranii romîni au vărsat mul
te lacrimi amare, sărăcia lor era cu
noscută în toată Europa. La nouă 
familii de țărani săraci revenea un 
singur plug, iar la 17 familii reve
nea o singură grapă. O jumătate din 
țărănime nu avea nici un animal de 
muncă. Din acest tablou sumbru îți 
poți închipui ce amară era soarta loc 
de atunci.

In numai 15 ani, Partidul Munci
toresc Romîn, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a condus 
cu înțelepciune masele țărănești și 
Ie-a arătat calea spre fericire. In cei 
15 ani s-a schimbat radical înfățișa
rea țării și-a vieții poporului. Aceas
ta ilustrează din plin că drumul mar* 
xism-leninismului e drumul victoriei.

Mă simt nemărginit de bucuros de 
marile succese ale poporului romîn 1

Ca și întregul popor chinez care 
iubește Romînia. urez poporului ro- 
min să obțină realizări și mai mari 
în dezvoltarea producției industriale 
și agricole, în dezvoltarea culturii și 
artei, urez ca orașele și satele din 
Romînia să devină din zi în zi tot 
mai frumoase; urez ca viața poporu
lui să fie mai fericită și mai ve
selă ; urez ca starea de spirit a oa
menilor muncii să fie mai aprinsă, 
mai roșie ca trandafirii.

ț) o zi închisă^ 
J mohor! tă. Suflă 

un vînt rece, de 
gheață. „Pobeda* 

gonește cu viteză pe șo
seaua asfaltată, străjuită 
de plopi înalți, înfrun
ziți.

— Păcat. îmi 
șoferul — nu se 
munții I

— Da, păcatr 
și eu.

O negură deasă 
înghițit muntele Ne- 
goiul.

— Sus, acolo, 
ninge — îmi vor
bește șoferul. Ai ni
merit o vreme rea... 
Știi ce frumos e 
p-aici-..

Șoferul mă com
pătimește, iar eu 
îmi spun nu știu 
pentru a cîta oară 
ă sînt un ghinio

nist. N-am mai fost 
niciodată pe aceste 
meleaguri și aș fi 
vrut să prind și eu 
o zi cînd munții
Făgărașului se înfăți
șează omului în toată 
semeția lor.

— Orașul Victoria 
împlinește unsprezece 
ani de existentă.

Tresar. Vorbele șofe
rului trezesc în mine o 
mulțime de gînduri^ Da, 
anul acesta nenumărate 
orașe de pe întinsul pa
triei noastre împlinesc 
unsprezece ani... Victo
ria... Uricani -. Onești... 
îmi amintesc că anul 
1948 a lost anul în

făptuirii actului revolu
ționar al naționalizării, 
iar 1949 — anul declan
șării ofensivei pe ma
rele front al industriali
zării țării. Străbați pă- 
mîntul patriei în lung . 
și-n lat și descoperi 
cu mîndrie roadele aces- . 
tei ofensive neîncetate 
a poporului nostru mun
citor.

— La ce te gîndești, 
tovarășe ? mă întreabă 
șoferul, neliniștit parcă 
de tăcerea mea neaștep
tată.

li răspund, deși mi se 
pare a fi mult prea tî
năr ca să mă poată în
țelege. Dar de îndată 
îmi dau seama că mă 
înșel.

— E bine zis ,,ofensi
vă", mă aprobă șoferul. 
Știi mata că numai în 
Orașul Stalin sînt astăzi 
trei orașe care împli
nesc unsprezece ani?

Ideea exprimată de 
șofer îmi place. Intr-un 
oraș străvechi călătorul 
află dintr-odată trei 
orașe noi 1 11 întreb :

— Care sînt acelea ?
— Să le luăm la 

rînd.- Orașul „Tracta- 
ruT... e un oraș, tova
rășe, zău așa... Orașul 
muncitoresc „Steagul 
Roșu"... și-apoi orașul 
ucenicilor.

Nu pot să nu-i dau 
dreptate- Cunosc aceste 
noi construcții. Sînt 
adevărate orașe înălța
te nu departe de uzine
le respective. Da, uzina 
și orașul1

Ne apropiem, mă a- 
vertizează apoi deodată 
șoferul. în zare, la poa
lele munților înnegu
rați, deslușesc conturul 
orașului Victoria. Nu ne 
mai oprim. Mașina va 
goni mai departe spre 
Combinatul Chimic „I. 
V. Stalin".

Puțină istorie
în incinta Combinatu

lui se păstrează o că
suță țărănească, ce con
trastează puternic cu 
clădirile moderne ale 
întreprinderii. O mică 
piesă de muzeu, păstra
tă anume acolo, pentru 
a aminti vizitatorilor 
„de unde s-a pornit"; E 
casa pădurarului Opri
șan loan, un bărbat 
care, în ciuda vîrstei — 
e trecut de șaptezeci — 

E 
un

— Vom construi aici 
o fabrică de fulgi de 
cartofi, se lăuda dum
nealui-

Afacerea asta avea să 
iasă 
mai 
Ministerului cumpărase-

la lumină ceva 
tîrziu. „Oamenii"

felul următor. Mai întîi 
s-au procurat cartofii. 
Apoi, s-au apucat de 
montarea fabricii.* Cînd, 
îrț cele din urmă,* fa
brica a fost montată, s-a 
constatat că o bună 
parte din cartofi se stri-

Ilari© HINOVEANU

Tinerețea 
noastră
Brumele ne găseau desculți 
Cu tălpile crăpate de timpuriu 
Și cu obrajii de oameni aduiți.
Unii, munceam in dijmă șesul pustiu 
înghițit de conacele boierilor 
Prin ceața toamnelor reci.
Alții, in răscrucea zorilor 
Apucaserăm intortochiate poteci 
Spre drumul fără intoarceri.
Dibuiam prin timp zidurile de mucegai 
Ale vreunei fabrici uitate
Prin care treceau in alai 
Vinturi de iarna, turbate.
Mincam piinea aspră pe trotuare, 
Ne îmbăta parfumul de trandafiri 
Revărsat in amurguri de boare 
Din rochii de mătase, subțiri,
Cind tăcerile adormeau peste 
Adincul de neguri, duceam cuvintul 
înscris în manifeste
Pe lungi cărări prin noapte- murmurindu-l.

Prin munții bâtrini am tăiat drumuri drepte
Ca învățătura partidului.
Am urcat schele cu mii de trepte
Pinâ la coamele-nalte-ale zidului...
Ne-am cunoscut nevestele pe șantier in vreo

seară
Fără să pomenim vreo vorbă de zestre.
Cite nopți ele ne așteptară
Cu ochii pierduți la ferestre ? I
Și noi veneam plini de praful ud 
Dezgropat din rădăcinile haturilor tari,
Cu palmele in care pămintul crud 
Scornea cu miresme de lăstari. 
Veneam de lingă cascada de foc 
A oțelului, care se despică-n lumina. 
Să facem drumurilor drepte loc
Spre primăvara pe care astăzi o țrăim deplină.

Constanța BUZEA

Constructor

1
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PENTRU 
TOTDEAUNA

Anghel TODOROV
Secretar

al Uniunii Scriitorilor Bulgari,

rașul meu natal este Vi-

O
 dinul, pe Dunăre, în fața 

orașului romînesc Cala
fat Intre aceste două 
orașe se afla o insulă cu
sălcii — și adesea în

copilăria și adolescența mea mer
geam acolo cu prietenii. In rîndurile 
tineretului bulgar (ca și în rîndurile 
celui romîn) în anii aceia, puternicii 
zilei se străduiau să Infiltreze o ură 
șovinistă sălbatică între cele două 
popoare, — dar pe această insulă noi 
ne întîlneam cu copiii romîni, aler
gam, ne zbenguiam cu el și diteu-

luceafărul

fam cu ajutorul unui coleg de școa
lă al nostru, dintr-unul din cele cîte
va sate cu populație romînească de 
pe malul bulgăresc al Dunării. Ce 
băieți minunați erau acești romînași! 
Și astăzi îmi amintesc de unul din- 
trei ei — de Ion, un băiețandru 
oacheș de vreo 14—15 ani, care, 
înlăturîndu-și mereu de pe frunte 
zulufii rebeli, ne cînta „doine" ro
mînești. Eu de-acum, în mare taină, 
scriam, mă atrăgea poezia și l-am 
întrebat pe Ion despre poezia romî
nească. Nici el nu știa prea multe, 
dar totuși mi-a pomenit numele lui 
Eminescu.

Spațiul restrîns al acestor însem
nări nu-mi permite să povestesc mai 
mult despre prietenia mea cu romî- 
nii în anii mei de școală sau de 
studenție. Cu ani în urmă, bunicii 
lor fugiseră în Bulgaria de silniciile 
ciocoilor — trăiau împrăștiați prin
tre bulgari și eu am tovărășit mult 
cu acești tineri romîni. In familie 
vorbeau romînește (nu limba curată, 
literară, ci un dialect), dar limba 
în care scriau era cea bulgară. Unii 
dintre ei scriau și tipăreau versuri, 
ca prietenul meu cel mai apropiat 
Marin Florov, care semna cu pseu
donimul Verdea Leoșkin. Foarte 
sărac (tatăl său era argat), el lucra 
de mic la construcție — și totuși a 
reușit să termine liceul, dar, isto
vit și bolnav, nu mult după aceea 
a murit, Eu și cu alți prieteni dc-al

mei mergeam seara la construcția 
încă neterminată, unde lucra el și 
unde dormea pe saci, și pînă 6eara 
tîrziu, pe vreun perete ridicat abia 
pe jumătate, discutam cu el, ne 
citeam împreună versurile la lumina 
tremurătoare a unei luminări de seu. 
Marin era comunist, m-a influențat 
mult și m-a ajutat mult să-mi însu
șesc ideile comuniste.

In anul 1932, la începutul activi
tății mele literare, în ziarul comu
nist „Frontul literar muncitoresc" 
am scris o nuvelă despre fraterni
zarea marinarilor de pe un vas ro
mînesc și de pe unul bulgar, în por- 
tul Vidin. In anul 1938, în culege
rea mea de versuri „Poeme folositoa
re", am scris poezia „Iarna". In ea 
descriam prima mea vizită la Cala, 
fat peste Dunărea înghețată; ideea 
exprimată în versuri se referea la 
urmele războiului trecut dintre ro
mîni și bulgari „uciși împreună", și 
arătam cît de apropiați și de cor
diali erau romînii pe care îi cunoș
team acum. Și încheiam : „Fiecare 
iarnă cu zăpada ei — ridică un steag 
alb pentru pace între țările noastre!".

Am doborit noi, cu ajutorul hotă
rî tor al marii armate sovietice, re
gimurile fasciste — de acum nu ne 
mai desparte nimic, totul ne unește I 
In acești ani noi, liberi, eu am avut 
de multe ori posibilitatea de a vizita 
Romînia și nu odată scriitori ro

mîni ne-au fost oaspeți. Eu am vă
zut în uzine și în gospodării agri
cole colective, poporul romîn liber, 
înfloritor, care, sub conducerea slăvi- 
tului său Partid Muncitoresc Romîn, 
construiește socialismul. Mi-au de
venit prieteni buni mulți dintre scrii
torii romîni — Mihai Beniuc, Aurel 
Mihale, Aurel Baranga, Eugen 
Jebeleanu, Ferencz Szemler, Vic
tor Tulbure, Radu Boureanu, Mihu 
Dragomir. Cezar Drăgoi, Nina 
Cassian. Cu mare bucurie și cu ade
vărată pasiune depun eforturi pentru 
traducerea și popularizarea lor în 
limba bulgară și sint nespus de mul
țumit de faptul că poeți buni romîni 
traduc de multe ori poeziile mele în 
limba romînă. Pentru noi, scriitorii 
bulgari, a fost o adevărată sărbă
toare apariția în limba bulgară a 
unei culegeri de versuri ale poetului 
romîn Mihai Beniuc, „Toboșarul vre
murilor noi" — culegere pe care eu 
și colegul meu, poetul Pavel Matev, 
am pregătit-o și am editat-o în limba 
bulgară cu ajutorul colectivului ce
lor mai buni poeți ai noștri, fiecare 
dintre aceștia traducînd cu satisfac
ție versurile lui Beniuc.

Iți trimit un salut fierbinte, fră
țească Romînie I Să înflorești sub 
razele strălucitoare ale soarelui, în
tinsă ca nemărginitele tale cîmpii și 
înaltă ca marii tăi munți 1 Vă salut, 
prieteni romîni I

se ține Încă bine, 
drept și Înalt cît 
brad^ Un adevărat om 
al pădurii. Pădurarul își 
vede și astăzi de ale lui: 
străbate cu pușca la 
umăr împrejurimile. Iar 
atunci cînd i se ojeră 
prilejul, își deapănă cu 
plăcere amintirile. Și de 
ce nu și le-ar depăna ? 
Este doar primul locui
tor al acestei noi așe
zări socialiste. Sub ochii 
ageri ai pădurarului s-au 
făcut primele măsură
tori, s-au prăbușit pri
mii copaci, s-au bătut 
primii țăruși. Nu de 
mult, Oprișan Ioan a 
depus la conducerea 
Combinatului un caiet 
plin de amintiri: „Să 
fie acolo pentru genera
țiile ce vor veni".

'Am răsfoit și eu 
ietul pădurarului, 
unde am îndrăznit 
spicuiesc pentru citito
rii noștri cîteva date in
teresante.

'Actul de la 23 August 
1944 a găsit pe aceste 
meleaguri un început de 
construcție tutelat de 
Ministerul de Război- 
Lucrările au fost sistate. 
Muncitorii. cei mal 
mulți necalificati, s-au 
împrăștiat. A rămas un 
pumn de oameni care 
conduși de comuniști 
și-au organizat sindica
tul, începînd o luptă în
cordată pentru, continu
area lucrărilor. Aface-

Nu te-am văzut aevea niciodată 
De mine-ndrăgostit n-ai fost, nu ești 
Și totuși pentru mine răscolești 
înflorituri in marmoră și-agată. 
Și casa-n care voi păși curind 
O-mpodobești cu miinite asprite 
De daltă lucitoare și cuțite 
O poezie-n urma lor brodind. 
De unde-atita har și dăruire 
In fața mea așterni fără să-mi ceri 
Să bat ușor, cu slabe adieri 
De pași pe scara scinteind subțire 1 
Iubirea ta ce nu o poți incape 
O 

G 
In

treci in oameni s-o desâvirșești, 
nu mai ești ce crezi de muit că ești, 
dntecul înfiorat de ape - 
munte, viu, pe-o gură de minune, - 

Ce niciodată n-o sâ poată spune
Spre ei, din ce adine a vrut sâ scape. 
Doar să mă bucur am acum putere 
Și răbdătoare-n tine să mă caut 
Cum, cel mai simplu cintec, intr-un flaut 
Care mă cere-ntreagă și te cere.

Romeo ORBENCO

Partidului
Slovele

ca
de 
să

fire de

viitorul

tale
flori de oțel inflorlte-n uzină, 

ape
impletite-n turbină, 

adus lingă noi, mai aproape.

Slovele tale
de mina mulțimilor scrise 

dau țârii 
conturele noi și precise, 
ei viitoare.atlasele

Slovele

Piine și

talo 
fericirii noi sensuri au det | 

sare
pe-nflorite ștergare

pentru oaspele mult așteptat: 
Comunismul.

caserâi Din cantitatea 
rămasă s-a realizat to
tuși o primă producție 
de fulgi. Atunci s-a des
coperit că articolul nu 
avea căutare pe piața 
romînească. Singurii cli* 
enți fuseseră țăranii din 
împrejurimi} vînduseră 
cartofi și 
fulgi.

Afacerea 
lupta unită 
lor. Directorul a fost con

damnat 
de zile 
Nu și~a 
deapsa. 
prietenii să fugă în 
țara lui Otto GageL 
Iată o primă pagină 
din istoria Combi
natului. A doua pa
gină începe a fi 
scrisă în anul 1948, 
după primul Con
gres al P.M.R. Iar 
istoria spune că 
și-n acest sector, ca 
și-n multe alte sec
toare ale economiei 
naționale, ajutorul 

sovietic a fost și este de 
neprețuit...

cumpăraseră

a lămurit-o 
a muncitori-

Ia.-. un an 
închisoare, 
ispășit pe-

L-au ajutat

Destine
r

De fapt, aici, la Com
binat, totul este plin de 
tinerețe: combinatul,
cadrele, orașul. Te bu
cură și te entuziasmea
ză această descoperire 
te face să reflectezi la 
forța orînduirii noastre, 
la viitorul ei.

In combinatul chimic 
reacțiile au loc în cup
toare. în cazane, în re
zervoare uriașe. Omului 
nu-i rămîne decît să ur
mărească procesul teh
nologic prin mijlocirea 
aparatelor. Celui mai 
simplu muncitor i se cer 
cunoștințe din domeniul 
chimiei și mecanicii. In 
acest sens putem afirma 
că iăurirea Combinatu
lui a schimbat cursul 
multor destine omenești. 
Mii de oameni au fost 
smulși din vechile ocu
pații patriarhale și re- 
dați înaltei demnități 
socialiste.

La Secția acid sulfu
ric am cunoscut un om 
al cărui destin mi se 
pare a fi nespus de sem
nificativ. Este vorba de 
cuptoraruljon Roibu — 
un om tînăr, nu de mult 
a împlinit 31 de ani.

Fiul unor țărani să
raci de prin părțile Tul- 
cei, Ion Roibu *a avut o 
copilărie amară. Încă de 
mic a argățit pe moșia 
unui boier. In anii de 
secetă {avea 18 ani) foa
metea l-a pus la o în
cercare grea. A apucat 
toiagul pribegiei, por
nind în căutarea unei 
coji de pline. Pribegia 
asta l-a dus departe. îm
preună cu alți țărani ro
mîni, pe pămînturile 
Cehoslovaciei. A lucrat 
cit a lucrat dincolo 
Tatra, dar curînd i 
făcut dor de țară și 
reîntors la ai 
satul natal.

In toamna 
1949, chemat 
consăteni, a ajuns 
șantierul Combinatului. 
S-a angajat ca săpător. 
Altceva nu știa să facă. 
Pe vremea aceea habar 
n-avea de chimie, de 
ceea ce înseamnă o 
reacție chimică. Iar cu
vintele „acid sulfuric" 
aveau pentru el rezo
nanță străină, ciudată, 
un înțeles de nepătruns. 
Muncea Ion Roibu cu 
hărnicie, minunîndu-se 
de tot ceea ce se înăl
ța din sudoarea frunții 
sale și a altora ca dîn- 
sul. Și se înălțau, aproa
pe în același timp, atit 
zidurile Combinatului 
chimic cît și zidurile no
ului oraș. Terminarea la 
timp a acestor mari 
cons*trucții a fost apre
ciată ca o mare victorie. 
De aici și denumirea : 
Orașul Victoria — ora
șul celor victorioși.

în timp ce muncea la 
montarea secției acid- 
sulfuric (căra Pe atunci 
piese grele). Ion Roibu 
a fost îndemnat de că
tre organizația de partid 
să se califice, adică să 
devină cuptor ar în vii
toarea secție ce se con
struia- A ascultat în
demnul organizației. 
După orele de muncă, 
începeau orele de învă
țătură. Era greu. Dar 
fostul argat nu s-a dat 
bătut. De la o zi la alta 
pătrundea puțin cîte pu
țin în 'tainele industriei 
chimice. Apoi, relevîn- 
du-se ca un tînăr sîr- 
guincios, conducerea 
Combinatului l-a trimis 
Ia Uzinele chimice din 
Baia Mare pentru prac
tică și perfecționare.

Ce a ajuns astăzi co
munistul Ion Roibu ?

a) . Maistru cuptor ar 
fruntaș.

b) . Deputat în Marea 
Adunare Națională.

c) . Deputat al sfatului 
popular regional și ra
ional.

Biografia Iui Ion Roi
bu reprezintă de fapt 
victoria omului asupra 
propriului său destin. 
Poate că șl din pricina 
asta, orașul în care lo
cuiește ei cu familia sa, 
se numește Victoria-

lui,

de 
s-a 
s-a 
în

anului 
de al fi 

pe
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Interiorul noli s«R a PahHe: RP R.

Grija permanentă a partidului
pentru înflorirea creației

RELIEF

Pretutindeni, la noi, in a- 
ceste zile, oamenii discută 
despre viitor. Știm. în linii 

mari, cum va ară i patria la 
sfîrșitul iui 1965. Cu șase ani 
mai devreme timpul ■ fost con
cretizat, pus pe dimensiuni isto
rice reale. controlabile prm 
procente și cifre. E nevoie doar 
de puțină ftntezie pentru a ne 
imagina harta Republicii Popu
lare Romine, atonei cind actue. 
Iul ..Protect de Directive" va de
veni faptă. Datele imprimate azi 
pe hîrtie de ziar se vor fi trans, 
format de mult fn noi orașe. în 
noi edificii economice și cultu
rale. în vagoane de fentă și oțel, 
de cereale și produse chimice.

Vă reamiatiti enluztosmuJ cu 
care a discutat indicii d« con
trol ai primului aosiru plan 
cincinal? Cxe hacnri firești, fa
miliare fa tDoaaealta de față, 
fă dna parte din losăși strnctrra 
vieții noastre, ni se păreau pe 
vremea aceea extraordinare, de 
-necrozat ? Nu s-a scurs pe de
plin aici an dacMiu. Buct» -ț- 
tiul aproape nu poate fi reta- 
nosc-M Vecbile manuale de geo 
grafie sint complet itepățiar 
Populația Ilrdoerti du
blat. Trebdrac consemnate prin 
noi pmrie geog-aSce orașe-e 
Victoria. Oner Săi:aeșr ma
rea Hldracaava'ă „Vladtanr 
Flicî Lenta Bi raz. Ce 'ău că

tribui In mod activ la construi
rea orinduirii socialiste".

îndrumată cu grijă de către 
«artid. literatura romlnă nouă, 
reaiist-socialistă o obținut în
tre IM8 și IS>5 importante suc
cese. Mitrea Cocor, Desculț. Ne
gura. Bărăgan poL I. Desfățara- 
rea fi Mo’omefu Lazăr df l<s 
Rusca, Despre pămînt. Minerii, 
Iarbă rea. Anii negri, iatl ci- 
teva titrași de opere din acea 
perioadă devenite populare, va
lori certe pentru orice cercel I- 
tor al literaturii romlne. Dsr li
terei ura nu se compune și nu se 
măsoară numai prin capodopere, 
cum spunea Bielinski. ea rămine 
mereu un proces complex ce vi
zează ebucația. învățămlrtul. pj- 
f'c'siica e-tc.

Munca scriitorilor trebuie mă-' 
surată prin gradul de cultură 
ai celor care le citesc cărțile. Și 
cete aproximativ 12 000 de bi
blioteci sătești, cu milioane de 
cititori, marele număr de parti
cipant! la concursul „Iubiți car
tea" faptul că nu există astăzi 
casă in care să nu găsești citeva 
volume beletristice.
besc despre felul 
itorii
Așa

și-au 
înclt.

hărtSe as pot indica «ecx par
țial și marele progres tpîritaal 
realizat de popocta ronda la 
tarterva'.ai te care, on refer ra.

de 
in 

‘fi 
de

lîte-

Din nenumărate colțuri ala 
țării ne vin, în fiecare zi. sem
nele convingătoare ale impresio
nantei revoluții culturale. Orașe 
pe care trecutul le osîndise la 
plictiseală și monotonie s-au 
trezit pur și simplu la viață. 
Una din marile minuni pe care 
le-a înfăptuit Partidul. Pe stră
zile tăcute, înecate altădată de 
praf și duhoare pestilențială
(„patriarhalul** cîntat de corul 
poeților pășuniști), astăzi se
aude tot mai puternic ritmul nou 
al vieții cotidiene. Numai în ul 
itimele luni au apărut culegeri 
literare la Constanța, 
Suceava, orașe în oare activita
tea culturală era în trecut o 
utopie. -

Acum, de curînd. o asemenea 
culegere a văzut lumina tiparu
lui în cetatea oțelului, la Hune
doara. Alcătuită din lucrările 
membrilor cercurilor literare di:i 
regiune, antologia aduce, în pri
mul rînd, (și acesta e lucrul cel 
mai important! mărturia citorva 
talente autentice, legate de rea
litatea nouă, trepidantă a zilelor 
noastre. întîlnim semnătura Ane: 
Șoit și a lui Irimie Străuț. cu
noscute din paginile unor publi
cații literare. Dar, alături de ei. 
culegerea intitutată sugestiv Am 
crescut cu line. Hunedoara, mai 
cuprinde alte nume noi pentru 
cititor.

Ciclul închinat de Ana Soit lui 
Filimon Sîrbu are meritul de a 
se apropia de figura eroului ute- 
cist cu dragoste și cu talent. 
Poeta integrează moartea lui Fi
limon Sîrbu In lupta comuniști
lor, a întregului popor pentru 
libertate și independență națio
nală. Fragmentele publicate măr
turisesc grija pentru plasticita
tea și expresivitatea expresie-, 
pentru aprofundarea ideii centra
le. Sa cinte privighetoarea, rea
lizată pe linia acestor lăudabile 
tendințe, rămfne. după opinia 
noast-ă. cea mai izbutită piesă 
a croiului.

Cind. însă. Ana Șoit încearcă 
să părăsească modul Wric de ex
presie și se îndreaptă spre sim
pla narare a faptelor, confunda 
versul poemului cu proza („Din 
orașul meu au plecat șapte 
sute ! / Șapte sute de oameni și 
copii / Duși de nemții cu man
tale albastre-cenușii...**) sau cu 
hiperbola pe care n-o integrează 
în tonalitatea generală a poemu
lui („Pe clapele cimpului iți e- 
xersau / Mitralierele ucigașe, ra
falele. / Trenul morții brazda 
țara / Ca un meridian de foc").

Nuvela lui Irimie Străuț, Mini- 
turile, confirmă talentul epic a) 
scriitorului. Problema transfer- • 
mării sufletești a unui bătrin 
miner, multă vreme sclav con
cepțiilor retrograde conform că
rora .numai băștinașii Văii Jiu
lui pot deveni muncitor; de nă
dejde. iar ceilalți, „viniturile", 
sint oameni de nimic, e tratată 
cu o bună tehnică a gradării ac
țiunii. Insuficientă atenție ni se 
pare că a fost acordată idilei 
Fiorița-Cărăbăț care s-a trans
format intr-o simplă acțiune 
adiacentă, episodică, împănată 
cu numeroase note eonvențto
n-a le.

Forță 
celor, 
autorul 
râșii săi. Lazăr 
zestrat cu un 
de sacrificiu, cu o Înaltă con
știință a muncii, e desenat cu 
p-ecizie

Dintre 
culegere 
tectarea 
ve) reținem, în deosebi, pe cele 
semnate de Catinca Spă'.aru: 
Un copil de miner minca porto
cale și Biografii. Cel dinții e 
o replică impresionantă la fap
tele prezentate de Geo Bogza. 
în urmă cu un sfert de veac. 
Viața îmbelșugată a minerilor, 
lupta Partidului de a transforma 
vechea Vale o Plfngerii intr-o 
Vale a Fericirii, sînt surprinse 
într-un detaliu grăitor: pe stră
zile orașului Vulcan, un cop I 
mușcă dintr-o portocală. încă 
influențată de stilul lui Bogza. 
Catinca Spătaru e înzestrată cu 
un spirit de observație și de dis- 
cennămînt suficient de puternic 
pentru ia permite certitudinea 
unei evoluții spre o personalita
te mai precis conturată.

Dini sectorul de poezie, bogat 
reprezentat, vom stărui asupra 
cîtorva creații mai semnificati
ve. Tripticul Octombrie 
Traian Filimon exprimă 
menitul de recunoștință al 
lui pentru Revoluția care 
minat pentru vecia lumii 
tiiul răsărit al omenirii", 
păcate, sinceritatea emoției $i de 
aici și din celălalt poem lnfrun- 
tînd durerea, închinat Grivițel 
luptătoare, e umbrită de negli
jențele dfi versificație oare «ting, 
uneori ilogicul: „A fost un foc

Bacău,

i

dezlănțuit al urii ! Hrănit cu 
ling, caid ia lisai mumii..." C . 
un efor: mai susținut In direcția 
exprimării lirice, s ar f: putut 
eviîa proza.ime ca: „lata-a 
unul din bordeie / Trei copii 
scîncesc pe vatra Și-i privește 
o femeie-, / Mama lor induTera- 
tl". Seu - ,.Grea-i durerea, dar 
o-nvinge / infruntind-o cu-u^r. 
jire: / ..Lupta noastră n-e va 
stinge Nici o crunta stăpiaire-.

Peisajul siderurgic al -s: lan 
Drăgănescu ni se -ore unul din
tre cete mei realizate poeme ale 
culegerii. Suita imagistică. togs- 
că și. în mare măsură, origina
lă. face ca emoția să se comu
nice cu ușurință cititorului. Lu
mina focurilor incandescente ale 
cuptoarelor, siluet te oaia ml wt 
care dezlănțuie framintarea <■ 
hală" sint schițate cu pasiune.

Dorin Mănăștureanu. priceput 
în minuirM versului, u ritmului 
a rimelor, creeză In Anonimul 
un convingător portret oi ora
șului sovietic eliberator. ce l 
tli oare a intrat in satu poeta» 
lui. Simplitatea eroică. b»*i- 
tea, sint prezentele cu o oare
care sobrietate. Ir. sch-mb. cele
lalte versuri «Catreaele ta- 
perătîeeta) au tends țe ce a su
plini căldura «iemvă pr-ntr« 
înșiruire de imagini ta T'«t ci- 
teva sr-Mențe de țipul „Urca zi
duri către cer. . Nu U izola, 
stingher!“ care frizează banali
tatea.

Poeziile pentru copil ale lui 
C. Ioan, simple.' cLare, conțin 
idei etice voferoase.

Victor Niță e un temperament 
liric, exuberant, vibrind ta che
mările lumii. dornic să per* -.-’ne 
cu toată forța tinere sa c 
lupta celor din -dur: „...brațele 
tatinse , ale unui frate sprijinit 
de-uu pa tai ier i mă diearea aa-i 
dau ciocaaul revoltei / ciocanul 
cu care aa-și sfarme cătușele-. 
T-'nerețea poetului izbucnește ta 
versuri ample, plate de patos, 
cure sint. Insă, plodite, deocc ■- 
dată, de primejdia agk^oerănlo.- 
inutîle de imagtai: „Oblrțt j 
rai-t dăltuirile aspre-a grataL f 
stabile vtajoase < care străjuiesc 
aleile-mbobocAc-n verdeața ale
parcurilor.-"

Culegerea fiunedorei I mărtu
risește legătura puternică cu rea
litatea zilei de uzi pe care o 

ntă In lucrări In proză și în 
rrsttri realizate. în general, ta 
:i frumos nivel literar. La pre- 

attisttcă adecuată a 
contribute, fără țj- 

vigneteie ș. .t: 'rațiile

!
\i

c 
versuri
i
z sitarea
Utaumului,
jctală. vignetcie ș. .mirați 
Âui I. Thellman. O idee braiă\ flui 1. îneuman. u :oee ran e 

VCasei Regionale a Creaț i Popu- 
'are. editoarea culegeri de a 
folosi talentul unui grafician lo
cal pentru realizarea unei ținu
te artistice mai deasetare.

Volutnul alcătuit din creații e 
, scriitorilor hunedorete do-redeț e 
l amploarea nw iutii i£ă a avi 
. tului -rostra cr’turaL Ia șagta le 
Isale sica cuprinse praponse ar- 
lirmări ale latentului po?or-_. 
nostru.

epică, dozaj «1 mijloa- 
dovedește Mircea Tuță, 
schiței Lazar ți tova.

muncitor în- 
minunet spirit

și cu vioiciune, 
reportajele prezente în 

(remarcabile prin de- 
feptelor noi ți expresi-

Ziaru Munca >ubT J d,r. 
în două săptimlr.i e taPU de 
beletristică intitulată O raeail 
mancii clăti viata aoaatrâ mi 
în această pagtr.ă semnează 
membri cercurilor literare di: 
Capitală ți fin provincie, oameni 
ai muncii de diferite profesii.

Ateritul priDcipai al paginii F- 
terare a ziarului Munca il coc- 
stituie faptul că ea promovează 
cu dragoste talentele din (Iadu
rile muncitorilor In Jneht 
«.părute pfriă acum au publice;, 
versuri sau proză: Mraen Tuță 
— lăcătuș secta Blum tag la 
C S Hunedoara, im Pujină — 
muDcicor la atelierele CLF.R. 
„llie Pintiiîe” drr Jețâ. Gbeor- 
ghe Be z - eterate*. 1 C.E.T. 
din iați, AL Șieiănescu — raoa- 
tator ta atelierele CT. CF.£. 
Arad. Ion Ptrtneana — ratuxxnr 
tipograf din Petroșani. Ion Gbi- 
țulescu — electrician ta atelie
rele C.F R „Grivita Roșie" din 
Bucurețr. Gh. Chirculescu de la 
l.'zfeele „23 August" din Bucu
rești. Mocanu Alecu — strungar 
I. T. 8 , Constantin Cristian — 
muncitor tipograf din Gateți, 
Dan Ioan — muncitor la între
prinderea chimică „Dealul Spi
rei" din București etc.

Poeziile, schițele și povestirile 
în pagina literară a 

disting în

mur ar «i > rac p u 
lata-e sbnteata de Atenei 

drmo ftamnaea d» te tabr«» «

Fort to rate* a are be •
flMTi be Ca*Ara

- N jmr ermcreOar A Hraa
Ftta tan tai Md be D

oi'.ni Gri*xaa — ♦oertear a
tfta la? He jrrerax

Omtre yaezdte aurănr 
cUM Msseete ds ^tae dt ta 
Serasttet da» aarad icrra

^azxn* »i pnMacsne -n
pagrsu Bterară a ramăm teum-i 
demmașZroeză că masor a tor #-*

Ktei șl wr^dari «mo «dău S» 
ri care vă oae^mse comta** 
tont, cu mm*ă pătriodere. ae- 
crănle publicate- Aremenas fcw 

tHnlri pot H Ttalassata »! în pa
ginile literare ale ziarului, pen
tru at toți cri «rare .or >1 tn« 
vețe meșteșugul scrisului «ă 
poată avea -Saturi ta todomnu'* 
judkoase ledru dep'm sacre* 
storute Moaca, ta r «• m s< ras- 
bTo sarcină ca a* asumat.

în ’-x.*op-*mnN cetei de al 
III Ies Congres ai Rartidutai 
M^xitorax Dotata. Gaaeta Nte- 
rara Wtană imnlriJ său dta •
Iunie a: mporianSsi prabteme 
a legăîar sa-rânritor cu vtața- 
In orricote* Am mtetat s« peava 
striagcrea Isgitateu ce «sata. M- 
l»i Movfcos Z-taă cd. ea da 
ratat, cr^n (oția de buză P H R. 
a aerUtcirncr du» Boeme»: a 
lari tntțw. .» de a tadramo pe 
scrfhori să vtabSrască ma emu
lări puma , < și ta1 raai daeta 
ca fabrete ta sri-iaăe O> Cap 
tată pe foite cutusal-mrritaxA. 
Acest conter. rata'Mt pănă ta 

din Bacsres fie prta parrirpa 
ren te pregatireo q» rtlelnr de 
uzmă. F* pete iprțfteirra bri**- 
ritor actăsuce de ag*aț*. este 
de » ejarm-ă jmaortnnM mmr i 
sertoori. Așa aem ia>rentară 
M Npseor ta ontebtai să», oc-
tnhutea ser-wftar »e ftate <»•-

al lui 
senti- 

poeții- 
„• lu-
/ In-

Din

publicate 
ziarului Munca, se 
primul rind printr-o adîncă an
corare în actualitate. Ele descriu 
realități trăite direct, nemijlocit, 
de către autorii lor. Așa sînt, 
de pildă, schițele Abnegație de 
Mircea Tuță și Pregătiri de os- 
petie de Ion Pujină, ambele a- 
părute în pagina literară din 13 

r t i e 13. c.
O realizare demnă de subli

niat este pagina inlîtulată Oa
menii muncii slăvesc pe marele 
Lenin (din 9 aprilie a.c.), închi 
nată celei de a 90-a aniversări 
a nașterii genialului conducător 
al proletariatului. Sînt publicate 
poeziile Lenin de Ion Putneanu

Ptmm taf dndi Aad'oș. Va
riata Marelui, apărută aa de 
otel te lașul bteeor. ef ne para 
• mercaasU. Prob ta
ran abordau de otaor este be
teală ta se csvrie d «cutată E 

strurtor de Inrutoțr latența 
atforvtaf a teu da • petadb lu 
obiectivul criticii sate pe unii 
conducători de surt'ere rutfriieri 
și comozi care ’nceurcă să frf- 
neze avfntu! inovator al mun
citorilor. Personajul prioapal se 
numește Manole — e un meșter 
Manole contemporan — dar că
ruia nu-i stau în față condiții 
sociale ostile, ci. numai indivizi 
izolați, rămășițe ale unei vechi 
mentalități. E liber și stăpln pe 
munca sa. Lucrează la înălțime 
și e „vecin cu soarele". Manele 
are un proiect de construcție 
mai bun, mai ingenios conceput 
decîț acela pe care i-1 impune 
șeful șantierului. El întîmpfoă 
rezistența birocraților, dar gă
sește sprijinul unui inginer tîr.ăr 
și entuziast. Boboc, apoi îl va 
susține și secretarul Comitetului 
orășenesc de partid oare află de 
proiectul lui Mianole. De altfel, 
curajos și încrezător în victoria 
noului, sprijinit și de colectivul 
muncitorilor. Manole trecuse 
deja la ’ îrifăpttîirea prolectulu’ 
Ni se pare că Manole e unica 
prezență scenică viguroasă. Ce
lelalte personaje îl secondează 
punîndn-1 în lumină. Individua
litatea lor e mai mult schițată. 
Marin, Boboc, secretarul, sînt

— «macMv* ' pograf dta Petra

Sttafstictatai ra^ n*irta u- 
tlardor de vUarae. tirajaL •ara
pul |p case s-au epm.it E ne- 

parte. de nărit caracterele, 
etica, preocupările z^ re. erâc- 
tai roct al politirii stat a 
part-duioi ta gwn >■ i to con- 
ș'.itoța maselor de oaraera ri

salt »-a ml ul ta aed.
Scriitorflor te revine sarcina ta

toat« vor. 
cum scri- 

făcut datoria, 
la al doilea

Congret al Partidului. în „Ra- 
porisj Comitetului Centrat" gă
sim o apreciere amplă asupra 
situației literare. „Deosebit 
îmbucurător este faptul că 
literatura ți arta noastră 
dau aține scruta': ți oameni 
artă din diferite generații.

Tot ce are tiai talentat
retur a ți arta romineascâ par. 
tsc-.pd astdri la opera de ddzvol. 
tare a cuiluru puse In slujba 
poeoeubu. Furia pe care acest 
fem^ten o sii'nețte oficinelor 
-'ppugandet -ntreria liste este. 
,-s felul a. « recunoețtera a 
succeselor dobindite de partid 
ba ope-a de dezvoltare a cultu
ri. tn R » P

să-i reflecte fa poezie, proză. 
teatru, pe măsma exemp.'rigr 
strălucite ce te te orară viața. 
Actualitatea răreine iteperal . J 
cei mai stnagv ai Ixerasra?- 
Siat aeee*'" • e'-jrtaui spori**» ca 
să pțsr ț»ne in cărți paste o 
realitatea .tocortenare. șăgal
nică.

Și există toate moț-vrie -1 
credem că lââx raarănc o 
eland Iw constnarea socialte'srB-

etapă ’ta» Mrl ta der«tetaree 
IMeratarU Operete cu care rom' 
iaca cunoșteuță au le puera

Sc’-utori: ți artițtli noftri con- 
umtă tradițiile uleraturii ți ar. 
te: heamtate a trec ut ului, tradi- 
f»?te ciaswiior literaturii șt artei 
noastre. E: se străduiesc. In 
mareo lor maioritate. si reflecte 
|w ooerele lor realitatea noastră 
fi «d mnt'ibuie activ la opera 
■ie rilacare a tomciilor muncii 
m spiritul socialismului”.

S-jblimind succesele dobindite, 
forară» si Gh Gheorghiii-Dej 
arăta în R.it>ortu/ prezentat la 
Congres, o -camă de sarcini 
nuri ce stan în fața scriitorilor: 
^Oamenii de litere ți de artă 
au izbutit si creeze tn iritimit 
an. opere care ți-au clftigat pa

merit dragostea poporului. Dar 
succesele obținute nu trebuie să 
ducă la crearea unei atmosfere 
festive, de automulțumire. Multe 
dintre temele mari și dintre as. 
pectele fundamentale ale luptei 
eroice a poporului muncitor pen
tru construirea socialismului, ca 
și din istoria ultimelor decenii, 
nu și-aa găsit oglindirea in lite. 
ralură și artă decit Ift slabă 
^mSstrră-'Unele opere suferă de 
tendința de a simplifica realita. 
tea. de a o prezenta^ in chip 
schematic, ceea ce se manifestă 
îndeosebi in prezentarea slabă 
din punct de vedere artistic a 
superiorității noului, a procesu
lui de infringere și de lichidare 
a ceea ce este vechi. Lipsite de 
viață sint in unele opere lite
rare figurile făuritorilor noii 
societăți.

Realismul socialist exclude 
deopotrivă tendința de a pre
zenta viața in culori trandafirii, 
de a ignora conflictele el, ca și 
tendința de pescuire bolnăvi, 
cioasă a iot ce este putred, mor
bid. de prezentare in culori în
tunecate a realității noastre și 
a eroilor vieții noi".

Și mai departe: ..-Pentru ca 
literatura și arta noastră să în. 
florească și să se dezvolte, tre
buie înlăturat din cale toi ce 
le împiedică in mersul lor îna
inte. Organizațiile noastre de 
partid au sarcina de a combate 
cu hotărlre tămtierea reciprocă, 
spiritul de grup, tendința de a 
prefera o atmosferă stătută unei 
discuții curajoase, adine prin
cipiale, pătrunsă de spirit de 
partid.

Trebuie dusă o luptă neînce
tată împotriva influențelor ideo
logice străine în domeniul crea
ției artistice. împotriva felurite, 
lor resturi ale influențelor life- 
raturii ți artei burgheze din 
Occident, de genul formalismu
lui și subiectivismului",

Peste scurt timp vom urmări 
emoționați lucrările celui de al 
IlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Fără în. 
doială că el va pune în fața 
scriitorilor noi sarcini de răs
pundere. Analizînd experiența 
ciștigată, avem datoria să cău
tăm a vedea cum ni le-am în
deplinit pe cele mai vechi, tră- 
gînd învățămintele de rigoare. 

Din nou trăim zile de sărbă
toare. zile în care, mai mult de
cit oriei nd. discutăm despre 
viitor. Ne-am Obișnuit a consi. 
dera Congresele Partidului nos
tru ca mari sărbători populare 
ale viitorului, zile In care ne 
gindim la ce am făcut și la ce 
avem de făcut pentru binele 
patriei, pentru comunsim. In 
inimile tuturora răzbate aceeași 
nestinsă dragoste pentru clasa 
in atac și pentru partidul ei de 
avangardă.

Gh. Âchitei

î= xmul »ă- 3M*dr pa nod 
baăcbata Acadea*- dr 'ața 
te Le ara* Sa rxJ - ir»ra- 
•te AbpdemH tara* U.SJL — 
Wte de Ntarotan p iraba. pc-

L-ubdrwW ra icbmb de Părtrf 
șt de eipenaedă tw-o paabtemd

aoaadptd deated de penaă k>

dtr* de acad. Todar Vianu In 
cadrul I-iadittaa: de Lingvistică 
•l Arodemtal R.P.R. și efogitad 
locrerOe corctaătorifor cu bogată 
experiență ca ta tae celor mal 
thiert. ejraruî dării de seama 
contat-de „tengviștil roenlni lo- 
craaza la awd serios la elabo
rarea prabksaetor legate de cer- 
retarea limbii ta a stlialnl dde- 
rițlfoe scrttteri. Toate lucrările 
tar uroMfoac un tangur scop: 
crearea pmî talerii a Itotbii lite
rare. Cu toate părerile contrarii 
ale unora dintre lingviști, aceas
tă neaa orientare fn lingvistica 
romiaeasca Iși croiește totuși 
drumul".

Un interesant ciclu de versuri 
închfna'e Partidului a transmis 
recent Studioul regional le radio 
din Timișoara. Distihurile poe
mului Comuniștii, aporținînd 
poetului timișorean Al. Jriie- 
leanu, afirmă odată cu crezul de 
luptă al poetului, cu atașamen
tul său față de idealul comunist, 
sentimentul de măreție al cauzei 
comuniștilor.

Versuri evtnbate cuprind și 
alte poeme emise cu acest pri
lej (Dimensiuni de Anghei Dlhtu 
hrăveanu. sau Partidului de E. 
Buzoianu). Spicuim din acesta 
din urmă: „Stnt dintre cei cres
cuți de tine / în crezul tău de 
neînfrînt f țintind mereu spre 
înălțime / .suindu-și seva din 
pămînt*'.

n i r e 
u un erou

Er* czcd »na vara anu 
:<«; 36 mu '3?. cind 
trecxrcataa foarte des 

CrșBisraL pliteoindu mâ 
K a rost pe aleile, singura 
txre sub copecîi bâtrini ai 
xressitei grădini. Intr una 
din acele nle câiduroase 
te-aa intllnit cu un tinăr 
sen ior, araic cu mine, care 
tirtndu-mâ intr-un boschet 
moi ferit mra împrumutat o 
cane pe termen scurt atr£ 
■ indami atenția sâ n o arât 
nrf âr**1 Era interzisă. Un 
roaaan sovietic. Am dtit-o 
pe nerăsuflate intr-o noapte 
si ram restituit-o. Se numea 
Ciawntul. iar autorul era 
Feodor Gladkov.

La acea dată aveam puți
ne cunoștințe despre litera 
tura sovietică N’-aș vrea să 
exagerez impresia pe , care 
mi a făcut-o intiia oară. Era 
o turburare asemănătoare cu 
descoperirea unui univers 
nou. real și necunoscut. Car
tea mi s-a părut de-a dreir 
tul excepțională. Astfel de 
probleme de eroi nu intil- 
nisem nicăieri. Paginile ei 
erau străbătute de o pasiu
ne. de un suflu doaoritor. 
Ceea ce astăzi știu că e ro
mantism, patos revoluționar, 
pe atunci avea pentru mine 
doar o semnificație strict 
literară. Dar' chiar și cu 
această înțelegere, îngustă, 
am deprins o învățătură de 
preț: aderența la real- Era 
nu numai o invitație, ci și o 
condiție indispensabilă a 
prozei. Cucerirea acestei di
mensiuni îi putea da adevăr 
și profunzime.

Mărturisesc că Ia ideea 
de a reciti Cimentul am 
avut un fel de ezitare. 
Timpul este un judecător 
crud. După scurgerea atîtor 
ani. voi regăsi oare în pagi
nile lui aceleași calități de 
noutate, de dramatism, de 
originalitate ? într-un cu- 
vînt, răspunde preocupări
lor, frâmîntărilor actuale, e 
un roman contemporan ? în
doielile s-au spulberat repe
de. Evenimentele le-am re
trăit cu aceeași emoție. 
Odată cu închiderea ultimei 
file, am constatat că roma
nul e tot atît de viu și de 
actual ca și în urmă cu trei 
decenii de la apariție-

Timptai era de partea lei. Un 
bun prilej de reflecție M de 
coafirraare s^âluatâ a doz:- 
Dez ireiiiiTteiMi socialist

Omuj de ștab clopotul de 
sddă oi liuiatara docadeate 
barqnese n are aiauc comim 
cu omul viu al epocii coa- 
temporaaui aostru. cu fră- 
mintănle si aehmstea sa 
creatoare Cel diatii esle 
sau va creai foane curiad 
un ansi otusm. in timp ce 
celălalt este prezent vital, 
sursă de iaaedere $i de 
energie In cucerirea realu
lui Iar acest ei puneai al 
epocii pe orice meridian al 
globului ar fi. este comuniș
tii. Mi s-ar putea obiecta că 
propoziția e o simplă afir
mație E adevărat Numai 
că ea au este a nea. Viața 
insăsi o afirmă. El se află 
pretutindeni in frunte, fie 
în Uniunea Sovietică, unde 
construiește comunismul, fie 
in țările socialiste fie în 
luptă cu orinduirea capita
listă- Unul din numele lui 
este Gleb Ciumalov. S-a 
născut ia Rusia, s-a format 
și s*a călit in Marea Revolu
ție Socialistă din Octom
brie, în primii ani teribili ai 
reconstrucției, cu același 
elan în edificarea socialis
mului. și trăiește și în zi
lele noastre, la fel de dîrz 
și de pătimaș. Oare cîte vie
ți are omul acesta ? în se
cretul tinereții lui, eu nu 
vad doar o chestiune de 
măiestrie literară. Este ceva 
mai mult și această tinerețe 
ține de concepția sa revo
luționară despre existență 
și societate, de aspirațiile și 
idealurile sale.

Intr-o asemenea perspec
tivă, noțiunea de actual, de 
contemporan capătă o greu
tate specifică, sensul și lu
mina lor justă-

Gleb Ciumalov este un 
erou al acțiunii. In el nu 
funcționează doar necesita
tea, deoarece ea este du
blată și de reflecție, de clar
viziunea istorică. învingă
tor în Marea Revoluție din 
Octombrie, forțele lui se 
închină reconstrucției. Ter
menul nu exprimă în între
gime procesul uriaș care se 
desfășoară. Revoluția a sfă- 
rîmat nu numai o orînduire,

d și ua sistem de gindire- 
o mentalitate, raporturile 
sodale învechite și sălba
tice.

Începe o eră nouă, in 
care oram construind o 
nouă societate se trans
formă si pe sine însuși, 
pe altă bază morală, pe 
alte pnaapu. pe alte ra
portări caracteristice socia
lismului. Această transfor 
mare profundă este nemai
pomenit de dificilă și de 
dramatică, cia cere adesea 
jertfe dm cele mai grele- 
Prin ea va trece și Gleb Ciu
malov. atins in fibra lui cea 
mai intimă , dragostea pen
tru soția sa Dașa. El lăsase 
acasă o șotie oarecare, su
pusă. cu preocupări mărun
te. casnice $i regăsește o 
o flinta independentă, con
știentă stăpină pe sine, an
grenată in munca obștească, 
cu un sentiment ascuțit a{ 
datoriilor sale cii un ori
zont mult mai larq asupra 
vieții. Dașa a trăit ea insă
si o experiență atroce si în 
focul evenimentelor i s-a 
călit personalitatea. Gleb 
este îndurerat, i se pare 
străină^ sau înstrăinată de 
eL pina cind va ințeleqe ca 
are de a face cu un om nov. 
care-inerpă respect și stimă 
si că totul trebuie luat de 
la început, ca între doi to
varăși egali.

De la încpput trebuie relu
ată și munca de reconstruc
ție a fabricii de ciment, în 
jurul căreia gravitează în
treaga viață a orășelului, a 
muncitorilor care nu-și mai 
afla rostul, umblînd demora
lizați și indeletnicindu-se 
cu ocupații nedemne pentru 
ei, pentru a se putea între
ține. E o perioadă bîntuită 
de foamete, de nesiguranță, 
de atacuri ale gărzilor albe. 
Nu numai cu acest haos au 
de luptat comuniștii ci și cu 
dușmanii disimulați, cuibă
riți încă în aparatul de stat 
și de partid ca Badin și 
Sramm cu slăbiciunea unei 
Polia Mehova, pe care înflo
rirea temporară a Nepului 
o dezechilibrează, cu inerția 
și. birocratismul, care tind 
să paralizeze eforturile

l 

muncitorilor de a pune fa* 
brica în adtivîtafe.

In fruntea comuniștilor se 
află Gleb, exprimînd voin
ța, elanul muncitorilor, care, 
în ciuda privațiunilor, a lip
sei uneltelor, sînt gata 
să accepte orice sacrificii 
pentru _ a reface economia 
distrusa, pentru a construi 
socialismul.

Gleb Ciumalov este un di
nam de energie, intransi
gent răstumind rînd pe rînd 
piedicile care se ivesc in 
cale. Spectaculosul bătălii
lor de pe front a dispărut, 
dar. proiectată in perspecti
vi si această bătălie de fie
care zi, tenace, necruțătoa
re. pe care el o duce laolal
tă cu ceilalți muncitori, are 
grandoare. Fiorul vine din 
dimensionarea ce o capătă 
în această epopee a muncii 
de reconstrucție — omul. 
Este pentru intiia oară cind 
munca sa este liberă, con
știentă. cu un tel înalt și 
nobil. Acest țel nu l pierde 
nici o clipă din vedere 
Gleb Ciumalov. E ceea ce l 
determina să-și reprime de
zamăgirea cu Dașa, sași 
înăbușe cu voința crîncena 
orice sentiment de răzbu 
nare împotriva inginerului- 
șef Kleist, cel care-1 denun
țase albilor și care totoda
tă o salvase pe soția sa de 

la moarte. Dimpotrivă. Gleb 
îi cere colaborarea, îi cere 
sa si pună în slujba clasei 
muncitoare capacitatea, ta- 
lentijl cunoștințele sale.

Gleb Ciumalov știe sâ-și 
înfrîneTe temneramentul, sâ 
se depășească, avînd mereu 
în vedere scopul suprem al 
tuturor chinurilor și jertfe
lor aduse de el și de cei
lalți : edificarea socialis
mului.

Perspectiva timpului pe 
care a cucerit-o îl face as
tăzi să fie prezent printre 
noi. îi auzim pașii răsunînd 
în viitoarea Revoluției, în 
clocotul reconstrucției. El 
n-a rămas în acest prag 
de eră, ci vine spre noi, 
tot mai aproape și, privin- 
du-i fața, îl recunoaș
tem : e un contemporan. 
Gleb Ciumalov merge însă 
mai departe, căci o dată cu 
el înaintează și istoria. De 
aceea există și va exista, 
fiind garanția și a prezen
tului și a viitorului nostru. 
Și iată de ce nu va apune 
nici numele aceluia care l-a 
întrii'-hipat, adică a marelui 
scriito Feodor Gladkov.

Ierbnim Șerbii



P
oblemele romanului so. 
jietic sînt în zilele noas
tre în cel mai înalt grad 
actuale și vitale, ele se 
găsesc tn centrul discuții
lor și al dezbaterilor lite

rare din ultimii ani" — a spus 
istoricul literar sovietic V. Scer- 
bina Ia consfătuirea organizată 
în decembrie 1959 la Institutul 
de Literatură Mondială „A. M. 
Gorki1*, asupra dezvoltării ro
manului sovietic contemporan. 
Intr-adevăr dacă realismul și 
realismul socialist se găsesc în 
centrul atenției literaților din 
cele mal diferite țări, printre 
problemele în subordinea acestor 
sfere mari, una din cele mai des 
discutate este cea a romanului.

preponderenta frescelor epice de 
mare amploare, care să cuprindă 
în tot adîncul el realitatea, pre. 
dominarea romanului-epopee, a 
romanului social; a romanului 
cu multe planuri.

Kuznetov nu se oprește la 
această constatare de suprafață, 
cl caută să pătrundă în specifi
cul de zugrăvire și de oglindire 
a realității în romanul sovietic 
contemporan. Analizînd raportul 
dintre epocă și individ, dintre 
istorie și caracterul uman, din
tre evenimente și oamenii care 
le făuresc sau sînt -făuriți de 
ele. criticul sovietic pe bună 
dreptate afirmă că ,.printre cele 
mai de seamă cuceriri ale litera
turii sovietice se situează acele

I
 ROMANUL
SOVIETIC

CONTEMPORANLiteratura sovietică din ultimii 
ani SJa afirmat substantial în do. 
meniul romanului: (Pămînt desțe
lenit, vol. II, Stepa vulturilor de 
Mihail Bubenov. Cei vii și cei 
morțl de Simonov; Departe în 
spatele frontului de B. Polevoi, 
Păsărica-mititica de Abdulla 
Kahhara. etc). ȘI ca o afirmare 
în plus a interesului pe care-1 
trezesc romanul și dezbaterile 
teoretice în jurul său vine faptul 
că discuția începută la Insti
tutul de Literatură Mondială 
,.A. M. Gorki11 și-a găsit conti
nuarea tn paginile presei, a re
vistei Novtl Mir.

Articolul lui M. Kuznetov 
Despre căile de dezvoltare ale 
romanului contemporan (nr. 
2/1960) ale cărui teze au stat șl 
la baza referatului prezentat în 
cadrul consfătuirii de la Insti
tutul de Literatură Mondială, a 
urmărit și a reușit să dea o pri
vire de ansamblu cuprinzătoare 
asupra situației romanului în 
literatura sovietică. Raportarea 
la precursori aî aceleiași specii 
tn literatura sovietică din anii 
precedent!, ca șl confruntarea 
cu opere contemporane sau mai 
vechi tn literaturile apusului — 
dă articolului o fundamentare 
istorico-literară temeinică, dato. 
rită căreia constatările asupra 
romanului sovietic contemporan 
cîștigă tn soliditate științifică. 
Kuznetov caută să desprindă 
trăsăturile esențiale ce caracte
rizează în etapa actuală dez
voltarea romanului în literatura 
șovietică. El afirmă cu toată ho- 
tărîrea că „a sosit vremea cind 
cititorul așteaptă un scriitor care 
să fie dublat de glnditor, așteap
tă un romani care să nu se mul
țumească numai cu învierea tre
cutului, dar care să șl explice 
șl să figureze în imagini ar
tistice evenimentele la care am 
fost șl sîntem nu atit martori, 
cit participanta cel mai vii șl 
mal activi".

Tendința spre generalizare a 
experienței Istorico-sociale a 
vieți! — considerată drept tră
sătura oaracteristlcă a romanului 
sovietic contemporan ■— explică

opere, tn care marile evenimente 
ale epocii sînt înfățișate într-o 
unitate organică cu istoria unor 
caractere mărețe și complexe, 
aparfinînd contemporanilor ace
stei epoci". Ca o consecință di
rectă apar criticile justificate pe 
care Kuznetov le tndreaptă îm
potriva romanelor de „aparentă 
amploare", dar care tn realitate 
„sînt numai ilustrări ale isto
riei, Ce nu se ridică pină la ni
velul artei" sau împotriva ro
manelor amorfe, ce se reduc la 
„o înșirare cronologică a eve
nimentelor", tnansformîndu-se 
într-un fel de letopisețe ce nu 
au nimic comun cu arta.

Criticul sovietic socoate că o 
primejdie gravă care amenință 
romanul contemporan este „pre
dominarea descriptivului asupra 
întruchipării în imagini, un fel 
de naturalism de ultimă oră; 
care se manifestă printr-o pasiune 
neînfrlntă de a înregistra tot 
ceea ce cade în cîmpul vizual al 
romancierului"; o „umflare ne
sănătoasă a multora dinire ro
mane...". ;,Nu ne putem împăca
— afirmă Kuznetov — cu substi
tuirea artei prin meșteșug, cu 
manifestări de naturalism, cu 
o ilustrare plată, lipsită de idei 
originale..."

Interesantă este sublinierea lui 
M. Kuznetov că romanul sovietic 
actual este un roman de pro
bleme și de aceea în majorita
tea cazurilor P străbătut de 
suflu polemic, ceea ce îl înru
dește uneori cu o specie cum 
ar fi reportajul. „Se creează im
presia — spune criticul sovietic
— că scriitorii sînt preocupați 
mai mult de conținutul de idei 
șl nu de cel emoțional al unul 
personaj; năzuiesc mal curînd 

să învesmlnteze cu anumite idei 
caracterul fiecărui erou șl să-l 
facă să intre în conflict cu pur
tătorii unor concepții antitetice". 
Subliniind aspectul pozitiv al 
acestei „Intervenții" puternice a 
raționalului tn dauna emoționa- 
lului; de natură să oglindească 
pregnant ciocnirile Ideologice șl 
morale ale epocii noastre și în

felul acesta să redea dinamis
mul; pulsul vieții contemporane, 
Kuznetov previne totodată împo
triva greșelilor la care pot 
duce exagerările pe această li
nie : „ai senzația că unora din. 
tre aceste cărți le lipsește ade
sea temelia artistică... ideea au. 
torului apare limpede, numai... 
poate, prea publicistic."

Cercetarea perspectivelor de 
dezvoltare ale romenulul-epo- 
pee tn epoca noastră tl duce 
pe M. Kuznetov la reliefarea ro
lului pP care rezolvarea unei 
probleme-cheie ca cea a carac
terului eroului contemporan • 11 
poate juca tn destinele de mîine 
ale acestei specii literare.

Afirmînd că „în problema ero- 
ului rezidă deosebirea hotărî- 
toare, capttală dintre romanele 
realismului critic contemporan și 
romanele sovietice", criticul corn, 
bate rezolvările facile, superfi
ciale. zugrăvirea schematică a 
personajelor și îndeamnă pe 
scriitori să-și mobilizeze toate 
forțele șl talentul pentru împli-< 
nirea cu succes a sarcinii im
portante ce le stă tn fată : ere. 
area eroului vremurilor noastre.

Deși relevtnd un aspect oare^ 
cum particular, articolul lui A. 
Berser Gustul public pentru fru
mos (Novli Mir. Nr. 3) ridică 
o problemă însemnată și despre 
care s-a scris mai puțin. Ea nu 
tine de altfel de epic sau de ro
man, ci privește fenomenul Ii. 
terar în ansamblu său. Arătînd 
importanta educativ-estetică a 
operei literare, în cazul de fată 
a romanului. criticul sovietic 
combate — cu exemple conclu
dente. foarte bine alese — melo- 
dramatismul; elementele de na. 
turalism. de sentimentalism de. 
plasat și vulgar, căutarea for
țată a efctului. înfrumusețarea; 
înzorzonarea fără rost a textuluL

Articolul L. Svetovei a refno. 
ft o discuție încercată și în alte 
ocazii. dar oarecum timid și 
fără eforturi de rezolvare con. 
cretă. Împotriva neicrederii tn 
romantism și-a intitulat autoarea 
intervenția în dezbaterile în ju
rul romanului. Despre romantism 
și locul său în literatura realis. 
mului socialist .despre aspectele 
sau elemetele romantice Intr-o 
operă a realismului socialist s-a 
discutat și de la tribuna unor 
sesiuni șl consfătuiri științifice și 
în paginile presei literare (arti
colele lui Dneprov. Nazarenco. 
etc.). De fapt problema tine de 
o chestiune mai amplă; aceea a 
varietății de stiluri în literatura 
sovietică. Svetova arată că în 
raportarea unei opere la unul 
sau altul dintre stiluri „trebuie 
să pornim nu de la niște trăsă. 
turi izolate, formale, cl să ținem 
seama de atitudinea scriitorului 
fată de realitate .de viziunea pe 
care el o are asupra lumii încon
jurătoare, și care determină 
principiile de zugrăvire a aces
teia".

Delimitînd romantismul ade
vărat de pseoudo.romantism 
(dulcegării, situați! convenfloale; 
fantastic de dragul fantasticu
lui). criticul relevă Izvoarele 
romantismului în realitatea so
vietică și în consecință și locul 
pe care stilul romantic îl poate 
deține în literatura contempora. 
nă.

Discuția despre romanul con. 
temporan nu este terminată, 
începutul ei atît de Interesant 
făgăduiește participări active și 
originale.

Tatiana Nicolaicu

...UttU
CĂRJI ROMÎNEȘTI 
PESTE HOTARE

ÎNTRE ANII 
1957-1960

'• ÎN U.R.S.S.: Poezii de M. Eminescu. 
Poezii de Tudor Arghezi, Antologia 
poeziei romlne. Basme romlnești, Oper» 
alese .de M. Sadoveanu, Opere alese de 
B. St. ’ Delavrancea. Opere alese de V. 
Alecsandri, Opere alese de' I. L. Caro, 
giale, Poezii de G. Coșbuc, Ciocoii 
vechi și noi de N. Filimon. Amintiri din 
copilărie', Bas-ne de 1. Creangă, Opere 
alese de C. Negruzzi, Poezii de M. Be- 
niuc, Moromeții de M. Preda, Cuscrii 
de Al. 1. Ghilia. Bărăgan de V. Em. 
Galan . etc.

• IN FRANȚA : Nicoară Potcoavă de" A4. 
Sadoveanu, Enigma Otiliei de G. Căli- 
nescu. Cele două Frânte de M. Ralea, 
Sfîrșit de veac tn București de 1. M. 
Sadoveanu. Fram. ursul .polar de Cezar 
Petrescu, Pui de om de Victor Eftimiu.

■ IN INDIA : Desculț de Zaharia Stancu, 
Ultima oră de Mihail Sebastian. Iarbă 
rea de Aurel Baranga.

• IN ARGENTINA: Poezii de Mihail 
Eminescu. Ultima oră de M. Sebastian.

ANUL TOLSTOI

•
 După centenarul nașterii lui A. P.

Cehov care a inaugurat anul come
morărilor literare 1960. opinia publică din 
Uniunea Sovietică se pregătește tn vede
rea unei noi date jubiliare. E vorba de 
cinstirea memoriei lui L. N. Tolstoi de 
la a cărui moarte se împlinesc 50 de ani 
la X noiembrie I960.

Editurile din Uniunea Sovietică au in
clus în planul lor publicarea a numeroa
se opere ale lui Tolstoi. Merită o atenție 
deosebită inițierea unei ediții jubiliare de 
opere alese in 20 de volume cu un tiraj de 
500.000 exemplare. Ediția, prefațată de V. 
Ermilov, cuprinde tn afară de operele be
letristice, articole publicistice alese, scri
sori, fragmente din jurnalul intim etc. 
Editura de Stat pentru Literatură va pu
blica în preajma datei jubiliare romanul 
Război și pace in 300.000 exemplare și o 
ediție festivă a aceluiași volum cu ilustra
ția de V. Serov. Editurile regionale și din 
multe republici unionale acordă șl ele o 
atenție deosebită jubileului.

Interesante și numeroase slnt lucrările 
de istorie literară consacrate Iul Tolstoi, 
care urmează să apară cu același prilej. 
Cei mai de seamă reprezentanți ai isto
riei literare sovietice slnt angrenați în 
momentul de față în studierea și cerceta, 
rea moștenirii lui Tolstoi. Vor apare lu
crări semnate de N. Gudzîi. V. Ermilov, 
N. G tisei. B. Krapcenko. B. Bursov. B. 
Meilah.

In colecția Literaturnoie Nasledstvo 
(Moștenirea literară) a Academiei de 
Științe a U.R.S.S. va apare un volum spe
cial închinat lui TolMoi. Editura din Tuia 
pregătește o culegere Tolstoi in amintirea 
țăranilor din lasna’* Poliana. Institutul 
de literatură montată A. M. Gorki, im. 
preuni cu Muzeul Tolstoi au pregătit o 
culegere deosebit de interesantă Tolstoi 
ca artist, consacrată problemelor de mă
iestrie tn opera scriitorului.

Totodată, la Moscova au 'nceput să so
sească știri despre amploarea pe care o 
va căpăta comemorarea și în alte țări. 
In Franța a și fost alcătuit un comitet 
format din cel mai de seamă oameni de 
cultură care se va ocupa de pregătirea 
jubileului. Institutul de slavistică, condus 
de binecunoscutul om de știință A. Mazon 
va organiza cu ocazia jubileului o expo- 
ziție de materiale inedite (manuscrise, au. 
tografe, scrisori etc.). De altfel, de curînd 
la Paris a luat ființă un Muzeu L. N. 
Tolstoi.

Un interes viu manifestă opinia publi
că din India, unde s-a constituit, de ase- 
menea, un comitet de pregătire a jubileu
lui.

Ziua aviației
I

nceptnd din acest an. Ziua avia
ției, ziua aripelor patriei se 
sărbătorește în iunie, tn prag de 
vară, în amintirea primului zbor 

al lui Vlaicu. Feciorul de țăran din 
Blnținț! s-a înălțat în văzduh purtat 
de păsarea fantastică pe oare o zărise 
în visele copilăriei, sub nucii bătrînl 
al setului.

Vlaicu a fost un mare poet căci 
strădania iu! e fost apropiată mai 
mult de poezie decît de virtuțile teh
nice în sine și de aceea poete poporul 
și 1-e apropiat atît de repede și a 
făcut din el un erou de cîntec. înainte 
ca aripile sale să se frtngă, sub um
brele Carpaților, Vlaicu pășise sub 
poarte de lemn înflorit a poeziei popu
lare. El întruchipa setea de frumos, 
dorul de înălțime al unui popor care 
a știut să vadă viitorul, oare a des-, 
coperit stelele, pe boite de cleștar, 
le-a dat nume de alint și a ridicat 
către ele, pe aripile unor pejure, pe 
Făt Frumos răsărit din legende.

Vlaicu șf moi apoi Vuia, primul om

din lume care a realizat primul zbor 
ridieîndu-se în aer cu mijloace pro
prii de bord, au făcut pași mari, de 
pionierat pe un drum visat de milenii. 
Țara noastră și-a înscris definitiv nu
mele în istoria aviației.

Au trecut, de la zborul lui Vlaicu, 
50 de ani, o jumătate de secol tn care 
aviația a realizat procese uimitoare. 
Performantele modernelor mașini de 
zbor nici nu puteau să fie visate mă- 
car, în urmă cu cîteva decenii. Splen
didul avion de transport TU..114 
poate parcurge în 8 ore distanta fan
tastică Moscova — N'ew-York fără 
escală.

De la aripile fragile de pînză ale 
unuia din primele tipuri de avioane 
Bleriot, pină la săgețile argintii ale 
turboreactoarelor care împodobesc ce-t 
rul în vremea parăzilor de Ia Mosco
va, e o distantă uluitoare, Giganții 
lui Tupolev, destinați transportului de 
pasageri, expresie a strădaniei savan- 
ților din țările socialiste de a pune In

slujba muncii pașnice cuceririle teh
nicii, sînt o mîndrie a tuturor oame
nilor care doresc victoria rațiunii.

Lumea întreagă a salutat cu căldură 
gestul eroic el aviatorului sovietic 
Perov, caire, riscîr>du-și viata, a salvat 
un grup de cercetători belgieni din 
Antarctida, al căror avion fusese ava
riat. Aripile pe oare omul și le-a fău
rit, trebuie să străbată ceruri liniș
tite, netulburate de războaie.

Recenta provocare a cercurilor con
ducătoare din S.U.A. care au trimis 
un avion de spionaj tn spațiul aerian 
el Uniunii Sovietice și care a fost 
aspru condamnată de opinie publică 
mondială demonstrează clar că aven
turierii războinici vor să-șl aserveas
că în scopuri criminale cuceririle ști
inței. Dar nu pentru asta s-au prăbu
șit nenumărat! Ioari, nu pentru asta 
au trudit Jukovsk!, Wrigt, Vlaicu. Vuia 
șî Tupolev. Nopțile lor de nesomn, 
amărăciunea încercărilor nereușite, 
jertfele lor de zi cu zi trebuie respec
tate. De aceea, nu putem privi decît 
cu satisfacție declarațiile oamenilor de 
stat sovietici oare afirmă că. fără a 
slăbi preocuparea pentru perfecționa-

rea mijloacelor de apărare. Uniunea 
Sovietică ve continue să-și consacre 
eforturile luptei pentru folosirea în 
scopuri pașnice a minunilor tehnicii.

Pentru noi toți, monumentul înăl
țat în apropiere de Cîmpine, pe locul 
unde a căzut Vlaicu, nu e un monu
ment funerar, ci materializarea în 
granit a unui superb strigăt de vic
torie.

Urăm zburătorilor și făuritorilor de 
aripi, noi șl mărețe izbînzi, pentru 
victoria viselor de aur ele umanității 1

D
intre cel 40.000 de specta

tori din tribunele stadionu
lui „23 August", aproape 
Jumătate nu erau familia
rizați cu regulamentul 
SDortulul cu balonul oval. 

Știau însă, că la acest Joc „sîntem 
tarl“ și mal știau, sau aflaseră 
chiar atunci, că fusesem depășiți 
de echipa Franței cu astronomicul 
39 la 0. Un meci în asemenea 
condiții promitea Intr-adevăr să o- 
fere un spectacol pasionant. Să mal 
spunem că 20.000 de spectatori 
veniseră pentru meciul Dlnamo— 
Rapid, șf cunoscutele încercări ale 
suporterilor rapldlști n-au reușit 
de fel să încălzească atmosfera Jo.

cuiul de fotbal, atît de slab îneît 
era parcă un Joc al echipei noas
tre reprezentative. Oamenii au a- 
vut, deci, timp destul să afle cîte
va din regulile rugblulul. Cealaltă 
Jumătate, oarecum cunoscători al 
Jocului, veniseră ca la un rău ne
cesar, siguri că vom fi învinși la 
scor. Dealtfel și presa îl pregătise 
pentru tristețe. De fapt, din cei 
40.000 de oameni, numai 15 erau 
de altă părere : echipa noastră na
țională, în care figurau și debu
tant!

O atmosferă asemănătoare s-a 
mai simțit pe stadion (atunci era 
stadionul Republicii) cu cîțiva ani 
în urmă,1, la-prima întîlnlre Bucu-

Victoria 
rugbiului romînesc

reștl—Paris. Șl atunci ne așteptam 
la Infrîngere. Și știm ce s-a pe
trecut : din primul minut, rugbiș- 
tlț noștri au dezlănțuit un atac atît 
de necruțător, îneît parizienii nu 
și-au mai putut „face Jocul* pînă 
la sfirșitul partidei, terminată cu 
6 la 0 pentru noi. Acum, cînd e- 
chlpa Franței, cu nimbul de cam
pioană neoficială a lumii, venea să 
Joace cu o echipă pe care o sur
clasase mal mult decît copios, me
ciul părea reeditarea ’luptei lui Da
vid cu Gollat. Șl totuși... Șl totuși 
cei 15 rugbiști purtînd culorile 
noastre naționale au dovedit că 
lucrurile stau altfel, chiar"cu to
tul altfel. De la primul fluier, ei 
au pornit cu o forță nestăvilită, În
scriind în minutul 5, spre stupe
facția francezilor șl spre nespera
ta noastră surpriză.

Ce s-a întîmplat pe teren? E- 
chipierll francezi erau aceiași des
pre care am auzit de atttea ori. 
Fiecare știa să joace, șl totuși e- 
chlpa, în Întregul el, nu mergea.

Grămada noastră (cred că mal u- 
șoară decît a francezilor) a împins 
ca o avalanșă. Acolo unde se pă
rea că stăm mal slab, la cîștiga- 
rea baloanelor din grămadă șl tușă, 
am fost foarte buni. Iar Penciu... 
Penclu s-a depășit, prlntr-o exe
cuție precisă ca un mecanism fin. 
(De altfel, din cele 11 puncte, 8 îl 
aparțin). •

La o primă vedere, s-ar părea 
că am cîștigat numai prin elan și 
voință de luptă. Fără îndoială că 
aceste elemente au funcționat din 
plin și au contat. Dar trebuie să 
maj însemnăm că am depășit sta
diul în care tehnica șl Jocul co
lectiv erau mai. mult doleanțe. A 
cum, da,.avem o adevărată echipă 
de rugbi 1 Laurii pe care l-am cîș
tigat în Jocul cu Franța sînt pre- 
țloșl, dar să-l așezăm altundeva 
decît pe pernă] Succesul acesta 
este, trebuie să* fie, doar un înce
put. Miile de spectatori, care l-au 
ridicat în triumf, pe stadion, pe 
rugbiști, așteaptă desfășurarea.

Cronicar

încredere. Romînia are un mers ferm 
și pășește pe drumul pe care a por
nit cu un ritm extraordinar. Definind 
lapidar impresia generală pe care mi-a 
putut-o crea această nouă vizită, pot 
spune că sînt bucuros să cunosc pri
măvara Romîniei.

— După cite știm, printre nume
roasele convorbiri și contacte pe care 
le-ați avut, în cursul zilelor petre
cute în țara noastră cu oameni de 
cultură reprezentativi din Romînia 
nouă, a figurat și una la E.S.P.L.A.,

H avut prilejul să va convingeți 
că dvs. reprezentați pentru noi, 
romînii, nu numai un strălucit 

ambasador al poeziei; un scriitor 
ale cărui opere de vastă rezonanță 
figurează printre cărțile de căpătii 
ale multor iubito'1 de literatură înal
tă d'n țara noastră, cf art oaspete 
deosebit de drag

Tn această îndoită calitate, poate 
că scurta călătorie în țara noastră 
v-a prilejuit o privire de ansamblu, 
v-a sugerat nație coptparații, pe care 
le puteți împărtăși cititorilor noștri.

— E drept, sînt un vechi șl stator* 
nic prieten ăl Rcmîniei. Ultima n.ea 
vizită a fost făcută în '9Î0-și-chiar 
de pe atunci am înțeles marea vi
talitate și vastele posibilități de care 
tăcea dovadă Rom inia socialistă

Acum, dună treceau unui -’eceniu, 
întî’nesc o mare abundență de pro
duse ; o mare amploare a construc
țiilor. Sînt construcții clare, frumoa
se, luminoase, care se integrează 
perfect în arhitectura Bucureștiulu’.

Remarc, de asemenea, o extraor
dinară creștere a vieții culturale. Nu
meroase teatre, edituri, tipărituri mu
zicale. concerte, variate manifestări 
artistice.

Pot spune că. o dată cu această 
impresie a unei mari schimbări pe 
drumul progresului, a vieții mai 
bune, a voioșiei care mi s-a întipărit 
în aceste zile, — am remarcat de a- 
semenea o atmosferă de liniște ș!

Slnt bucuros sâ cunosc 
primăvara Romîniei 

De vorbă cu Pablo Neruda
care a avut drept rezultat perfecta
rea unui contract ventru traducerea 
unei antologii de poezie romînească. 
Cum pînă tn prezent, cu excepția re
marcabilei tătmăcirl realizate de Ra
fael Alberti, care a găsit echivalen
țele spaniole ale universului poetic 
eminescian, — din poezia noastră s-a 
tradus încă puțin în cele 22 de țări 
de limbă spaniolă, această lucrare 
amplă prezintă un deosebit interes.

Ce anume ați putea să ne oferiți 
în această privință 2

— Da, așa este. Este o lucrare oe 
care am acceptat să o realizez. Este 
vorba de a face cunoscută poezia mo
dernă, poezia contemporană a Romî
niei, imensului nostru public cititor 
de limbă spaniolă, din cele două 
Americi șl din Europa. Am acceptat 
lucrarea numai din dragoste, — mă 
refer la admirația n ea pentru po
porul și poezia Romîniei.

Antologia va cuprinde pe toți poe. 
ți: reprezentativi pe care f-a dat în 
ultima vreme țara dvs., așa că mi-ar 
fi greu și, probabil inutil pentru dvs., 
care vă cunoașteți mai bine valorile, 
— să vă înșir numele care vor a- 
pare în paginile sale.

Am fost impresionat de larga os
pitalitate a Romîniei. unde am văzut

cum confrații mei de aici se ocupă 
atit de generos de ceilalți confrați 
ai lor din lumea întreagă, făcîndu-i 
cunoscuți publicului dornic de lectură 
din această tară. Această activitate 
nobilă merită recunoștința, admira
ția și prețuirea noastră. De aceea am 
luat pe umerii mei această muncă 
neașteptată. In vara anului 1961, — 
adică în lunile ianuarie, februarie șî 
martie, în patria mea — voi între
prinde așadar o traducere a poeziei 
romînești contemporane. «

E toi ce pot spune deocamdată, .
Sînt destul de îngrijorat 
de problemele ce mi se 
pun pentru a duce la bun 
sfîrșit inițiativa, dar în 
același timp — sînt șî,. 
destul de fericit că îmi'’ 
revine o asemenea muncă-^ 

— Poporul chilian, crunt 
încercat de cataclismul 
’fără precedent care ti 
pustiește de aiîiea zile ța

ra șl față de care întregul nostru po
por și-a exprimat profunda sa com
pasiune și sincerul regret — ne-a inu 
presionat în repetate rînduri prin 
contribuția sa activă la lupta pentru 
pace — măreață cauză pentru al că
rei triumf în lume dvs. militați cu 
abnegație și pasiune, în primele rîn. 
duri. Ne-ați putea vorbi despre acest 
aspect al vieții poporului dvs ?

— Poporul nostru luptă cu ardoare 
pentru triumful păcii, înțelegerea a- 
cestei cauze a prins rădăcini adîncf 
în sufletul lui. In fiecare miting 
popular -ji^ acestea sînt foarte frec, 
vente la noi, — în convorbirile des
chise 'care au loc uneori între scrii
torii chilieni și masele populare, cu, 
vîntul PACE, este rostit foarte des, 
cu hotărîre. Nu se poate concepe în 
țări cum este patria mea — ca la 
nenorocirile naturale produse de dez
lănțuirea forțelor telurice, să se a. 
dauge cutremurul, cruzimea șl rava
giile produse de război.

De aceea poporul meu și scriitorii 
din patria mea, care formează un mic 
grup din frontul larg al poporului, 
participă activ la promovarea cauzei 
păcii și la cea a prieteniei, a schim
burilor culturale între toate țările șl 
a fraternității între popoare.

Rep.

Realizări în speologie
S

peologia 1 este numele dai
de marele nostru naturalist 
Emil G. Racoviță științei 
care se ocupă cu studiul 
peșterilor din punct de ve
dere biologic, paleontolo
gic, geomorfologic, preis

toric etc. Odinioară, spre sfirșitul se
colului trecut, Speologia forma un ca
pitol al geografiei sau al geologiei. 
Astăzi ea a devenit o știință indepen
denta.

Cel mai viguros impuls l-a dat spe
ologiei Emil Racovița. care a văzut 
lumina zilei la lași, unde se află și 
azi casa lui natală din strada Păcurari. 
In orașul școlilor, Racoviță a avut 
printre profesori pe marele povestitor 
Ion Creangă și pe eminentul geolog 
Grigore Cobălcescu. Primul l-a ferme
cat cu poveștile sale pline de duh. Al 
doilea l-a fascinat prin lecțiile sale 
asupra geologiei și paleontologiei. El 
i-a insuflat elevului său dragostea de 
natură și științele naturii, i-a semă
nat în minte ideea evoluționistă. Ra
coviță nu l-a uitat niciodată pe maes
trul său în cinstea căruia a dat nu
mele de Cobălcescu unei -insulițe des
coperită de el în marea Antarctică.

In amtosfera ieșană, Racoviță a nșai 
suferit o influență neștearsă, aceea a 
ideilor progresiste semănate în rîndu- 
rile tineretului de revista Contempo
ranul. Cu pregătirea căpătată în acea 
atmosferă intelectuală Racoviță la nu
mai 19 ani a plecat la Paris, unde îl 
trimitea tatăl său, ca să studieze 
dreptul.

Dacă Racoviță, în centrul trepidant 
al Parisului și-a luat licența în drept 
(1889) aceasta a fost spre a satisface 
dorința fierbinte a tatălui său. însă 
el nu s-a făcut avocat ca să pledeze 
cauze mărunte, ci a pledat o viață 
întreagă cauzele mari ale omenirii: 
democrația, progresul, civilizația și 
pacea. Și nu numai că a pledat aceste 
cauze, dar a și militat pentru ele în 
sînul partidului socialist. A colaborat 
la ziarele socialiste ale vremii, a ținut 
conferințe la cercul studenților socia
liști romîni de la Paris, a reprezentat 
tineretul socialist la diferite congrese 
internaționale.

După ce și-a luat licența în științele 
naturale (1891) și doctoratul (1896) 
cu o lucrare remarcabilă care l-a 
făcut cunoscut în lumea întreagă, Ra
coviță a participat ca naturalist la 
celebra expediție antarctică a vasului 
Belgioa (1879-1899).

Belgica' a realizat o performanță 
extraordinară și unică pînă atunci în 
analele navigației antarctice ; aceea 
de a fi petrecut o noapte polară în
treagă în mijlocul ghețurilor. Izolarea 
d erestul lumii, timp de 15 luni a fost 
completă. Căci nu era nici o posibili
tate de a transmite vreo știre despre 
soarta echipajului eroic pe care toată 
lumea îl credea pierdut, cu aparatura 
și utilajul avut la îndemînă pe acel 
timp

Ne închipuim ce rezultate trebuie să 
fi obținut încercații exploratori sovie
ticii în stațiunile Mirnîi (Pacea) Vos-1 
tok (Răsăritul), Pionierskaia (Pionie
ra), Sovetskaia (Sovietica) și Oasis 
(Oaza) instalate de curînd în Antarc
tica, cu material uman și științific — 
cel mai înaintat din lume — de care 
dispun.

La reîntoarcerea în Franța, savantul 
nostru. încununat cu nimbul de ex
plorator polar, a fost numit subdirec
tor al' laboratorului Arago de la Ba- 
nyuls-sur.Mer, unde a funcționat timp 
de douăzeci'de ani (1900—1920).

La 16 iulie 1904, se produce o coti
tură decisivă în cariera lui Racoviță. 
Atunci el a vizitat Peștera balaurului 
(.,Cueva del Drach11] din insula Ma
jorca (Baleare), în apa dulce a ace
lei faimoase peșteri, a găsit un crus- 
taceu mărunțel de origină marină pe 
care t-a studiat amănunțit și i-a dat 
numele de Typhlocirolana Moraguesi. 
Această minusculă vietate purta 
pecetea cea mai pregnantă a 
influenței mediului subteran. Era
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complet lipsită de vedere și ab
solut decolorată, datorită vieții 
în întuneric. In schimb antenele, 
organe de pipăit, erau foarte dezvol
tate, compensînd astfel lipsa ochilor. 
Printr-o genială intuiție. Racoviță a 
simțit ce admirabil material doveditor, 
In sprijinul evoluționismului, repre
zintă animalele cavernicole prin adap
tările lor la viață Intr-un mediu ca
racterizat prin temperatură scoborttă 
și constantă, umiditate pînă la satu
rație și întuneric veșnic. Alunei Ra
coviță a început să-și adune biblio
grafia necesară, tratatele cele mai noi 
pe acele vremi, de biogeografie, lu
crări de specialitate din toate țările.

Intr-un memoriu rămas clasic și 
care, după trecerea a mai bine de 
jumătate de veac, nu și-a pierdut ni
mic din valoarea lui științifică, origi
nalitatea și actualitatea lui, Racoviță 
a schițat programul și a arătat direc
ția cercetărilor speologice. A definit 
caracterele vietăților cavernicole, a 
arătat influența factorilor mediului 
asupra organizației lor. A stabilit afi
nitățile precum și originea lor. Stu
diul acesta de o sută douăzeci de pa
gini este în adevăr actul de naștere 
al Biospeologiei al cărui fondator ne
contestat este Racoviță.

Pentru o pătrundere mai adîncă în 
mecanismul intim al adaptației, Raco- 
viță susține că simpla observație este
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insuficientă și arată că trebuie să se 
recurgă negreșit la metoda experi
mentală.

Unul dintre punctele cele mai im
portante din programul schițat de Ra
coviță este cercetarea unui număr cît 
mai mare de peșteri din regiunile cele 
mai variate ale globului.

Din 1905 și pînă în 1920, Racoviță 
a cercetat peste o mie de peșteri și a 
colectat peste 150.000 de exemplare de 
animale cavernicole.

Gînditor materialist și evoluționist 
convins, Racoviță n-a fost unul dintre 
acei fabricanți de specii, de care el își 
bătea joc, ci fără să nege realitatea 
speciei, a privit-o sub unghiul dezvol
tării istorice. Taxonomia2) a devenit 
în mîna sa filogenia aplicată, adică 
istoria genealogică a ființelor organi
zate.

Pentru el, evoluționismul nu este o 
simplă ipoteză sau teorie ci o consta
tare de fapt, una dintre cele mal si
gure șl mai fundamentale cuceriri ale 
științei zilelor noastre.

Fiind numit în ziua de 1 februarie 
1920 profesor de biologie la Universi
tatea din Cluj, el a fundat în acest 
oraș, la 26 aprilie 1920, Institutul de 
Speologie, primul de acest fel din lume. 
S-au împlinit deci 40 de ani, de la fun
darea acestui așezămînt științific, cu
noscut în toată lumea prin activitatea 
sa pentru progresul speologiei. Sub 
auspiciile sale, Racoviță a explorat 
peste 250 de peșteri din Munții Apu
seni, Banat, Oltenia, Dobrogea. Ast
fel, numărul peșterilor explorate s-a 
ridicat împreună cu cele din Austria, 
Jugoslavia. Bulgaria, la circa 1450 — 
1500 Colecția de cavernicole s-a urcat 
la peste 200.000 de exemplare.

Primul șl cel mai însemnat rezultat 
al cercetărilor făcute sub auspiciile 
Institutului de Speologie din Cluj, a 
fost descoperirea a numeroase specii 
numite tn știință „relicte1*. adică ră
mășițe ale unor specii odinioară răs- 
pîndite, astăzi dispărute Aceste ade
vărate „fosile vii“, supraviețuitori din 
alte ere geologice, sînt verigile de le
gătură cu strămoșii lor dispăruți.

tn concepția Iul Racoviță peșterile 
slnt adevărate muzee de fosile trăi
toare, dar șl de resturi de cultură 
materială, fn peșteri se găsesc arme 
și unelte de cremene, cioburi de olărie, 
pietre sculptate, oseminte de animale 
șl umane, de cel mal mare interes
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pentru studierea evoluției în genere 
precum și a evoluției culturale a 
omenirii.

Racoviță a fost nu numai un învă
țat erudit și un profesor strălucit, c.i 
și un scriitor pe care îl dispută azi 
știința și literatura. Nimeni n-a evo
cat cu o mai mare putere frumusețea 
glacială a ținuturilor polare și vraja 
de basm a tăinuitelor splendori din 
măruntaiele pămîntului. In minunatul 
discurs 3) ținut la vechea Academie la 
13 iunie 1927, se găsesc pagini de 
adevărată antologie.

Racoviță s-a stins la Cluj în ziua 
de 19 noiembrie 1947, Cu el a dispărut 
nu numai un mare naturalist, un 
strălucit scriitor, ci și un democrat 
înflăcărat, un luptător pentru progres, 
libertate și pace, care a avut o ne
zdruncinată încredere In știință ca 
factor de transformare socială, și un 
optimism robust care l-a făcut să 
treacă prin cele mai grele clipe ale 
vieții sale.

UN NOU IMPULS IN ACEST 
DOMENIU DE CERCETARE

s-a făcut simțit o dată cu înființarea 
fn 1956 de către partid și guvern a 
noului Institut de Speologie din Bucu
rești care în 1957 a căpătat numele 
lui Racoviță șl Ia care s-a afiliat ve
chiul institut de la Cluj.

Sub auspiciile acestui institut s-au 
explorat în toată țara numeroase alte 
peșteri, cam peste 200. S-au descope
rit un număr mare de vietăți caver
nicole și freaticole. Sau găsit imense 
cantități de guano de liliac, excelent 
îngrășămînt agricol, precum și enor
me cantități de fosfați din resturile 
scheletice ale ursului peșterilor, utili
zabile tot în agricultură.

In unele peșteri, ca de ex. ,,Peștera 
de la Adam" din Dobrogea, s-au des
coperit resturile fosile a peste 60 spe
cii de mamifere și un templu compus 
din 5 piese, între care două cu in
scripții grecești foarte clare șl de o 
realizare artistică reușită. Aceste des
coperiri fac ca unele dintre peșterile 
noastre să se poată compara cu cele 
mai vestite din lume.

Colectivul Institutului „Emil Raco- 
vi(ă“ lucrează viguros, aducînd con. 
tribuția sa la progresul Speologiei 
romînești șl mondiale.

Apariția, în curînd, a celui de al 
X-lea volum al Lucrărilor Institutului 
de Speologie va fi un mijloc prețios 
de legătură culturală șl științifică cu 
toți oamenii de știință de pretutin
deni, însuflețiți de aceeași arzătoare 
năzuință.

*)/De la■ cuvintele, grecești vechi 
Apăos, peșteră, groapă și logos, «or
bire.
’) Ramură a biologiei oare se ocupă 

cu descrierea și clasificarea speciilor.
3) Speologia 6 știință nouă a stră

vechilor taine subpămîntești, (Cluj. 
1927).
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